Juz po raz 23 w naszym mieście zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
W tym roku przenosimy się z gryfowskiego rynku na teren Gimnazjum.
Tutaj zaplanowano liczne atrakcje, które zostaną zaprezentowane:
w auli szkoły i sali gimnastycznej.
Będzie można obejrzeć Jasełka, pokaz tańca towarzyskiego, występy zespołów rockowych, kabaret, a na zakończenie wyjątkowe światełko do nieba.
Zapraszamy gryfowian od lat 5 do 105,
by razem uczestniczyli w kolejnym ﬁnale akcji Jurka Owsiaka.
Niech Wasze serca nie będą obojętne, bądźcie z nami
11 stycznia 2015 r. Zapraszamy!

Święto Niepodległości

w Gryfowie

11 listopada w Gryfowie Śląskim, jak co roku uroczyście obchodzono
Święto Niepodległości. O godz. 10.30 w kościele parafialnym została odprawiona msza święta w intencji ojczyzny. Spod kościoła poczty sztandarowe
oraz liczne delegacje gryfowskich instytucji, organizacji i zakładów pracy
przemaszerowały pod tablicę pamiątkową ku czci Kombatantów Ziemi
Gryfowskiej, gdzie miały miejsce okolicznościowe wystąpienia oraz program słowno-muzyczny. Na zakończenie delegacje złożyły wiązanki pod tablica pamiątkową. Uroczystościom towarzyszyła Olszyńska Orkiestra Dęta.

w Uboczu
7 listopada w Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta
w Uboczu odbył się uroczysty apel z okazji 96 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę w 1918 roku. Uczniowie klas IV-VI prezentowali program
artystyczny przygotowany pod kierunkiem Janiny Hryniewieckiej dotyczący
historii wydarzeń i poświęcenia Polaków w drodze do odzyskania niepodległości po 123 latach niewoli oraz znaczącej roli Naczelnego Dowódcy Wojsk
Polskich – Józefa Piłsudskiego. Radosne śpiewanie pieśni patriotycznych przygotowanych pod kierunkiem Alicji Jaworskiej zakończyło apel.

i w Młyńsku

Po powitaniu wszyscy z uwagą i w skupieniu wysłuchali programu artystycznego w wykonaniu miejscowych dzieci przy akompaniamencie radnej Młyńska
Marty Wilas. Po występie były oklaski i podziękowanie od burmistrza za wspaniałą recytację wierszy i zaśpiewanie pieśni patriotycznych oraz za znajomość
i wykonanie w całości hymnu państwowego przez dzieci. W trakcie spotkania
dla wszystkich gości został przygotowany poczęstunek. Wszyscy dobrze się bawili przy wspólnych śpiewach dawnych pieśni wojskowo-patriotycznych. Uroczystość trwała do późnych godzin wieczornych. 11 listopada po mszy świętej
złożono kwiaty i zapalono znicze pod pomnikiem upamiętniając w ten sposób
wszystkich poległych w walce o niepodległość. Zgromadzeni pomodlili się oraz
zaśpiewali hymn Polski. Wszystkim kombatantom i seniorom życzę długich lat
życia w dobrym zdrowiu, opieki najbliższych aby jak najdłużej byli dla naszego
i następnego pokolenia żywą historią i dobrym przykładem.
Sołtys Młyńska Maria Sosnowska

10 listopada w Młyńsku uczczono 96 rocznicę Święta Niepodległości.
Na uroczystość przybyli kombatanci oraz seniorzy, a także zaproszony burmistrz Olgierd Poniźnik. W imieniu Rady Sołeckiej oraz swoim wszystkich
przybyłych powitała sołtys Młyńska. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych
w tym roku kombatantów Henryka Popkowskiego oraz Romualda Kremisa.
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Pani Helenie Ciupak serdeczne i ciepłe życzenia radości i słońca wraz z bukietem szczęścia, zdrowia i długich lat
życia z okazji 80. urodzin.

składa Maria Sosnowska

I Maraton Zumby w Gryfowie
I Maraton Zumby „CHARYTATYWNIE DLA
ADRIANA DRÓŻDŻA” odbył się 15 listopada
w hali sportowej w Gryfowie Śląskim. Rozpoczął
się o 16.00 i trwał nieprzerwanie do godz. 19.00.
Komitet Organizacyjny Maratonu w składzie:
Małgorzata Dereń, Agnieszka Guzy, Dorota Wilczyńska, Małgorzata Szczepańska, Marta Wilas
– stanął na wysokości zadania. Pozyskano sponsorów, instruktorów zumby i mnóstwo osób, które
w różnoraki sposób wsparły inicjatywę. W trakcie
imprezy ok. 200 uczestników Maratonu pomagało Adrianowi Dróżdżowi, chłopcu choremu na
czterokończynowe mózgowe porażenie dziecięce.
Pomoc Adrianowi była potrzebna, aby nie zaprzepaścić efektów rehabilitacji i ciężkiej pracy Adriana i jego rodziny. Zumbowicze pomagali bawiąc
się przy tym doskonale, tworząc energetyczne
taneczno-muzyczne widowisko.

Podziękowania

Dziękujemy wspaniałym instruktorom Zumby:
1. Magdalenie Kwiatkowskiej-Korczowskiej
(Gryfów Śl., Lwówek Śl.), 2. Katarzynie Kubis
(Lubomierz, Wleń), 3. Aleksandrze Korduli
(Wrocław), 4. Karolinie Cierlik (Świeradów
Zdrój), 5. Michałowi Sikorskiemu (Jelenia
Góra), 6. Tomaszowi Gajewskiemu (Mirsk)
Osobom o dobrym sercu,
które wspomogły naszą akcję:
1. Olgierdowi Poniźnikowi – Burmistrzowi MiG,
2. Urszuli Madze, 3. Annie i Adamowi Domino,
4. Marcie Sarzyńskiej – „Studio Urody Marta”

Olszyna, 5. Annie Marzec – Fryzjerstwo Damskie Gryfów Śl., 6. Zdzisławie Koko – Fryzjerstwo Męskie Gryfów Śl., 7. Dagmarze Szejmo-Malich – Salon Kosmetyczny „Dafne”, 8. Annie
Rusakiewicz – Solarium „Venus”, 9. Krzysztofowi
Sienkiewiczowi – Sawo Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, 10. Jarosławowi Stępińskiemu
11. Małgorzacie i Robertowi Hołubom, 12. Beacie Budreckiej – Sklep Zielarsko-Medyczny
„Herbamed”, 13. Elżbiecie Ojewskiej – Księgarnia „Za Rogiem”, 14. Romanowi Jarzębeckiemu
– „CRISTALGRAW”, 15. Bernadecie Drążek –
Studio Urody „Laura”, 16. Marcie i Arkadiuszowi
Buczyńskim – Restauracja – Pizzeria „La Storia”
17. Kindze i Jackowi Jezioro – Księgarnia,
18. Annie i Andrzejowi Kowalskim, 19. Dominice Kiełdanowicz – Salon Kosmetyczny Gryfów
Śl., 20. Agnieszce Guzy – „Avon”, 21. Łucji i Adamowi Kondkom, 22. Beacie Wolar za piękny plakat, 23. Ewie Fedczyszyn za wykonanie banneru,
24. Łukaszowi Mazurowi za wszystkie wydrukowane plakaty i zamieszczenie ich w internecie,
25. Joannie Małoszczyk, 26. Beacie Hryciew-Listwan, 27. Karolinie Harmacińskiej, 28. Jackowi
Rybskiemu i Tomaszowi Atrachimowiczowi
za transport podestów, 29. Tomaszowi Kłębczykowi, Igorowi Wilczyńskiemu, Szymonowi
Witczakowi - #FOTOBUDKA, 30. Elżbiecie
Świercz i Krzysztofowi Skrzypkowi za zabezpieczenie medyczne maratonu, 31. Bożenie Jagiełło,
32. Małgorzacie Traube, 33. Stowarzyszeniu
HomoViator z ZSOiZ im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskimi i wspaniałym wolontariuszom:
Angelice Król, Annie Woźniak, Anicie Zgliń-

skiej, Ewelinie Trajewskiej, Agnieszce Śmiernow,
Gracjanowi Czechowi – reprezentującymi PCK,
34. Małgorzacie Szczepańskiej
Za pyszne ciasto i pomoc
w jego sprzedaży, dziękujemy:
Elżbiecie Rakowskiej, Agnieszce Lewandowskiej
Marcie Kowalskiej, Iwonie Urdas, Ewie Kasprzak
Katarzynie Cymerman, Annie Niebieszczańskiej
Agnieszce Guzy, Agnieszce Hetel, Małgorzacie
Dereń, Marcie Reimann, Marcie Wilas
Mamy nadzieję, że nikogo nie pomineliśmy
Wszystkim biorącym udział w maratonie zarówno aktywnie uczestniczącym jak i wspaniałej
widowni dziękujemy serdecznie

Zebraliśmy kwotę 7 543,32 zł. Zebrane
pieniądze w całości zostały przekazane na
pomoc i ochronę zdrowia Adriana Dróżdża.
Zbiórka pieniędzy została przeprowadzona
przez Fundację Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” z siedzibą przy ul. Łomianśkiej 5, 01-685
Warszawa, decyzją MAC zezwalającej na
organizację zbiórki - Nr 71/2014 na podstawie zezwolenia Nr 597/71/2014 wydanego
przez Fundację Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Z całego serca dziękujemy Wszystkim,
którzy włączyli się do naszej akcji.
Rodzice Adriana
Małgorzata i Tomasz Dróżdż
oraz Komitet Organizacyjny

LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2014 KURIER GRYFOWSKI 3

28 listopada na I sesji Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski w gryfowskim
Ratuszu 15 radnych – elektów wybranych na kadencję 2014-2018 złożyło
następujące ślubowanie:
Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie
i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.
Ślubowanie złożyli wszyscy radni: Zyfryd Borkowski, Bożena Burak, Arkadiusz Cichoń, Edward Ciupa, Jerzy Guzy, Mateusz Królak, Zbigniew Kurec,
Witodl Mikos, Michał Niebieszczański, Grzegorz Piejko, Robert Skrzypek,
Jarosław Stępiński, Ryszard Sawczak, Stanisław Sawczak, Marta Wilas.
Na tej samej sesji wybrany na burmistrza na lata 2014-2018 Olgierd
Poniźnik także złożył następujące ślubowanie:
Obejmując urząd burmistrza gminy i miasta, ślubuję, że dochowam
wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla
dobra publicznego i pomyslnosci miszkańców gminy i miasta.
Zaświadczenia o wyborze na radnego i na burmistrza wręczył w imieniu
przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej w Gryfowie Śląskim Anny
Szumer – Jerzy Andrzejczak – Urzędnik Wyborczy.
Kolejnym punktem sesji był wybór przewodniczącego Rady Miejskiej.
Zgłoszono kandydaturę Roberta Skrzypka oraz Witolda Mikosa, który nie
zgodził się na kandydowanie. W wyniku tajnego głosowania stosunkiem
głosów: 13 za i 2 wstrzymujące się, przewodniczącym Rady Miejskiej Gminy
Gryfów Śląski został ponownie pan Robert Skrzypek. Następnie dokonano
wyboru dwóch wiceprzewodniczących Rady Miejskiej – zgłoszono Witolda
Mikosa oraz Stanisława Sawczaka. W wyniku tajnego głosowania panowie:
Witold Mikos (15 głosami za) i Stanisław Sawczak (13 głosami za i 2 wstrzymującymi się) zostali wybrani wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej. Na następnej sesji zaplanowanej 5 grudnia 2014 r. zostaną ustalone składy osobowe
stałych komisji rady. Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy i życzymy, aby treść ślubowań urzeczywistniała się w całej kadencji 2014 – 2018.

