Obchody Święta Niepodległości
Uroczystości na gryfowskim rynku

Wieczornica patriotyczna w Rząsinach

Gryfowskie obchody Narodowego Święta Niepodległości miały w bieżącym roku tradycyjną oprawę. Uroczystości 98. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości rozpoczęły się mszą świętą w intencji ojczyzny w kościele parafialnym. Następnie uczestnicy przemaszerowali na rynek, gdzie
pod Tablicą Pamiątkową ku czci Kombatantów Ziemi Gryfowskiej zrealizowano część świecką wydarzenia. Uroczystości uświetnił występ zespołu
„Wesołe Nutki” z opiekunem grupy Maciejem Styszyńskim ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Łużyckiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza
w Gryfowie Śląskim. Przemówienie okolicznościowe wygłosił Burmistrz
Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik, a licznie zgromadzone delegacje złożyły
wiązanki pod gryfowskim miejscem pamięci narodowej. Uroczystości zorganizował Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim.

11 listopada to ważna data dla wszystkich Polaków. Tego dnia 98 lat
temu Polska odzyskała niepodległość po 123 latach zaborów. Święto Niepodległości jest dniem wolnym od pracy i szkoły. W tym dniu organizowane są w naszym kraju różne parady, marsze, koncerty czy defilady patriotyczne. Rząsiny również uczciły ten dzień. W świetlicy wiejskiej odbyła
się wieczornica patriotyczna. Brali w niej udział nauczyciele i uczniowie
z tutejszej szkoły, mieszkańcy wsi, harcerze, zespół folklorystyczny „Rząsinianki” oraz zaproszeni goście z Gryfowa Śląskiego: przewodniczący komisji rolnej Jerzy Guzy, przewodniczący rady Robert Skrzypek wraz z małżonką, dyrektor biblioteki Marzena Wojciechowska i dyrektor MGOK
Anna Michalkiewicz. Program przygotowała pani Małgorzata Zagiczek.
Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu sztandarowego
szkoły i odśpiewaniem hymnu narodowego. Dyrektor szkoły Tadeusz
Deptuła powitał gości. Następnie głos zabrał prezes Stowarzyszenia Wsi
Rząsiny Stanisław Czajewicz, który wprowadził wszystkich w stan zadumy. Przypomniał młodym, co wydarzyło się 11 listopada 1918 r. i dlaczego właśnie tego dnia obchodzimy Święto Niepodległości.
Program artystyczny rozpoczął się deklamacją wiersza C.K. Norwida „Moja piosnka” (II) przez uczennicę Patrycję Liszczeńską. Ważne
fragmenty naszej historii odczytywał ubrany w żołnierski mundur radny Witold Mikos. Uczniowie, wśród nich Skauci Europy, przy akompaniamencie akordeonu odśpiewali kilka pieśni patriotycznych: „Pierwsza
Brygada”, „Jedzie na Kasztance”, „Warczą karabiny”, „Rota”. Pieśń a cappella „Dziś idę walczyć, mamo” odśpiewali uczniowie z klasy VI – Katarzyna Rak i Kacper Wolak. Publiczność śpiewała razem z nimi, bowiem
przygotowano dla nich śpiewniki z tekstami wykonywanych utworów.
Uczennica Weronika Anioł wyrecytowała fragment wiersza A. Oppmana
„Wilno”, a Beata Dżygóra „Elegię o... (chłopcu polskim)”. Scenę przybrano w trzy krzyże i symbole narodowe. Zapalono świece i przygaszono
światła, co wprowadziło niesamowity klimat. Uczestnicy spotkania mieli
przypięte do piersi kotyliony. Zespół „Rząsinianki” włączył się do występów i również wykonał najbardziej znane utwory patriotyczne.
Na zakończenie przeprowadzono konkurs dotyczący znajomości melodii z polskich filmów historycznych. Poczuliśmy wspólnotę i dumę
z tego, że jesteśmy Polakami. Rada Sołecka przygotowała na ten dzień
miły poczęstunek.
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w gminie Gryfów Śląski
Uroczysty koncert w Gimnazjum
W sobotę 12 listopada w Gimnazjum im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim odbył się uroczysty koncert z okazji Dnia Niepodległości. W auli Gimnazjum wystąpiło 27 artystów polskiego pochodzenia z Białorusi m.in. grający i śpiewający w zespołach „Młode Babcie”
i „WitaM” z Mińska, „Kresowiacy z Lidy”, zespół instrumentalny „Ars
Longa” oraz soliści: Natalia Kasperowicz (Grodno), Wiktoria Chomczukowa (Wołkowysk), Helena Abramowicz (Czerwony Kościół). W programie 1,5 godzinnego koncertu zaśpiewano pieśni patriotyczne, ludowe,
religijne i popularne. Owacje na stojąco za piękny występ zgotowała artystom ok. 100 osobowa publiczność. Wśród zebranych obecny był członek
Zarządu Województwa Dolnośląskiego pan Tadeusz Samborski – ambasador kultury kresowej w Polsce. W sposób szczególny dziękuję pani Alicji Kownackiej – Dyrektor Gimnazjum, jej pracownikom za profesjonalne
przygotowanie koncertu pod względem organizacyjnym, technicznym i za
piękną oprawę plastyczną oraz za udział uczniów Gimnazjum w bardzo
sympatycznym powitaniu artystów i gości zaproszonych. Dziękuję także
pani Marinie Towarnickiej za reżyserię tego koncertu. Koncert był pięknym podsumowaniem dwudniowych uroczystości w Gryfowie Śląskim
z okazji 98 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Olgierd Poniźnik

Turniej o Puchar
Burmistrza Gminy i Miasta
Turniej został rozegrany na gryfowskim Orliku z okazji 98 rocznicy
odzyskania niepodległości. W turnieju udział wzięło 9 drużyn.
A oto pełna lista wyników:
1. 17.10-17.20 (1-2) Pastrans – Wybrzeże Klatki Schodowej 0-1
2. 17.20-17.30 (1-2) FC Girls – Pro Soccer Club 0-0
3. 17.30-17.40 (3-4) Młodzi Gniewni – Ekipa Tartaru 2-0
4. 17.40-17.50 (3-4) Turbo Ptysie – FC Zaręba 2-1
5. 18.00-18.10 (1-5) Pastrans – FC Wieża 2-0
6. 18.10-18.20 (1-3) FC Girls – Turbo Ptysie 0-4
7. 18.20-18.30 (2-3) Wybrzeże Klatki Schodowej – Młodzi Gniewni 3-0
8. 18.30-18.40 (2-4) Pro Soccer Club – FC Zaręba 2-2
9. 18.40-18.50 (4-5) Ekipa Tartaru – FC Wieża 0-2
10. 18.50-19.00 (1-3) Pastrans – Młodzi Gniewni 1-3
11. 19.10-19.20 (2-4) Wybrzeże Klatki Schodowej – Ekipa Tartaru 3-0
12. 19.20-19.30 (1-4) FC Girls – FC Zaręba 0-3
13. 19.30-19.40 (5-3) FC Wieża – Młodzi Gniewni 2-0
14. 19.40-19.50 (2-3) Pro Soccer Club – Turbo Ptysie 0-2
15. 19.50-20.00 (1-4) Pastrans – Ekipa Tartaru 0-0
16. 20.00-20.10 (2-5) Wybrzeże Klatki Schodowej – FC Wieża 0-2
Mecz nr 17. 20.15-20.30 (2x7 min) Półfinał A
Turbo Ptysie – Wybrzeże Klatki Schodowej 0-1
Mecz nr 18. 20.30-20.45 (2x7 min) Półfinał B
FC Wieża – FB Zaręba 6-0
Mecz nr 19. 20.50-21.10 (2x10 min) Mecz o III miejsce
Turbo Ptysie – FB Zaręba 4-3
Mecz nr 20. 21.15-21.35 (2x10 min) Mecz o I miejsce
FC Wieża – Wybrzeże Klatki Schodowej 1-2
Najlepszy bramkarz – Szymon Fedorowicz,
Król strzelców (6 goli) – Emanuel Żuk
Miejsce IX – FC Girls, Miejsce VIII – Ekipa Tartaru, Miejsce VII – Pro
Soccer Club, Miejsce VI – PAS TRANS, Miejsce V – Młodzi Gniewni
Miejsce IV – FC Zaręba, Miejsce III – Turbo Ptysie, Miejsce II
– FC Wieża, Miejsce I – Wybrzeże Klatki Schodowej
Organizatorem Turnieju było Gimnazjum w Gryfowie Śląskim na
czele z Aleksandrą i Krzysztofem Babiakiem. Sędziował radny Zygfryd
Borkowski. Całej trójce serdecznie i gorąco
dziękuję.
Burmistrz Gminy
i Miasta Gryfów Śl.
Olgierd Poniźnik
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X Jubileuszowe Marcińskie
Świętowanie w Proszówce
Już po raz X w Proszówce Marcińskie Świętowanie – śpiewy, muzyka i tańce oraz pyszna strawa! Oprawę muzyczną Zespoły Folklorystyczne (Sołtysowe Gryfinki, Podgórzanie, Rząsinianki)
umilając czas i zachęcając do wspólnego biesiadowania. Na stołach królowały pierogi z gęsiną,
rozgrzewający barszczyk i słodkie rogale świętomarcińskie. Wielką niespodzianką było pojawienie
się przyjaznego i milutkiego Gryfa.
Kamila Zajączkowska
Od redakcji:
Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i możliwość uczestnictwa w tym pięknym, rozśpiewanym, pełnym zabawy i dobrej energii święcie Proszówki. Gratulujemy wspaniałej organizacji i miłej atmosfery. Widzimy niestety jeden problem – Proszówka się rozwija w zaskakującym tempie,
a świetlica nie chce się powiększyć, Jak tak dalej pójdzie, chyba trzeba będzie wybudować nową….

W Gryfowie Śląskim
chcemy wprowadzić
kopertę życia
Czym jest koperta życia?
W nagłej sytuacji pogorszenia stanu zdrowia
chorzy mogą o wszystkim
zapomnieć. Mogą też być
nieprzytomni. I co wtedy?
Starsi i samotni ludzie – to
dla nich ten pomysł. Mowa o tzw. kopercie życia.
Wymyślono ją po to, by życie można było ratować
szybciej i łatwiej.
Akcja skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych i polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia,
przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym
nr PESEL. Załączoną kartę informacyjną należy
wypełnić i poprosić lekarza rodzinnego o potwierdzenie zawartych danych podpisem i pieczęcią
i umieścić ją w lodówce lub za pomocą załączonego magnesu na lodówce.
Koperty życia można otrzymać :
- w Klubie Seniora (parter Ratusza),
- w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego, biuro w Gryfowie (parter Ratusza)
- w Bibliotece Publicznej, ul. Kolejowa 44
Dystrybucję kopert będziemy rozszerzać,
o czym będziemy powiadamiać na łamach
Kuriera Gryfowskiego i tablicach ogłoszeń.
W komplecie znajdują się:
– Koperta
– Karta informacyjna
– Magnes wykonany przez wspierającego akcję
Sus-Travel – Mrzeżyno
Dokumenty w lodówce mogą uratować
przed śmiercią. Lekarze namawiają do akcji
„Koperta życia”.
Stanisław Dasiak

