Z gryfowskiego ogólniaka na wybieg Yves Saint Laurent
Z Mają Siwik, gryfowianką, uczestniczką programu Top Model rozmawiają Małgorzata Szczepańska i Marzena Wojciechowska

Maja niepodzielnie królowała w naszych gryfowskich domach w jesienne środowe wieczory. Tej soboty, już wolna, mogła w końcu spotkać
się z nami i udzielić wywiadu.
Maju, czy zgodnie z umową, po bojach w Top Model, nam pierwszym
udzielasz wywiadu?
Niestety byłam już wcześniej w TVN Fashion. Tam miałam pierwszy
wywiad. No niestety, Kurier jest drugi.
Czy wiesz, że w wielu gryfowskich domach w środowe wieczory odbywały się wielkie dyskusje o wyższości piłki nożnej nad programem Top
Model i niestety, bywało, że piłka nożna na chwilę zwyciężała. To były
prawdziwe boje, które Twoi fani dzielnie staczali z fanami FC Barcelony.
Tak wiedzieliśmy o tym. Oglądalność programu była mierzona na
bieżąco. Ta godzina emisji programu uznana została jednak za optymalną. W przerwach meczu oglądalność gigantycznie szybowała w górę.
Jest już po wszystkim. Doszłaś bardzo wysoko. Jak określiłabyś swoje
samopoczucie? Bo my, widzowie, Twoi fani, mieliśmy wrażenie, że na
naszych oczach, na żywo rozgrywa się widowisko pod tytułem „Przyspieszony kurs dojrzewania Mai”. To był swoisty eksperyment. Jego
wynik końcowy był trudny do przewidzenia. Byłaś postawiona w sytuacjach granicznych. Wielokrotnie konfrontowałaś się sama ze sobą.
Pewnie też dużo dowiedziałaś się o sobie.
Niektóre chwile w tym programie były naprawdę przerażające. Teraz,
kiedy mogę już odetchnąć, kiedy rzeczywiście jest po wszystkim i widzę
to z pewnej perspektywy, mogę powiedzieć jedno – tak, to było wyzwanie. Nie wiem, co mogłoby mnie dzisiaj zdziwić. Tak, dowiedziałam się
o sobie wiele. Ale też wiele już o sobie wiedziałam. Za mną było już sporo
sytuacji, kiedy musiałam sobie radzić sama i podejmować decyzje. Ja nie
wzięłam się tam znikąd. W wieku 16 lat, będąc pod opieką agencji modelek, sama wyleciałam do Chin. To była prawdziwa szkoła życia, choć
wcale Top Model nie ustępowała. Bagaż doświadczeń ze mną już był.
Powiem szczerze, kiedy zobaczyłam Twoje pierwsze kroki w stronę
jurorów, pomyślałam, że chyba nic z tego nie będzie, bo miałaś taką
minę, jak wtedy, gdy prosiłam, abyś zapisała na tablicy zdanie ze spójnikiem „ weil”.
No tak, ale wtedy musiałam wstać o 3 w nocy, aby z Krystianem
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– szwagrem zdążyć do Warszawy na eliminacje. Wszystko trwało 8 godzin i było niezwykle stresujące. Kilka razy chciałam wstać, wyjść i wrócić do domu.
Ale udało się i rozpoczęła się Twoja wielka przygoda.
Już teraz wiem, że to było ważne wydarzenie w moim życiu. Czy przełomowe? Nie wiem, na pewno ważne.
Jako uczestnicy programu stawiani byliście w sytuacjach granicznych.
Wielu zastanawiało się, kto wymyślał takie karkołomne zadania. Bo
po co, to ja już rozumiem. Program ma wyłonić gotowego na wszystko
Top Modela.
Zadania wymyśla produkcja. Miały one określić, pokazać, jak daleko
jesteśmy w stanie się posunąć w drodze do osiągnięcia swojego celu. Zadania można było nie wykonać, ale to się wiązało oczywiście ściśle z wyjściem z programu. W tym sezonie wszyscy podjęli się zadań. Grupa była
mocno zdeterminowana. Wcześniej tak bywało, że ludzie się poddawali,
na przykład przy nagiej sesji lub podwodnej. To też dużo mówi o konkurencji, której musiałam sprostać.

Maja Siwik ze swoimi nauczycielkami.

Które zadanie było najtrudniejsze?
Sesja podwodna była bardzo trudna. Kiedy otrzymaliśmy
tlen, żeby próbować z nim pooddychać, wiedziałam, że to nie
przelewki. Ja nigdy wcześniej nie nurkowałam. To było fizycznie wycieńczające. Musiałam nurkować kilkadziesiąt razy. Dodam, że przy biodrach miał 5 kg ciężarki, bo byłam za lekka.
Wygrałam ten panel, ale cieszę się że nie było na filmiku widać
prawdziwej walki o przetrwanie, mojego strachu, paniki. Ja nie
boję się wody, ale moja sukienka była tak długa, ze oplątywała
mi nogi. Oplatała również nogi pana ratownika. Ale nasz filmik
był najlepszy.
Zdjęcie z sesji na wysokości jest piękne.
Sesja na wysokości była trudna, bo ja nie staję nawet na drabinie. Na wysokości 2 metrów już było źle. Zaczęłam płakać,
a ludzie nie lubią płaczących osób. Wiedziałam, że podniesiemy
się na wysokość 22 metrów.
Skąd ta siła, żeby się opanować, ogarnąć strach i panikę?
W jednej chwili, na krótkie sekundy wyciszałam się i patrzyłam na fotografa. Nie wiem, jak ja to zrobiłam. Mam zdjęcie jak
płaczę. Wtedy byłam pewna, że odpadnę. Potem dowiaduję się,
że zdjęcie bardzo dobre, że widać emocje...
Wtedy po raz pierwszy myślałaś że odpadniesz?
Nie. Pierwszy raz myślała na pierwszym panelu, kiedy poznałam co to
jest prawdziwy hejt. Miałam chwilę zwątpienia już na castingu.
Maja, ale warto było? Opłacało się?
No tak. Ja nie wiem, co by mnie teraz mogło mnie zdziwić, zaskoczyć,
zaszokować?
Czujesz, że ten program spowodował, że jesteś trochę innej konstrukcji psychicznej? Chyba niewiele zostało z tej Mai, która przemierzała
pierwsze 10 metrów w kierunku jurorów?
Jestem mocniejsza. Po prostu.
Czy nowe znajomości, przyjaźnie są wartością dodaną tego programu?
Wszyscy bardzo się do siebie zbliżyliśmy. Ja na przykład bardzo zaprzyjaźniłam się z Karoliną Kuczyńską i Mariuszem Jakubowskim. Takie
ekstremalne sytuacje bardzo zbliżają.
Jak widzisz poprogramową przyszłość?
Od razu po programie bardzo dużo osób do mnie pisało, że chcą sesje,
pisali do mnie fotografowie, jestem w kontakcie instagramowym. Dużo

daje mi Instagram, można na nim normalnie pracować (37 tys. obserwujących przyp. red.).
Jakie jest marzenie Mai?
Marzenie z górnej półki to okładka Vouge, wszystkie modelki o tym
marzą. Udział wybiegach największych marek takich jak Miu Miu,
Yves Saint Laurent czy też słynnego francuskiego domu mody Balmain.
Ale, że wiadomo, iż modelka nie pracuje zbyt długo w zawodzie, zawsze
trzeba mieć plan B. Obecnie myślimy z partnerem o założeniu eko-piekarni we Wrocławiu.
Dziękujemy za rozmowę i życzymy ci, aby wszystkie zarówno te wielkie, jak i małe marzenia się spełniły.
Red.
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Znana reżyserka kręci film w Rząsinach!
Pałac w Rząsinach to miejsce niezwykłe. Niemal z dnia na dzień pięknieje, cudownie się zmienia stając się prawdziwą perełką naszej okolicy.
Docenili to miejsce najlepsi polscy filmowcy i obecnie pałac stał się planem zdjęciowym.
Film reżyserowany jest przez znaną polską reżyserkę, scenarzystkę
i producentkę filmową Dorotę Kędzierzawską. Ma ona na swoim koncie m.in. takie filmy jak Rozalka Olaboga, Koniec świata, Pora umierać,
Wrony, Jutro będzie lepiej. Zdjęcia do filmu realizowane są przez operatora Arthura Reinharta.
Sny pełne dymu Doroty Kędzierzawskiej to hołd dla Krzysztofa
Globisza. Scenariusz został napisany specjalnie dla niego, jest to historia
spotkania bohatera z młodą kobietą. W głównych rolach występują wspomniany powyżej Krzysztof
Globisz oraz młoda aktorka Żaneta Łabudzka.
Pałac w Rząsinach to główny obiekt zdjęciowy do
filmu. Główną firmą produkującą ten film jest Kid
Film sp. z o.o.
Ekipa filmowa spędzi w Pałacu w Rząsinach
intensywny czas aż do 22
grudnia, czyli wyjadą tuż
przed świętami. Od tego
czasu będziemy oczekiwać
na efekty ich pracy na dużym ekranie. Informacji
z pierwszej ręki udzieliła
nam przesympatyczna kierownik produkcji Małgorzata Bereźnicka.
Red.