***

Składam najserdeczniejsze podziękowania za przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników głosowań w tegorocznych wyborach samorządowych następującym komisjom, instytucjom, osobom:
➢ członkom Miejskiej Komisji Wyborczej na czele z przewodniczącą Anną
Szumer i zastępczynią przewodniczącej Krystyną Kapuśniak,
➢ członkom sześciu Obwodowych Komisji Wyborczych: nr 1 na czele z przewodniczącym Waldemarem Reimannem, nr 2 na czele z przewodniczącą
Marią Morawską, nr 3 na czele z przewodniczącą Anną Boską, nr 4 na czele
z przewodniczącą Justyną Rusinek, nr 5 na czele z przewodniczącym Bartoszem Penderem, nr 6 na czele z przewodniczącą Renatą Misiak.
➢ Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Rząsinach Tadeuszowi Deptule,
Dyrektor Gimnazjum Alicji Kownackiej, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej
Gryfów Śląski Dariuszowi Zatońskiemu, sołtys Ubocza Marzenie Herdzik, Dyrektor M-GOK Annie Domino za przygotowanie lokali wyborczych
w obiektach zarządzanych przez wyżej wymienionych.
➢ operatorom i koordynatorowi systemu informatycznego, który na poziomie
gminy był sprawny i wspomógł Obwodowe Komisje Wyborcze.
Dzięki Państwa ogromnej i profesjonalnej pracy głosowanie odbyło się prawidłowo, bez zarzutów i sprawnie za co jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.
Z wyrazami szacunku Jerzy Andrzejczak Urzędnik Wyborczy

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego
Narodzenia życzymy Szanownym Mieszkańcom Gminy i Miasta Gryfów Śląski
oraz Waszym Gościom aby magiczna
Noc Wigilijna przyniosła chwile pełne
wiary, nadziei i miłości, a Nowy 2015 Rok
obdaruje Was zdrowiem, pomyślnością
i szczęściem. Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
życzy Jerzy Andrzejczak Sekretarz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
wraz z pracownikami Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski
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Szanowni Mieszkańcy Gminy i Miasta Gryfów Śląski
Bardzo gorąco i serdecznie dziękuję za oddane głosy w tegorocznych
wyborach na Burmistrza Gminy i Miasta. Chciałbym zapewnić, iż nie zawiodę Waszego zaufania i przez kolejną kadencję będę pracował aktywnie
na rzecz naszej małej Ojczyzny, jaką jest Gmina Gryfów Śląski.
Jednocześnie bardzo dziękuję wszystkim kontrkandydatom uczestniczącym w wyborach na burmistrza za fair play podczas kampanii wyborczej.
Pragnę także podziękować za liczne gratulacje i życzenia, jakie nadeszły
na mój adres. Bardzo się cieszę z gratulacji złożonych przez Prezydenta RP.
Olgierd Poniźnik
Warszawa, 25 listopada 2014 r.
Pan Olgierd Poniźnik, Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
Szanowny Panie Burmistrzu!
W związku z wyborem na zaszczytną funkcję Burmistrza, proszę o przyjęcie moich serdecznych gratulacji. Pana wybór jest efektem społecznego zaufania i poparcia, jakim obdarzyli Pana wyborcy. Wyrazy szczerego uznania
kieruję także ku wybranym radnym. Razem rozpoczną Państwo ważną i odpowiedzialną pracę dla dobra całej lokalnej wspólnoty. Każde wybory niosą
ze sobą nowe nadzieje i oczekiwania. Mieszkańcy wybierając Pana i radnych
wyrazili swoją nadzieję na rozwiązanie konkretnych problemów, na osiągnięcie konkretnych celów, spełnienie konkretnych obietnic.
Życzę więc wytrwałości i umiejętności w dążeniu do realizacji planowanych i oczekiwanych przez społeczność miasta i gminy zadań oraz wyzwań.
Życzę uzasadnionej dumy z wygranych wyborów. Jednocześnie pragnę wyrazić nadzieję, że wspólnym wysiłkiem umocnimy przekonanie, że polska samorządność od 25 lat jest ważną i piękną częścią rzeczywistości wolnej Ojczyzny.
Zachęcam wszystkich do włączenia się w przyszłoroczne obchody 25-lecia
Samorządności. Pozdrawiam!

Zakończono realizację programu
„Umiem Pływać” w Gminie Gryfów Śląski
We wrześniu br. burmistrz Olgierd Poniźnik podpisał porozumienie, z Dolnośląską Federacją Sportu
z siedzibą we Wrocławiu, na organizację zajęć sportowych dla uczniów w ramach projektu „Umiem
pływać” w 2014r. Programem objęto dzieci klas trzecich szkół podstawowych, które w swoich miejscowościach nie mają dostępu do basenu. Z naszej gminy w projekcie uczestniczyło łącznie 30 dzieci
klas trzecich ze Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim, Szkoły Podstawowej w Uboczu oraz Szkoły
Podstawowej w Rząsinach. Zajęcia były realizowane w Aqaparku przy hotelu Malachit w Świeradowie
Zdroju. Łącznie zorganizowanych zostało 10 wyjazdów. W ramach każdego odbyły się dwie godziny lekcyjne pływania. Podczas zajęć uczestnicy mieli za zadanie opanować 4 pierwsze stopnie nauki pływania.
Na zakończenie dzieci otrzymały dyplomy ukończenia kursu nauki pływania.
Życzymy uczestnikom kursu dalszych sukcesów w doskonaleniu pływania a nauczycielom oraz rodzicom dzieci, którzy opiekowali się grupą podczas dojazdu oraz na basenie, bardzo serdecznie dziękujemy.

Międzynarodowa
wymiana młodzieży
Bischofswerda
– Gryfów Śląski
W dniach 20-21 listopada przebywała
w Gryfowie Śląskim młodzież, z Gimnazjum
w Bischofswerdzie, z naszego miasta partnerskiego w Niemczech. Goście przyjechali 20 listopada, ok. godz. 10:00 do Gimnazjum w Gryfowie
Śląskim gdzie przywitała ich dyrektor Alicja
Kownacka. Pierwszym punktem programu było
otwarcie wystawy zdjęć, które młodzież wykonała w Gryfowie Śląskim, podczas poprzedniego
wspólnego spotkania 2 i 3 czerwca br. Przedstawiają one najważniejsze i najciekawsze obiekty
w mieście z różnej perspektywy. Chcemy zaznaczyć, że wystawa pokazana będzie również
w mieście Bischofswerda.
Po obejrzeniu zdjęć i poczęstunku, goście
wraz z gospodarzami, udali się do Hali Sportowej, gdzie odbył się mecz piłki ręcznej pomiędzy
drużyną dziewcząt z Niemiec i dziewczętami
z gryfowskiego gimnazjum. Rozgrywki otworzył
burmistrz Olgierd Poniźnik, który przywitał
przybyłych oraz życzył dziewczętom dobrej sportowej rywalizacji. Po zaciętej walce zwyciężyła
drużyna z Bischofswerdy. Wszystkie uczestniczki
otrzymały medale, a puchar zwycięska drużyna.
Po meczu młodzież udała się na obiad, a następnie uczniowie naszego gimnazjum, zaprosili
rówieśników z Niemiec, na nocleg do swoich
domów rodzinnych. Po południu nauczyciele
z obu gimnazjów spotkali się aby omówić plan
współpracy na przyszły rok.
Drugi dzień spotkania poświęcony był wycieczce turystycznej do Świeradowa Zdroju i
Szklarskiej Poręby. Autorami programu spotkania byli nauczyciele gryfowskiego Gimnazjum:
Małgorzata Więcewicz oraz Krzysztof Złocik.

„Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym
udzielonym przez Polsko-Niemiecką Współpracę
Młodzieży za pośrednictwem Euroregionu Nysa"

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego i realizowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w roku
2014 - Dolnoślązak Umie Pływać 2014.

Inspektor ds. współpracy
z zagranicą i promocji gminy
Agnieszka Muszka

PODZIĘKOWANIA

PODZIĘKOWANIA

Pragnę Wam serdecznie podziękować za
udział w wyborach samorządowych. Jest to przykład troski o dobro naszej Gminy. Szczególnie
dziękuję wszystkim, którzy oddali na mnie swój
głos. Niezmiernie cieszy fakt, że obdarzyli mnie
Państwo kolejny raz zaufaniem udzielając swego
poparcia.
Robert Skrzypek

PODZIĘKOWANIA

Serdecznie dziękujemy za wszystkie głosy
oddane na kandydatów na radnych do Rady
Powiatu Lwóweckiego i Rady Miejskiej z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Przewodniczący Rady Miejsko-Gminnej SLD
Dariusz Wojciechowski

W imieniu Komitetu Wyborczego Wyborców
Przymierze dla Miasta i Gminy serdecznie dziękuje wszystkim osobom, które udzieliły poparcia
dla kandydatów komitetu w wyborach samorządowych w dniu 16 listopada 2014 roku.

Dziękujemy za zaufanie i ponowny wybór do
Rady Powiatu Lwóweckiego.

Czesław Wojtkun

radni Małgorzata Szczepańska, Daniel Koko
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Oto gdzie wylądowały stare meble
a powinny.... w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gryfowie Śląskim
przy ul. Kolejowej 42 (teren Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej).
Punkt jest prowadzony od poniedziałku do
czwartku w godz. od 8.00 do 12.00 i w piątki od
14.00 do 18.00.
Pragniemy Państwu przypomnieć, co to jest
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwany w skrócie PSZOK.
Jest to miejsce zbiórki odpadów, łatwo dostępne dla wszystkich mieszkańców gminy, w którym
mieszkańcy pozostawiać mogą odpady komunalne, które ze względu na rodzaj, wymiar lub
formę, nie mieszczą się do śmietnika na śmieci,
bądź nie powinny tam trafić. Są to m.in. krzesła,
szafki, stoły, szafy, dywany, materace itp. Należy
pamiętać, że oprócz gabarytów bardzo ważny jest

rodzaj odpadów, który jest wyrzucany.
Również ze względu na ten podział nie
wolno wyrzucać wszystkiego na śmietnik (sprzęt elektroniczny, RTV itp).
Frakcje odpadów gromadzonych
selektywnie w Punkcie Selektywnej
Zbiórki Odpadów:
◆ metal,
◆ odpady budowlane i rozbiórkowe,
◆ zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny,
◆ meble i inne odpady
wielkogabarytowe,
◆ baterie i akumulatory, ◆ odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych prac remontowych,
◆ zużyte opony, ◆ odpady zielone, ◆ szkło, ◆ plastik.
Przeterminowane leki zbierane są, do specjalnie przeznaczonych w tym celu pojemników,
we wszystkich gryfowskich aptekach. Powyższy punkt został utworzony i działa od 1 września 2013 r.
Inspektor ds. gospodarki odpadami Krystyna Samborska

Wycinka drzew i krzewów

Przypomina się, iż zgodnie z prawem usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości
może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez burmistrza na wniosek posiadacza
nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości. Zgoda właściciela nie jest wymagana
w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego nieruchomości.
Do wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, który można uzyskać
w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski, parter,
pokój nr 3, bądź bezpośrednio pobrać ze strony
internetowej www.gryfow.pl, należy dołączyć następujące załączniki:
1) zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości;

2) tytuł prawny władania nieruchomością (np.
odpis księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów, akt notarialny);
3) rysunek lub mapę określającą usytuowanie
drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących
lub budowanych na tej nieruchomości.
Jeśli nie korzystamy z gotowego druku,
to wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać następujące dane:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę
posiadacza i właściciela nieruchomości;
2) tytuł prawny władania nieruchomością;
3) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
4) obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości
130 cm;

5) przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;
6) przyczynę i termin zamierzonego usunięcia
drzewa lub krzewu;
7) wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy;
8) rysunek lub mapę określającą usytuowanie
drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących
lub budowanych na tej nieruchomości.
Wnioski niekompletne znacząco wydłużają
procedurę uzyskania zgody na usunięcie drzew
lub krzewów.
Młodszy referent ds. ochrony
środowiska, rolnictwa i leśnictwa
Magadalena Nowak

NOWE STAWKI PODATKOWE
Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski w dniu
28 października 2014 roku uchwaliła stawki podatków
lokalnych, które będą obowiązywały w 2015 roku.
Między innymi:
Podatek od nieruchomości
1) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,72 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 – 4,70 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

6

b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 0,41 zł od 1 m² powierzchni
Podatek rolny
– 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 2015 r. reguluje art. 6 ustawy
o podatku rolnym (tekst jedn.Dz.U.z 2013, poz.
1381) oraz Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014
roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres
11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia
podatku rolnego na rok podatkowy 2015 (Monitor Polski 2014, poz.935), w którym podano, że
średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów
poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 wynosi 61,37 zł za 1 dt.
Podatek rolny za rok podatkowy:
– od 1 ha przeliczeniowego gruntów 2,5 x 61,37
zł = 153,43 zł
– od 1 ha gruntów 5 x 61,37 zł = 306,85 zł
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Podatek od środków transportowych
Stawki podatku od środków transportowych
nie uległy zmianie i nadal będzie obowiązywać
uchwała nr XXXVI/190/13 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 760 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 980 zł
c) powyżej 9 ton i mniejszej niż 12 ton – 1.210 zł
2. od samochodów ciężarowych posiadających
2 osie o dopuszczalnej masie nie mniej niż
15 ton – 1.810 zł
3. od samochodów ciężarowych posiadających
3 osie o dopuszczalnej masie nie mniej niż
25 ton – 2.360 zł
4.od ciągników siodłowych 2 osie o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niż 31 ton – 2.310
zł
5. od przyczepy i naczepy 3 osie o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż
38 ton – 1.810 zł
Pełne teksty uchwał opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gryfów
Śląski na stronie www.bip.gryfow.pl
Renata Adamska, Teresa Polesiak

Remontują dworzec w Gryfowie Śląskim
Od 2009 roku zabiegaliśmy u PKP o remont
budynku dworca kolejowego, wieży ciśnień i wiaduktów kolejowych w Gryfowie Śląskim. Spółka
PKP, z powodu braku środków finansowych,
jedynie zabezpieczała budynek dworca przed
dalszym pogarszaniem stanu technicznego.
W 2014 roku udało się i Polskie Koleje Państwowe S.A. remontują dworzec. Całą inwestycję nadzoruje Departament Eksploatacji Nieruchomości
a dokładnie Wydział Techniczny Utrzymania
Nieruchomości we Wrocławiu. Wykonawcą jest
FPUH „ROBERTO” Robert Droszcz ze Zgorzelca. Roboty będą trwały do końca tego roku, a ich
zakres obejmuje remont dachu wraz z wymianą
blacharki, przemurowaniem kominów, wymianą
instalacji odgromowej, remont elewacji, wymianę stolarki, wymianę instalacji elektrycznej
klatki schodowej, piwnicy i strychu.
Został także wyremontowany peron nr 2
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład
Linii Kolejowych w Wałbrzychu. Naprawa wiaty
peronowej trwała do 10 września 2014 r. i polegała na wymianie deskowania połaci dachowych,
wymianie pokrycia dachu z papy termozgrzewal-

nej, czyszczeniu i malowaniu konstrukcji wsporczej wiaty, wymianie odwodnienia i zabezpieczeniu przeciwpożarowym elementów drewnianych
środkami ogniochronnymi.
W imieniu samorządu lokalnego bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy przedstawicielom

spółek PKP za te dwie ważne dla Gminy inwestycje.
podinspektor ds. planowania przestrzenneg
Stella Suhako-Wróblewska
Burmistrz Gminy i Miasta
Olgierd Poniźnik

Inwestycja zakończona
Przebudowa skarpy wraz z przebudową części
drogi gminnej ul. Zielonej w Gryfowie Śląskim.

21 listopada br. komisja powołana zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski dokonała odbioru robót zadania pn.: „Przebudowa skarpy wraz z przebudową części drogi gminnej
dz. nr 624, ul. Zielona w Gryfowie Śląskim w km 0+180 – 0+250”.
W ramach zadania firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „HEMAX” H. Wasilewski z Mirska wykonała: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne i drenarskie, solidną konstrukcję
muru, izolację muru, balustrady stalowe, konstrukcję drogi, krawężniki i nawierzchnię bitumiczną.
Wartość wykonanych prac to kwota 465 232,81 zł, która została pozyskana z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych natomiast Gmina Gryfów Śląski pokryła
koszty w wysokości 28 400,00 zł związane z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej
oraz nadzorem inwestorskim.
inspektor ds. drogownictwa Arkadiusz Klask

OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedam mieszkanie o pow. 31,5 m2 na parterze budynku wielorodzinnego przy ulicy Partyzantów w Gryfowie Śląskim.
Tel. 0049 177 632 55 98

Sprzedam butlę gazową o pojemności
11 kg. Tel. 697-636-198
***
Okazja. Sprzedam trapery zimowe, skórzane –
młodzieżowe marki HELIOS.
Rozmiar 41, nowe. Tanio!!! Tel. 601 445 761
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PODZIĘKOWANIE

Serdecznie dziękuję Pani Agnieszcze Lewandowskiej za wsparcie i pomoc potrzebującej
rodzinie.
Jolanta Bykowska
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WYBORY BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 8224; Wydanych kart do głosowania: 3779; Frekwencja: 45,95%
Liczba kart wyjętych z urny: 3778; Liczba kart ważnych: 3778
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych): 103 (2,73%)
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów: 3675 (97,27%)

1
2
3
4
5

MAGA Urszula
WOJTKUN Czesław
CICHOŃ Arkadiusz Bolesław
STYPUŁKOWSKI Piotr
PONIŹNIK Olgierd

KW Prawo i Sprawiedliwość
KW Wyborców Przymierze dla Miasta i Gminy
KW Wyborców Niezależni i Aktywni
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
KW Wyborców Olgierda Poniźnika

*
*
*
*
1

8
2
4
1
9

1
9
6
1
8

6
7
5
4
3

22,20%
8,08%
12,65%
3,10%
53,96%

WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 8224; Wydanych kart do głosowania: 3779; Frekwencja: 45,95%
Liczba kart wyjętych z urny: 3777; Liczba kart ważnych: 3777
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych): 178 (4,71%)
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów: 3599 (95,29%)

OKRĘG WYBORCZY NR 1 obejmujący 1 mandat.
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 572
Wydanych kart do głosowania: 284; Frekwencja: 49,65%
Liczba kart wyjętych z urny: 284; Liczba kart ważnych: 284
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych): 13 (4,58%)
Głosów ważnych oddanych łącznie: 271 (95,42%)
1

ORZEŁEK Janusz Arkadiusz
KWW Olgierda Poniźnika, Lista nr 15

*

7

1

2

CICHOŃ Arkadiusz Bolesław
KWW Niezależni i Aktywni, Lista nr 14

1

3

1

3

SZANDAŁA Ewelina
KW Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3

*

4

7

4

LULA-GRZEGOREK Joanna Maria
KW Polskie Stronnictwo Ludowe, Lista nr 1

*

1

8

5

SZYMASZEK Sylwester
KWWPrzymierze dla Miasta i Gminy, Lista nr 16

*

*

4

OKRĘG WYBORCZY NR 2 obejmujący 1 mandat.
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 578
Wydanych kart do głosowania: 297; Frekwencja: 51,38%
Liczba kart wyjętych z urny: 297; Liczba kart ważnych: 297
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych): 10 (3,37%)
Głosów ważnych oddanych łącznie: 287 (96,63%)
1

MAZUR Jacek Andrzej
KWW Niezależni i Aktywni, Lista nr 14

*

4

2

2

STĘPIŃSKI Jarosław Marek
KW Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3

*

8

9

3

GRZELCZAK Iwona Maria
KWW Olgierda Poniźnika, Lista nr 15

*

7

2

4

CELEJOWSKI Zbigniew
KWW Przymierze dla Miasta i Gminy, Lista nr 16

*

4

3

5

KONDEK Halina Łucja
KW Polskie Stronnictwo Ludowe, Lista nr 1

*

4

1

OKRĘG WYBORCZY NR 3 obejmujący 1 mandat.

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 628
Wydanych kart do głosowania: 289; Frekwencja: 46,02%
Liczba kart wyjętych z urny: 289; Liczba kart ważnych: 289
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych): 12 (4,15%)
Głosów ważnych oddanych łącznie: 277 (95,85%)
1

GAŁUCHA Wilhelm Tadeusz
KW Polskie Stronnictwo Ludowe, Lista nr 1

8

*

8

2
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2

AUGUSTYN Lesław Przemysław
KWW Niezależni i Aktywni, Lista nr 14

*

2

1

3

KUREC Zbigniew
KW Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3

*

8

9

4

TRAWIŃSKA Krystyna
KWW Przymierze dla Miasta i Gminy, Lista nr 16

*

*

9

5

DRAGAN Mariusz
KKW SLD Lewica Razem, Lista nr 6

*

7

6

OKRĘG WYBORCZY NR 4 obejmujący 1 mandat.
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 640
Wydanych kart do głosowania: 312; Frekwencja: 48,75%
Liczba kart wyjętych z urny: 312; Liczba kart ważnych: 312
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych): 14 (4,49%)
Głosów ważnych oddanych łącznie: 298 (95,51%)
1

WOJTKUN Ryszard Eugeniusz
KWW Przymierze dla Miasta i Gminy, Lista nr 16

*

3

0

2

KĄDZIOŁA Robert
KWW Niezależni i Aktywni, Lista nr 14

*

3

7

3

SAWCZAK Stanisław
KWW Olgierda Poniźnika, Lista nr 15

1

4

0

4

MADEKSZA Marek
KW Polskie Stronnictwo Ludowe, Lista nr 1

*

*

9

5

KOWALONEK Kamil Robert
KW Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3

*

8

2

OKRĘG WYBORCZY NR 5 obejmujący 1 mandat.
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 633
Wydano kart do głosowania: 278; Frekwencja: 43,92%
Liczba kart wyjętych z urny: 277; Liczba kart ważnych: 277
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych): 18 (6,5%)
Głosów ważnych oddanych łącznie: 259 (93,5%)
1

KRÓLAK Mateusz Grzegorz
KWW Niezależni i Aktywni, Lista nr 14

1

1

1

2

SAWICKI Jerzy
KW Polskie Stronnictwo Ludowe, Lista nr 1

*

2

7

3

CEGŁOWSKI Andrzej Piotr
KW Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3

*

3

6

4

KRASUSKI Łukasz
KKW SLD Lewica Razem, Lista nr 6

*

8

5

OKRĘG WYBORCZY NR 6 obejmujący 1 mandat.
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 568
Wydanych kart do głosowania: 266; Frekwencja: 45,77%
Liczba kart wyjętych z urny: 266; Liczba kart ważnych: 266
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych): 6 (2,25%)
Głosów ważnych oddanych łącznie: 260 (97,75%)

OKRĘG WYBORCZY NR 10 obejmujący 1 mandat.
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 546
Wydanych kart do głosowania: 240; Frekwencja: 43,96%
Liczba kart wyjętych z urny: 240; Liczba kart ważnych: 240
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych): 23 (9,58%)
Głosów ważnych oddanych łącznie: 217 (90,42%)