Kurier Gryfowski

Wydawca: Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy Gryfów Śląski.
Redaguje społeczny zespół: Mariusz Dragan,
Małgorzata Szczepańska, Jan Wysopal.
Redaktor naczelna: Marzena Wojciechowska.
Skład i foto-edycja: Paweł Rubaj.
Współpraca: Agnieszka Szymańska (foto).
Adres: Biblioteka Publiczna, ul. Kolejowa 44,
59-620 Gryfów Śląski,
Tel.: 75 78-13-387, fax: 75 78-13-180,
www.biblioteka.gryfow.pl,
www.facebook.com/biblioteka.gryfow
e-mail: biblioteka.gryfow@gmail.com
Dyżur redakcyjny:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 10-17,
środy: 10-15.
Nakład: 800 egzemplarzy, Druk: Chroma, Żary,
Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń, nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do skracania
i przeredagowywania treści ogłoszeń i artykułów, bądź odmowę ich publikacji.
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Burmistrz Gminy i Miasta
Gryfów Śląski ogłasza
V edycję konkursu o tytuł
„Społecznik Roku 2016
Gminy i Miasta Gryfów Śląski”
Tytuł „Społecznik Roku 2016 Gminy i Miasta Gryfów Śląski” jest nagrodą honorową, której
celem jest promowanie osób aktywnych społecznie na rzecz osób potrzebujących pomocy lub na
rzecz środowiska lokalnego. Kandydatury do
tytułu można zgłaszać do 30 listopada 2016
roku na adres: Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski lub
osobiście w sekretariacie Urzędu pok. 9
Regulamin przyznawania tytułu
„Społecznik Roku Gminy
i Miasta Gryfów Śląski”
1. Tytuł „Społecznik Roku Gminy i Miasta
Gryfów Śląski” przyznawany jest osobom fizycznym.
2. Konkurs o tytuł „Społecznik Roku” ogłasza
i rozstrzyga Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów
Śląski będący Przewodniczącym Kapituły Konkursu, w skład której wchodzą:
a) Sekretarz Gminy i Miasta Gryfów Śląski,
b) Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
Gryfów Śląski,
c) Przewodniczący Komisji Sfery Budżetowej
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski,
d) Inspektor ds. infrastruktury społecznej
Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.
3. Kandydatów do tytułu może zgłaszać każdy
obywatel i instytucja wg następujących zasad:
a) kandydatury należy zgłaszać pisemnie na adres Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim
Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski lub osobiście
w Sekretariacie Urzędu pok. 9, w terminie do
30 listopada każdego roku,
b) zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko kandydata,
- imię i nazwisko osoby lub instytucji zgłaszającej,
- opis działalności kandydata,
- uzasadnienie kandydatury.
4. Informacja o terminie przyjmowania zgłoszeń zostanie umieszczona na stronie internetowej Gryfowa Śląskiego.
5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na
ostatniej w danym roku sesji Rady Miejskiej
Gminy Gryfów Śląski.
6. Kapituła może przyznać za dany rok więcej
niż jeden tytuł.
7. Wyróżnieni tytułem otrzymają statuetki oraz
nagrodę rzeczową lub pieniężną.
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
Olgierd Poniźnik

Nowe radiowozy lwóweckiej policji

W listopadzie odbyło się przekazanie nowo zakupionych radiowozów Komendzie Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim. W przekazaniu uczestniczył Komendant Powiatowy Policji w Lwówku Śląskim
mł. insp. Robert Miras wraz z Komendantem Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim podkom. Wojciechem
Czafurskim oraz burmistrzowie Lwówka Śląskiego pani Mariola Szczęsna, Gryfowa Śląskiego pan Olgierd
Poniźnik wraz z przewodniczącym rady Robertem Skrzypkiem oraz Lubomierza pan Wiesław Ziółkowski.
Radiowozy w ilość trzech sztuk zostały zakupione w ramach programu współpracy z samorządami. Zakup
samochodów był współfinansowany po 50% z ramienia Komendy Głównej Policji i samorządu Lwówka
Śl., Gryfowa Śl. i Lubomierza. Głównym zadaniem zakupu jest zwiększenie dostępności dzielnicowych dla
mieszkańców z terenów wiejskich. Sprzęt transportowy policji ulega szybkiej amortyzacji z uwagi na częstotliwość pełnionej służby. Często zdarza się tak że radiowóz jest używany w służbie na wszystkich trzech
zmianach w ciągu doby, dlatego też ważne jest aby sprzęt ten był niezawodny i sprawny a dzielnicowy mógł
bezproblemowo przemieścić się po terenie wiejskim. Za zakupem tego typu aut Opel Corsa przemawiał także
fakt ekonomiki, samochody posiadają silniki benzynowe o pojemności 1200 cm. Radiowozy są pojazdami
oznakowanymi, wyposażonymi w niezbędne urządzenia pojazdu uprzywilejowanego. Koszt zakupu jednego
auta to kwota 47 200 zł. Auta trafią na służbę do Lubomierza, Gryfowa oraz Lwówka Śląskiego.

Policjanci z Gryfowa użyli najnowszego urządzenia FBI
Czterech mężczyzn zatrzymanych
przez policjantów z Gryfowa za kradzież
pieniędzy z konta oraz posiadanie i udostępnianie narkotyków. Policjanci z pomocą funkcjonariuszy izby celnej użyli
najnowszego urządzenia do wykrywania
narkotyków używanego m.in. przez FBI.
W ubiegłym tygodniu policjanci Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim razem
z funkcjonariuszami Izby Celnej Wydziału
Zwalczania Przestępczości we Wrocławiu,
referat w Zgorzelcu postanowili pokazać
uczniom Zespołu Szkół w Lubomierzu
nowości technologiczne wykorzystywane
w służbie oraz opowiedzieć o szkodliwości
zażywania narkotyków i metodach ich ujawniania. Ciekawostką spotkania był pokaz urządzenia Safran będącego w użyciu przez funkcjonariuszy izby celnej. Urządzenie to wykrywa
poprzez analizę cząstek śladowe nawet ilość
środków zabronionych, pomaga to w ujawnianiu gdzie schowane są narkotyki oraz osób, które miały styczność z narkotykami. Spotkanie
było jednym z cyklu podjętej przez Urząd Miasta i Gminy Lubomierz, Zespołu Szkół, Komisariatu Policji oraz innych służb współpracy
w zakresie walki z zagrożeniami. Pokaz miał za
zadanie uświadomić młodym ludziom, że coraz
łatwiej jest ujawnić osoby, które mają styczność
z narkotykami a przede wszystkim edukować
młodzież aby miała świadomość szkodliwości
działania substancji zabronionych.
Współpraca policjantów i funkcjonariuszy
izby celnej została chwilę po pokazie w szkole
potwierdzona w rzeczywistych działaniach polegających na zwalczaniu przestępczości.
Policjanci otrzymali zgłoszenie iż mieszkanka gminy Mirsk utraciła portfel z dokumentami, pieniędzmi oraz karta bankomatową. Jak się
okazało osoba, która znalazła portfel z zawartością nie zamierzała go oddać właścicielowi.

OGŁOSZENIE O WYKAZACH
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste,
użytkowanie, najem, dzierżawę w roku 2016 znajdują się na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz na stronie internetowej www.gryfow.pl i www.bip.gryfow.pl na zakładce nieruchomości.

Sprawca przywłaszczając pieniądze oraz dokumenty postanowił wykorzystać także kartę
bankomatową kradnąc z konta pieniądze popełniając w ten sposób przestępstwo. Sprawą zajęli
się policjanci z Komisariatu Policji w Gryfowie
Śląskim razem z funkcjonariuszami izby celnej.
Skierowali się do jednego z mieszkań w Gryfowie. Tam zastali sprawców kradzieży oraz
zauważyli na podłodze woreczek z 7 porcjami metaamfetaminy. Nikt z przebywających
w mieszkaniu mężczyzn nie przyznawał się,
że jest to jego własność. Właśnie wtedy policjanci postanowili skorzystać z pomocy funkcjonariuszy izby celnej. Osoby zostały zbadane
urządzeniem Safran, które jasno wskazało który z mężczyzn miał do czynienia z ujawnionym
narkotykiem. Wykonując dalsze czynności procesowe policjanci przeszukali także inne mieszkanie w Gryfowie Śląskim gdzie miał przebywać inny ze sprawców i tam także ujawnili
narkotyki w ilości 11 porcji marihuany.
Sprawcy, mieszkańcy Gryfowa Śląskiego
w wieku od 22 do 30 lat zostali zatrzymani
i osadzeni w policyjnym areszcie. Za popełnione przestępstwa odpowiedzą przed Sądem
Rejonowym, grozić im może kara do 5 lat pozbawienia wolności. Sprawcy przyznali się do
popełnienia przestępstw.
Wszyscy zgromadzeni wierzą, iż zakup
ten przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa
mieszkańców wymienionych gmin.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony
www.lwowek-slaski.policja.gov.pl oraz do obserwowania naszej strony w mediach społecznościowych www.fb.com/policja.lwowek
Oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji
w Lwówku Śląskim asp.szt. Mateusz Królak
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NOWE STAWKI PODATKOWE
PODATEK ROLNY

Lokal użytkowy do wynajęcia

Gmina Gryfów Śląski informuje, że posiada
do wynajęcia lokal użytkowy, mieszczący się na
III piętrze budynku administracyjno-biurowego nr 300 w miejscowości Ubocze. Przeznaczenie lokalu – cele biurowe. Lokal składa się
z pomieszczeń o ogólnej pow. 200 m 2.
Media: prąd, wod.-kan., co., telefon, internet. W lokalu wymieniona została stolarka
okienna. Lokal posiada osobny licznik energii
elektrycznej. Szczegółowe informacje można
uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów
Śląski, pok. nr 10B lub telefonicznie pod nr tel.
75 78-11-266 i 75 78-11-256.
Burmistrz Olgierd Poniźnik

Siatki przeciwśnieżne

GDDKiA Oddział Wrocław, Rejon w Lubaniu informuje, że w związku ze zbliżającym się
okresem zimowym przystępuje do ustawienia siatek przeciwśnieżnych na gruntach i terenach przyległych do dróg krajowych i autostrad, w ramach
sezonu zimowego 2016/2017. Ustawianie siatek
odbywa się na postawie art.21 ust.2, pkt 1 i 3 ustawy o drogach publicznych, z dnia 21 marca 1985
r., jednolity tekst opublikowany w Dzienniku
Ustaw z 2015 r. poz. 460. Zgodnie z art. 21 ust.3
powyższej ustawy właścicielom lub użytkownikom gruntów, którzy ponieśli szkody w wyniku
czynności wymienionych w ust. 2 przysługuje
odszkodowanie na zasadach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami.

PODZIĘKOWANIE

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
serdecznie dziękuje Panu Tadeuszowi Matusewiczowi – właścicielowi firmy MATUSEWICZ Budowa Maszyn s.j. w Gryfowie Śląskim oraz jego pracownikom za naprawę 3 klap
zwrotnych znajdujących się w murze oporowym
przy potoku OLDZA w Gryfowie Śląskim,
a służącym celom przeciwpowodziowym.

Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski 25 października 2016 roku uchwaliła stawki podatków
lokalnych, które będą obowiązywały w 2017
roku.

Między innymi:
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
1) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,75 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – 20,80 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej,
c) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 4,61 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
d) pozostałych, wykorzystywanych na cele prowadzenia gospodarstwa domowego – komórki, szopy, stodoły 4,66 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,12 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.
2) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,86
zł za 1 m² powierzchni,
b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,41 zł od 1 m² powierzchni,
c) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia
9 października 2015 r. O rewitalizacji (Dz. U.
z 2015 r. Poz.1777), i położonych na terenach,
na których miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod
zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszkalnym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od
dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu
od tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym
czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej.