Ołtarz zamykany przed świętami
Gryfowski ołtarz główny ma taki kształt jak niegdyś monstrancje, to
jest zwężającego się mocno do góry trójkąta. Podzielony jest poprzecznie,
na trzy główne części, które różnią się wielkością, ale są w taki sam sposób symetrycznie podzielone polami. Swoją budową i układem nawiązują
do czasów średniowiecza i typowych wtedy ołtarzy szafiastych.
Przed Świętami Bożego Narodzenia skrzydła ołtarza są tradycyjnie
zamykane, a oczom wiernych ukazuje się sześć namalowanych na drewnie
scen z życia Najświętszej Marii Panny i Chrystusa.
Kolejno są to patrząc od góry: Zwiastowanie NMP i Narodzenie
Chrystusa, pośrodku – Obrzezanie i Pokłon Trzech Króli, oraz w dole –
Ofiarowanie NMP i dwunastoletni Chrystus w świątyni.
Głównym tematem gryfowskiego ołtarza jest męka i śmierć Chrystusa, opisana słowami św Pawła z I listu do Koryntian - „Ilekroć spożywacie ten chleb, albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie”. Jest to
główne przesłanie ołtarza, skierowane do wiernych.
Oprac. Jan Wysopal, Fot. Ryszard Stolarczyk.
Źródło: Mariusz Olczak – Gryfów Śląski i Gryf

4

KURIER GRYFOWSKI LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2020

Owocowa ekspresja
24 października otworzono w galerii Biblioteki Publicznej wystawę malarstwa Joanny Małoszczyk Owocowa ekspresja. Niestety, wkrótce potem
wprowadzono obostrzenia, które uniemożliwiły mieszkańcom zwiedzanie wystawy. W związku z tym publikujemy kilka zdjęć pięknych prac Asi, aby
dotarły one do szerszego kręgu odbiorców. Przypominamy ponadto, że został nagrany wirtualny wernisaż na którym Joanna Małoszczyk przeczytała
kilka swoich wierszy z najnowszego tomiku. Materiał dostępny jest na stronie internetowej biblioteki oraz na FB. W związku z otwarciem biblioteki
od 1 grudnia zapraszamy też do odwiedzenia wystawy w naszej galerii. Wystawa będzie dostępna do 31 grudnia 2020 roku.
Red.
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Serdecznie dziękuję pracownikom ZBGKiM w Gryfowie
Śląskim za nieodpłatne wycięcie,
zamontowanie i udekorowanie
Rynkowej Choinki. Jak co roku
zdobi gryfowski Rynek. Tegoroczna, o wysokości 14,8 metrów,
pochodzi z działki Spółki Wodnej
w Uboczu.
Zarówno właścicielom choinki jak i wykonawcom zadania
raz jeszcze pięknie dziękuję, tym
bardziej, że ZBGKiM wykonał
to zadanie nieodpłatnie i zrealizował w trudnych warunkach pogodowych. Raz jeszcze serdecznie
w imieniu mieszkańców dziękuję.

Święto Niepodległości w Gryfowie

11 listopada w 102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
pod pomnikiem pamięci w Gryfowie Śląskim wiązanki złożyli wspólnie
posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Zofia Czernow, przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Królak oraz zastępca burmistrza Andrzej
Tartak. Święto upamiętnił również senator Rzeczypospolitej Polskiej
Rafał Ślusarz wraz z dyrektor biura senatorskiego i z radną Rady Miejskiej Urszulą Magą.
Znicze i kwiaty w imieniu Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Lwóweckiego złożyli Małgorzata Szczepańska i Daniel Koko. Kwiaty w imieniu Rady Gminnej SLD złożyła delegacja na czele z przewodniczącym
Dariuszem Wojciechowskim.
12 listopada Narodowe Święto Niepodległości upamiętniła dyrektor
Żłobka Miejskiego Anna Zawisza-Paliwoda wraz z dziećmi i pracownikami.

		

Burmistrz Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik

Zima na drogach

Podmioty i osoby odpowiedzialne
za zimowe utrzymanie dróg 2020-2021
Droga Krajowa DK30

GDDKiA oddział w Lubaniu, kierownik oddziału Adam Śmigielski
tel. 600 805 604

Drogi Wojewódzkie na terenie Gminy Gryfów Śląski

DSDiK we Wrocławiu,
Droga 360 Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu, tel. 75 64-63-750
Droga 361 Gmina Miejska Świeradów Zdrój, tel. 75 781 64 89
Droga 364 Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim, tel. 75 782
26 10

Drogi Powiatowe na obszarze Gminy Gryfów Śląski

Firma Transportowo Usługowa „CZEPIEL” Anna Czepiel
tel. 75 78-46-064

Drogi gminne na terenie Gminy Gryfów Śląski

Marian Stec, Młyńsko, tel. 501 210 013
Krzewie Wielkie, Młyńsko, Proszówka, ul. Rzepakowa,
Edward Nestmann, Ubocze, tel. 693 539 932
Paweł Marczak, Rząsiny, tel. 697 019 177, Rząsiny oraz Wolbromów

Drogi gminne na terenie Gryfowa Śląskiego i Wieży

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Kolejowa 42, 59-620 Gryfów Śląski,
Małgorzata Uhornicka, tel. 508-135-715
Referent ds. drogownictwa Anna Petruch, tel. 667-777-145
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Gryfów ukwiecony chryzantemami

W ramach odkupu chryzantem od producentów Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dolnośląski Oddział Regionalny biuro
powiatowe w Uboczu przekazała do zagospodarowania 300 doniczek
chryzantem pochodzących z produkcji Henryka Matusewicza.
Chryzantemy posadzili i poustawiali pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim na czele z panią
Joanna Sokołowską.
Chryzantemy pięknie zdobiły nasze miasto. Jeszcze raz bardzo dziękuję przedstawicielom biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Uboczu za przekazane chryzantemy a pracownikom Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za upiększenie miasta.
Burmistrz Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik

Ukwiecony Rynek i Ratusz

Składamy najserdeczniejsze podziękowania za pielęgnowanie pelargonii, którymi ukwiecono, jak co roku Rynek i Ratusz. Utrzymanie tak
pięknych kwiatostanów wymagało podlewania codziennego, także w dni
wolne od pracy. Zadaniu temu w doskonały sposób sprostali pracownicy
Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na czele z dyrektor Małgorzatą Uhornicką oraz kilkoro pracowników Urzędu
Gminy i Miasta. Bardzo Wam serdecznie dziękujemy za społeczną pracę.
Obsadę pięknymi pelargoniami zapewniło ogrodnictwo państwa Wójcików z Krzewia Wielkiego.
Wszystkim jeszcze raz składamy wyrazy najwyższego szacunku i podziękowania.

Wybory sołtysa w Wolbromowie

11 października w świetlicy wiejskiej w Wolbromowie odbyło się
głosowanie na nowego sołtysa sołectwa. Przed głosowaniem zgłoszono jedną kandydatkę. W wyniku głosowania, w którym wzięło udział
32 wyborców, sołtysem sołectwa Wolbromów jednogłośnie wybrano panią Anetę Ścigan. Gratulujemy wyboru i życzymy dużo zdrowia i sił w tej
niełatwej w obecnych czasach działalności na rzecz lokalnej społeczności
Wolbromowa. Przy okazji ciekawostka – sołtysami wszystkich 7 sołectw
na terenie Gminy Gryfów Śląski są Panie – gratulujemy!
Sekretarz Gminy i Miasta Jerzy Andrzejczak

Powszechny Spis Rolny zakończony
Koniec Powszechnego Spisu Rolnego 2020 to okazja do podziękowania wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób wspierali to przedsięwzięcie i przypominali rolnikom o obowiązku spisowym. Najważniejszego badania polskiego rolnictwa nie udałoby się skutecznie przeprowadzić
bez zaangażowania lokalnych społeczności, instytucji i rolników z gminy.
30 listopada 2020 roku zakończył się Powszechny Spis Rolny 2020.
Gmina Gryfów Śląski spisała się w 100%. Szczególne podziękowania
należą się dla rachmistrza terenowego Pani Teresy Polesiak za spisanie
dużej ilości gospodarstw z naszej gminy. Gminne Biuro Spisowe dziękuje
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli Powszechny Spis Rolny
2020. Wspólnie pokazaliśmy, że dla nas wszystkich „Liczy się rolnictwo”!
Bardzo dziękuje także pani Agnieszce Bocian z Urzędu Gminy i Miasta, która była koordynatorem wszelkich działań spisowych.
Gminny Komisarz Spisowy Olgierd Poniźnik
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Ulica Wojska Polskiego
w przebudowie

2 października została podpisana umowa na zadanie inwestycyjne
pod nazwą: Przebudowa kanalizacji deszczowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Wojska Polskiego w Gryfowie
Śląskim.
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, obejmujące między
innymi: – wymianę głównych odcinków kanalizacji sanitarnej o łącznej
długości 446,8 m, – wymianę 25 sztuk przyłączy sanitarnych o średnicy
DN160 i łącznej długości 128,6 m, – wymianę zbiornika istniejącej przepompowni ścieków wraz z orurowaniem i pompami, – wymianę głównego odcinka sieci wodociągowej o łącznej długości 641,5 m, – wymianę
głównego odcinka kanalizacji deszczowej o łącznej długości 110,72 m,
- wymianę przyłącza wodociągowego DN 40 i DN 63 oraz hydrantowe
DN 90 o łącznej długości 347,6 m, – wykonanie przewiertu sterowanego
w rurze osłonowej DN 250 mm pod ciekiem wodnym (Oldza) o długości
61 m oraz pod drogą powiatową o długości 15,0 m, - wymianę 4 studni
z osadnikami z żeliwnym wpustem ulicznym, 2 studni systemowych DN
425 z włazem żeliwnym, - sprawdzenie istniejącego kanału deszczowego
poprzez inspekcję TV wraz z oczyszczeniem kanału i naprawą punktową
kanalizacji.
Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 31 stycznia 2021 r.
Przedmiot zamówienia jest finansowany ze środków własnych budżetu
Gminy i Miasta Gryfów Śląski w kwocie 1 492 963,70 zł brutto. Wykonawcą zadania jest firma Insbud ze Zgorzelca.

Nowe miejsca postojowe
przy SP nr 2 w Gryfowie Śląskim

W zeszłym tygodniu rozpoczęły się prace, związane z utwardzeniem placu przy ulicy Lipowej. Z terenu Szkoły Podstawowej nr 2 został
wydzielony obszar o powierzchni ponad 450 m/2 z przeznaczeniem na
miejsca postojowe. Zakres prac obejmuje rozbiórkę i przeniesienie ogrodzenia, roboty ziemne oraz wykonanie i stabilizację warstw konstrukcyjnych. Planowany termin zakończenia to 15 grudnia b.r. a całkowity koszt
realizacji wyniesie 64 296,22 zł. Ze względu na ograniczone środki finansowe w tym roku nie uda się wykonać nawierzchni z kostki betonowej.
Niemniej jednak po zakończeniu prac jeszcze w tym roku na placu znajdą
się miejsca na ok. 24 pojazdów, co z pewnością ucieszy mieszkańców ulicy
Lipowej i Kolejowej oraz odwiedzających cmentarz parafialny, siłownię
czy Szkołę Podstawową nr 2.