1

BADERMANN Andrzej Stanisław
KWW Niezależni i Aktywni, Lista nr 14

*

4

5

1

BORKOWSKI Zygfryd Stefan
KWW Olgierda Poniźnika, Lista nr 15

*

9

2

2

RAUBO Bożena Teresa
KW Polskie Stronnictwo Ludowe, Lista nr 1

*

1

8

2

POPRAWA Zbigniew
KWW Przymierze dla Miasta i Gminy, Lista nr 16

*

2

6

3

WILCZACKA Edyta Małgorzata
KWW Olgierda Poniźnika, Lista nr 15

*

5

4

3

JEZIORO Kinga Halina
KW Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3

*

4

9

4

TARCZYŃSKA Alina
KW Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3

*

4

5

4

DRACH Daniel
KWW Niezależni i Aktywni, Lista nr 14

*

2

6

5

SAWCZAK Ryszard Wojciech
KW Platforma Obywatelska RP, Lista nr 4

*

9

8

5

GUZY Krzysztof Jan
KW Polskie Stronnictwo Ludowe, Lista nr 1

*

2

4

OKRĘG WYBORCZY NR 7 obejmujący 1 mandat.
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 542
Wydanych kart do głosowania: 250; Frekwencja: 46,12%
Liczba kart wyjętych z urny: 250; Liczba kart ważnych: 250
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych): 17 (6,8%)
Głosów ważnych oddanych łącznie: 233 (93,2%)
1

PIEJKO Grzegorz Edward
KW Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3

1

0

4

2

KOĆMIEROWSKI Jacek Stanisław
KW Polskie Stronnictwo Ludowe, Lista nr 1

*

7

3

DUDZIK Andrzej
KKW SLD Lewica Razem, Lista nr 6

*

4

JERZMANOWSKI Jerzy Janusz
KWW Niezależni i Aktywni, Lista nr 14

5

STASZEWSKI Rafał
KWW Przymierze dla Miasta i Gminy, Lista nr 16

OKRĘG WYBORCZY NR 11 obejmujący 1 mandat.
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 544
Wydanych kart do głosowania: 238; Frekwencja: 43,75%
Liczba kart wyjętych z urny: 238; Liczba kart ważnych: 238
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych): 3 (1,26%)
Głosów ważnych oddanych łącznie: 235 (98,74%)
1

*

1

6

1

WOJTKUN Małgorzata
KWW Przymierze dla Miasta i Gminy, Lista nr 16

2

1

2

3

2

9

GUZY Jerzy Henryk
KWW Olgierda Poniźnika, Lista nr 15

3

*

9

6

*

2

3

RYBSKA Anna
KWW Niezależni i Aktywni, Lista nr 14

*

*

6

OKRĘG WYBORCZY NR 8 obejmujący 1 mandat.
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 475
Wydanych kart do głosowania: 186; Frekwencja: 39,15%
Liczba kart wyjętych z urny: 186; Liczba kart ważnych: 186
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych): 12 (6,45%)
Głosów ważnych oddanych łącznie: 174 (93,55%)
1

PYRCZAK Alicja Benedykta
KWW Przymierze dla Miasta i Gminy, Lista nr 16

*

2

0

2

BALCERZYK Szymon
KWW Niezależni i Aktywni, Lista nr 14

*

2

5

3

MAKOWSKI Marek Jerzy
KW Polskie Stronnictwo Ludowe, Lista nr 1

*

3

4

4

BURAK Bożena Maria
KW Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3

*

6

8

5

SAWICKI Krzysztof Tomasz
KKW SLD Lewica Razem, Lista nr 6

*

2

7

OKRĘG WYBORCZY NR 9 obejmujący 1 mandat.

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 502
Wydanych kart do głosowania: 203; Frekwencja: 40,44%
Liczba kart wyjętych z urny: 203; Liczba kart ważnych: 203
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych): 18 (8,87%)
Głosów ważnych oddanych łącznie: 185 (91,13%)

OKRĘG WYBORCZY NR 12 obejmujący 1 mandat.
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 498
Wydanych kart do głosowania: 249; Frekwencja: 50%
Liczba kart wyjętych z urny: 248; Liczba kart ważnych: 248
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych): 11 (4,43%)
Głosów ważnych oddanych łącznie: 237 (95,57%)
1

WIELICZKO Anna Julia
KW Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3

*

6

7

2

WILAS Marta Teresa
KWW Olgierda Poniźnika, Lista nr 15

*

8

6

3

ŁOZIŃSKI Antoni Ryszard
KW Polskie Stronnictwo Ludowe, Lista nr 1

*

8

4

OKRĘG WYBORCZY NR 13 obejmujący 1 mandat.
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 483
Wydanych kart do głosowania: 223; Frekwencja: (46,17%)
Liczba kart wyjętych z urny: 223; Liczba kart ważnych: 223
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych): 10 (4,48%)
Głosów ważnych oddanych łącznie: 213 (95,52%)
1

PRORACKA Dorota Teresa
KWW Olgierda Poniźnika, Lista nr 15

*

6

1

2

WOJTKUN Artur
KWW Przymierze dla Miasta i Gminy, Lista nr 16

*

*

7

3

MIKOS Witold
KW Polskie Stronnictwo Ludowe, Lista nr 1

1

4

5

ciąg dalszy na nastepnej stronie

1

KACPRZAK Czesław Szczepan
KWW Niezależni i Aktywni, Lista nr 14

*

3

4

2

KOCJAN Halina
KKW SLD Lewica Razem, Lista nr 6

*

3

6

3

SKRZYPEK Robert
KW Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3

*

7

6

EKSPRESOWE NAPRAWY
PROTEZ DENTYSTYCZNYCH

4

POPRAWA Małgorzata
KWW Przymierze dla Miasta i Gminy, Lista nr 16

*

3

9

Rząsiny 87, Tel. 794-090-866
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OKRĘG WYBORCZY NR 14 obejmujący 1 mandat.
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 515
Wydanych kart do głosowania: 235; Frekwencja: 45,63%
Liczba kart wyjętych z urny: 235; Liczba kart ważnych: 235
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych): 6 (2,55%)
Głosów ważnych oddanych łącznie: 229 (97,45%)

OKRĘG WYBORCZY NR 15 obejmujący 1 mandat.
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 500
Wydanych kart do głosowania: 229; Frekwencja: 45,8%
Liczba kart wyjętych z urny: 229; Liczba kart ważnych: 229
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych): 5 (2,18%)
Głosów ważnych oddanych łącznie: 224 (97,82%)

1

SIDORENKO Edward
KW Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3

*

8

9

1

ŁOPĄG Bogusława Aleksandra
KWW Olgierda Poniźnika, Lista nr 15

*

4

7

2

NIEBIESZCZAŃSKI Michał Tomasz
KWW Olgierda Poniźnika, Lista nr 15

*

9

5

2

CIUPA Edward Marian
KW Prawo i Sprawiedliwość, Lista nr 3

*

7

9

3

DRACH Trejsi Amanda
KWW Niezależni i Aktywni, Lista nr 14

*

1

4

3

NIEBYLSKI Marek
KW Polskie Stronnictwo Ludowe, Lista nr 1

*

7

7

4

NIEBYLSKI Paweł
KW Polskie Stronnictwo Ludowe, Lista nr 1

*

3

1

4

AMBROS Rafał Marcin
KWW Niezależni i Aktywni, Lista nr 14

*

1

8

5

STASZEWSKI Łukasz
KWW Przymierze dla Miasta i Gminy, Lista nr 16

*

*

3

WYBRANI RADNI WG OKRĘGÓW WYBORCZYCH:

Okręg nr 1: CICHOŃ Arkadiusz Bolesław (KWW Niezależni i Aktywni)
Okręg nr 2: STĘPIŃSKI Jarosław Marek (KW Prawo i Sprawiedliwość)
Okręg nr 3: KUREC Zbigniew (KW Prawo i Sprawiedliwość)
Okręg nr 4: SAWCZAK Stanisław (KWW Olgierda Poniźnika)
Okręg nr 5: KRÓLAK Mateusz Grzegorz (KWW Niezależni i Aktywni)
Okręg nr 6: SAWCZAK Ryszard Wojciech (KW Platforma Obywatelska RP)
Okręg nr 7: PIEJKO Grzegorz Edward (KW Prawo i Sprawiedliwość)
Okręg nr 8: BURAK Bożena Maria (KW Prawo i Sprawiedliwość)
Okręg nr 9: SKRZYPEK Robert (KW Prawo i Sprawiedliwość)
Okręg nr 10: BORKOWSKI Zygfryd Stefan (KWW Olgierda Poniźnika)
Okręg nr 11: GUZY Jerzy Henryk (KWW Olgierda Poniźnika)
Okręg nr 12: WILAS Marta Teresa (KWW Olgierda Poniźnika)
Okręg nr 13: MIKOS Witold (KW Polskie Stronnictwo Ludowe)
Okręg nr 14: NIEBIESZCZAŃSKI Michał Tomasz
(KWW Olgierda Poniźnika)
Okręg nr 15: CIUPA Edward Marian (KW Prawo i Sprawiedliwość)

7 komitetów wystawiło łącznie 66 kandydatów.
1. KW Prawo i Sprawiedliwość zdobył 6 mandatów (40% składu rady);
13 kandydatów otrzymało łącznie 920 głosów (25,56% głosów ważnych)
2. KWW Olgierda Poniźnika zdobył 5 mandatów (33,33% składu rady)
10 kandydatów otrzymało łącznie 841 głosów (23,37% głosów ważnych)
3. KWW Niezależni i Aktywni zdobył 2 mandaty; (13,33% składu rady)
13 kandydatów otrzymało łącznie 623 głosy (17,31% głosów ważnych)
4. KW Polskie Stronnictwo Ludowe zdobył 1 mandat; (6,67% składu rady)
13 kandydatów otrzymało łącznie 661 głosów (18,37% głosów ważnych)
5. KW Platforma Obywatelska RP zdobył 1 mandat; (6,67% składu rady)
1 kandydat otrzymał łącznie 98 głosów, (2,72% głosów ważnych)
6. KKW SLD Lewica Razem nie zdobył ani jednego mandatu;
5 kandydatów otrzymało łącznie 253 głosy (7,03% głosów ważnych)
7. KWW Przymierze dla Miasta i Gminy nie zdobył ani jednego mandatu;
11 kandydatów otrzymało łącznie 203 głosy (5,64 % głosów ważnych).