Inwestycja drogowa w Proszówce

Przebudowano drogę dojazdową do gruntów rolnych w miejscowości
Proszówka dz. 303 dr. na odcinku 0,5 km, prowadzącą także do Kapliczki
św. Leopolda na wzgórzu św. Anny. Zakres prac drogowych obejmował
wykonanie konstrukcji drogi o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3 m
oraz poboczy z kruszywa łamanego do 0,5 m wraz z odwodnieniem: ściek
z elementów betonowych oraz wpusty drogowe.
15 listopada o godz. 9.00 dokonano uroczystego otwarcia drogi.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Grażyna Adamuszek z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, burmistrz Olgierd
Poniźnik, przewodniczący Rady Miejskiej Robert Skrzypek, ks. dziekan
Krzysztof Kurzeja, sołtys Proszówki Jan August, sekretarz OSP Kamila
Zajączkowska, radni Jerzy Guzy i Stanisław Sawczak.
W ramach podziękowań, akwarele z wizerunkiem Kapliczki św. Leopolda, wręczono pani Grażynie Adamuszek z UM, wykonawcy – pani
Stanisławie Torbie oraz inspektorowi nadzoru – panu Józefowi Sadowskiemu.
Zadanie było dotowano z budżetu Województwa Dolnośląskiego
w wysokości 126 000 zł. Całkowita wartość zadania to 185 935,68 zł
Inspektor ds. drogownictwa Arkadiusz Klask
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– nie została podjęta przez Radę Miejską Gminy Gryfów Śląski uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowana za podstawę
obliczania podatku rolnego na obszarze gminy
Gryfów Śl. W związku z powyższym wysokość
stawek podatku rolnego na 2017 r. reguluje art.6
ustawy o podatku rolnym (tekst jednolity. Dz.
U. z 2016 r., poz.617) oraz Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
18 października 2016 r. w sprawie średniej
ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na
rok podatkowy 2017 (Monitor Polski 2016 r.,
poz.993), w którym podano, że średnia cena
skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy
2017 wynosi - 52,44 zł za 1 q.
Podatek rolny za rok podatkowy:
- od 1 ha przeliczeniowego gruntów 2,5 x 52,44
zł = 131,10 zł
- od 1 ha gruntów 5 x 52,44 zł = 262,20 zł
Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2017 roku obniżono
o 10% w stosunku do roku 2016. Z roku na
rok w naszej gminie rejestrowanych jest coraz
więcej pojazdów, a podatek od środków transportowych jest dużym obciążeniem dla podatnika. W związku z powyższym obniżenie stawek podatku uznaje sie za zasadne – szczegóły
w uchwale Nr XXVI/136/16 Rady Miejskiej
Gminy Gryfów Śląski z dnia 25 października
2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych.
Opłata od posiadania psów - w 2017 roku
nie będzie opłaty od posiadania psów. Stosowną uchwałę podjęli radni Gminy Gryfów Śląski na październikowej sesji, a właścicieli psów
prosi się o przestrzeganie ustawy o zachowaniu
czystości i porządku w Gminach sprzątając po
swoich czworonożnych pupilach.
Pełne teksty uchwał opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gryfów
Śląski na stronie www.bip.gryfow.pl
Renata Adamska, Paulina Owoc, Teresa Polesiak,
Sekretarz Gminy Gryfów Śląski
Jerzy Andrzejczak

Rada na półmetku

Dokładnie 16 listopada 2016 roku minął półmetek obecnej kadencji
samorządu. Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej odbyła się 28 listopada
2014 roku, na której radni złożyli ślubowanie oraz wybrali Przewodniczącego Rady oraz dwóch wiceprzewodniczących. Na następnej sesji, która odbyła się 5 grudnia 2014 roku wybrano Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej oraz ustalono składy wszystkich komisji stałych pracujących
przy radzie.
Od 28 listopada 2014 roku do 16 listopada 2016 roku, odbyło się 26.
posiedzeń Rady Miejskiej w tym 10 sesji nadzwyczajnych. Radni na sesjach zgłosili 221 wniosków i interpelacji dotyczących głównie stanu technicznego dróg, chodników, oświetlenia oraz utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy oraz podjęto 137 uchwał. Przy Radzie Miejskiej
działają cztery stałe komisje, które odbyły razem 71 posiedzeń. Komisja
Rozwoju Miasta i Bezpieczeństwa Publicznego (19 posiedzeń), Komisja
Rewizyjna (18 posiedzeń i 5 kontroli),. Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska oraz Komisja Sfery Budżetowej (po 17 posiedzeń).
Na sesji 20 października 2015 roku radni dokonali wyboru ławników do
sądu Rejonowego oraz wręczono dla firmy „Solar Eko-Energia Centrum
Energii i Techniki Grzewczej” pozwolenia na prowadzenie działalności
w specjalnej strefie ekonomicznej.
Tematami, którymi do tej pory zajmowała się rada to m.in.:
- ocena działalności kulturalnej w mieście i gminy;
- ocena funkcjonowania Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej;
- turystyczne zagospodarowanie gminy i miasta;
- funkcjonowanie klubów sportowych;
- działania gminy Gryfów Śląski na rzecz gospodarki niskoemisyjnej;
- stan bezpieczeństwa w gminie
- informacja o działalności policji, straży miejskiej i jednostek OSP;
- stan dróg na terenie Gminy i Miasta;
- prezentacja dorobku stowarzyszeń rozwoju sołectw;
Przyjęto również:
- Lokalny program Rewitalizacji dla Gminy Gryfów Śląski;
- Gminny program opieki nad zwierzętami;
- Gminny program wspierania rodzin;
- Plan gospodarki niskoemisyjnej;
- Program Turystycznego Zagospodarowania Gminy;
Wznowiono po latach konkursy „Piękna posesja Gminy Gryfów Śląski” oraz konkurs „Ukwiecone miasto”. Natomiast rok rocznie na ostatniej
sesji wręczane są statuetki ,,Społecznika Roku”. Taką statuetkę w 2014
roku otrzymał Stanisław Dasiak, a w 2015 roku Adela Funken, Małgorzata Magierowska i Jerzy Guzy.
Udało się zrealizować szereg inwestycji m.in.: budowa stacji uzdatniania wody, remont chodnika na ul. Kolejowej, przebudowa ul. Rybnej
i Garbarskiej, rozpoczęcie modernizacji oczyszczalni ścieków, rozpoczęcie wymiany sieci kanalizacyjnej i wodnej. Wierzę, zatem, że te dwa lata
dla gminy nie były stracone.
Jednocześnie przypominam wszystkim mieszkańcom, że sesje Rady
Miejskiej są jawne i każdy może w nich uczestniczyć. Ponadto informuję,
że w każdy piątek w godzinach 12.00 - 14.30 pełniony jest dyżur Przewodniczącego Rady. Dostępny jest także adres e-mail do rady: radagryfow@op.pl oraz nr telefonu 667 81 35 52.
Przewodniczący Rady Robert Skrzypek
UDZIAŁ RADNYCH NA SESJACH I KOMISJACH

GOSPODARKA ODPADAMI
W GMINIE GRYFÓW ŚLĄSKI
Poziomy recyklingu do osiągnięcia przez Gminę Gryfów Śląski
Przepisy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach zobowiązują gminy do osiągnięcia do 31 grudnia 2020 r. odpowiednich poziomów:
1. W odniesieniu do odpadów komunalnych w postaci: papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo.
Rok: 		

2012

Papier, metal
10
tworzywa sztuczne, szkło (%)

2013
12

2014
14

2015
16

2016
18

Osiągnięte przez Gminę Gryfów Śląski poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia ww. frakcji w poszczególnych latach są
wyższe niż zakładane poziomy i wynoszą: 2013 r. – 22%; 2014r. – 38%;
2015r. – 32%.
2. W odniesieniu do odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych
niż niebezpieczne) – poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku w wysokości co najmniej 70% wagowo.
Rok: 		

2012

Inne niż niebezpieczne
30
odpady budowlane i rozbiórkowe (%)

2013
36

2014
38
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40

2016
42

Osiągnięty przez Gminę Gryfów Śląski poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami ww. frakcji
odpadów wynosi 100 %.
3. Poziomy ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych:
Ustawa nakłada na gminy obowiązek ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
1) do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania,
2) do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania – w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych
w 1995 r.

Zgodnie z treścią ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach należy ograniczać masę odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania. W roku 2014 i 2015 spośród zmieszanych odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy
Gryfów Śląski nie było pozostałości z mechaniczno – biologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych, które zostały przeznaczone do
składowania.
Powyższe wyniki są najlepszym dowodem na to, że nowy system
gospodarowania odpadami komunalnymi przynosi zamierzone efekty,
a Gmina Gryfów Śląski osiąga odpowiednie poziomy recyklingu oraz
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazanych do składowania.
Inspektor ds. gospodarki odpadami Krystyna Samborska
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Sesja Rady Miejskiej
25 października w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się
sesja zwyczajna Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski. W pierwszej części posiedzenia podsumowano konkurs „Ukwiecone Miasto”, następnie
zajęto się sytuacją epidemiologiczną gminy oraz oceniono stan realizacji
uchwał Rady Miejskiej o utrzymaniu porządku i czystości w gminie.
Ukwiecone Miasto
Wyniki konkursu w formie prezentacji multimedialnej przedstawiła
dyrektor ZBGKiM i jednocześnie przewodnicząca komisji konkursowej
Małgorzata Uhornicka. Do konkursu zgłoszono 13 posesji w 4 kategoriach. Po przeprowadzonych lustracjach i dokonaniu oceny poszczególnych posesji, komisja postanowiła wyróżnić i uhonorować nagrodami:
W kategorii „Najpiękniej ukwiecony balkon lub okna”:
III miejsce – pani Irena Włodarek, ul. Rynek 31/2
II miejsce ex aequo panie: Maria Swat, ul. Lwowska 2/4,
Helena Jurek, ul. Lwowska 4/4 i Danuta Kolarska, ul. Lwowska 2/5,
I miejsce – pani Iwona Brodzińska, ul. Akacjowa 2/2
W kategorii „Najpiękniej ukwiecony ogródek kwiatowy w zabudowie
jednorodzinnej”:
III miejsce – pani Elżbieta Raubo, ul. Akacjowa 2/1
II miejsce – pani Łucja Wysopal, ul. Sikorskiego 7a
I miejsce – państwo Helena i Tadeusz Pakulscy, ul. Wiśniowa 7
W kategorii „Najpiękniej ukwiecony ogródek kwiatowy
w zabudowie wielorodzinnej”:
III miejsce ex aequo: – Polska Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Lubańska 49,
- Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Kolejowa 21a.
II miejsce ex aequo:
Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Jeleniogórska 20-22-24,
Spółdzielnia Mieszkaniowa „W Dolinie”, ul. Żeromskiego 16-22,
I miejsce – Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Lwowska 2-4.
W kategorii „Najpiękniej ukwiecony ogródek kwiatowy przy obiektach usługowo- handlowych”:
Wyróżnienie – państwo Marta i Arkadiusz Buczyńscy Restauracja-Pizzeria „La Storia” ul. Wojska Polskiego 27, III miejsce – pani Maria Sawczak, ul. Wiśniowa 18, II miejsce – państwo Jolanta i Leszek Kołosionkowie, TU WARTA, ul. Rynek 16, I miejsce – państwo Maria i Józef
Wolarowie, Restauracja „Pasja”, ul. Kolejowa 25.
Komisja konkursowa pod wodzą Małgorzaty Uhornickiej pracowała
w składzie: Barbara Baszak (Towarzystwo Miłośników Gryfowa Śląskiego),
Jolanta Kozdęba (inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Gminy
i Miasta Gryfów Śląski), Magdalena Nowak (podinspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa). Komisja zaproponowała, aby w przyszłym
roku rozszerzyć formułę konkursu o ogólną dbałość o estetykę posesji, a także formę plebiscytu polegającego na głosowaniu mieszkańców na stronie internetowej.
Pod względem epidemiologicznym – bezpiecznie
Kolejnym tematem sesji była sytuacja epidemiologiczna Gminy Gryfów
Śląski. Ocenę bezpieczeństwa sanitarnego w gminie Gryfów Śląski w 2015 r.
omówił dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Lwówku Śląskim Mikołaj Żyłka. Na podstawie obszernej prezentacji omówił on m.
in. występowanie chorób zakaźnych w powiecie, zachorowania na boreliozę
oraz wirusowe zapalenia wątroby typu A i C. Wg dyrektora Mikołaja Żyłki
w powiecie jest bezpiecznie, występują jedynie pojedyncze zachorowania na
choroby zakaźne (w 2015 4 przypadki HCV na terenie powiatu). Zanotowano 17 nowych zachorowań na boreliozę w powiecie- co również nie jest
tendencją zwyżkową. Wzrost zachorowań odnotowano jedynie w przypadku
grypy – w 2011 r. było 4 068 zachorowań a w 2015 – 14 682. Dyrektor PSSE
omówił także program szczepień ochronnych w powiecie, który jest realizowany na poziomie 95-98%, co jest jednym z najlepszych wyników w Europie.
Kolejnym prelegentem w temacie był Powiatowy Lekarz Weterynarii Ireneusz Hołoga, który stwierdził, że w jego ocenie stan bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie gminy Gryfów Śląski jest dobry.
Porządek i czystość w gminie
Ostatnim punktem sesji była ocena stanu realizacji uchwał Rady
Miejskiej o utrzymaniu porządku i czystości w gminie. Prezentację multimedialną na ten temat przedstawiła inspektor ds. gospodarki odpadami Krystyna Samborska. Omówiła ona gospodarkę odpadami w gminie, poddając analizie realizację poszczególnych uchwał Rady Miejskiej
w tym temacie. Z przygotowanego opracowania wynikało, że nowy sys-