Podinspektor ds. inwestycji i infrastruktury Rafał Olszówka

Ulica Floriańska
przechodzi do zasobów gminy

Zgodnie z uchwałą nr XXIII/131/2020 Rady Miejska Gminy Gryfów
Śląski z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przejęcia dotychczasowej
drogi powiatowej nr 2544D i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych
informujemy, że z dniem 1 stycznia 2021 r. ulica Floriańska w Gryfowie
Śląskim będzie drogą gminną. W związku z powyższym wszelkie sprawy
związane z utrzymaniem porządku, stanu technicznego lub procedur zajęcia pasa drogowego należy kierować do Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.
Referent ds. drogownictwa Anna Petruch

Podziękowania dla strażaków

Serdecznie dziękuję druhowi Krzysztofowi Brodzińskiemu – członkowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzewiu Wielkim i w Gryfowie
Śląskim za nieodpłatne wykonanie słupa i zamontowanie na nim syreny
alarmowej dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Gryfowie Śląskim.
Wartość wykonanych przez ww. prac to kwota blisko 2000,00 złotych.
Jednocześnie bardzo dziękuję strażakom z OSP w Gryfowie Śląskim
za pomoc w wykonaniu tych prac oraz brygadierowi Mariuszowi Mrozowi - komendantowi powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim za udostępnienie podnośnika z obsługą.

OGŁOSZENIE O WYKAZACH

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że wykazy
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu, dzierżawy
w roku 2020 znajdują się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim oraz na stronie internetowej
www.gryfow.pl i www.bip.gryfow.pl na zakładce nieruchomości.

Awarie wodociągowo-kanalizacyjne
poza godzinami pracy ZBGKiM
prosimy zgłaszać pod nr tel.: 500-117-064
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Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Olgierd Poniźnik

Nowe stawki
podatkowe na 2021 rok

Rada Miejska Gminy Gryfów
Śląski w dniu 29 września 2020
roku uchwaliła stawki podatków lokalnych, które będą obowiązywały
w 2021 roku. Między innymi:

Podatek od nieruchomości

1) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,85 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej - 23,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
c) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 5,06 zł od 1m²
powierzchni użytkowej,
d) pozostałych, wykorzystywanych na cele prowadzenia gospodarstwa domowego - komórki, szopy, stodoły - 4,80 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
- 7,60 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
f) pozostałych, zajętych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (domki letniskowe) – 7,60 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 – 0,96 zł za
1 m² powierzchni,
b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 0,50 zł od 1 m² powierzchni.

Podatek od środków transportowych

Stawki podatku od środków transportowych na 2020 rok zostały podwyższone w stosunku do stawek obowiązujących na terenie Gminy Gryfów Śląski w roku 2020, co powoduje wzrost kwoty podatku w przedziale
od 10 zł do 40 zł w zależności od kategorii pojazdu np.
• Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu
powyżej 9 ton i mniejszej niż 12 ton – 1.180,00 zł,
• od ciągników siodłowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespolu pojazdu o 2 osiach i dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niż 31 ton
– 2.250,00 zł,
• od przyczepy i naczepy o 3 osiach i więcej o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu nie mniej niż 38 ton – 1.780,00 zł.
Pełne teksty uchwał opublikowane są w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Gryfów Śląski na stronie www.bip.gryfow.pl

Podatek rolny

Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski nie podejmowała uchwały w sprawie
obniżenia stawek podatku rolnego na 2021 rok. Zgodnie z komunikatem
Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 roku w sprawie średniej ceny
skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku
rolnego na 2021 rok, wynosi on odpowiednio:
• dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha (równoważnik 2,5 q żyta)
– 146,38 zł,
• dla pozostałych gruntów za 1 ha (równoważnik 5 q żyta) – 292,75 zł.

Podatek leśny

Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski nie podejmowała uchwały w sprawie
obniżenia stawki podatku leśnego na 2021 rok. Zgodnie z komunikatem
Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 roku w sprawie średniej ceny
sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej
przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku, podatek leśny
na 2021 rok wynosi: - dla 1 ha gruntów leśnych – 43,30 zł.
Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych Renata Adamska
Podinspektor ds. podatków i opłat lokalnych Adriana Kosmala-Fabiś

„Są pożegnania, na które nie jesteśmy gotowi”
Z wielkim smutkiem
i żalem zawiadamiamy,
że 29 listopada
2020 roku zmarł

JERZY GUZY
Radny Rady Miejskiej Gminy
Gryfów Śląski trzech kadencji,
Radny Rady Sołeckiej w Wieży,
Przewodniczący Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
Członek Zespołu „Sołtysowe Gryfinki”.
Niezmiernie dobry człowiek, uczynny kolega,
niezwykle zaangażowany w sprawy
rozwoju sołectw naszej Gminy.
Małżonce Danucie, córce Anecie,
synowi Arkadiuszowi wraz z rodzinami,
składamy wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia i otuchy.
Radni Rady Miejskiej
Gminy Gryfów Śląski		

Burmistrz Gminy i Miasta
w Gryfowie Śląskim

Rozłąka jest naszym losem, spotkanie naszą nadzieją.
Nie mówimy żegnaj, mówimy do zobaczenia
Kochany panie Jurku!
Niespodziewanie przychodzi nam rozstać się z Panem ale pamięć o Panu
będzie w nas zawsze. Będziemy pamiętać i wspominać Pana przy każdej okazji. Panie Jurku byłeś mieszkańcem Wieży ale czuliśmy, że całym sercem był
Pan związany z Proszówką. Można było to dostrzec w Pana pracy społecznej i zaangażowaniu na rzecz Proszówki. Dziękujemy Panu jako Radnemu
wsi Proszówka i Wieża, za zaangażowanie w sprawy sołeckie. Dziękujemy
za wszelką pomoc przy organizacji naszych imprez i przedsięwzięć, które
wspierał Pan jako członek Stowarzyszenia Rozwoju Proszówki. Dziękujemy za wspaniałe występy folklorystyczne, w których uczestniczył Pan jako
członek Zespołu „Sołtysowe Gryfinki” z Proszówki i wszelką nieocenioną
pomoc przy organizacji sztandarowych imprez Proszówki m.in. uroczystości
z okazji 11 listopada „Marcińskie Świętowanie” później „Patriotyczne Spotkania” oraz imprezy „Wesołe śpiewanie pod Gryfem”. Dziękujemy za pomoc w organizacji „Wyścigu Kolarskiego z Gryfowa do Proszówki” a później
„Pieszych Wędrówek z Gryfowa do Proszówki”, mikołajek, Dnia Kobiet.
W każdej sytuacji był pan gotowy nieść pomoc. Mimo że czas ziemskiej wędrówki dla Pana zakończył się, to wszystko co Pan uczynił przez swoje życie
jest historią, którą napisał Pan nie atramentem, ale życiem, pracą społeczną
i służbą drugiemu człowiekowi. Rodzinie Pana Jerzego składamy kondolencje.
Mieszkańcy i Przyjaciele z Proszówki
Sołtys i Rada Sołecka Wsi Proszówka
Członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Proszówki
Koleżanki i koledzy z Zespołu folklorystycznego
„Sołtysowe Gryfinki” z Proszówki
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Druga edycja „Czystego Powietrza”
Kto może się starać o dofinansowanie?

Od 21 października rozpoczął się nabór wniosków w drugiej części
ogólnopolskiego programu wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła „Czyste Powietrze”, przygotowanej dla Polaków o niższych dochodach. Na wymianę "kopciucha" i termomodernizację domu można pozyskać nawet 37 tys. zł.

Kto może starać się o dotację?

Druga edycja rządowego programu "Czyste Powietrze", to też nowe
zasady przyznawania dotacji dla osób o niższych dochodach – mogą one
teraz liczyć na większe dofinansowanie. Osoby, których dochody nie
przekraczają 1400 zł na osobę (gospodarstwa wielorodzinne) lub 1960
zł (gospodarstwa jednoosobowe) mogą liczyć nawet na 37 tys. zł. - ma to
być 60 proc. Kosztów poniesionych w związku z wymianą pieca i termomodernizacją domu.
Mieszkańcy o wyższych dochodach – do 100 tys. zł, również mogą
starać się o dofinansowanie. Przewidziano dla nich wsparcie w wysokości
25 tys. zł. w przypadku gdy zdecydują się na wymianę źródła ciepła lub
nawet 30 tys., jeśli inwestycja przewiduje zainstalowanie pompy ciepła
i założenie PV.
Wprowadzono też dodatkowe udogodnienie dla beneficjentów programu – termin realizacji przedsięwzięcia będzie mógł być wydłużony
o sześć miesięcy, kalkulator dotacji (dostępny na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji) oraz listę urządzeń i materiałów zgodnych z programem.
Starając się o dofinansowanie niezbędne będzie zaświadczenie o wysokości dochodu na jego podstawie będzie prowadzona weryfikacja, czy
próg zarobków nie został przekroczony.
- W przypadku Gminy Gryfów Śląski takie dokumenty wystawia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Osoby, które chcą je
otrzymać, muszą złożyć w siedzibie placówki (Ubocze 300) specjalny
wniosek – jego wzór zgodny Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia
2 października 2020 r. można pobrać w placówce lub z załącznika do
rozporządzenia. Do placówki można go dostarczyć w dwojaki sposób.
Zostawiając w punkcie informacyjnym (budynek MOPS-u, Ubocze 300
w godz. 7:30-14:00) lub wrzucając do skrzynki znajdującej się przy wejściu do placówki. Więcej informacji w sprawie zaświadczenia można uzyskać pod numerem telefonu 75 307 04 45.
Wszelkie informacje dotyczące programu Czyste Powietrze wraz
z formularzem wniosku można uzyskać: na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w Oddziale

Regionalnym WFOŚ w Jeleniej Górze, Plac Ratuszowy 31/32, tel. 75 75
32 829, a także u doradcy energetycznego tel. 887447705.

www.czystepowietrze.gov.pl

Infolinia dla wnioskodawców i beneficjentów programu (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 pod numerem: 22 340 40 80)
Podinspektor ds. ochrony środowiska,
rolnictwa i leśnictwa Agnieszka Bocian

Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków
Od nowego roku 2021 w projekcie budżetu, Burmistrz Gminy i Miasta zaproponował program dopłat budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie
Gminy i Miasta Gryfów Śląski. Na ten cel z budżetu gminy zaplanowano
50.000 zł.
Celem programu jest:
• Ograniczenie ilości odprowadzanych nieczyszczonych ścieków socjalno-bytowych bezpośrednio do gruntu lub wód, a w efekcie, przerwanie
procesu ich degradacji.
• Stworzenie alternatywy dla zagospodarowania ścieków na obszarach,
dla których budowa kanalizacji sanitarnej sieciowej jest niemożliwa lub
ekonomicznie nieuzasadniona.
• Poprawa stanu środowiska naturalnego Gminy Gryfów Śląski.
Warunkiem otrzymania dofinansowania będzie: brak możliwości
podłączenia do kanalizacji zbiorczej; rzeczywiste ograniczenie zanieczyszczeń wód; odłączenie funkcjonujących osadników;
O dotację celową na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie gminy Gryfów Śląski będą mogły ubiegać się: osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnoty mieszkaniowe, a także
przedsiębiorcy działający na terenie gminy Gryfów Śląski.
Więcej szczegółów w sprawie programu zamieścimy w kolejny numerze, po przyjęciu budżetu Gminy przez Radę Miejską.
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Agnieszka Bocian
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Gmina Gryfów Śląski beneficjentem
Programu „Sportowa Polska” – edycja 2020
Ministerstwo Sportu, w dniu 8 grudnia 2020 roku, ogłosiło piąte
– i zarazem ostatnie – cząstkowe rozstrzygnięcie tegorocznej edycji Programu „Sportowa Polska” zawierające pozytywnie ocenione wnioski.
W ramach wyżej wymienionego rozstrzygnięcia, dofinansowane zostaną
62 inwestycje, w tym ta – przedstawiona przez Gminę Gryfów Śląski, we
wniosku aplikacyjnym złożonym w naborze z kwietnia br., obejmująca
budowę boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP w Gryfowie Śląskim.
Przedmiotowa inwestycja zostanie dofinansowana z Programu „Sportowa Polska” kwotą dotacji w wysokości 1.476.600 zł., tj. na maksymalnym możliwym poziomie 50% całkowitych kosztów inwestycji, które
wynoszą blisko 3 mln. zł.
W/w inwestycja obejmuje budowę zespołu trzech nowoczesnych boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gryfowie Śląskim
o nawierzchni nieurazowej, w tym:
1) Boisko wielofunkcyjne (A) o nawierzchni polipropylenowej, obejmujące funkcje: dwóch boisk do koszykówki o wym. 15x28 m; boiska do piłki
ręcznej o wym. 20x40m; boiska do piłki siatkowej o wym. 18x9 m; kortu
do tenisa ziemnego o wym. 23,78x10,97 m;
2) Boisko wielofunkcyjne (B) obejmującego funkcje: boiska przystosowanego do piłki nożnej o pow. 20x40 m - o nawierzchni polipropylenowej;
boiska do gry w dwa ognie o wym. 9x12 m; rzutni do rzutu kulą; skoczni
do skoku wzwyż; bieżni okrężnej trzytorowej o dł. 200 m; bieżni jednotorowej o dł. 60 m; skoczni do skoku w dal i trójskoku – o nawierzchni
poliuretanowej;
3) Boisko wielofunkcyjne (C) o nawierzchni polipropylenowej, dla dzieci
przedszkolnych i wczesnoszkolnych, o wym. zewn. 12x24 m, obejmujące
funkcje boiska przystosowanego do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę.
Wokół boisk zamontowane zostaną piłkochwyty a także wykonane zostanie ogrodzenie bezpośrednio przylegające do nowopowstałego
obiektu. Ponadto w ramach zadania powstaną przyjazne dla osób niepełnosprawnych ciągi komunikacyjne z betonowej kostki brukowej.
Na obiekcie zostaną zamontowane elementy małej architektury służące
jego funkcji sportowej, w tym m.in. stoły do tenisa, ławki i wiata na rowery dla użytkowników infrastruktury sportowej.
Zostanie zamontowane oświetlenie zewnętrzne całego obiektu oraz
monitoring wizyjny obszaru zajmowanego przez ww. zespół boisk.
Nowopowstały obiekt zostanie wybudowany na uprzednio zniwelowanym terenie przyszkolnym, zajmowanym aktualnie przez stare i wyeksploatowane technicznie boiska o nawierzchni asfaltowej i trawiastej.
Rzeczowa realizacja zadania inwestycyjnego została zaplanowana na
okres IV-VII 2021 roku.
W wyniku realizacji tego zadania powstanie nowoczesny obiekt sportowy przyjazny każdemu mieszkańcowi naszej gminy, w każdym wieku,
by miał możliwość uprawiania sportu i podejmowania aktywności ruchowej.
Nowowybudowany obiekt posiadać będzie rozwiązania techniczno-funkcjonalne umożliwiające jego dostępność do potrzeb osób z różnymi

rodzajami niepełnosprawności – m.in. brak stopni schodowych i zniwelowane w odpowiedni sposób różnice poziomów na ciągach dla pieszych,
umożliwiające bezproblemowe poruszanie się na wózku inwalidzkim.

Inspektor ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych
Krzysztof Rozenbajger

PODZIĘKOWANIA
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Olgierd Poniźnik
składa podziękowania Panu Senatorowi Rafałowi Ślusarzowi
za poparcie zasadności realizacji wyżej wymienionej inwestycji
udzielone w toku procedury rozpatrywania wniosku aplikacyjnego.
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Nowe Volvo już w garażu OSP Ubocze

Strażacy z Ubocza zakupili w Przedsiębiorstwie Specjalistycznym
BOCAR w Korwinowie fabrycznie nowy, średni, z napędem 4x4 samochód ratowniczo-gaśniczy marki VOLVO FLD 3C. Samochód jest takiego typu, jaki zakupili w ubiegłym roku strażacy z Gryfowa Śląskiego.
Pojazd posiada kompozytowy zbiornik na wodę o pojemności 3000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 300 litrów, autopompę dwuzakresową, linię szybkiego natarcia, zraszacze przednie i boczne,
działko wodno- pianowe, maszt oświetleniowy z najaśnicami ED, wyciągarkę elektryczną 8 ton, radiostację samochodową. Zakupiono też 18
węży pożarniczych W52 i W75. Wartość pojazdu z ww. wyposażeniem
to kwota 789 906,00 złotych.
Zakup był możliwy dzięki udzielonym dotacjom:
-Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu – 380 000,00 zł.,
-Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej ze środków firm
ubezpieczeniowych w kwocie 180 000,00 zł.
- Budżetu Gminy Gryfów Śląski wysokości - 229.906,00 zł
Uroczyste powitanie samochodu odbyło się 6 listopada 2020 roku.
Uczestniczyli w nim: Senator Rzeczypospolitej Polskiej Rafał Ślusarz,
Przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Królak z grupą radnych naszej Rady, sołtys Ubocza Joanna Czerwiec, mieszkańcy Ubocza, władze
i strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Uboczu oraz z jednostek OSP
naszej gminy z Gryfowa Śląskiego, Rząsin i Proszówki, sympatycy OSP.
Na ukończeniu są też prace związane z dobudową do istniejącej remizy
OSP nowego garażu, w którym stacjonuje ten pojazd.
Środki finansowe na ten cel strażacy pozyskali z Funduszu Sołeckiego
Ubocza w wysokości 30 000,00 zł., zbiórki złomu od mieszkańców Ubocza i nie tylko, oraz ich wsparciu finansowemu. Dokumentację na budowę
garażu nieodpłatnie wykonała Pracownia pana Zbigniewa Mickiewicza
z Ubocza. Ona też nadzorowała wykonanie tych prac. Szybkie wykonanie dobudowy obiektu było możliwe dzięki nieodpłatnej pracy wielu
firm z Ubocza i z naszej gminy oraz udzielonemu dofinansowaniu.Firmy
i instytucje, które wspierały rozbudowę remizy OSP w Uboczu:
- Pracownia projektowa ARCH LINE Zbigniew Mickiewicz,
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- PHU Mieczysław Borowicz – prace budowlane, - IKSLOW TOR Jarosław Wolski oraz operator koparki Łukasz Rożko, - MASTER DACH
Przemysław Zdrojewski, Wojciech Koćmierowski i Andrzej Deliman,
- DARO Usługi budowlane i remontowe Dariusz Romanowski, - MATU
INVEST Sp. z o.o. Matusewicz Tadeusz, - STOLBRAT Mieczysław,
Jan i Piotr Baszak, - Usługi mini koparką Waldemar Kumoś Ubocze, TECH – SPAW Mirosław Jeziorny, - Spółka Wodna w Uboczu, - Rada
Sołecka Ubocza oraz sołtys Joanna Czerwiec, - Transport - Mrozik Andrzej Ubocze, - TAURON S.A., - MK INSTAL Marek Kryza, - Usługi
przeciwpożarowe Krzysztof Duda w Uboczu, - Instalacje elektryczne Jan
Kownacki, - TERBUD Wołów Zbigniew Kadej, - EL-STAN Stanisław
i Przemysław Fronc, - PROBUD Betoniarnia Ubocze, - PHU MER
EKO (skup złomu) w Gryfowie Śląskim, - Nadleśnictwo Lwówek Śląski,
- Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski, - mieszkańcy Ubocza, Rząsin
i Krzewia Wielkiego, którzy przekazali złom lub udzielili wsparcia finansowego.
Zakup samochodu pożarniczego i dobudowa garażu była również
możliwa dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu Druhów: Andrzeja
Kownackiego- Naczelnika OSP, Mariusza Kownackiego- Sekretarza
OSP, Ryszarda Karaczuna – Prezesa OSP, radnych: Marka Niebylskiego i Krzysztofa Szczerbickiego oraz burmistrza naszej gminy Olgierda
Poniźnika. Dużego wsparcia w zakresie pozyskania samochodu udzielił
Senator Rafał Ślusarz oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim z komendantem powiatowym bryg. Mariuszem Mrozem. Zarząd Powiatu Lwóweckiego ze Starostą Lwóweckim
Danielem Koko przekazali 8000,00 złotych na zakup drabiny aluminiowej do samochodu. Pomocy w załatwianiu spraw formalnych w zakresie
dobudowy garażu i zakupu samochodu pożarniczego udzieli pracownicy
Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim. Pozyskanie samochodu
przez strażaków z Ubocza zwiększy bezpieczeństwo nie tylko mieszkańców Ubocza, ale całej naszej gminy.
Inspektor ds. zarządzania kryzysowego Stanisław Jóźwiak