WYBORY DO RADY POWIATU LWÓWECKIEGO – OKRĘG NR 1 (Gryfów)
Lista nr 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
Lista ważnych głosów oddanych na listę: 1187

Lista nr 1 - Komitet Wyborczy PSL
Lista ważnych głosów oddanych na listę: 850
1

STYPUŁKOWSKI Piotr

1

6

9

1

KOKO Daniel Radosław

4

7

8

2

JAGIEŁŁO Tadeusz Kazimierz

2

4

7

2

SZCZEPAŃSKA Małgorzata Katarzyna

4

4

3

3

CIERLIK Teresa

1

1

7

3

DUDZIK Jolanta

*

4

4

4

BUCZYŃSKA Marta Luiza

*

6

8

4

KWASS Albert Leopold

*

7

0

5

MIELNICZYN Sebastian

*

7

1

5

MGŁOSIEK Beata Zofia

*

3

7

6

MŁYNARSKI Stanisław Kazimierz

*

4

6

6

CAŁKO Sylwia

*

3

0

7

MACZUGA Renata Danuta

*

6

0

7

WOJCIECHOWSKI Dariusz

*

5

9

8

SOBOCIŃSKI Kamil Bogusław

*

7

2

8

DZIKOWICKI Zbigniew

*

2

6

Lista nr 3 – KW Prawo i Sprawiedliwość
Lista ważnych głosów oddanych na listę: 831

Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Lista ważnych głosów oddanych na listę: 124

1

ŚLUSARZ Rafał Józef

3

1

2

1

CHOMIAK Kamilla

*

*

7

2

DASIAK Stanisław Józef

2

1

1

2

GIERACKA Anna

*

*

5

3

MAGA Urszula

1

8

1

3

KAMYK Henryk Bronisław

*

2

0

4

KRAWCZYK Marta

*

3

4

4

MUSIAŁ Józef

*

*

7

5

ŻOŁNOWSKI Dariusz Przemysław

*

3

3

5

WOJTKUN Czesław

*

8

5

6

PODOBYĆKO Regina Halina

*

1

3

7

KIWAK Henryk Aleksander

*

2

1

8

JEZIERSKA Katarzyna

*

2

6

Lista nr 4 – KW Platforma Obywatelska RP
Lista ważnych głosów oddanych na listę: 209
1

OKULOWSKI Jan Stanisław

1

2

0

2

HENIG Katarzyna

*

5

1

3

SIKORA Donat

*

3

8
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Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 8223
Wydanych kart do głosowania: 3777; Frekwencja: 45,93%
Liczba kart wyjętych z urny: 3776; Liczba kart ważnych: 3775
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych): 574 (15,20%)
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie
na wszystkie listy kandydatów: 3201 (84,80%)

Z NASZEJ GMINY DO
RADY POWIATU LWÓWECKIEGO WESZLI:
Tadeusz JAGIEŁŁO, Rafał ŚLUSARZ,
Daniel KOKO, Małgorzata SZCZEPAŃSKA

INFORMATOR POWIATOWY
Polsko–czeska sztuka – odsłona czwarta i piąta!
Otwarcie czwartej i piątej wystawy polskich i czeskich artystów odbyło
się 13 i 14 listopada br. w Europejskim Centrum Kulturalno-Informacyjnym w Gryfowie Śląskim i w Miejskim Muzeum w czeskich Upicach.
W czwartkowe popołudnie wielbiciele sztuki zebrali się w Sali wystawowej ECKI by obejrzeć prace 18 artystów (9 czeskich i 9 polskich). Większość
prac powstała podczas pleneru, który odbył się na przełomie czerwca i lipca
br. „Powiat lwówecki oczami artystów” można było obejrzeć na obrazach,
rysunkach, grafikach i fotografiach, w różnym ujęciu i różnej formie, od
drobnych detali po piękno krajobrazów i architektury. Na wystawie nie
zabrakło autorów dzieł, gwar czesko-polskich rozmów rozbrzmiewał w Sali
wystawowej, prace podziwiali sami artyści i goście przybyli na wystawę.
Otwarcie bliźniaczej wystawy odbyło się w Muzeum Miejskim w Upicach na drugi dzień w piątek. Również tutaj wielu mieszkańców małego
czeskiego miasteczka, przyszło zobaczyć Powiat Lwówecki z perspektywy
artystów.
Kto nie był na uroczystości otwarcia wystaw może je jeszcze zobaczyć.
Wystawę w Gryfowie Śląskim można obejrzeć do początku grudnia, w Upicach do końca br. Zapraszamy!
Wystawy odbywają się w ramach projektu „Sztuka jednoczy ludzi różnych kultur i pokoleń” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków
budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa
Marcin Lampart

Nowe bramy

W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gryfowie Śląskim zamontowano dwie nowe bramy garażowe. Środki na ten cel zostały przeznaczone z
budżetu gminy. Łączny ich koszt z montażem to 13.343 zł. Ponadto na koszt
Wspólnoty Mieszkaniowej „Floriańska 2” odnowiono część mieszkalną budynku i remizę gryfowskiej ochotniczej straży pożarnej.
S. Jóźwiak

KOMUNIKAT

Od 1 listopada 2014 roku przeniesiona została główna część
Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim z Alei Wojska Polskiego 25A
na ul. Szpitalną 4 – II piętro.
Do nowej siedziby przeniesiono następujące wydziały i komórki: Biuro starosty i wicestarosty, Sekretariat, Wydział Organizacyjno-Prawny,
Wydział Budżetu i Finansów, Wydział Rozwoju, Integracji Europejskiej i
Promocji, Wydział Infrastruktury Społecznej, Wydział Architektury i Budownictwa, Biuro Rady Powiatu Lwóweckiego, Biuro Rzecznika Praw Konsumentów oraz Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
W „starej siedzibie” pozostały wydziały zlokalizowane w bramie C: Ochrony
Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami, Geodeta Powiatowy oraz Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

Nowy projekt gryfowskiej artystki
Nazywa się Ewelina Lichman i jest muzykiem i kompozytorem.
Tworzy muzykę filmową, gra na skrzypcach wiolonczeli i gitarze. Kocha
zwierzęta i dzieci, z tej miłości zrodził się pomysł audycji muzycznych,
które prowadzi ze swoim psem Bodziem na kanale YouTube. „Tajniki muzyki i smyki” to przedsięwzięcie edukacyjne dotyczące muzyki, dźwięków i
instrumentów dla maluszków. Z tych audycji powstał pomysł na płytę, projekt znajduje się na stronie PolakPotrafi.pl ruszył 25 listopada, potrwa do 9
stycznia 2015 r. Po wejściu na serwis PolakPotrafi należy w wyszukiwarce
wpisać Ewelina Lichman. Projekt można wesprzeć dowolną kwotą.

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 2014 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.

Ewelina i Bodzio zapraszają do odwiedzenia kanału YouTube i
zapoznania się z audycjami „Tajniki muzyki i smyki” oraz odwiedzenia serwisu PolakPotrafi i wsparcia projektu.
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W SP w Uboczu
Święto szkoły

24 października w Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu, w XIV
rocznicę nadania szkole imienia wielkiego Polaka
i patrioty, laureata Nagrody Nobla, odbyło się Święto Szkoły. Uroczystość swoją obecnością uświetniło
wielu znamienitych gości, m.in.: posłanka na Sejm
RP – Zofia Czernow, senator RP – Jan Michalski, burmistrz Olgierd Poniźnik, przedstawiciele
władz powiatowych i gminnych, przedstawiciele
jednostek samorządowych, instytucji, organizacji
oraz przyjaciele szkoły, którzy wspólnie z rodzicami, uczniami i pracownikami przeżywali to ważne
dla społeczności szkolnej wydarzenie.
Po powitaniu przez dyrektor szkoły Annę Pląskowską przybyłych gości i przedstawieniu działań
naszej szkoły, listy gratulacyjne z okazji Święta
Szkoły i Pasowania Pierwszoklasistów od sekretarza
Departamentu Ministerstwa Edukacji Narodowej
Tadeusza Sławeckiego i Rzecznika Praw Dziecka
Marka Michalaka odczytała Janina Hryniewiecka.
Jak co roku, wśród pięknej scenografii, w wyjątkowych strojach, wspominamy życie i twórczość
Władysław Stanisław Reymonta, przypominamy
tradycje i zwyczaje polskiej wsi, prezentujemy
utwory ludowe i przyśpiewki.
Rocznicę nadania naszej szkole imienia laureata Nagrody Nobla za powieść „Chłopi”, uświetnił
występ wyjątkowego gościa, patrona naszej szkoły
– samego Władysława Stanisława Reymonta. Doskonale z zagraniem tej roli poradził sobie uczeń
Marian Pukacki z klasy VI przygotowany przez
nauczycielkę języka polskiego Janinę Hryniewiecką. Święto Szkoły zakończył występ artystyczny
uczniów przygotowany pod kierunkiem Alicji
Kuźniarz i Alicji Jaworskiej. Podziękowaniem za
przygotowanie pięknej uroczystości z udziałem
Patrona Szkoły były głośne brawa zgromadzonej
publiczności.
Ten dzień, to również wielkie święto dla pierwszoklasistów. Dzieci złożyły ślubowanie na sztandar
szkoły oraz zostały pasowane na uczniów przez
dyrektor szkoły Annę Pląskowską. Uczniowie klasy
pierwszej otrzymali wspaniałe upominki za które,

wraz z wychowawczynią, wszystkim bardzo serdecznie dziękują.
Alicja Kuźniarz, Janina Hryniewiecka

Marian Pukacki z klasy VI w roli
Władysława Stanisława Reymonta.
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Zlot Szkół Reymontowskich

XVIII Ogólnopolski Zlot Szkół Reymontowskich i X Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Mówimy Reymontem” zorganizowany był w Gimnazjum
im. W. S. Reymonta w Brzezinach w dniach 17-19 października. W tym
ważnym wydarzeniu uczestniczyły 23 szkoły z całej Polski noszące imię
noblisty W. S. Reymonta. Naszą szkołę reprezentowała niżej podpisana, pani
Renata Celuch oraz uczniowie Julia Wrona, Karolina Bogdziewicz i Michał
Juszkiewicz. Wśród przybyłych gości znaleźli się m.in. Tadeusz Samborski
– z-ca dyrektora departamentu Kultury, Promocji i Turystyki urzędu marszałkowskiego województwa mazowieckiego – „ojciec” idei zlotów, Marek

W Gimnazjum
Wspominamy, bo pamiętamy
Powróćmy na moment do uroczystości, która miała miejsce w naszym
Gimnazjum 14 października i dotyczyła obchodów 15-lecia istnienia placówki.
Już pisaliśmy o tym wydarzeniu w ubiegłym miesiącu, ale chcemy dodać jeszcze kilka słów.
Początek uroczystości miał miejsce w auli szkoły, gdzie zebrali się licznie przybyli goście: przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich,
powiatowych i miejskich, kościelnych, delegacje Sybiraków i Kombatantów, dyrektorzy szkół. To tutaj przedstawiono słowem i obrazem 15-letnią przeszłość szkoły. Najpierw było bardzo dostojnie, a potem wesoło.
W tym miejscu goście pozwolili sobie na podziękowania i podarunki
z okazji urodzin szkoły. Chcemy dodać, że swoją obecnością tego dnia
zaszczyciły nas osoby, które towarzyszą szkole od lat, wspierają, na których pomoc zawsze możemy liczyć. Nie zabrakło wśród gości: Państwa
Tyców, Pana Alberta Kwassa, jak również przewodniczącej Rady Rodziców – Pani Marty Krawczyk, którym z tego miejsca serdecznie dziękujemy.
Przybyła również nasza absolwentka, finalistka I edycji programu „Top model” –
Anna Piszczałka, która bardzo ciepło mówiła o gimnazjum, do którego przeniosła
się z innej szkoły już jako uczennica drugiej klasy, o serdeczności jaką jej okazano
i wyjątkowym przyjęciu, bo nie w każdej szkole być „nową” jest łatwo. Dziękujemy Ani, że w natłoku obowiązków znalazła czas, by uczestniczyć w uroczystości.