8

KURIER GRYFOWSKI LISTOPAD 2016

tem gospodarowania odpadami komunalnymi przynosi zamierzone efekty, m. in. gmina Gryfów Śląski osiąga odpowiednie poziomy recyklingu
oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazanych do składowania.
Radni po zapoznaniu się z obszernym materiałem przyjęli informację
o stanie realizacji uchwał.

Helena i Tadeusz Pakulscy, ul. Wiśniowa 7

Łucja Wysopal, ul. Sikorskiego 7a

Maria i Józef Wolarowie, Restauracja „Pasja”, ul. Kolejowa 25

Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Lwowska 2-4

Jolanta i Leszek Kołosionkowie, TU WARTA, ul. Rynek 16

Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Kolejowa 21a

Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Jeleniogórska 20-22-24

Polska Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Lubańska 49

LISTOPAD 2016 KURIER GRYFOWSKI

9

INFORMATOR POWIATOWY
Powiat Lwówecki w budowie
Rok 2016 zmierza już ku podsumowaniom.
W tym numerze omawiamy inwestycje i remonty na drogach powiatowych. Dotyczą one
czterech ważnych dla mieszkańców Powiatu
dróg, razem prawie ich 8 km. Łączna wartość
tych zadań – 2 588 977 zł. Dotacje z MSWiA,
tak zwane „powodziówki” umożliwiły:
- remont drogi Płóczki – Nagórze- zadanie odebrane (wartość prac budowlanych 503 295,52
zł, dotacja z Gminy Lwówek Śl – 50 329,55 zł,
wkład Powiatu 50 329,97 zł)
- remont drogi Żerkowice – Skała – Gaszów
– zadanie zgłoszone do odbioru (wartość prac
budowlanych 615 918,44 zł, dotacja z Gminy Lwówek Śl 61 591,81 zł, wkład Powiatu
61 592,60 zł)
– przebudowę drogi Maciejowiec- Pokrzywnik
– zadanie zgłoszone do odbioru (wartość prac
budowlanych 313 588 zł, dotacja z Gminy Lubomierz 31 358,80, wkład Powiatu 31 359,22 zł)
- przebudowę drogi Bełczyna – granica Powiatu – zadanie w trakcie realizacji (wartość prac
budowlanych 507 751,38 zł, wkład Powiatu
101,550 zł).

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego umożliwiła zaś przebudowę drogi Krzewie – Młyńsko - zadanie
odebrane (wartość prac budowlanych 648 423
zł, wkład Powiatu 128 799 zł).

Droga Młyńsko - Krzewie spowodowała, że
mieszkańcy Gajówki jadąc do Lubania mają 16
km skrótu.

70 lat Lwóweckiej Biblioteki Publicznej
Lwówecka biblioteka obchodziła 4 listopada
70 lecie działalności. Z tej okazji w Sali Mieszczańskiej w Ratuszu zorganizowano kameralną
uroczystość. Jubileusz stał się okazją do wielu
podsumowań i wystąpień zaproszonych gości.
Ciekawy wykład „Tradycja i nowoczesność we
współczesnej bibliotece publicznej” wygłosił
dyrektor Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we
Wrocławiu Andrzej Tyws. Niespodzianką dla
gości był otwarty koncert Kuby Michalskiego,
kompozytora, wokalisty i gitarzysty. Zarząd
Powiatu Lwóweckiego w imieniu radnych serdecznie dziękuje za zaproszenie życząc jednocześnie wszystkim pracownikom biblioteki
wszelkiej pomyślności, jeszcze wielu tak wspaniale zorganizowanych jubileuszy oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w powiecie
Z okazji uroczystości Święta Niepodległości
gryfowscy radni powiatowi złożyli wiązankę
kwiatów pod tablicą pamiątkową w Gryfowie
Śląskim.

Fot. Natalia Królak
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Sandra poleca

Książka na listopad

„Kłamstwo nie miałoby sensu,
gdyby prawda nie została
uznana za niebezpieczną.”

ROBERT GALBRAITH, WOŁANIE KUKUŁKI

Czy Wam też, J.K. Rowling od zawsze kojarzyła się z „Harrym Potterem”? Po przeczytaniu
„Wołania kukułki” stanie się dla Was nową królową brytyjskiego kryminału. A może królem? Gdyż
serię o przygodach nieporadnego życiowo detektywa
– Strike’a i jego rezolutnej asystentki – Robin, Rowling wydała pod pseudonimem „Robert Galbraith”
Co do samego śledztwa; z początku nie wydało mi się ono specjalnie interesujące: Lula Landryciemnoskóra modelka zostaje znaleziona martwa
na chodniku przed swoim apartamentem. Policja stwierdza, że modelka
popełniła samobójstwo, jednak brat Luli nie wierzy w tę wersję wydarzeń
i zgłasza się z prośbą o pomoc do Cormorana Strike’a – weterana wojennego, który podczas misji w Afganistanie stracił nogę.
Postać detektywa jest naprawdę przedziwna: od samego początku,
mimo jego wojskowej przeszłości, sprawia wrażenie ofiary losu: ma kłopoty finansowe, właśnie rozstał się z kobietą swojego życia, śpi na łóżku
polowym w swojej agencji, a na dodatek, chyba nie do końca uporał się
z wydarzeniami z przeszłości. Na domiar złego, klienci omijają jego agencję
szerokim łukiem. Jednak z biegiem czasu okazuje się, że Strike wcale nie
jest taką ofermą, za jaką można by go wziąć na początku. Wręcz przeciwnie: niespodziewanie łatwo łączy fakty i nie odpuści, póki nie odkryje
prawdy. A pomocna okaże się tu Robin- jego asystentka, dziewczyna przysłana przez agencję pracy tymczasowej, mająca pomóc Strike’owi w organizacji biura. Młoda, rezolutna i początkowo niedoceniona przed detektywa,
z czasem okazuje się niezwykle użyteczna. To właśnie Robin jest tą najbardziej pozytywną bohaterką, która budzi sympatię od pierwszej do ostatniej
strony. „Wołanie kukułki” można tak naprawdę podzielić na dwie części.
Pierwsza połowa to zdecydowanie za mało kryminału w kryminale. Akcja
rozwija się bardzo powoli, a autorka bardziej niż na sprawie Luli Landry,
skupia się na prywatnym życiu detektywa i opisach jego wyjść do barów.
Za to druga połowa jest dużo ciekawsza: Akcja rozwija się w żwawym
tempie, Strike przestał irytować swoim rozlazłym stylem bycia, wziął się do
pracy, co chwilę pojawiają się nowe wątki... nie ma miejsca na nudę.
Zakończenie może bez fajerwerków, ale dość interesujące, kolejne strony
wręcz pochłaniałam w błyskawicznym tempie. Plusem jest też niewątpliwie język autorki. Widać jej dobry warsztat, język jest prosty i przyjemny
ale nie infantylny. Rowling sporo czasu poświęca na analizę gestów i myśli
bohaterów, ale tylko w sytuacjach, kiedy jest to jak najbardziej na miejscu.
Polecam książkę fanom gatunku. Można spędzić z nią kilka przyjemnych
wieczorów i przy okazji poznać słynną J.K. Rowling z nieco innej strony.

PODZIĘKOWANIE

Strażacy z Młyńska serdecznie dziękują:
– Pani Marii Sosnowskiej – sołtys Młyńska i Radzie Sołeckiej Młyńska za udzielanie pomocy finansowej dla naszej OSP,
– druhowi Tadeuszowi Jagiełło – Prezesowi Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Gryfowie Śląskim za udzielenie
pomocy finansowej na zakup munduru strażackiego.

Twoje Miasto Gryfów Śląski

Szanowni Mieszkańcy Gminy i Miasta Gryfów Śląski
Składam Państwu serdeczne podziękowania za głosowanie na Gryfów Śląski w programie „Twoje Miasto w RMF FM”. To dzięki Waszym
głosom wygraliśmy ten plebiscyt i mieliśmy wielką przyjemność gościć
ekipę Radia oraz przyglądać się ich pracy na gryfowskim rynku w sobotę
5 listopada br. Dziękujemy mieszkańcom, którzy opowiadali ciekawostki
i doskonale promowali historię, turystykę, kulinaria i możliwość aktywnego spędzania czasu w mieście i okolicach. Na całą Polskę popłynęły
z Radio RMF FM informacje promujące Gminę i Miasto Gryfów Śląski
– jeszcze raz wszystkim dziękuję.
Olgierd Poniźnik, Burmistrz Gryfowa Śląskiego

W nocy z 21 na 22 października zaginął kot w okolicach ul. Kwiatowej
w Gryfowie Śląskim. Kot wabi się Mrunio, jest cały czarny, bez znaków
szczególnych, ma 1,5 roku. Jeśli ktoś widział kotka, bądź posiada jakiekolwiek informacje, to prosimy o kontakt z właścicielem - tel. 692815305.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:
Nr ogłoszenia o naborze: 1/2016 - Zakładanie działalności gospodarczych
Nr ogłoszenia o naborze: 2/2016 - Rozwój działalności gospodarczych
Nr ogłoszenia o naborze: 3/2016 - Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna
Nr ogłoszenia o naborze: 4/2016 - Rewitalizacja lokalnych zasobów
Nr ogłoszenia o naborze: 1/2016/G - Grantu: Aktywizacja i integracja
społeczności lokalnej: podnoszenie aktywności społecznej podmiotów
życia społecznego (doposażenie działalności zespołów folklorystycznych,
sportowych, lokalnych itp.)
Termin naboru wniosków: 05.12.2016 -19.12.2016r.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.lgdpartnerstwoizerskie.pl lub w biurze Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie,
Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski, tel. 75 78-13-163,
e-mail: biuro@lgdpartnerstwoizerskie.pl
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W SP w Gryfowie
Zebrali karmę
dla zwierzaków