Szczególne podziękowania
Nie byłoby tego samochodu, gdyby nie wsparcie Senatora Rafała
Ślusarza. To pan Senator zabiegał w Komendzie Głównej i Komendzie
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej o przydział tego samochodu
wraz z finansowaniem dla największego sołectwa naszej Gminy.
Chcę bardzo serdecznie i gorąco podziękować w imieniu mieszkańców Ubocza i swoim własnym. W sposób szczególny dziękuję
strażakom OSP – Ubocze, a przede wszystkim panu Ryszardowi Karaczunowi – Prezesowi OSP Ubocze oraz braciom Andrzejowi i Mariuszowi Kownackim. Bez ich codziennego zaangażowania w budowę
nowej remizy i działalność OSP nie byłoby tego sukcesu. Za wsparcie
dziękuję też obu naszym radnym z Ubocza Markowi Niebylskiemu i
Krzysztofowi Szczerbickiemu, którzy są także strażakami tej jednostki. Mocnego wsparcia udzieliła też pani Sołtys Joanna Czerwiec. W
sposób szczegółny bardzo dziękuje Stanisławowi Jóźwiakowi, inspektorowi ds. zarządzania kryzysowego Urzędu Gminy i Miasta.
Wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie raz jeszcze bardzo
dziękuję.
Burmistrz Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik

Ważne zmiany w systemie
gospodarowania odpadami
komunalnymi dla nieruchomości
niezamieszkałych
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
informuje, iż w związku z podjęciem przez
Radę Miejską Gminy Gryfów Śląski w dniu
1 grudnia 2020 r. uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, od dnia
1 stycznia 2021 roku ulega zmianie system
odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, na
terenie których powstają odpady komunalne.
Zgodnie z treścią podjętej uchwały w gminnym systemie gospodarki odpadami pozostają wyłącznie nieruchomości:
1) tzw. „mieszane”, które w części stanowią nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (np. salon fryzjerski
w kamiennicy), z wyłączeniem nieruchomości stanowiących lokale gastronomiczne,
2) na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
3) na których prowadzona jest działalność:
a) Urzędu Gminy i Miast Gryfów Śląski i innych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfów Śląski,
b) instytucji kultury Gminy Gryfów Śląski,

Serce na zakrętki
Dzięki dobroczyńcom Państwu Bogumile i Krzysztofowi Karaczunom, właścicielom sklepu motoryzacyjnego AUTO-MOTO-KAR
w Gryfowie, zostało zakupione piękne serce do zbierania zakrętek.
Ten dobroczynny gest jest tym bardziej cenny, że zakup został sfinansowany ze środków własnych.
Montażu serca dokonała nieodpłatnie firma „EL-STAN” pod wodzą
Stanisława Fronca. Można tam wrzucać plastikowe zakrętki z butelek
PET. Same zaś nakrętki zamiast trafiać do śmieci, mogą dostać drugie
życie. Po ich przetworzeniu na surowiec wtórny z plastikowego regranulatu powstaną doniczki, miski czy łopaty. Celem tego projektu jest pomoc
osobom potrzebującym. Poprzez tę inicjatywę chcemy wesprzeć leczenie
i rehabilitację Adriana Dróżdża, 28 letniego mieszkańca Gryfowa, który
wymaga ciągłej rehabilitacji w specjalistycznym Ośrodku koło Bydgoszczy. Gdy serce się zapełni, ojciec Adriana Tomasz Dróżdż, będzie zakrętki odbierał i składował na składzie węglowym Hawrylewicz & Sodolski
w Gryfowie Śląskim. Po uzbieraniu 1 tony zakrętek przyjeżdża po odbiór
firma skupująca, płacąc ok. 100 zł za tonę. Rodzice Adriana – Małgorzata i Tomasz Dróżdżowie bardzo dziękują wszystkim za tę inicjatywę,
bowiem wspomoże ona leczenie Adriana. Do tej pory akcję wspierali i zakrętki zbierali uczniowie gryfowskich i ościennych szkół. Punkt zbiórki
zakrętek mieści się też od wielu lat w Bibliotece Publicznej w Gryfowie.
Wszystkim, którzy uczestniczyli w realizacji zadania „Serce na zakrętki” raz jeszcze gorąco i serdecznie dziękuję.
		
Burmistrz Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik
PS Bardzo dziękuję mieszkańcom za szybki odzew, po tygodniu serce
było pełne. Dziękujemy

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, które pozostają
w gminnym systemie gospodarki odpadami w dalszym ciągu zobowiązani będą do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na dotychczasowych zasadach.
Natomiast z dniem 1 stycznia 2021 roku, złożone deklaracje przez
właścicieli nieruchomości niezamieszkałych wyłączanych z gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi przestają obowiązywać
z mocy prawa. Od tego dnia odpady komunalne z terenu tych nieruchomości nie będą odbierane przez Wykonawcę wyłonionego w przetargu na
odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Gryfów Śląski.
Wyłączenie nieruchomości niezamieszkałych z gminnego systemu
gospodarowania odpadami będzie skutkowało zatem koniecznością zawarcia przez właścicieli tych nieruchomości indywidualnych umów z wybranym podmiotem wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Gryfów Śląski.
Lista przedsiębiorców wpisanych do przedmiotowego rejestru dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy i Miasta Gryfów
Śląski.
UWAGA:
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych wyłączonych z gminnego systemu gospodarki odpadami nadal będą zobowiązani do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfów Śląski oraz ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi powstającymi na terenie ich nieruchomości. Jednocześnie informujemy, że wypełnianie obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych
z terenu nieruchomości niezamieszkałych będzie podlegać regularnym kontrolom.
Powyższe zmiany są konsekwencją nowelizacji ustawy z dnia 13
września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j.:Dz.U.2020 poz. 1439), która spowodowała, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, płacą obecnie rażąco niskie stawki opłaty za odbiór odpadów, tj. 5,89 zł za
pojemnik 120 l, 54 zł za pojemnik 1100l. Są to kwoty niepokrywające
rzeczywistych kosztów usługi odbioru i zagospodarowania odpadów pochodzących z przedmiotowych nieruchomości, co ostatecznie obciąża
gminny system gospodarki odpadami komunalnymi.

Odblaski dla najmłodszych
W celu poprawy bezpieczeństwa
naszych najmłodszych mieszkańców
Urząd Gminy i Miasta zakupił 1000
sztuk odblasków z napisem „Gmina
Gryfów Śląski”.
Odblaski dla każdego żłobkowicza,
przedszkolaka, ucznia są dostępne w macierzystych placówkach. Jest to skromny
prezencik na tegorocznego skromnego
Mikołaja, który zrealizowano w ramach
projektu pn. „REVIVAL! – rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska
i Saksonii”. Program Współpracy INTERREG Polska –Saksonia 2014-2020
Urząd Gminy i Miasta
w Gryfowie Śląskim

insp. ds. gospodarki odpadami Agnieszka Olszówka
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Drodzy seniorzy!

Pragniemy poinformować, iż Gmina Gryfów Śląski przystąpiła do
projektu pod nazwą „Gryfów Śląski otwarty na osoby niesamodzielne”.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Ośrodkiem Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych z siedzibą w Plewiskach i Urzędem
Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim w ramach Osi Priorytetowej IX Działania IX.2 Poddziałania IX.2.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Przewidywany w złożonym
wniosku okres realizacji projektu to 1 czerwca 2020 r. Do 31 maja 2022 r.
Inicjatorem i pomysłodawcą przedsięwzięcia jest Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Olgierd Poniźnik.
W ramach powyższego projektu planowane jest utworzenie Klubu Seniora w budynku przy ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim (dawny „Klub
Chemika”). Prace remontowe są mocno zaawansowane.
Pomysł pozyskania środków narodził się w oparciu o potrzeby naszych
mieszkańców. Celem projektu jest stworzenie Klubu w którym znajdzie się:
kącik czytelniczy – biblioteczka seniora, strefa relaksu, strefa gimnastyki i rehabilitacji pod okiem wykwalifikowanych specjalistów z zakresu rehabilitacji,
pokój pielęgniarki, aneks kuchenny i strefa „mini kawiarenki”, kącik tv i kącik informatyczny, toalety i natrysk. Przewidywana ilość uczestników w tym
zadaniu to 40 osób. Będą oni mogli korzystać z wielu atrakcji m.in. wyjazdów
do teatru, kina, na basen. W oparciu o potrzeby uczestników będą organizowane spotkania ze specjalistami w dziedzinie zdrowia (dietetycy, lekarze, etc)
jak również spotkania towarzyskie, wspólne obchody urodzin, imienin, spotkania świąteczne, potańcówki czy odczyty lub prelekcje prowadzone przez
samych seniorów dla reszty społeczności lokalnej, jeśli tylko zechcą podzielić
się swoją wiedzą życiową i doświadczeniem.
Drugi moduł projektu to usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
w, którym przewidywane jest wsparcie dla 20 osób niesamodzielnych i potrzebujących pomocy w codziennym funkcjonowaniu tj. m.in. sprzątaniu,
zakupach, przygotowaniu posiłków, załatwieniu spraw urzędowych, spraw
dotyczących zdrowia – zakup leków, umówienie wizyty lekarskiej.
Powyższe dwa zadania w projekcie skierowane są do osób, które ukończyły 60 lat.
Trzeci moduł to specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania przewidywane dla 20 osób. W ramach zadania można będzie skorzystać z usług pielęgniarskich, rehabilitacji w domu, porad i wsparcia psychologa. Zadanie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych,
również młodzieży i dzieci wymagających wsparcia specjalistów.
Czekamy na osoby, które zechciałyby wziąć udział w projekcie i tworzyć
z nami poprzez swoje uczestnictwo nową sieć wsparcia, ale i nowe miejsce
do bezpiecznego i przyjemnego spędzenia czasu dla seniorów. Zgłoszenie,
udział, wszelkie świadczone w ramach projektu usługi, wyjazdy rekreacyjne,
uczestnictwo w imprezach są nieodpłatne. Będą finansowane z pozyskanych
środków. Zgłoszenie chęci do uczestniczenia w projekcie w każdej chwili np.
z powodu sytuacji życiowej można wycofać bez konsekwencji. Ze względu
na jeszcze trwający stan epidemii w związku z covid-19, mając na uwadze
bezpieczeństwo Państwa jak i osób zaangażowanych do pracy przy projekcie czekamy na Państwa telefony pod nr telefonu 75 78-13-781 w Miejsko
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim (podmiot zaangażowany w realizację projektu). Pracownicy socjalni udzielą odpowiedzi
w przypadku pytań z Państwa strony oraz przyjmą zgłoszenie chęci uczestnictwa w przedsięwzięciu.
Zachęcamy do uczestniczenia w proponowanych formach wsparcia, ponieważ od Państwa zależy jego sukces. Podzielcie się z nami doświadczeniem
życiowym, skorzystajcie z bezpłatnego wsparcia specjalistów.