Hołubicki – prezes ogólnopolskiego Stowarzyszenia Chrześcijańskich Organizacji Wiejskich, Zofia Grzebisz – Nowicka – przewodnicząca Krajowego
Stowarzyszenia Pomocy Szkole, Anna Garmulewicz – Polińska – dyrektor
wydziału nadzoru pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Łodzi, Zbigniew
Stań – założyciel galerii pamiątek regionalnych w Lipcach Reymontowskich,
Kazimierz Chrapka – prezes zarządu fundacji im. Władysława Stanisława
Reymonta w Toronto w Kanadzie, Jerzy Kabat – pierwszy prezes fundacji
w Lipcach Reymontowskich i Danuta Łaska, obecny prezes tej fundacji,
a także burmistrz Marcin Pluta. Po prezentacji wszystkich szkół odbył się
występ uczniów szkolnego brzezińskiego gimnazjum – „Zaprzyjaźnij się
z Reymontem”.
Następnego dnia w Gimnazjum w Brzezinach odbył się kolejny etap zlotu
– Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Mówimy Reymontem”. Uczestniczyło
w nim 21 uczniów w trzech kategoriach wiekowych. Jury w składzie: Kazimierz Chrapka, Danuta Łaska, Katarzyna Spychalska, łódzki aktor i reżyser
Marcel Szytenchelm i Tadeusz Samborski nie miało łatwego zadania. Ostatecznie I miejsce w kategorii szkół podstawowych przyznano Karolinie Mertins z Pogwizdowa, wśród gimnazjalistów I miejsce zajęła Kinga Kędzierska
z Solca, zaś w kategorii szkół ponadgimnazjalnych triumfował Mikołaj Dolata z Ostrowa Wielkopolskiego. Zwycięzcy w maju przyszłego roku odwiedzą
Kanadę.
Uczniowie i ich opiekunowie uczestniczący w zlocie odwiedzili także Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach oraz Muzeum Regionalne, gdzie brali
udział w warsztatach, a następnie zwiedzili miasto. Zwieńczeniem sobotniego
spotkania było wspólne ognisko w brzezińskim muzeum. Zlot zakończyła msza święta w niedzielę o godz. 9.00 w kościele Podwyższenia Krzyża
św. w Brzezinach.
Anna Pląskowska
Miłą niespodziankę sprawili wszystkim zebranym ubiegłoroczni trzecioklasiści
– dziś absolwenci tj. Wojciech Deliman, Marta Borkowska i Jakub Rotkiewicz,
którzy w słowach piosenki, do której sami napisali tekst, opowiedzieli o trzyletnim pobycie w gimnazjum, o dobrych relacjach nauczycielsko-uczniowskich
i wielu niezapomnianych chwilach. O obchodach 15-lecia Gimnazjum jest
głośno, wspominają udział w tym wydarzeniu na swoich stronach internetowych obecni goście – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Małgorzata
Sekuła- Szmajdzińska, Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pan Jan Michalski.
Dodajmy również, że obszerny artykuł na ten temat ukazał się w ogólnopolskiej
gazecie „Polska Walcząca”.
E. Demidow

Gimnazjaliści pamiętają
o święcie niepodległości
18 listopada w gryfowskim gimnazjum obchodzone było święto odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji zorganizowana została
przez klasę II A wraz z wychowawcą Agnieszką Patron i nauczycielami
wspomagającymi Marzanną Krawiec i Martą Pleszkun akademia, która
w postaci montażu poetycko-muzycznego upamiętniła to ważne dla Polski
wydarzenie. W związku z obchodami tego święta udekorowane zostały
barwami narodowymi w postaci flag i kwiatów szkolne korytarze. Wszyscy
uczniowie upamiętnili ten dzień nie tylko swoją obecnością na akademii,
ale również strojem galowym oraz przepięknymi kotylionami, które każdy uczeń posiadał. Mimo upływającego czasu i zmian młodzi ludzie chcą
i potrafią upamiętniać wydarzenia historyczne, które budowały nasz kraj.
M. Pleszkun
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Nowe wydawnictwo
Wydawnictwo pokonferencyjne „Dziedzictwo kulturowe gminy Gryfów Śląski” jest
w głównej mierze efektem cyklu konferencji popularno-naukowych, które odbyły się w naszym
mieście dzięki staraniu i współpracy wielu instytucji, w tym w szczególności Biblioteki Publicznej
w Gryfowie Śląskim, Archiwum Państwowego
we Wrocławiu, Oddział w Lubaniu i Towarzystwa Miłośników Gryfowa. Przy organizacji
poszczególnych konferencji współpracowali ponadto: Uniwersytet Opolski, który reprezentował
dr Jarosław Bogacki, Powiatowe Centrum Edukacji w Lwówku Śląskim, Urząd Gminy i Miasta
w Gryfowie Śląskim oraz Dolnośląski Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.
W trakcie spotkania promocyjnego wydawnictwa, przedstawiono prezentację multimedialną podsumowującą cykl konferencji historycznych, których efektem jest wydawnictwo. Kustosz
Barbara Grzybek z Archiwum Państwowego we
Wrocławiu, Oddział w Lubaniu przedstawiła
i omówiła publikację „Dziedzictwo kulturowe
Gminy Gryfów Śląski”. Autorom referatów oraz
osobom, które przyczyniły się do wydania publikacji wręczono dyplomy z podziękowaniami.
Burmistrz Olgierd Poniźnik zabrał głos m.in.
w sprawie patriotyzmu lokalnego.
W drugiej części spotkania odbył się panel
obywatelski w ramach projektu Symbioza JST
i NGO. Licznie zebrani goście (m.in. nauczyciel

historii ZSOiZ w Gryfowie Mieczysław Gnach, regionalista Zdzisław
Mirecki oraz kierownik Biblioteki Pedagogicznej Elżbieta Sienkiewicz) chętnie zabierali głos w dyskusji, która krążyła wokół naszej
trudnej historii, korzeni, różnych sposobów pojmowania tożsamości
regionalnej.
Organizatorzy serdecznie dziękują gryfowianom oraz gościom spoza
naszego miasta za liczne przybycie i zainteresowanie przedsięwzięciem.
„Dziedzictwo kulturowe...” można wypożyczyć w gryfowskiej
Bibliotece Publicznej oraz jej filiach wiejskich. W ramach promocji naszego miasta książki zostały przekazane także bibliotekom, archiwom
oraz innym instytucjom regionalnym i krajowym.
Marzena Wojciechowska

Zakład Budżetowy Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śl.
zatrudni montera sieci wodno-kanalizacyjnych

Wymagania:
1. Wykształcenie kierunkowe – minimum szkoła zawodowa lub kurs.
2. Doświadczenie min. 2 lata pracy w zawodzie.
3. Prawo jazdy kat. B. Dodatkowym atutem będą uprawnienia operatora
koparki.
4. Dobry stan zdrowia.
5. Dyspozycyjność i zaangażowanie.
Miejsce pracy:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Jeleniogórska 6
w Gryfowie Śląskim.
CV i dokumenty należy składać w sekretariacie Zakładu Budżetowego
GKiM w Gryfowie Śląskim przy ul. Kolejowej 42.

Nakrętki dla Adriana

Wspólnie z Wami zebraliśmy 1 tonę i 900 kg nakrętek. Uzyskaliśmy z ich
sprzedaży 1900 zł. To duży wkład w koszty turnusu, na którym był Adrian
w dniach 17-22 listopada 2014 r. Zbierajmy dalej!
wdzięczni rodzice
Małgorzata i Tomasz Dróżdż

Związek Emerytów i Rencistów
w Gryfowie Śląskim zaprasza
na Bal Sylwestrowy w lokalu Perła
(dawny Młyn). Bilety do nabycia
w biurze Związku (parter Ratusza)
w każdy czwartek w godz.14.30-17.00,

Tel. 75 78-13-845

14

KURIER GRYFOWSKI LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2014

Bal Seniora w Rząsinach
18 października odbył się Integracyjny Bal Seniorów w Rząsinach.
Wszystkich przybyłych uczestników, przywitał pan Andrzej Midek – mieszkaniec Rząsin oraz pani Barbara Guminiak – Prezes Stowarzyszenia Bielany
w Biedrzychowicach. Gośćmi, którzy uczestniczyli w uroczystym balu byli:
burmistrz Olgierd Poniźnik, radna powiatowa Małgorzata Szczepańska,
prezes Stowarzyszenia Pegaz Jelenia Góra Janina Jaszczur oraz członkinie
stowarzyszenia Agnieszka Jaszczur i Wioletta Basta, proboszcz z Biedrzychowic Jan Nowak, sołtys Biedrzychowic Mariola Konradcka, dziennikarz Ziemi
Lubańskiej Artur Grabowski, członkinie Zespołu Ludowego Rząsinianki
oraz Koła Gospodyń Wiejskich, pracownik biblioteki w Rząsinach Jadwiga
Miłan oraz seniorzy z Rząsin i Biedrzychowic.
Niżej podpisana wraz z seniorkami wykonała w świetle świec i rac tortowych taniec z flagami, otwierając tym samym Bal Seniora. Podczas imprezy Burmistrz Olgierd Poniźnik wygłosił krótką mowę, życząc wszystkim
obecnym pomyślności i zdrowia, wznosząc toast szampanem. W trakcie
zabawy były wręczane nagrody, kwiaty i pamiątki. Podziękowania wręczono m.in. burmistrzowi Olgierdowi Poniźnikowi, prezes Janinie Jaszczur,
Feliksie Cierlik za wykonanie pieśni kresowej, Barbarze Guminiak, Jadwidze
Miłan, Laurencjii Krok – mieszkance Rząsin, Henrykowi Kościukiewiczowi
za część artystyczną.

W konkursie karaoke piosenka A. Jantar w wykonaniu kilku osób,
podbiła jury i zdobyła pierwszą nagrodę. Druga nagroda przypadła
w udziale Agnieszce Jaszczur z Jeleniej Góry, a trzecia Danucie Majewskiej – seniorce z Biedrzychowic. Cóż to byłby za bal, gdyby nie było króla i królowej? Głosem więc publiczności królewską parą zostali Mariola
i Mirosław Strug. Pana Burmistrza poproszono, aby ukoronował wybranych i wręczył im (pół żartem, pół serio) laskę- jako symbol seniora.
Seniorzy z Rząsin i z Biedrzychowic serdecznie dziękują wszystkim przybyłym na Integracyjny Bal Seniora gościom.
Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Fundacji Ekologicznej
Zielona Akcja pod kierownictwem Joanny Czabajskiej z Legnicy, za okazaną
pomoc finansową, dzięki której został zorganizowany bal.
Całym sercem dziękujemy „Duetowi Relaks” za wspaniałe prowadzenie Balu Seniora pod hasłem „Bawmy się razem”. Gorące podziękowania kierujemy do Małgorzaty Tausz – właścicielki pałacu w
Rząsinach oraz do Zbigniewa Komana – mieszkańca Rząsin, za wkład
pracy włożony w działalność Stowarzyszenia Klub Seniora w Rząsinach.
Seniorzy z Rząsin dziękują także Jerzemu Horbaczowi – właścicielowi Piekarnia-Cukiernia Gryfowie Śl. za przekazanie ciasta na Bal Seniora.
Prezes Stowarzyszenia Klub Seniora
Dorota Proracka