W Gimnazjum
Kamila Urdas finalistką
konkursu wojewódzkiego

Nasza uczennica Kamila Urdas znalazła się wśród dwudziestki finalistów konkursu organizowanego przez „Gazetę Wrocławską” i Ośrodek Kultury i Sztuki we
Wrocławiu „Posłuchaj babci, zapytaj dziadka”.
Na konkurs przysłano ponad 300 prac z całego
województwa, a trójkę zwycięzców poznamy
5 grudnia podczas uroczystej gali we Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Bardzo chcielibyśmy, aby Kamila została wyróżniona, zrobiła szkole, nauczycielom i kolegom mikołajkowy prezent. Można śmiało napisać, że już wygrała, ponieważ jej tekst ukaże
się w specjalnie wydanej książce, która będzie
miała premierę w dniu ogłoszenia wyników.
Jak podkreślają organizatorzy, poziom nadesłanych prac był bardzo wysoki, nierzadko zaskakiwała też forma, w jakiej uczniowie zapisywali
wspomnienia swoich dziadków. Kamilę do
konkursu przygotowywała nauczycielka historii
Marzanna Krawiec. Życzymy trzecioklasistce
wygranej i dalszych literackich sukcesów.
Elżbieta Demidow
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Dzięki uczniom Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śl. podopiecznym Schroniska dla zwierząt
w Jeleniej Górze zima już nie straszna! Szkolny
Samorząd Uczniowski zorganizował zbiórkę
karmy dla bezdomnych psów i kotów, łącznie
zebrano 744kg (!) karmy sypkiej, w puszkach,
kasz i makaronów. Za pośrednictwem Kuriera
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY wszystkim
zaangażowanym ludziom dobrej woli.
„Wielcy ludzie mają zazwyczaj tak wielkie
serce, że się w nich zawsze znajdzie miejsce dla
uczciwego psa” Kornel Makuszyński.

Zbudowali domy
dla sąsiada – owada
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Gryfowie
Śl. licznie wzięli udział w konkursie proekologicznym organizowanym przez Centrum Edukacji
Ekologicznej Natura 2000 Izerska Łąka w Świeradowie Zdroju. Zadaniem konkursowym było
zbudowanie z naturalnych materiałów domu dla
owadów. Zwyciężyła budowla Filipa Drążka z kl.
6a op. Marta Firek, entomolodzy ze stowarzyszenia Natura i Człowiek docenili jej solidne wykonanie ze szczelnym dachem, izolacją od ziemi i siatką
zainstalowaną w odległości chroniącej przed ptakami, dodatkowo domek wystarczająco głęboki z
otworami o różnej średnicy. W kategorii Nagroda
Publiczności 1. miejsce zajęli uczniowie kl.3c Jagoda Reszko i Franciszek Matusewicz op. Agnieszka
Puchalska, a 3. miejsce Lena Rusinek kl. 3a op. Ewa
Niebieszczańska. Nadchodzą chłodne dni, to niekorzystny czas dla owadów szukających schronienia
więc już wkrótce do wszystkich domów wprowadzą
się ich nowi lokatorzy.
Agnieszka Hetel

Gimnazjalistki
w finale konkursu
biologiczno-ekologicznego
W dniach 4-5 listopada w Porajowie i Kamieniu
odbył się finał XXIII Konkursu Biologiczno-Ekologicznego
organizowanego przez Zarząd
Ligi Ochrony Przyrody w Jeleniej Górze. Konkurs obejmuje swoim zasięgiem dawne
województwo jeleniogórskie
oraz fragment wałbrzyskiego.
Wzięło w nim udział dwudziestu dwóch uczestników, którzy
zakwalifikowali się z eliminacji
rejonowych (z pośród ośmiuset gimnazjalistów biorących
udział w etapach szkolnych). Naszą szkołę reprezentowały Milena Hawryluk z klasy 1b oraz Julia
Fulczyńska z klasy 1a, które zajęły czołowe miejsca w konkursie przeprowadzonym w Bolesławcu
(Milena Hawryluk zajęła tam pierwsze miejsce).
W pierwszym dniu uczestnicy napisali test sprawdzający ogólną wiedzę biologiczną oraz związaną
z ochroną środowiska i ekologią. Następnie udali
się na wycieczkę do Frydlantu i Liberca, gdzie odwiedzili m.in. bardzo interesujący ogród botaniczny (polecam!).
Następnego dnia dziesięcioro uczniów, którzy
najlepiej napisali sprawdzian pisemny przystąpiło
do decydującej części ustnej, polegającej na rozpoznawaniu chronionych gatunków rośli i zwierząt,
znajomości polskich parków narodowych oraz
pytaniach problemowych dotyczących wybranych
zagadnień ochrony przyrody. Do ścisłego finału
zakwalifikowała się Milena Hawryluk, która ostatecznie zajęła w nim piąte miejsce, przegrywając
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zaledwie o jeden punkt lokatę na podium. Jest to
bardzo duży sukces uczennic, gdyż są one dopiero
w pierwszej klasie i mierzyły się z gimnazjalistami
ze starszych klas. Duże gratulacje i w przyszłym
roku liczymy na jeszcze więcej!
Andrzej Całko

Wystawa prac plastycznych
Julity Walczak

W szkolnej bibliotece została otwarta wystawa prac plastycznych Julity Walczak, uczennicy
klasy 2C. W uroczystości udział wzięli zaproszeni
przez artystkę goście: wychowawczyni Marzanna
Krawiec, klasy: 1b, 2c, 3 b wraz z nauczycielami: Waldemarem Pasternakiem, Anitą Ochocką
i niżej podpisaną. Julita zaprezentowała prace na
wysokim poziomie artystycznym. Tematem przewodnim wystawy są portrety i rysunki postaci,
które autorka uwielbia rysować.
Agnieszka Burbul

Święto Szkoły

W SP w Uboczu

21 października była przepiękna uroczystość – Święto Szkoły
– dzień, który na stałe zagościł w naszym kalendarzu. Kolejny etap tworzenia tradycji i historii szkoły, do której należy również ślubowanie
i pasowanie pierwszoklasistów na pełnoprawnych członków społeczności szkolnej. To dzień, który umacnia nasze poczucie wspólnoty i odpowiedzialności za szkołę, a przede wszystkim za jej przetrwanie i rozwój.
W sposób szczególny wspominamy również wielkiego Polaka-Patriotę,
który pokazał nam, że: „Żyć to działać, to rozlewać po świecie talent, energię i uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym”.
To już 16 lat, od kiedy jesteśmy Szkołą Podstawową im. Władysława
Stanisława Reymonta. Każdy kolejny rok to czas zdobywania wiedzy
i nowych doświadczeń, rozwijania zainteresowań i wzbogacania tradycji, przeżywania nowych, ciekawych zdarzeń, które wywołują pozytywne
uczucia i emocje, i jak powiedział Reymont ,,Wszystkiego można dokonać dopóty, dopóki się ma marzenia”, dlatego szkolna rzeczywistość to
dla nas – nauczycieli i uczniów – nie tylko obowiązki, ale i fascynująca
przygoda.
Wszystko to, nie byłoby możliwe bez ogromnego zaangażowania
i wsparcia rzeszy ludzi – społeczności szkolnej oraz naszych przyjaciół.
Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy byli w tym dniu z nami.
Szczególne słowa podziękowania należą się moim pracownikom, którzy
od wielu tygodni przygotowywali się do tej uroczystości.
Z wyrazami największego uznania
Dyrektor Szkoły Anna Pląskowska

Koncert wzruszeń

Z inicjatywy Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Prezesa Stowarzyszenia Kulturalnego „Krajobrazy” w Legnicy, naszego
wieloletniego przyjaciela i ojca chrzestnego naszej szkoły - dr Tadeusza
Samborskiego, 18 października aulę Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta wypełniła piękna muzyka i niesamowici artyści:
Duet Bandurzystek „Bliźniaczki” – Irena i Natalia Jewtuszok z Równego
na Ukrainie, aktorka, kierownik artystyczny i reżyser koncertu – pani
Aurelia Sobczak oraz Barbara Twardosz-Droździńska – najlepsza w Polsce wykonawczyni repertuaru rosyjskiego, białoruskiego i ukraińskiego.
Jesteśmy ogromnie wdzięczni i dumni, że mogliśmy uczestniczyć
w tak wyjątkowym koncercie „Polsko moja” – w ramach 15 Legnickich Dni Kultury Kresowej. Mieliśmy możliwość spotkania z muzyką
na najwyższym poziomie, ale również wspaniałymi osobowościami.
Ten wspaniały koncert nie tylko dostarczył nam wielu wzruszeń, ale
także rozpoczął cykl wydarzeń, dzięki którym, jako mieszkańcy Ziem
Odzyskanych, możemy poznawać kulturę, zwyczaje i polskie tradycje.
Dziękuję za obecność Dyrektorowi Wydziału Edukacji i Nauki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego – Panu Jerzemu
Więcławskiemu, Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski – Panu
Olgierdowi Poniźnikowi, rodzicom, dziadkom, uczniom oraz wszystkim
moim koleżankom i kolegom.

Uroczysta Msza w Legnicy
23 października delegacja Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu: Dyrektor szkoły Anna Pląskowska i nauczycielka języka polskiego Janina Hryniewiecka z pocztem sztandarowym
w osobach: Karolina Bogdziewicz, Julia Wrona i Marceli Chomontowski
z klasy VI, uczestniczyła w uroczystej Mszy Świętej w Kościele pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela w Legnicy z okazji XV Legnickich
Dni Kultury Kresowej.
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W ZSOiZ w Gryfowie Śląskim
Największa na świecie lekcja resuscytacji zaliczona
17 października po wielu dniach przygotowań
40 uczniów naszej szkoły wzięło udział w akcji bicia rekordu Guiness World Records w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej prowadzonej przez jak największą liczbę osób!
O godzinie 12.00 rozpoczęliśmy lekcję, której
temat brzmiał: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Aby przeprowadzić lekcję zgłosić się
do WOŚP, a następnie zaprosić do współpracy
instruktora, dwóch bezstronnych świadków, stewarda i dwie osoby odmierzające czas z dokładnością do 0,01 sek.
Instruktorem naszych zajęć był pan Robert
Skrzypek – wykwalifikowany ratownik medyczny.
Świadkami zdarzenia byli: pani Marta Krawczyk
– pielęgniarka dyplomowana oraz pan Patryk Bobik – wykwalifikowany ratownik medyczny. Stewardem była pani Elżbieta Świercz – pielęgniarka. Czas, w niezwykle dokładny i profesjonalny
sposób, odmierzali nasi nauczyciele wychowania
fizycznego pani Katarzyna Bronowicka i pan Arkadiusz Cichoń. Organizatorem przedsięwzięcia
(w imieniu całej szkoły) byli: pani Iwona Grzelczak – opiekun Samorządu Szkolnego i Michał

Jezioro – przewodniczący Samorządu Szkolnego.
Młodzież spisała się rewelacyjnie i z tego, co nam
wiadomo (na dzień dzisiejszy) rekord został pobity. Nasz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim
przyczynił się do tego w sposób znaczący.
A oto nasi uczniowie, dzięki którym dzisiejsza lekcja mogła się odbyć: Patryk Krawczyk,
Marcelina Ryczkowska, Aleksandra Twardochleb, Mateusz Baszak, Adrian Schonung, Piotr
Pietruszewski, Elwira Stanisz, Weronika Chomontowska, Wiktoria Moszumańska, Aleksandra Orzełek, Patrycja Werkowska, Aleksandra
Sieradzka, Martyna Porzuc, Wanessa Kowalik,
Magdalena Kalwat, Michał Jezioro, Tomasz
Dąbrowa, Piotr Mika, Sylwia Krawiec, Paweł
Kostek, Tomasz Herdzik, Michał Kostrzewa,
Natalia Larysz, Krystian Żądło, Mariusz Wojtanowski, Adam Pasterniak, Dominik Roskowiński, Paweł Sawicki, Marta Kula, Rafał Wejman,
Kacper Zemełko, Małgorzata Pytel, Marta Kula,
Magdalena Mudrak, Wiktoria Ryłko, Dominika
Tyc, Bartosz Kudła, Michał Sieradzki, Dominika
Gerlak, Radosław Wierzbowski, Wiktoria Żol.