14

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Olgierd Poniźnik
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w Gryfowie Śląskim Krystyna Bołtrukanis
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Program „Wspieraj Seniora” na rok 2020
Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku
70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się
na pozostanie w domu. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności
na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby,
w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.
Schemat działania:
1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać
w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy
Korpus Wsparcia Seniorów.
2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji
Statystycznej.
3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie
z Seniorem,weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma
polegać w szczególności na dostarczeniu tej grupie Seniorów zakupów,
zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej
potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty
zakupów pokrywa Senior.
4. Ośrodek pomocy społecznej organizację i realizację usługi wsparcia
może realizować samodzielnie, bądź poprzez zatrudnienie dodatkowych
osób, zlecenie realizacji zadania organizacjom pozarządowym, zakup
usługi od podmiotów, bądź poprzez współpracę z wolontariuszami, harcerzami, żołnierzami WOT, członkami ochotniczych straży pożarnych.
5. Usługa wsparcia jest przyznana w ramach realizacji zadania własnego,
określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12marca 2004r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą
o pomocy społecznej”, tj. podejmowania innych zadań z zakresu pomocy
społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy,do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony
Seniorów przed zakażeniem Covid-19. Przyznanie usługi wsparcia nie
wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji
administracyjnej.
Ogólnopolska infolinia w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów poprzez którą należy zgłaszać wnioski dotyczące wsparcia nr tel: 225051111 – dedykowana infolinia dla seniorów
Informacją w wątpliwości służą również pracownicy MGOPS w Gryfowie Śląskim pod numerem telefonu 75 78 13 781.
Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gryfowie Śląskim Krystyna Bołtrukanis

Droga już bezpieczna
Odcinek drogi wojewódzkiej 360 między Gryfowem Śląskim a Świeciem był niebezpieczny zarówno dla kierowców jak również pieszych.
Wszystko przez ciężką nogę niektórych kierowców oraz delikatnie mówiąc, nie najlepsze oznaczenie drogi. Na szczęście to się zmieniło.

Podziękowania

W imieniu mieszkańców bardzo dziękuję zarządcy drogi wojewódzkiej
360 na odcinku Gryfów Śląski – Świecie w miejscowości Wieża, Inspektorowi Terenowemu pani Annie Jędruch z Dolnośląskiej Służby Dróg
i Kolei we Wrocławiu oraz Zarządowi Dróg Powiatowych w Lubaniu z
kierownikiem Grzegorzem Mastyką za wykonanie wielu prac, m.in. wycinki rosnących w rowach krzewów i drzew ograniczających widoczność,
zamontowanie znaków drogowych ograniczających prędkość w tym terenie, pogłębieniu i udrożnieniu rowów, modernizację infrastruktury oraz
montaż znaków fluorescencyjnych, które poprawiły widoczność przejść
dla pieszych. Teraz z pewnością będzie bezpiecznie.
Artur Hryniewicz, członek Rady Sołeckiej w Wieży

30-lecie Kościoła Zielonoświątkowego

Jubileusz 30-lecia obchodził ostatnio Kościół Zielonoświątkowy
w Gryfowie Śląskim. W związku z panującą sytuacją epidemiczną w kraju, uroczystość odbyła się w wąskim gronie zaproszonych gości. Razem
z pastorostwem Markiem i Wandą Kiewrami świętowali biskup Kościoła
Zielonoświątkowego w Polsce Marek Kamiński, pastorzy okolicznych
kościołów oraz przedstawiciele lokalnych władz.
Pastor Marek Kiewra wraz z żoną założyli zbór w Gryfowie Śląskim
w 1990 roku. Z sukcesem i radością przewodzą mu od 30 lat. Ich oddanie
i poświęcenie służbie dla ludzi i miasta widać na przestrzeni tego czasu
w wielu inicjatywach społecznych oraz pomocy najbardziej potrzebującym.
Aktywne działanie kościoła na wielu płaszczyznach to przede wszystkim indywidualne historie osób, które mogły otrzymać potrzebną im pomoc. Na przestrzeni tych 30 lat kościół wspierał okoliczne miasta i wioski
rozdając produkty żywnościowe, wspierał dzieci potrzebujące większej
opieki medycznej i rehabilitacyjnej, pomagał osobom uzależnionym oraz
prowadził wielowymiarowy wolontariat w placówkach publicznych.
Obecnie istniejąca w kościele LIS – Lokalna Inicjatywa Społeczna,
świadczy wolontariat w miejscach, gdzie pojawia się potrzeba pomocy.
Zwłaszcza w czasie pandemii zaangażowanie wolontariuszy i poświęcenie własnego czasu jest bardzo cenne. Oprócz tego LIS organizuje turnieje gier planszowych, dając lokalnej społeczności możliwości innej rozrywki niż komputer i telefon.
Praca i osobisty wkład w pomoc innym nie jest mierzalna, lecz realnie
potrafi pozytywnie wpłynąć na zmianę życia innych ludzi. Taką misję od
30 lat ma Kościół Zielonoświątkowy w Gryfowie Śl.
Marta Ławniczak

Sandra poleca
Książka na grudzień
„Zza najcięższych chmur również można
dostrzec słońce, a nawet jeśli towarzyszy mu rzęsisty deszcz, zawsze pozostaje barwna, pocieszająca
tęcza. Trzeba tylko chcieć ją zauważyć.”
Natalia Sońska
OBUDŹ SIĘ KOPCIUSZKU
Listopadowy klimat w tym roku jakoś nie nastawia
szczególnie pozytywnie. Złota jesień odchodzi w zapomnienie, a na śnieżną zimę jeszcze też się nie zapowiada, więc trwamy w tej szarówce gdzieś między jednym
a drugim, słuchając w międzyczasie o nowych zachorowaniach, zgonach i obostrzeniach. Cóż, nie jest to aura
szczególnie sprzyjająca dobremu nastrojowi, więc przydałoby się, chociaż sięgnąć po nieco podnoszącą na duchu lekturę. I tak oto
sięgnęłam po książkę „Obudź się Kopciuszku” Natalii Sońskiej.
Alicja to młoda, jednak doświadczona przez życie lekarka, o spokojnym usposobieniu i stroniąca od ludzi. Ma co prawda grupkę przyjaciół,
z którymi zna się jeszcze z czasów szkolnych i szybko zdobywa sympatię
nowo poznanych osób, jednak sama stroni od zawierania znajomości, dlatego też z nieskrywaną niechęcią przyjmuje do wiadomości pomysł swoich
przyjaciół, by przywitać Nowy Rok w Zakopanem. Huczna impreza i cała
masa turystów to ostatnie, o czym marzyła Alicja, jednak sytuacja zmienia
się, gdy podczas sylwestrowej nocy kobieta poznaje Michała- przystojnego
ratownika TOPR, przy którym czuje się zadziwiająco dobrze i swobodnie.