Spotkanie sołtysów i rad sołeckich
18 października odbyło się pierwsze spotkanie Sołtysów i Rad
Sołeckich z naszej gminy. Sołtysi ustalili, że miejscem spotkania
będzie świetlica wiejska „Pod lotnikiem” w Uboczu. W imieniu
wszystkich sołtysów zaproszonych gości oraz Rady Sołeckie
powitała gospodarz sołectwa Ubocze pani Marzena Herdzik.
Na spotkanie przybył burmistrz Olgierd Poniźnik, przewodniczący Rady Miejskiej Robert Skrzypek, radni wiejscy współpracujący z sołectwami: Witold Mikos, Jerzy Guzy, Edward
Sidorenko, Edward Ciupa oraz radni powiatowi: Małgorzata
Szczepańska, Jolanta Dudzik, Rafał Ślusarz, Daniel Koko.
W trakcie powitania każdy z sołtysów wręczył białą różę
zaproszonym gościom. Po powitaniu głos zabrał burmistrz Olgierd Poniźnik, który podziękował sołtysom za odpowiedzialną pracę na rzecz sołectw,
owocną współpracę z burmistrzem i radą gminy. Z wyrazami szacunku
dla pracy sołtysów i w podzięce za zaproszenie na uroczystość, burmistrz
oraz przewodniczący rady wręczyli praktyczne i pomocne w pracy sołtysa
teczki. Radni powiatowi także obdarowali organizatorów imprezy ładnym
upominkiem. Po części oficjalnej rozpoczęło się wspólne biesiadowanie.
Udaną i dobrze zorganizowaną imprezę muzycznie poprowadził mieszkaniec Ubocza pan Grzegorz Baszak. Spotkanie przebiegało w miłej i sympatycznej atmosferze i trwało do późnych godzin nocnych. Tu składam podziękowanie na ręce sołtys Marzeny Herdzik i rady sołeckiej Ubocza, gdzie
spotkanie miało miejsce, za ciepłe przyjęcie. Sołtysi dziękują także Radom
Sołeckim za współpracę w mijającej kadencji oraz gościom za przybycie
i uczestnictwo w spotkaniu i zabawie.
Uroczyste spotkanie bardzo zbliżyło przybyłe sołectwa. Impreza sfinansowana była przez sołtysów naszej gminy. Mamy nadzieję, że ten pomysł
będzie kontynuowany.
Maria Sosnowska Sołtys Młyńska
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Wysoki Kamień zdobyty
Szkolne Koło Turystyczne działające w Zespole Szkól Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim pod opieką
Eweliny Szandały; Przewodnika Sudeckiego ma
już za sobą kilka niesamowitych rajdów. Wspólnie z młodzieżą przeszliśmy Rudawy Janowickie,
część Karkonoszy w okolicy Śnieżki. Znany jest
nam także szlak Papieski, który wiedzie z Sobieszowa na zamek Chojnik. Wszystko to za sprawą
grupy młodych zapaleńców, którzy chcą poznawać uroki naszych pobliskich gór.
15 października 2014r. zdobyliśmy jeden
z najpiękniejszych szczytów w Sudetach Zachodnich – Wysoki Kamień położony 1058 m.n.p.m
w Wysokim Grzbiecie. Iście jesienna pogoda
sprawiła, że mogliśmy z góry podziwiać panoramę Karkonoszy, Gór Kaczawskich, Rudaw Janowickich, Gór i Pogórza Izerskiego oraz Kotlinę
Jeleniogórską. Szlak prowadził przez malownicze
i tajemnicze skałki, których chłopaki nie omieszkali zdobyć. W drodze powrotnej byliśmy na
Zakręcie Śmierci oraz mieliśmy okazję wędrować
po części szlaku walońskiego, który zaprowadził

nas do dawnych sztolni pirytu. Wyrobiska skalne
pozostałe po wydobywaniu tego surowca, który
ze względu na swój mieniący się kolor nazywany był „złotem głupców”, zrobiły na nas duże
wrażenie – nie było jaskini, której nie spenetrowaliśmy! Końcowa część trasy to Zbójeckie

Skały – długa na 100 m. forma skalna wznosząca
się nad Mniszym Lasem. To był naprawdę ciekawy i emocjonujący rajd pełen przygód i nieoczekiwanych zwrotów akcji o czym wiedzą tylko ci,
co z nami tam byli...
Ewelina Szandała

95-lecie TPD
W ramach obchodów 95-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 9 października w ECKI w Gryfowie Śląskim otwarto wystawę prac plastycznych dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej. Organizatorami wystawy byli Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Rodzicom Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy SOSW w Lubaniu oraz gryfowska Biblioteka Publiczna. Prace
plastyczne na wystawę przygotowała Marta Capkunis. Na otwarcie przybyli
byli działacze TPD z Gryfowa Śląskiego, prezes Zarządu Dolnośląskiego TPD
Ryszard Wach, dyrektor SOSW w Lubaniu Barbara Madejska, radni powiatowi i gminni, młodzież z ZSOiZ im. Jana Pawała II w Gryfowie Śl.
Rys historyczny Towarzystwa przedstawił Henryk Kamyk. Spotkanie
odbyło się w miłej i sympatycznej atmosferze. Pod koniec października wystawa została przeniesiona do biblioteki ZSOiZ im. Jana Pawła II. W Gryfowie Śl. Bibliotekarka Agata Pender zorganizowała spotkania młodzieży
z H. Kamykiem (działaczem TPD i ojcem niepełnosprawnych dzieci).
Na tych spotkaniach poruszano problem integracji środowiska niepełnosprawnych ze sprawnymi, działań samopomocowych, uwarunkowań prawnych.
***
Składam serdeczne podziękowanie Marzenie Wojciechowskiej – dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gryfowie Śl. i Agacie Pender
– bibliotekarce ZSOiZ im. Jana Pawła II w Gryfowie Śl. za pomoc w zorganizowaniu wystaw i spotkań z młodzieżą.
Henryk Kamyk

Podziękowania

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia najserdeczniejsze
życzenia zdrowia i radości a w Nowym 2015 Roku
szczęścia i wszelkiej pomyślności mieszkańcom Wieży i Proszówki
życzy radny Jerzy Guzy
W ten wigilijny dzień zaśnieżony
kiedy w kościele uderzą dzwony
przyjmijcie życzenia pełne radości
a w Nowy Rok szczęścia i pomyślności.
Wszystkim Sybirakom,
honorowym członkom
i sympatykom oraz ich rodzinom
najlepsze życzenia składa
Zarząd Związku Sybiraków
w Gryfowie Śląskim

16

Składam serdeczne podziękowanie na ręce pana burmistrza i współpracowników Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim za starania
w sprawie wyremontowania murów obronnych otaczających miasto Gryfów Śląski oraz zabytkowego budynku, w którym mieszkam przy ul. Zaułek.
Podziękowania przekazuję również: kierownikom robót, robotnikom
przedsiębiorstwa budowlano-konserwatorskiego Castellum oraz innych
firmom, które pracowały na rzecz dobra naszego społeczeństwa.
Mieszkanka Gryfowa Jadwiga Bilicz

***

Szanowni Państwo! Serdecznie dziękuje wszystkim wyborcom, którzy
obdarowali mnie swoim zaufaniem, oddając na mnie głos w wyborach
16 listopada 2014 roku.
Pragnę zapewnić, że będę czynił wszystko aby nie zawieść Państwa oczekiwań
Z poważaniem
Tadeusz Jagiełło

***

Serdecznie dziękujemy Państwu Ewie i Wiktorowi Zdunkom za podarowanie flipchartu do szkoleń i prezentacji.
Pracownicy Biblioteki Publicznej w Gryfowie Śląskim
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Z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia
składamy Państwu serdeczne życzenia
wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej
atmosfery, ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr. Niech radość i pokój
Świąt Bożego Narodzenia,
poczucie prywatnego i zawodowego
spełnienia towarzyszą Państwu
przez cały Nowy Rok.

Salonik Prasowy

Pełnych radości
Świąt Narodzenia Pańskiego
i wszystkiego co najlepsze w każdym
dniu nadchodzącego Nowego Roku 2015
wszystkim Klientom Agencji Pocztowej
życzą Iwona Brodzińska i Anna Misiak
Życzenia udanych
Świąt Bożego
Narodzenia,
odpoczynku
w rodzinnym
gronie a oprócz tego
pasma pomyślności
i spełnienia najskrytszych marzeń
w nadchodzącym Nowym Roku
przesyła Towarzystwo Miłośników
Gryfowa oraz Gryfowskie Towarzystwo
Cyklistyczne

Wesołych Świąt
Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego
Nowego 2015 Roku

wszystkim czytelnikom,
przyjaciołom i sympatykom

życzą pracownicy
Biblioteki Publicznej.
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Misiolandia

25 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszowego Misia. Z tej
okazji Biblioteka Publiczna od lat organizuje imprezy z misiem w roli głównej, w których uczestniczą przedszkolaki i młodsze dzieci szkolne.
Tym razem zarówno w filii w Uboczu, jak i w gryfowskim oddziale dziecięcym, na misiowej imprezie szalały przedszkolaki.
Więcej informacji na ten temat i bogate archiwum zdjęciowe znajdziecie
Państwo na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka.gryfow.info.
M.

Tydzień Zwierząt
Obchodzenie Tygodnia Zwierząt w Bibliotece Publicznej jest wieloletnią
tradycją. Zapraszamy wtedy dzieci na zajęcia tematyczne i robimy wszystko, aby w świadomości maluchów utrwalić postawę szacunku i miłości do
zwierząt, nie tylko w tym jednym tygodniu, ale w ciągu całego życia.
Tym razem w filii Uboczu zorganizowano zajęcia dla uczniów z klasy
III, a w Gryfowie dla pierwszaków. Więcej informacji na ten temat i bogate
archiwum zdjęciowe znajdziecie Państwo na stronie internetowej biblioteki
www.biblioteka.gryfow.info.
M.
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GKS „GRYF” – Podsumowanie rundy jesiennej sezonu 2014/2015
Tegoroczna runda jesienna w jeleniogórskiej
klasie okręgowej dobiegła końca. „Gryf ” do tych
rozgrywek przystąpił jako jeden z trzech beniaminków – nasza drużyna awansowała z pierwszej grupy jeleniogórskiej klasy A, gdzie zajęła
pierwsze miejsce. Wakacje były okresem wielkich
zmian w GKS-ie. Po pierwsze zwolniono Zygfryda Borkowskiego ze stanowiska trenera – jego
miejsce zajął Robert Rodziewicz. Popularny „Bercik” debiutuje w ekipie „żółto-niebieskich” w roli
trenera seniorskiej drużyny piłkarskiej, jednak w
swoim piłkarskim CV ma między innymi Karkonosze Jelenia Góra czy Olimpię Kowary. Zarząd
Gryfa na czele z prezesem Andrzejem Badermannem zawarł również porozumienie ze swoim
odpowiednikiem z UKS-u, który występuje pod
egidą pana Matusewicza. Długo wyczekiwana
zgoda obu klubów zaowocowała m.in. przejściem
trampkarzy i juniorów tej młodzieżowej szkółki
do Gryfa. Trenerem juniorów został Wiesław Sapiński, a trampkarzy objął Tomasz Traube. Wakacje to również okres okienka transferowego, które
było u nas dość interesujące. Należało przede
wszystkim wzmocnić zespół tak, aby utrzymał
się w okręgówce, co było głównym celem przed
nadchodzącymi rozgrywkami. Do Gryfa przeszli:
Robert Rodziewicz (grający trener) z Olimpii Kowary, Bartosz Herman z Pub Gola Jelenia Góra,
Mateusz Baszak z UKS-u ZSOiZ Gryfów Śląski,
Sebastian Koman z Rolnika Rząsiny, Piotr Chlabicz z Włókniarza Mirsk, Dariusz Nowosielski ze
Stelli Lubomierz oraz Grzegorz Skwara z Czarnych Lwówek Śląski, a z Łużyc Lubań wykupiono
Tomasza Gandurskiego. Warto wspomnieć, że
swoje szanse dostali juniorzy: Tomasz Dąbrowa
i Marcin Majerski. Z naszym klubem pożegnali
się: Piotr Borkowski, Mateusz Gałka (obaj Olsza
Olszyna), Adam Macias, Oskar Liszka (obaj Stella
Lubomierz), Ryszard Serdeczny (Piast Zawidów),
Krzysztof Kusiakiewicz (Bielany Biedrzychowice). Warto wspomnieć o jeszcze jednej sprawie
z okresu letniego. Stadion Miejski im. Noela
Wolnego w Gryfowie Śląskim nadal potrzebuje
inwestycji w infrastrukturę sportową, która uczyni go bardziej estetycznym i przyjemniejszym do
gry. Można powiedzieć, że pewien krok w tym
kierunku już za nami, bowiem do rozpoczęcia
rundy jesiennej wyremontowano i odnowiono