Święto patrona szkoły św. Jana Pawła II
Święto patrona naszej szkoły świętego Jana Pawła
II uczciliśmy we wtorek 19.10.2016 poprzez udział
w mszy świętej, odprawionej w gryfowskim kościele
p.w. św. Jadwigi Śląskiej. Nabożeństwo poprowadził
nasz katecheta ksiądz Krzysztof Żmigrodzki, któremu asystował lektor uczeń trzeciej klasy liceum
ogólnokształcącego Michał Jezioro. Psalm zaśpiewała uczennica klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego Martyna Porzuc. W pocztach sztandarowych
wystąpili: Sylwia Krawiec uczennica klasy czwartej
technikum informatycznego, Wiktoria Nowicka uczennica drugiej klasy szkoły zawodowej, Krystian Szczepanik – uczeń drugiej klasy technikum
informatycznego oraz Aleksandra Orzełek uczennica trzeciej klasy liceum ogólnokształcącego, Wiktoria Moszumańska uczennica trzeciej klasy liceum
ogólnokształcącego, Patryk Krawczyk uczeń trzeciej
klasy liceum ogólnokształcącego.
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Obsługą kamer i aparatów fotograficznych zajęli
się: pan Kamil Kowalonek, oraz uczennice: Karolina Chomiak i Wiktoria Nowicka.
Dziękujemy wszystkim za udział! Bez Was
to by się nie udało!

Dzień Edukacji
Narodowej
Obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole, połączone z pasowaniem uczniów
klasy pierwszej wypadły na dzień 19 października. Uczestniczyliśmy w uroczystej akademii
podczas której „pierwszaki” zostały przyjęte
oficjalnie w poczet społeczności szkolnej. Była
to bardzo podniosła część uroczystości.
W drugiej części imprezy uczniowie trzeciej
klasy liceum ogólnokształcącego: Marcelina
Ryczkowska, Martyna Porzuc, Michał Jezioro,
Aleksandra Sieradzka, Aleksandra Twardochleb i Patryk Krawczyk zaprezentowali przygotowane przez siebie przedstawienie pod tytułem „Szanuj nauczyciela swojego póki nie jest
za późno”. Było ono bardzo humorystyczne i na
czasie. Wszyscy bawili się świetnie.

Co słychać u sołtysa?
Bohaterem listopadowej części cyklu „Co słychać
u sołtysa” jest sołtys Proszówki Jan August.

Proszę krótko opowiedzieć o sobie.
Urodziłem się w Lubomierzu, do Proszówki
przyjechałem z rodzicami w 1964 roku. Tu chodziłem do szkoły, tu bawiłem się z koleżankami
i kolegami, tu pracowałem na gospodarstwie z rodzicami. Można powiedzieć problemy wsi znam
od podszewki. Mam kochaną małżonkę, zamężną córkę i dwóch żonatych synów oraz czworo
wspaniałych wnucząt (trzy wnuczki i jednego
wnuka) mam nadzieję, że to nie koniec… Jestem
bardzo szczęśliwym dziadkiem.
Z jakimi problemami aktualnie boryka się sołectwo Proszówka?
Sołectwo Proszówka, jak wiele innych sołectw
ma sporo problemów. Pierwszym problemem jest
brak kanalizacji, oświetlenia i chodnika w tak
zwanej górnej części sołectwa (od Zamku Gryf
w kierunku Mirska). A także w dolnej części sołectwa jest kilka ciemnych punktów. Mieszkańcy narzekają na krzywy, pozapadany miejscami
chodnik, na drogi dojazdowe do pól i posesji, na
pozamulane rowy przy tych drogach, jak również
rowy odwadniające z pól
Jakie są Pana marzenia na przyszłość dotyczące
sołectwa? Co chciałby Pan zmienić w Proszówce?
Z reguły od początku mego sołtysowania nie
zdradzam moich marzeń dotyczących sołectwa.
Staram się, jak tylko jest coś możliwe do zdobycia
na sołectwo, a nam może się to przydać, chodzić
koło tego, aż to zdobędę. Wolę jednak opowiadać
o tym co w ciągu tych dwóch kadencji udało się
Nam osiągnąć w naszym sołectwie. Dlatego mówię „Nam” bo to dzięki mieszkańcom, Stowarzyszeniu Rozwoju Proszówki i Ochotniczej Straży
Pożarnej udało się uporządkować teren przy remizie OSP w czym bardzo dużo dopomógł pan
burmistrz Gryfowa Olgierd Poniźnik. Po uporządkowaniu terenu Ochotnicza Straż z Proszówki złożyła projekt do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego w ramach Małych
Projektów PROW 2007-2013 o dofinansowanie
na „Budowę izerskiej ścieżki sprawnościowej wraz
z urządzeniami dla strażaków”. Wartość całego
przedsięwzięcia to kwota bliska 35 tysięcy zł. Muszę tu dodać, że bardzo duży wkład własny w postaci godzin pracy (robocizny) włożyli członkowie
Stowarzyszenia Rozwoju Proszówki, niektórzy
członkowie OSP i mieszkańcy Proszówki, wartość wkładu własnego to 8 tyś zł.. Stowarzyszenie
Rozwoju Proszówki złożyło w tym samym czasie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego w ramach Małych Projektów
PROW 2007-2013 wniosek o dofinansowanie
na „Zagospodarowanie terenu poprzez budowę
placu zabaw Małej Myszki wraz z urządzeniami”
i otrzymało grant w wysokości 25 tysięcy. Żeby

wszystko nie było takie kolorowe… Na samym
początku plac zabaw został okradziony z części
elementów, wówczas trzeba było pomyśleć jak
plac zabezpieczyć, więc zaplanowaliśmy i został
zamontowany system alarmowy na remizie OSP
wraz z monitoringiem. W tym celu został użyty Fundusz Sołecki. Plac zabaw został również
ogrodzony, środki na ten cel pochodziły z Funduszu Sołeckiego. Po zagospodarowaniu placu dla
dzieci, okazało się że potrzebna jest przestrzeń
dla osób dorosłych. Również w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowaliśmy i wybudowaliśmy
wiatę biesiadną, żeby można było się skryć przed
deszczem czy słońcem. Zostały też zamontowane
urządzenia siłowni zewnętrznej, cieszące się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców sołectwa. Kiedy okazało się, że drzewo do kominka
w świetlicy czy na ognisko jest zawsze mokre to
trzeba było pomyśleć i wybudować wiatę na opał
przy świetlicy wiejskiej w Proszówce. I tu znowu
przydał się Fundusz Sołecki. W ramach środków
Funduszu Sołeckiego postawiliśmy również dwie
wiaty przystankowe dla dzieci. Jak się okazuje na
przestrzeni kilku lat Fundusz Sołecki jest niezbędnym źródłem dla rozwoju i poprawy funkcjonowania sołectwa.
Dzięki Stowarzyszeniu Rozwoju Proszówki
zostało napisane i już zrealizowane kilka pomysłów w ramach Przedsięwzięć Promujących Idee
Odnowy Wsi Dolnośląskiej dofinansowywanych
przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Dzięki wsparciu posadowiono dwa
witacze – wizytówki sołectwa z piaskowca, zrealizowano wspaniałe przedsięwzięcie w świetlicy
wiejskiej – wielopokoleniowe tańce towarzyskie
dla dzieci i dorosłych, zakupione zostały gadżety
promocyjne z logo sołectwa m.in. nośniki USB,
roll-upy, odblaski. Już po raz VIII udało nam się
zorganizować Wyścig kolarski MTB o Puchar
Św. Anny z Proszówki. Naszym nowym pomysłem, nad którym pracujemy jest oferta turystyczna „Proszówka-Wioska Gryfa” w ramach współ-

pracy z Fundacją Zielona Akcja oraz w ramach
środków Inicjatywy Lokalnej udało nam się stworzyć ofertę jednodniowego pobytu w Proszówce.
Na uczestników czeka niezapomniana przygoda
i wyjątkowa lekcja historii. Dzięki pozyskanym
środkom posiadamy kartę QUEST- Wyprawa Odkrywców, posadowiliśmy fotościankę na
pamiątkę pobytu w Wiosce Gryfa, ale również
zakupiliśmy maskotkę /strój Gryfa – jako żywą
promocję naszego przedsięwzięcia oraz wiele gadżetów promocyjnych, które czekają na uczestników naszej wyjątkowej atrakcji. Ochotnicza
Straż Pożarna Proszówki wzbogaciła się o nowe
auto strażackie oraz sprzęt przeciwpożarowy
w postaci motopompy pływającej. Dodatkowo od
dziewięciu lat Gminę Gryfów Śląski sławi zespół
folklorystyczny Sołtysowe Gryfinki, który swoje
próby w każdą środę odbywa w świetlicy wiejskiej w Proszówce. A swój dorobek prezentuje
na wszelkich imprezach, festynach i konkursach.
W chwili obecnej realizujemy dla mieszkańców
i zapraszamy wszystkich chętnych do świetlicy
wiejskiej na zajęcia aerobiku, w każdy czwartek o
godz. 18:00
Nie sposób wymienić wszystkich naszych
poczynań. Dokładam wielu starań, aby żyło
nam się lepiej w naszej „małej ojczyźnie”. Nieocenionym wsparciem są nasze tutejsze firmy:
Zakłady Mięsne Niebieszczańskich, ABIPOL
Janusz Niebieszczański, FF POLMEX, ale
również lokalni przedsiębiorcy: firma TYTAN
Krzysztof August, SIMBUD Robert Karpowicz, „Alpaki z Proszówki” Szymon Kownacki,
gospodarstwo rolne Kazimierza Jaszkiewicza.
Podsumowując mogę powiedzieć że dzięki
wspaniałej współpracy, małymi kroczkami spełniamy nasze marzenia o zadbanym nowoczesnym
sołectwie. Na koniec życzę wszystkim mieszkańcom naszego sołectwa oraz właścicielom firm i ich
pracownikom dużo zdrowia, ciepłych i radosnych
świąt Bożego Narodzenia oraz samych sukcesów
w nadchodzącym 2017 roku.