I zapewne tutaj powinno pojawić się „zakochali się od pierwszego wejrzenia
i żyli długo i szczęśliwie”. Nie, nie tym razem. Bo Alicja to nie jest typowa
bohaterka powieści obyczajowych. To kobieta o bardzo skomplikowanej
psychice, borykająca się z demonami przeszłości, bojąca się wszystkiego,
co nieznanie i będąca mistrzynią ucieczek, jednak mimo tak skomplikowanej osobowości głównej bohaterki z olbrzymią przyjemnością śledziłam jej
przemianę, kiedy to z zamkniętej w sobie, otoczonej niewidzialnym murem
samotnicy rozkwita i staje się pewną siebie i szczęśliwą kobietą.
O Natalii Sońskiej głośno jest od dawna i już jakiś czas temu miałam
ochotę zapoznać się z jej twórczością, ale ciągle coś stawało mi na drodze,
tak więc „Obudź się Kopciuszku” jest pierwszą pozycją, z dorobku autorki,
po którą sięgnęłam i jak szybko po nią sięgnęłam, tak szybko pożałowałam... pożałowałam, że tak późno się na to zdecydowałam, bo absolutnie przepadłam! Historia wykreowana przez autorkę jest najzwyczajniej
w świecie piękna. Sielskie górskie pejzaże, świąteczny klimat w najlepszym
tego słowa znaczeniu, wartościowy bohaterowie i ciepło serc unoszące się
w powietrzu. Bo nie jest to książka jedynie o miłości. To również historia
prawdziwej przyjaźni, która potrafi potrząsnąć człowiekiem i postawić go
na nogi, kiedy on sam robi wszystko, by zrujnować własne życie, to również
historia o często trudnych relacjach rodzinnych i o wybaczeniu, o tym, że
żyjąc przeszłością i rozdrapując stare rany, nigdy nie uda nam się znaleźć
upragnionego szczęścia, bo czasami trzeba wyjść ze swojej bezpiecznej, bo
znanej, strefy komfortu i odważyć się żyć- Tak naprawdę, pełną piersią,
z wiarą w samego siebie i we własne szczęście.
„Obudź się Kopciuszku” to pełna świątecznej magii, nastrojowa, powieść, mająca w sobie to coś, co absolutnie urzeka czytelnika i sprawia, że
książkę pochłonęłam w jeden wieczór, a podczas lektury uśmiech niemal
nie schodził mi z twarzy i wcale nie była to kwestia humoru, a raczej tego,
że powieść jest po prostu piękna i sprawia, że człowiekowi naprawdę robi
się ciepło na sercu... Czyli idealna na obecne czasy.
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Wieści ze Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim
Miło nam poinformować, że Żłobek Miejski „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim został członkiem I Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych.
Od 9 do 13 listopada braliśmy udział w ogólnopolskim konkursie „Mały
Patriota” dla żłobków. W grupie Smerfów zrealizowany został szereg zajęć o tematyce patriotycznej dostosowanej do możliwości dzieci. Maluchy
poznały Symbole oraz Barwy Narodowe m.in. przygotowały flagę Polski,
ozdabiały kotyliony, uczyły się wiersza, układu tanecznego, złożyły kwiaty
pod pomnikiem na gryfowskim rynku, odsłuchały Hymnu Polski w ramach
kampanii „Szkoła do hymnu”. Były też pyszne niespodzianki jak Marcińskie Rogaliki przekazane bezpłatnie przez Piekarnię - Cukiernię Państwa
Horbacz w Gryfowie Śląskim i ptasie mleczko w biało-czerwonych kolorach
przygotowane przez panią Małgorzatę Bentkowską ze żłobkowej kuchni. |
Na zakończenie tygodnia pełnego wrażeń odwiedziła nas Pani Jolanta Kuczyńska z Biblioteki Publicznej w Gryfowie Śląskim z przepiękną bajką o tematyce patriotycznej w ramach kampanii „Głośnego Czytania”. Nasze zaangażowanie w zadanie zostało docenione przez kapitułę konkursową. Żłobek
w Gryfowie został nagrodzony I wyróżnieniem w ogólnopolskim konkursie
„Mały Patriota”.
19 listopada odbyło się w żłobku ważne święto naszej placówki. Kalendarz wskazał ważną datę „Pasowania na Żłobkowicza”. Każde dziecko przechodząc przez symboliczną bramkę otrzymało czarodziejskie pasowanie,
a bajkowa wróżka w prawdziwego żłobkowicza zmieniła każdego maluszka. Dzieci otrzymały pamiątkowe śliniaki zakupione przez Radę Rodziców
Żłobka oraz pamiątkowe dyplomy.
Od października realizujemy „Inicjatywę Lokalną 2020” współfinansowaną z budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski. W ramach dofinansowania
przez okres 3 miesięcy dzieci uczestniczą w zajęciach ogólnorozwojowych
prowadzonych przez Natalię Weidner właścicielkę gabinetu integracji sensorycznej SENSI w Lubaniu. W ramach realizacji tego samego projektu dzieci
uczestniczą w zajęciach nauki języka angielskiego poprzez zabawę, prowadzonych przez lektorkę ze szkoły językowej „Be-lingual Akademia Języka”
z siedzibą w Uboczu 300. Żłobkowicze bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach ruchowych i językowych. Projekt potrwa do końca roku 2020.
Jesteśmy również w trakcie realizacji projektu edukacyjnego o zasięgu
ogólnopolskim „Wyzwania Teodora”. Dzieci ze żłobka realizują różnorodne
zajęcia za które otrzymują odznaki. Nasze dzieci zdobyły już za uczestnictwo w zajęciach ogólnorozwojowych odznakę Zdrowego Osiłka, za Dzień
Chleba bocian Teodor przyznał dzieciom odznakę Kuchcikowego Mistrza
a podczas Dnia Wesołej Dyni odznakę Artystycznej Duszy. Żłobkowicze
odznaczeni zostali naklejką Przyjaciela Przyrody podczas Dnia Drzewa.
Dzieci wspólnie w opiekunkami zasadziły drzewa na terenie placu zabaw
przy żłobku. Dziękujemy Państwu Pietraszkiewicz za ufundowanie sadzonek. Uczestnicząc w tygodniowym projekcie „Mały Patriota” z okazji Święta
Niepodległości cała grupa smerfów zasłużyła na odznakę Kochającego Serca.
Ogłosiliśmy zbiórkę karmy mokrej i suchej dla kotków i piesków ze Schroniska Przylasek, za co dzieci otrzymają odznakę Pomocnej Dłoni. Jesteśmy
bardzo wdzięczni za odzew ze strony rodziców naszych żłobkowiczów, ale
również od mieszkańców Gryfowa. Bardzo dużą ofiarnością wykazali się Panowie Szymon Witczak i Sławomir Rybarski. Wszystkie zebrane dary zostaną
zawiezione do schroniska w dniu 16 grudnia. Przed nami jeszcze wiele cieka-
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wych zajęć i postaramy się zrealizować wszystkie wyzwania bociana Teodora.
W żłobku panuje już świąteczna atmosfera. Korytarz, szatnia, sale oraz wejście do żłobka został udekorowany przepięknymi świątecznymi aranżacjami
przygotowanymi przez personel żłobka. Dziękujemy Rafałowi Jaszewskiemu
za zbudowanie stajenki, Piotrowi Grzegorek za pomoc przy transporcie choinek, które otrzymaliśmy z Leśnictwa Świecie oraz Szkółki Drzew i Iglaków
Lubomierz -Milęcie. Dziękujemy również Magdzie Szymaszek z Restauracji
Obora w Gryfowie Śląskim za przekazanie dekoracji mikołajkowych.
Mikołajki w Żłobku w tym roku trwały dwa dni. W piątek 4 grudnia dla
wszystkich żłobkowiczów odczytany został listu od św. Mikołaja oraz wręczone zabawki do wspólnej zabawy podczas pobytu w żłobku. Dzieci obejrzały przepiękny film od św. Mikołaja który otrzymały od Dyrektor szkoły
Pani Jadwigi Hawryluk i Nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Gryfowie Śląskim. Bardzo dziękujemy za miłą i zaskakująca niespodziankę.
W tym samym dniu nasze zaproszenie przyjęła Pani Jola Kuczyńska z Biblioteki Publicznej w Gryfowie Śląskim. Przybyła do dzieci z pięknymi mikołajkowymi bajeczkami jedna została w prezencie w naszej żłobkowej biblioteczce. Jesteśmy wdzięczni Pani Joli za wielkie serce do dzieci, miłość do
literatury i wszelkie niespodzianki, którymi obdarowała naszych maluszków
i personel. Natomiast 7 grudnia w poniedziałek osobiście odwiedził wszystkich grzecznych żłobkowiczów Mikołaj i wręczył prezenty każdemu maluszkowi. Odbyła się również tradycyjnie świąteczna sesja zdjęciowa.
Bardzo dziękuję za zaangażowanie, kreatywność i wielką pracę całej
załodze żłobka Rodzicom naszych żłobkowiczów, mieszkańcom Gryfowa
i wszystkim ludziom dobrej woli za ofiarowaną pomoc i wspieranie naszej
placówki na różnych płaszczyznach. Dodaje to nam skrzydeł i jeszcze większego zaangażowania w naszą pracę.
Składam serdeczne podziękowania dla Biura Powiatowego Agencji

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Uboczu za nieodpłatne przekazanie chryzantem, które w listopadzie pięknie ukwieciły
wejście do żłobka.
Bardzo dziękujemy Burmistrzowi Gminy
i Miasta Gryfów Śląski za słodką niespodziankę
dla dzieci z grupy smerfów w dniu 12 listopada
oraz za przekazanie odblasków wszystkim maluszkom w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci na
drodze w ramach projektu REVIVAL program
współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020.
Zapraszamy do śledzenia wszelkich nowinek
z życia żłobka na facebooku.
Dyrektor Żłobka Miejskiego
„Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim
Anna Zawisza-Paliwoda

Plebiscyt Gazety
Wrocławskiej
„Sołtys Roku 2020”

Biblioteka czynna od 1 grudnia

W okresie od 5 do 29 października można
było oddawać głosy w plebiscycie „Sołtys Roku
2020”, ogłoszonym przez Gazetę Wrocławską.
Adriana Karpowicz Sołtys Proszówki zdobyła
60 głosów. Dzięki otrzymanym głosom w powiecie lwóweckim uplasowała się w rankingu
na V miejscu, a spośród zgłoszonych sołtysów
z Gminy Gryfów na pierwszym miejscu. Laureatka bardzo dziękuje za nominację oraz wszystkim głosującym za oddane głosy.
Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki
Anna Zawisza-Paliwoda