łazienkę klubową dzięki
dotacji z urzędu miasta
oraz dzięki społecznej
pracy samych piłkarzy
i zarządu Gryfa.
Po kilku pierwszych kolejkach Gryf
był górnej części tabeli
i napawało to optymizmem przed nadchodzącymi spotkaniami.
Na stadion przychodziło coraz więcej kibiców,
którzy chcieli zobaczyć
Gryfa w starciu z lepszymi zespołami, niż
nieznane kluby z A-klasy. Rundę rozpoczęliśmy
zwycięstwem nad Orlikami na ciężkim terenie,
w Węglińcu 1:0. W pierwszym meczu u siebie
uznaliśmy wyższość Lotnika Jeżów Sudecki, który
pokonał nas 2:0. Następnie na wyjeździe pokonaliśmy ekipę z Dziwiszowa 3:2 – hattricka zdobył
popularny „Dziki”. Po kilku latach doczekaliśmy
się derbów powiatu ze Lwówkiem w Gryfowie.
Piłkarzy na murawę wyprowadzili młodzi adepci futbolu z Gryfowa, trzymający flagi Gryfa
w dłoniach. Wierna grupa gryfowskich kibiców
dopingowała ile sił w gardłach – zabrakło tylko
zwycięstwa (przegrana 0:1). W kolejnym meczu
wygraliśmy ledwo, ale szczęśliwie 3:2 z Lubaniem.
Następnie w istnym horrorze przegraliśmy z Hutnikiem Pieńsk u siebie 3:5, prowadząc do przerwy
3:2. Później dwa razy remisowaliśmy – 1:1 z Leśną
i 3:3 z Zawidowem. W kolejnym meczu sensacyjnie rozgromiliśmy u siebie wicelidera - Kamienną
Górę 5:1. Od tej pory już nie było tak kolorowo
– sześć porażek (głównie z czołówką ligi: Świętoszów, Wykroty, Osiecznica), remis z Raciborowicami 1:1 i wygrana z ostatnią drużyną w tabeli.
Często brakowało szczęścia, słupki i poprzeczki
były niemiłosiernie obijane przez naszych zawodników, a czasem po prostu nie mieliśmy swojego
dnia, jednak cel utrzymania został zrealizowany.
Decyzją OZPN w Jeleniej Górze z racji dobrych
warunków atmosferycznych przeniesiono do
rundy jesiennej dwie kolejki z drugiej części
sezonu (Orliki Węgliniec i Lotnik Jeżów Sudecki – niestety dwie porażki). Pierwszy wiosenny

mecz rozegramy u siebie z Piastem Dziwiszów.
W Gryfie oprócz drużyny seniorskiej swoje rozgrywki zakończyli również piłkarze juniorów
i trampkarzy. Juniorzy po rundzie jesiennej uplasowali się na dobrym, trzecim miejscu, ze stratą
4 punktów do liderów ze Świeradowa i Lubomierza (4 zwycięstwa, 2 remisy i 2 porażki). Zdobyli
34 gole i stracili zaledwie 14 bramek. Trampkarze w swojej kategorii zajęli czwarte miejsce:
4 zwycięstwa i 6 porażek oraz 19 goli zdobytych
i 27 straconych.
Na koniec garść statystyk dla Was. Gryf po
rundzie jesiennej zajmuje 12 miejsce na 16 zespołów. Ma na koncie 18 punktów (5 zwycięstw,
3 remisy i 9 porażek). Nasi piłkarze strzelili
28 goli tracąc przy tym 40 bramek. Królem
strzelców i objawieniem rundy jesiennej w Gryfie
został zaledwie 16-letni Mateusz Baszak, który
zdobył 8 goli i asystował dwa razy. Drugim najskuteczniejszym piłkarzem był Paweł Ślusarczyk
– popularny „Dziki” strzelił 6 bramek i zaliczył
asystę. Na trzecim miejscy podium uplasował
się Bartosz Herman (4 gole i 2 asysty). Spory
udział przy golach miał również Tomasz Traube –
(5 asyst). Z nowym rokiem poznamy plan sparingów przed nadchodzącą rundą. Będziemy
wtedy mogli uchylić rąbka tajemnicy na temat
zimowych transferów. Sporo będzie również zależało od dotacji przyznanej na sport w Gryfowie
i na samego Gryfa.
Z piłkarskim pozdrowieniem – Paweł Zatoński

II miejsce w Turnieju Tymbarka
29 października nasza akademia wzięła
pierwszy raz udział w ogólnopolskim turnieju
organizowanym przez PZPN „Z podwórka
na stadion”. Ze względu, iż trenujemy dopiero od roku wystawiliśmy tylko 1 drużynę
w kategorii U-8. Nasi zawodnicy w turnieju
zaprezentowali się bardzo dobrze i zajęli II
miejsce, ale po kolei…
Pierwszy mecz gramy z SP 2 Lwówek Śl.
3 min. – tracimy bramkę w sytuacji sam na
sam z bramkarzem
4 min. – kapitalne uderzenie z dalszej odległości i Kacper Gajewski doprowadza do
wyrównania.
20 sekund do końca – niestety 1-2 po błędzie
jednego z obrońców
Drugi mecz gramy z drużyną z Płóczek. Mecz
bez większych emocji, pewnie wygrywamy

4-0 (a powinno być co najmniej 8-0). Łupem
bramkowym podzielili się Kacper Gajewski
i Gabryś Augustyn.
Trzeci mecz z gospodarzem, Wleniem, uważanym za głównego faworyta
2 min. – Gabryś Augustyn w zamieszaniu
podbramkowym strzela na 1-0
4 min. – Igor Chudzik w podobnych okolicznościach podwyższa na 2-0
7 min. – tracimy gola na 2-1
8 min. – Rzut wolny z 10 metrów. Do piłki
podchodzi Kacper Gajewski i strzałem nad
murem w samo okienko pieczętuje nasze
zwycięstwo na 3-1. Warto dodać, że sam
zawodnik w euforii przez chwilę sam nie wiedział, że padł gol. Wiele emocji, fajna zabawa,
radość ze strzelonych bramek – coś nie do
opisania!
Trener – Krzysztof Gajewski

LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2014 KURIER GRYFOWSKI 19

Podziękowania

***
Dyrekcja Gimnazjum w Gryfowie Śląskim
składa serdeczne podziękowania Rodzicom klasy
IIA i Pani Agnieszce Patron za inicjatywę przeprowadzenia kapitalnego remontu sali matematycznej.
Szczególne podziękowania:

Dyrekcja Gimnazjum w Gryfowie Śląskim
składa serdeczne podziękowania Panu Mieczysławowi Borowiczowi za wymianę skorodowanej lampy i żarówek na Orliku.
***
Dyrekcja Gimnazjum w Gryfowie Śląskim
składa serdeczne podziękowania Panu Jerzemu
Horbaczowi za ufundowanie i dostarczenie
słodkości oraz pieczywa podczas wizyty delegacji
młodzieży niemieckiej w naszej szkole.

➢ Wszystkim Rodzicom za ufundowanie mebli
do klasy.
➢ Państwu Annie i Dominikowi Korpysom za
zakup wykładziny podłogowej.
➢ Paniom: Marcie Krawczyk, Ewie Bułkowskiej,
Bernadetcie Wiedro, Edycie Mierzyńskiej,
Małgorzacie Jakubowskiej za dodatkowy wkład
pieniężny na rzecz remontu klasy.
➢ Rodzicom: Anecie Sawczak, Grzegorzowi
Korgul, Krystianowi Maras, Marcie Krawczyk,

Ewie Bułkowskiej, Bernadetcie Wiedro, Edycie
Mierzyńskiej, Renacie Celuch, Katarzynie Suproń, Joannie Dubaniewicz, Katarzynie Maras,
Annie i Jarosławowi Szczerbickim za poświęcenie przy pracach remontowych oraz Panu
Ryszardowi Fila za pomoc przy odnawianiu
klasy.
ponadto
Dyrekcja Gimnazjum serdecznie dziękuje
Państwu Annie i Adamowi Korpysom za uszycie i podarowanie flagi na uroczystą akademię
z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Tlenek węgla (czad) – o czym należy wiedzieć…

W ubiegłym sezonie grzewczym (od września 2013 zdo marca 2014) z powodu zatrucia tlenkiem węgla zmarło 61 osób.
Strażacy odnotowali w sumie ponad 3,8 tys. zdarzeń, w których poszkodowanych zostało prawie 2,3 tys. osób.
Dbając o bezpieczeństwo mieszkańczym jest tlenek węgla?
jak ratować zaczadzonego?
Tlenek węgla jest bezbarwnym i bezwonnym Należy zapewnić mu dopływ świeżego powie- ców dużych bloków oraz małych
silnie trującym gazem. Dostaje się do organizmu trza – natychmiast otwórz okna i drzwi, by domków, pamiętaj:
przez układ oddechowy, a nastepnie jest wchłaniany do krwiobiegu. Uniemozliwia prawidłowe
rozprowadzanie telenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych narzadów.
Jeśli używasz węgla i drewna, dokonuj
okresowych przeglądów nie rzadziej niż raz na
3 miesiące. Gdy uywamy gazu ziemnego czy oleju opałowego – nie rzadziej niż raz na pół roku.
Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek
m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku.

z pomieszczenia usunąć truciznę
- jak najszybciej wynieś rannego na świeże powietrze
- rozluźnij mu ubranie, rozepnij pasek, guziki, ale
nie rozbieraj go, gdyż nie można doprowadzić do
jego przemarznięcia.
Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze
zaczadzony nie oddycha, niezwłocznie przystąp
do wykonania sztucznego oddychania i masażu
serca.
Wezwij służby ratownicze: pogotowie ratunkowe – tel. 999, straż pożarną – tel. 998 lub 112

jakie są objawy zatrucia tlen- co zrobić, aby być bezpiecznym?
– zapewnij prawidłową wentylację pomieszczeń
kiem węgla:
– stosuj mikrowentylację okien i drzwi

Ból głowy, ogólne zmęczenie, duszności,
trudności z oddychaniem, oddech przyspieszony
nieregularny, senność, nudności
Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony,
a także zaburzenia orientacji i zdolności oceny
zagrożenia powodują, że jest on całkowicie bierny, traci przytomność i - jeśli nikt nie przyjdzie
mu z pomocą – umiera.
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– nigdy nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych
– z pomocą fachowców dokonuj okresowych
przeglądów komina, urządzeń grzewczych i instalacji wentylacyjnej
– nie spalaj niczego w zamkniętych pomieszczeniach, jeśli nie są wentylowane
– zainstaluj czujki tlenku węgla w tej części
domu, w której sypia twoja rodzina. To bardzo
skuteczne urządzenia, które uratowały już niejedno życie.
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– Zlecaj dokonanie czyszczeń i obowiązkowej
kontroli przewodów kominowych osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia kominiarskie.
– Ułatwiaj kominiarzom wykonanie ich obowiązków poprzez umożliwienie dostępu do kominów.
– Usuwaj stwierdzone przez kominiarza usterki.
– W żadnym wypadku nie zakrywaj kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach, gdzie znajdują
się urządzenia gazowe.
– Zapewniaj stały dopływ powietrza zewnętrznego, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania urządzeń grzewczych.
– O wadliwie działających urządzeniach grzewczo-kominowych natychmiast informuj właściciela lub zarządcę.
– Nie dokonuj samowolnych przeróbek i podłączeń do przewodów kominowych.
– Dbaj o środowisko i swoje urządzenie, nie spalaj śmieci, plastiku, starych mebli, ubrań itp.

Od stosowania się do powyższych
rad może zależeć zdrowie
i życie Twoje oraz Twoich
bliskich! Wystarczy jedynie
odrobina przezorności.