Radio RMF FM w Gryfowie

W sobotę, 5 listopada, na gryfowski rynek
przyjechała ekipa Radia RMF FM, z reporterem Bartłomiejem Paulusem, który na żywo
promował nasze miasteczko w ramach programu Twoje Miasto w Faktach RMF FM.
Żółto niebieski konwój pojawił się na rynku
po ósmej gdzie rozstawiono stoisko. Tam można było napić się gorącej herbaty i kawy. Dla
dzieci były baloniki oraz wata cukrowa. Pierwsze wejście na żywo o godz. 9:00 miał pan Jan
Wysopal z Towarzystwa Miłośników Gryfowa,
który opowiedział o założeniu i historii miasta,
a w następnym wejściu antenowym o trasach rowerowych. Sołtys Proszówki, pan Jan August,
promował śledzia po proszowiańsku, a Anna
Zawisza-Paliwoda ze Stowarzyszenia Rozwoju Proszówki opowiadała o kaplicy Leopolda.
Pojawili się również goście z ośrodka Złoty
Potok Resort. Nie zabrakło również wywiadów
z mieszkańcami. Dla radia zagrała nasza Gryfowska Kapela Podwórkowa, a pani Irena Włodarek częstowała ekipę swoimi kulinarnymi
specjałami. Ze Zgorzelca przybyli fani Radia
RMF FM ze specjalnym tortem dla ekipy. Wóz
transmisyjny jeździł również po okolicy, by na
czternastą dojechać do Zamku Czocha.

Fot. RMF FM, Jacek Skóra

LISTOPAD 2016 KURIER GRYFOWSKI

15

Podziel się z nami swoją pasją

Taki jest plan: sędziować finał Australian Open
Z Anetą Kłowatą sędzią tenisa ziemnego rozmawia Marzena Wojciechowska

Od kiedy zaczął panią pasjonować tenis
ziemny?
Od ok. 10 lat. Ciekawe jest to, że choć od zawsze lubiłam sport, tenis wcześniej dla mnie nie
istniał. Wolałam piłkę nożną i siatkówkę. Gdy
w telewizji transmitowane były mecze tenisa
ziemnego przełączałam kanał. Nudziły mnie
śmiertelnie.
A teraz jest pani tenisem zafascynowana, jak
do tego doszło?
To niezwykłe, ale zdecydował o tym jeden
jedyny mecz, który obejrzałam przypadkowo.
Pamiętam tę chwilę dokładnie, dzień godzinę. To było w 2005 r. Wielki Szlem Wimbledon w Londynie, mecz ćwierćfinałowy dwóch
Rosjanek. Oglądałam go z zapartym tchem
i wpadłam po uszy. Zobaczyłam coś, czego
przedtem nie widziałam, całą finezję tego sportu. Wkrótce zapisałam się na kurs sędziowski w
Zabrzu i od czerwca 2015 r. posiadam certyfikat i uprawnienia sędziego regionalnego.
Teraz już nie przełącza pani kanału, gdy
transmitowane są mecze tenisa?
Zdecydowanie nie. Obecnie potrafię wstać
o trzeciej nad ranem, by je oglądać.
Co przez ten rok udało się pani osiągnąć jako
sędzia?
Udało mi się sędziować w wielu turniejach.
Pierwszy z nich odbył się we Wrocławiu w lutym 2016 r. Był to turniej międzynarodowy
Wrocław Open i grali w nim mężczyźni z całego świata. Potem był Poznań Open w lipcu
także turniej międzynarodowy mężczyzn. Sędziowałam w nich jako sędzia liniowy.
Zdarzyło się też, że sędziowałam jako sędzia
naczelny, mimo że nie posiadam jeszcze takich
uprawnień, miałam pozwolenie od prezesa
Dolnośląskiego Związku Tenisa. To było w Tenisowym Turnieju Wojewódzkim dla dzieci do
lat 14 we Wrocławiu.
Ilu mamy sędziów tenisa ziemnego w okolicy?
Na Dolnym Śląsku czynnych jest ok. 20 sędziów z licencją. Najbliżsi we Wrocławiu,
w większości są to mężczyźni.
Pracuje pani jako fizjoterapeutka w Świeradowie-Zdroju w hotelu Malinowy Dwór. W jaki
sposób udaje się pani łączyć pracę z pasją?
Nie jest łatwo to pogodzić, czasami trzeba
się nieźle nagimnastykować, ale zdecydowanie
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warto. Praca fizjoterapeuty jest ciężka, to godziny masażu, czasem nie czuje się nóg, bywa też
monotonna. Sędziowanie jest dla mnie pasją ale
także odskocznią od pracy, chociaż sędziowanie
to nie jest bułka z masłem lecz także ogromny,
wielogodzinny wysiłek. W trakcie turniejów na
nogach spędza się czasem po 14 godzin. Pracuje się cały dzień, aż mecze się zakończą, a potrafi ich być 10-15. Pół biedy, gdy odbywają się
w hali, bywa jednak, że są na zewnątrz w niesprzyjających warunkach pogodowych, gdy jest
wietrznie i pada.
Ale są także ogromne plusy tej pracy: jest
ciągły ruch, wciąż coś się dzieje, poznaje się
mnóstwo ludzi, w tym znanych sportowców,
jest to szalenie interesujące zajęcie, pozwalające na rozwój, poszerzenie horyzontów, ciekawe
znajomości i przyjaźnie.
Czy ma pani poważniejsze plany na przyszłość związane z sędziowaniem?
Oczywiście – stawiam na rozwój w tej dziedzinie. Szczeble kariery są następujące: sędzia
regionalny (ten certyfikat już mam), związkowy, naczelny i supervisor. Zamierzam sukcesywnie piąć się po tych szczeblach, aż do zdobycia tytułu supervisora. Taki jest plan, by być
na szczycie i sędziować w Australii, w jednym
z największych turniejów na świecie czyli Australian Open. Taki jest plan i zamierzam go
zrealizować.
Dziękuje za rozmowę.
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Pozwólcie dziadkowi porozmawiać z wnukiem !
„Nie jestem w stanie zamienić ani jednego zdania z moim wnukiem. Jak mam
powiedzieć córce, żeby mówiła do niego po polsku i czy nie jest już na to za
późno, bo ma 5 lat?.” Z tym dramatycznym pytaniem zwrócił się do nas
czytelnik w rozmowie, którego córka z rodziną mieszka w Niemczech.
„Nie rozumiem mojego syna, który do swojej małej córeczki mówi łamaną angielszczyzną. Boję się, że ani nie będzie ona rozmawiała ze mną po polsku,
ani poprawnie po angielsku. Co będzie jak pójdzie do szkoły i dotrze do niej,
że rodzice mówią nie do końca poprawnie? Nie straci do nich szacunku? – pyta
kolejna czytelniczka.
Bilingwizm (dwujęzyczność) stał się znakiem naszych czasów. Symbolem określającym świat, w którym ponad połowa ludzkości jest dwujęzyczna. Polska pozostaje w mniejszości państw, gdzie obowiązuje tylko
jeden język. W Belgii na przykład oficjalnie mówi się po francusku, niderlandzku i niemiecku, a w Norwegii, obok urzędowej wersji norweskiego, na równych prawach funkcjonują lokalne dialekty. W związku z rosnącą tendencją do mieszania się społeczeństw, wynikającą z łatwiejszego
niż kiedyś podróżowania, coraz więcej dzieci przyzwyczajonych jest do
tego, że inny język słyszy w domu, inny na podwórku czy w przedszkolu. To wyzwanie dla logopedów, pedagogów. Do ich gabinetów bowiem
coraz częściej przychodzą rodzice z dziećmi, których rozwój języka nie
przebiega prawidłowo. To wyzwanie dla rodziców. Co zrobić, aby odpowiednio wykorzystać dar od losu, jakim jest bilingwizm ? Co zrobić,
aby nie zaprzepaścić tej jedynej w swoim rodzaju szansy? Jak postępować,
żeby nie pozbawiać dziadków możliwości rozmowy z wnukiem w języku
ojczystym? Jest kilka prostych zasad.
Wydaje się, że dzieci łatwo uczą się języków. Warunkiem są sprzyjające okoliczności. Badacze bilingwizmu twierdzą, że dzieci stają się dwujęzyczne w sposób naturalny, gdy od najwcześniejszych lat, najlepiej od
urodzenia, mają kontakt z dwoma językami.
Już pierwsze badanie nad dwujęzycznością dzieci rozwiewały wątpli-

wości dotyczące potencjalnego negatywnego wpływu tejże na przyswajanie języków, na rozwój dziecka ogólnie mówiąc. Wydaje się, że tak zwane
przeciążenie poznawcze staje się w tej sytuacji mitem. To nieprawda, innymi słowy, że dzieci te są w nadmierny sposób obciążone. Dziś badacze
zgadzają się co do tego, że rozwój języka dzieci jedno i dwujęzycznych,
przebiega w podobnych etapach: – dźwięki łatwiejsze opanowywane są
przed trudniejszymi, znaczenia słów są podobnie generalizowane, stopniowo wzrasta długość zdań. Dzieci dwu i trzyletnie posiadają też pełną
umiejętność oddzielenia obu języków w zależności od języka swojego rozmówcy. Dzieci dwujęzyczne cechuje duża kreatywność językowa, łatwość
przechodzenia z jednego języka w drugi. Bez problemu przyswajają też
modele fonologiczne obu języków. Początkowo ta umiejętność nabywana
jest na bazie języka matki.
Wydawałoby się, że proces dwujęzyczności jest naturalny, jednak sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana. Proces nabywania dwóch języków
przez dziecko, które wychowuje się w rodzinie posługującej się dwoma
językami nie jest automatyczny. Wymaga wielu konkretnych, przemyślanych działań ze strony rodziców. Musi być ciągiem działań celowych,
świadomych. Strategia okaże się dobra, jeśli zaangażowani zostaną w tym
samym stopniu oboje rodzice, jeśli motywacja ich będzie odpowiednio
wysoka i mocna. Trzeba się przygotować na proces długi, niepozbawiony
trudności.
Co istotne, u dzieci rzadko występuje lęk przed popełnieniem błędu.
Są otwarte, nie towarzyszy im niepewność i nie boją się śmieszności. To
wszystko sprzyja procesowi uczenia powodując możliwość bezbłędnego
opanowania wymowy, akcentu, intonacji, bliskiej native speakerowi.
Pamiętać należy jednak, że nieodzownym warunkiem stawania się
dwujęzycznym nie jest opanowanie języka docelowego, ale zachowanie
i rozwój języka ojczystego. Za utrzymanie i rozwój języka ojczystego
odpowiedzialni są rodzice. To oni podejmują najważniejsze decyzje – tę
o wyjeździe z kraju, o tym, czy dziecko uczy się języka polskiego czy nie,
o tym, czy w domu mówi się po polsku. Ta ostatnia decyzja wydaje się być
najważniejsza. Co należy robić, aby rozwijać język ojczysty – warunek
rozwoju języka drugiego – docelowego?
- Rodzice muszą spędzać z dziećmi jak najwięcej czasu na mówieniu
po polsku.
- Trzeba zadbać, aby artykulacja w języku polskim była poprawna.
Jeśli dziecko bowiem będzie mówiło niepoprawnie, śmiesznie, może
zacząć się wstydzić i wycofywać z kontaktów w języku polskim,
- Istotne jest czytanie dzieciom po polsku, opowiadanie bajek, historii,
polskich filmów,
- Rodzice muszą być konsekwentni w stosowaniu języka polskiego, bo
każde odstępstwo może być brzemienne w skutkach,
- Rodzice nie powinni dopuszczać do mieszania języków.
Nie przywiązując wagi do języka ojczystego, nie nalegając na jego naukę, rodzice zamykają nierzadko dziecku drogę do bilingwizmu. Tą decyzję uniemożliwiają zrozpaczonym często dziadkom kontakt z własnymi
wnukami. Pominąwszy wszystkie zalety bycia dwujęzycznym, dodam,
że najnowsze badania wykazują, iż kolejny język obcy wpisany do CV,
to wyższa o 30% pensja. Języki są bezwzględnie w cenie, zawsze były,
w dzisiejszym świecie jednak szczególnie. Dwujęzyczność to wielki dar.
Trzeba go pielęgnować, nie odrzucać.
„Wieviel Sprachen du kennst, diesmal bis du ein Mensch” – Ile znasz
języków, tyle razy jesteś człowiekiem- powiedział Johann Wolfgang Goethe.
Oprac. Małgorzata Szczepańska, neurologopeda

EKSPRESOWE
NAPRAWY
PROTEZ
DENTYSTYCZNYCH
Rząsiny 87,
Tel. 794-090-866
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RAMP

wspomnienie projektu, który przerwała śmierć
RAMP to zespół muzyczny działający w naszej gminie w latach 1996
– 2004. Występował on na weselach, zabawach, dancingach oraz umilał
czas mieszkańcom Gryfowa pojawiając się w sobotnie wieczory w „Barze Turysta”. Na grupę zawsze mógł liczyć Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury, chętnie grali swoje koncerty podczas Dni Gryfowa, a także na
późniejszych Kwisonaliach. Nazwa zespołu pochodziła od pierwszych
liter imion występujących w nim muzyków: R – Robert Grzegorczyk,
A – Artur Jaworski, M – Marta Miłan, P – Piotr Jaworski.
Trwający osiem lat projekt muzyczny przerwała choroba i śmierć solistki Marty Miłan. Ostatni raz zaśpiewała ona z grupą 3 maja 2004.
20 czerwca 2004 roku zespół RAMP zagrał ostatni koncert na balu charytatywnym w Rząsinach, z którego zysk był przeznaczony na leczenie
i rehabilitację Marty, która zmarła w styczniu 2005 r. Po śmierci Marty
w zespole zastąpiła ją jej siostra Marzena Miłan, grupa jeszcze wielokrotnie zmieniała nazwy i składy. Ostatnie wesele zagrali w 2013 r. CDN
Na podstawie materiałów Piotra Jaworskiego.
M.

rok 2003 Dzień Rzeźnika - zabawa zakładowa „Niebieszczańscy”
Skład zespołu: Marta Miłan - śpiew, Artur Jaworski - gitara basowa,
śpiew, Artur Lwandowski - instrumenty klawiszowe, śpiew, Ryszard
Cieślik - gitara, śpiew, Piotr Jaworski - perkusja

rok 2001 Kwisonalia. Skład zespołu: Marta Miłan - śpiew, Artur Jaworski - gitara basowa, śpiew. Artur Lwandowski - instrumenty klawiszowe,
śpiew, Piotr Jaworski - perkusja

rok 2002 Hotel „Mieszko” w Karpaczu. Skład zespołu: Marta Miłan śpiew, Artur Jaworski - gitara basowa, śpiew. Artur Lwandowski - instrumenty klawiszowe, śpiew, Piotr Jaworski - perkusja

Kontynuujemy cykl wspomnieniowy o gryfowskich i okolicznych zespołach
muzycznych.
Redakcja
Czy ktoś pamięta zespół trzy gitary i bębny pn. „Kon-tiki”? Była to
grupa ciesząca się dużą sławą w Gryfowie Śląskim w latach 1970-1973.
Działali przy klubie „Chemik”, gdzie kierownikiem był wówczas Ryszard
Semków. Na fajfach sala była zapełniona przez młodych ludzi z całej okolicy. Na zdjęciu od lewej: Zbigniew Raczek – bębny, Józef Lebica (pseud.
Józwa) - gitara solowa, Roman Spyrka (pseud. Anglik) – gitara basowa,
Jerzy Kopeć – gitara akord. Zdjęcie zostało wykonane na tle okien dawnego klubu „Chemik” naprzeciw Zespołu Szkół Zawodowych w Gryfowie
w roku 1970. Pochodzi ono z archiwum pana Jerzego Kopcia, który był
kolegą Jerzego Karnaucha i Zygmunta Bodaka ze Szkoły Podstawowej
w wówku Śląskim. Obecnie pan Kopeć należy do klubu Harleyowców
i często odwiedza Gryfów.
Zygmunt Bodak

15 października Gryfowska Kapela Podwórkowa skorzystała z zaproszenia Domu Kultury w Olszynie i wzięła udział w festynie potraw z ryb
pn. Rybka lubi pływać w Biedrzychowicach.
Od samego rana 5 listopada kapela brała udział w tworzeniu programu
Odkryjmy Gryfów Śląski z Radiem RMF FM. 8 listopada, na wieczornicy z okazji Święta Niepodległości w Lubaniu kapela wystąpiła w repertuarze pieśni żołnierskich i patriotycznych w restauracji Ratuszowa.

Był taki zespół...

Kapela promuje Gryfów

Fot. RMF FM, Jacek Skóra
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Halloween w M-GOK

29 października w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się
druga edycja Halloween Party dla dzieci. Dużo muzyki, tańca, szczypta
animacji, to mieszanka, która po raz kolejny zapewniła dużą frekwencję
uczestników. Dodatkową atrakcją był profesjonalny face painting (malowanie twarzy). Do wspólnej zabawy włączyła się Pracownia Kreatywna TWORZYWO Ani Marcinkowskiej oraz wizażystka Ola Majkoś.
Dziewczyny cierpliwie tworzyły na twarzach chętnych osób prawdziwe
makijażowe dzieła sztuki. Dziękujemy za liczne przybycie i mnóstwo pozytywnych wrażeń, a rodzicom za przygotowanie fantastycznych przebrań dla swoich pociech.
Anna Michalkiewicz

Miejsko-Gminny Ośrodek zaprasza na kolejne wydarzenie w ramach
cyklu „Kolacja z artystą”. Powracamy mocno, poruszającym monodramem
w wykonaniu Marka Sieradzkiego. Spektakl „Ucho, gardło, nóż” Vedrany
Rudan w przekładzie Grzegorza Brzozowicza, adaptacji Krystyny Jandy
i Marka Sieradzkiego i reżyserii Marka Sieradzkiego zobaczymy już 11 grudnia 2016 r. o godz. 17.00 w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Gryfowie Śląskim.
O spektaklu:
/Wybuchowy monolog Marco Babića z bratobójczą wojną na Bałkanach w tle.
Bohater kontrowersyjnego „Ucho, gardło, nóż” to mężczyzna po trzydziestce,
który spędza bezsenną noc przed telewizorem. Zmienia kanały, komentując
programy polityczne, seriale i filmy, ale jest w tym coś więcej niż tylko bezmyślne
pstrykanie pilotem. Między jego słowami ukryta jest tęsknota za normalnością.
Marco wyobraża sobie, jakie byłoby jego życie w serialu - on pragnie takiego
głupiego świata. To jedyna ucieczka od horroru rzeczywistości. Jednak wojna,
z całą jej brutalnością, przedostaje się nawet poprzez cukierkowe sceny z telewizji. Pochłaniając kolejne tabliczki czekolady, mężczyzna opowiada widzom
swoje życie. Jest wulgarny, bezczelny i przepełniony nienawiścią. Wydarzenia
z jego przeszłości przeplatają się ze sobą bez względu na chronologię – tragizm
miesza się z komizmem. Marco jest w swoim opowiadaniu szczery do bólu, nie
oszczędza nikogo, ale przede wszystkim nie oszczędza samego siebie. Musi
przeżyć./ Dzieło miało swoją premierę 4 grudnia 2015 r. w Teatrze Polskim
we Wrocławiu.
Marek Sieradzki – gryfowianin, prezes Organizacji na Rzecz Kultury f’ART TEATR. Jego
organizacja skupia wokół siebie wolnych ludzi,
nie zobowiązanych zawodem artystycznym. Poetów, malarzy, fotografików. Osoby, które chcą
wyrażać siebie bez ograniczeń, a dla których
drzwi wszelakich instytucji kultury często są zamknięte. Pierwsze kroki stawiał jako lider grupy
teatralnej „MY” pod kierunkiem Elżbiety Ryby
w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Gryfowie Śląskim. Na dużej scenie pokazał się w 2010 roku w spektaklu „Lilla Weneda” Juliusza Słowackiego
na deskach Teatru Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. Na co dzień
współpracuje z Teatrem Polonia, założonym i prowadzonym przez Fundację
Krystyny Jandy na Rzecz Kultury. Z wykształcenia biolog kliniczny. Uwaga!
Spektakl wyłącznie dla widzów dorosłych!
Wstęp wolny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje ich
wcześniejsza rezerwacja pod numerem 75 78 12 900. Osoby rezerwujące miejsca zapraszamy do M-GOK po odbiór bezpłatnych wejściówek na wydarzenie.
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Tajemnice Zamku Czocha

Bez Nazwy Lirycznie
W październikowy, jesienny wieczór Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zainaugurował nowy sezon „Kolacji z artystą”. Tym razem bardzo
klimatycznie i poetycko. 23 października na deskach M-GOK gościliśmy duet „BEZ NAZWY LIRYCZNIE”. Dla osób, które zechciały
być z nami tego wyjątkowego dnia, muzycy Mariusz Zajączkowski oraz
Andrzej Brzozowski przygotowali niemal dwugodzinny koncert pełen
niesamowitych doznań muzycznych i słownych. Doskonałe interpretacje utworów Starego Dobrego Małżeństwa, Roberta Kasprzyckiego, Leonarda Luthera, tematy muzyczne do poezji Kazimierza Przerwy Tetmajera czy Adama Asnyka, to tylko część repertuaru, w którym specjalizują
się nasi goście. Było mnóstwo wzruszeń i niezwykłych emocji. A wraz
z nami przeżywali je również goście z Lubania, Czerwonej Wody i Olszyny.
W imieniu M-GOK dziękuję muzykom za przyjęcie zaproszenia,
a Mariuszowi Kozakowi za nagłośnienie i pomoc w organizacji tego wyjątkowego wydarzenia.
Anna Michalkiewicz

Piątkowy wieczór 28 października upłynął w Bibliotece Publicznej
pod znakiem historii i tajemnicy. Swoją książkę „Tajny Zamek Czocha”
promował w Gryfowie wiceprezes Łużyckiego Towarzystwa Historycznego Zamek Czocha, pasjonat historii, regionalista Piotr Kucznir.
Autor od lat związany jest z badaniami losów Czochy, dzięki czemu
licznie zebrana publiczność miała okazję zapoznać się wieloma nieodkrytymi dotąd sekretami związanymi z zamkiem. W swojej książce Piotr
Kucznir rozprawił się także z niektórymi mitami i legendami, jakie po
drugiej wojnie światowej narosły wokół Zamku Czocha.
Podczas spotkania poruszono m.in. temat tajnych przejść w zamku
Czocha, przedstawiono dokumenty potwierdzające budowę podziemi
i ukrytych pomieszczeń, historię zagadkowych urządzeń, jakie na początku XX wieku znalazły się na Czosze oraz unikalny system wachtowy.
Wieczór był interesujący i pełen wrażeń, a autor jeszcze długo po spotkaniu odpowiadał na pytania zainteresowanych uczestników.
M.

Biblioteka dzieciom

W bibliotece dziecięcej i w filiach wiejskich organizujemy wiele imprez tematycznych dla dzieci. Zapraszamy do zapoznania się z relacjami
na naszej stronie internetowej www.biblioteka.gryfow.pl i fanpejdżu FB
www.fb.com/biblioteka.gryfow. Ostatnio miały miejsce m.in.:

Dyniowe stworki

Przedstawienie o zwierzątkach w filii w Uboczu
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Dzień Zwierząt