Najpiękniejsze
książki pod choinkę!
Mamy duuużo
nowych, wspaniałych
kolorowych
książeczek w naszej
bibliotece dziecięcej.
Przybywajcie rodzice, dziadkowie,
opiekunowie oraz
nasi najmilsi, dziecięcy czytelnicy.
Zapraszamy.
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„O, gdybym kiedy dożył tej pociechy, żeby te księgi zbłądziły pod strzechy”
Adam Bernard Mickiewicz
Słowa te zostały napisane przez wieszcza po wydaniu w 1834 r. w Paryżu, dzieła
„PAN TADEUSZ, czyli Ostatni Zajazd
na Litwie. HISTORIA SZLACHECKA
Z ROKU 1811 i 1812 WE DWUNASTU
KSIĘGACH WIERSZEM”
Był to poemat napisany przez Mickiewicza ku pokrzepieniu serc, po upadku Powstania Listopadowego. Nawiązywał do
wszystkiego co polskie, pełen humoru, nostalgii i wiary w harmonię świata, wbrew okrucieństwom historii, które pozbawiły Polaków umiłowanej ojczyzny.
Życie i twórczość Mickiewicza przypadają na lata 1798.12.24 – 1855.11.26,
a więc - czas, kiedy Polska znajdowała się pod zaborami, dlatego analizując
życiorys poety, nie można abstrahować od kontekstu politycznego. 24 grudnia
będziemy obchodzić 222. rocznicę urodzin wieszcza, który przyszedł na świat
w Zaosiu pod Nowogródkiem (niektóre źródła podają, że urodził się w Nowogródku). Ojciec Mikołaj herbu Poraj był adwokatem sądowym w Nowogródku
i komornikiem w Mińsku, mama Barbara z Majewskich była córką ekonoma.
W drobnoszlacheckiej rodzinie Mickiewiczów, oprócz Adama było jeszcze
dwóch synów – Aleksander i Franciszek.
Mimo, iż Adam żył tylko 57 lat, jego życie było bardzo intensywne, w którym, oprócz nieprzeciętnego talentu poetyckiego, dał się poznać jako działacz
polityczny, rzecznik radykalnych idei narodowowyzwoleńczych, publicysta,
wizjoner. W roku 1812, w wieku 14 lat, zetknął się z wielką historią związaną
z przemarszem przez Nowogródek wojsk Napoleona, z legionami pod wodzą
księcia Józefa Poniatowskiego. W tym roku również zmarł ojciec poety.
Podczas studiów na prestiżowym wówczas uniwersytecie w Wilnie
(na Wydziale Literatury), w 1817 roku założył z przyjaciółmi Towarzystwo Filomatów. Po ukończeniu studiów w 1819 roku, do 1829 roku przebywał w Rosji. W tym czasie, za swoją działalność w tajnym związku był
osądzony i aresztowany, a następnie zesłany w głąb Rosji. Odbył również
wycieczkę na Krym, gdzie powstały „Sonety Krymskie”. W 1828 roku
przyjechał do Petersburga, gdzie wydał „Konrada Wallenroda”.
W 1829 roku uzyskał zgodę na wyjazd z Rosji, skąd udał się w podróż po
Europie. W tym czasie powstały „Dziady”, drugie najważniejsze dzieło Mickiewicza (obok „Pana Tadeusza”). Mickiewicz nie uczestniczył czynnie w powstaniu listopadowym, co wyrzucały mu niektóre środowiska.
Od 1832 roku przebywał w Paryżu, gdzie w 1834 roku ożenił się
z Celiną Szymanowską, z którą miał szóstkę dzieci – dwie córki i czterech synów. Dzięki otrzymanej w 1839r. posadzie wykładowcy literatury
łacińskiej w Akademii w Lozannie, miał środki na utrzymanie licznej rodziny. W roku 1840 objął profesurę literatur słowiańskich w nowo utworzonej katedrze w paryskim College de France.
W 1844 roku został zawieszony w pełnieniu tej funkcji z powodów politycznych. W 1848 roku udał się do Rzymu, do Papieża Piusa IX, którego podczas audiencji prosił o poparcie sprawy polskiej. W tym czasie, angażując się
w wydarzenia Wiosny Ludów, utworzył Legion Polski, z którym przez Wło-
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chy udał się do Paryża. W 1849 roku został red. nacz. dziennika „La Tribune
des Peuples”. W kwietniu 1852 roku został ostatecznie pozbawiony stanowiska
w katedrze, a wkrótce potem otrzymał pracę w Bibliotece Arsenału w Paryżu.
Na początku 1855 roku zmarła żona Mickiewicza, a on sam, jeszcze tego
samego roku wyjechał do Rosji, jako wysłannik polityczny, w związku z tzw.
Wojną Krymską. W trakcie tworzenia antyrosyjskiej formacji wojskowej
w obozie żołnierskim pod Konstantynopolem, zmarł 26 listopada 1855 roku,
prawdopodobnie na cholerę. Został przewieziony do Francji i pochowany na
cmentarzu polskim w Montmorency, skąd w 1890r. jego prochy przewieziono
do katedry na Wawelu. W listopadzie 2020 roku minęła 165 rocznica śmierci Adama Mickiewicza. Po śmierci poety, dzieła ojca popularyzował jego syn
Władysław Mickiewicz (1838-1926), wydawca i publicysta, oraz działacz patriotycznie nastawionej emigracji.
A co wspólnego ma nasz region z Adamem Mickiewiczem – otóż po
zakończeniu II wojny światowej, na Dolnym Śląsku odnaleziono rękopis
„Pana Tadeusza”, który następnie został przekazany do biblioteki Ossolińskich w Warszawie.
Jak w kontekście życzenia poety wyrażonego na początku tego tekstu,
wygląda dzisiaj czytelnictwo w Polsce?
• jeżeli chodzi o postać i najważniejsze dzieła Mickiewicza, to zna je z pewnością każdy
• jeżeli mówimy o czytelnictwie, to ze statystyk wynika, że w 2019 roku około
40 % Polaków przeczytało przynajmniej jedną książkę
• jeżeli mówimy o sieci bibliotek, to z obserwacji wynika, że nieźle funkcjonują książnice miejskie, biblioteki szkolne, niektóre korzystają z nowoczesnych technik, jak np. biblioboxy, czy książkomaty, natomiast jeżeli
chodzi o sołectwa, to nie wszystkie mają biblioteki, lub filie bibliotek, czy
chociażby punkty biblioteczne.
Obecnie, w czasie przedłużającej się pandemii, dobra książka ma wyjątkowe znaczenie, szczególnie dla osób starszych. Oszczędzanie na kulturze (w
tym na czytelnictwie), to zła droga. Potęgę pięknego słowa doceniał Adam
Mickiewicz, pisząc poemat ku pokrzepieniu serc w mrocznym czasie zaborów,
rozumiał to Henryk Sienkiewicz pisząc trylogię i inni wielcy pisarze.
Między innymi dzięki umacnianiu narodowego ducha, 11 listopada
1918 roku, po 123 latach niewoli, państwo polskie odrodziło się jak mityczny feniks z popiołów.
Helena Okulowska

Róża Walenciak wyróżniona w konkursie
Victoria Warszawska 1920-2020
Dziś otrzymaliśmy informacje wprost zza oceanu, z samego
Chicago, w którym odbyła się
wirtualna gala międzynarodowego konkursu historycznego,
upamiętniającego 100-lecie Bitwy Warszawskiej. Głównym
organizatorem tego przedsięwzięcia jest „Przystanek Historia IPN”, działający pod patronatem Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce. Podana została lista
laureatów nagród w konkursie „Victoria Warszawska 1920-2020”. Wśród
osób wyróżnionych znalazła się uczennica klasy 8b – Róża Walenciak.
Praca (powyżej), którą wykonała Róża zrobiła duże wrażenie na organizatorach. Doceniona została koncepcja sięgnięcia po bardzo proste
środki wyrazu artystycznego. Skromne modelowanie światłocieniem,
dające efekt trójwymiarowości, pozwala na skoncentrowanie uwagi na
kompozycji i ogólnym historycznym przekazie. Rysunek słusznie został
porównany do projektu tablicy pamiątkowej, która z powodzeniem mogłaby zawisnąć na ścianie w hołdzie bohaterom Bitwy Warszawskiej.
Róża wraz z mamą uczestniczyły w wirtualnej gali rozdania nagród.
Nasza laureatka dała się nam już wcześniej poznać jako wspaniała, ale
równocześnie skromna artystka. Dzisiejsze wyróżnienie jest zwieńczeniem jej dotychczasowych sukcesów plastycznych. Opiekunem Róży
podczas konkursu była pani Ewa Kasprzak, która dziękując organizatorom za docenienie pracy naszej uczennicy, zwróciła również uwagę na to,
że ósmoklasistka jest wszechstronnie uzdolnioną osobą, z zaangażowaniem rozwijającą swoje pasje - zwłaszcza artystyczne i humanistyczne.
To niemałe uhonorowanie jest radością dla nas wszystkich. Rodzicom
gratulujemy tak zdolnej córki, a Róży życzymy wspinania się na jeszcze
wyższe szczyty artystyczne.
Społeczność Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim

Z małej miejscowości
wielcy patrioci

Patriotyzm to służba Polsce – zawsze i wszędzie, nawet w małej miejscowości i podczas nauki zdalnej. Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to tradycyjnie w szkołach czas uroczystego apelu o podniosłym
tonie. Jednak jak kształtować postawy patriotyczne w okresie nauki zdalnej, kiedy uczniowie przez komputer nie czują doniosłości chwili? Otóż
dzieci z klasy 2b Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim uczące
się stacjonarnie mają na to pomysł! Uczniowie ci wraz z wychowawczynią
Agnieszką Hetel z pomocą techniczną informatyka Pawła Tomczuka nagrali film, w którym oprowadzają widza po szkolnej wystawie kostiumów
teatralnych, opowiadających historię zrywów narodowych w drodze ku
niepodległości Polski. I teraz to najmłodsi uczniowie SP Nr 1 przekazują
historię starszym kolegom, którzy uczą się w trybie zdalnym. Podanie
tak optymistycznych, budzących nadzieję wśród Polaków informacji też
jest przejawem narodowego patriotyzmu. Dobra wiadomość powoduje, że
człowiek czyni rzeczy większe i lepsze. Doświadczenia z historii Polski
pokazują, że gdyby nie nowatorskie działania młodych pokoleń, to wiele
walk nie miałoby potrzebnego impetu.
Zapraszamy do rodzinnego oglądania naszego dzieła, gdyż historię
ojczyzny należy poznać, zrozumieć i zapamiętać bo nosi ona kolory bieli-czasów pokoju i czerwieni walk o jej niepodległość. Film dostępny pod
adresem www.youtube.com/watch?v=e2eDg6iw9s8
Z patriotycznym pozdrowieniem
Społeczność SP Nr 1 w Gryfowie Śląskim
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Strajk Kobiet
Podobnie jak w całej Polsce, również w Gryfowie Śląskim odbyły się protesty w ramach akcji Strajk Kobiet. Pierwszy odbył się 25, drugi zaś 28
października. W protestach udział wzięło ok. 600 osób skrzykniętych za pomocą mediów społecznościowych. Organizatorkami były młode kobiety
z gminy Gryfów Śląski.
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Wzmocnili swoje otoczenie
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rząsiny zostało laureatem II edycji programu
„WzMOCnij Swoje Otoczenie”. Polskie
Sieci Elektroenergetyczne przekazały grant
finansowy, dzięki któremu z powodzeniem
zrealizowano projekt „Likwidacja barier
architektonicznych dla uczniów i rodziców”
w miejscowej Szkole Podstawowej im. Bł. ks.
Alojsa Andrickiego.
W 2012 roku Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rząsiny założyło społeczną szkołę podstawową i od tego czasu jest jej organem prowadzącym.
Przez ostatnie osiem lat członkowie stowarzyszenia i rodzice uczniów
szkoły przeprowadzili liczne remonty. Dzięki nim powstał oddział przedszkolny oraz nowoczesna hala sportowa. Modernizacji wymagał również
teren wokół hali, który nie był przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Dzięki programowi „WzMOCnij swoje otoczenie”
przebudowano przejście między szatniami, a nową halą sportową, a także wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do hali.
Dzięki uzyskanemu w programie PSE grantowi możliwa była realizacja
inwestycji przystosowującej szkolny obiekt dla osób niepełnosprawnych.
Celem programu „WzMOCnij swoje otoczenie” jest wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz
finansowe wsparcie w ich
wdrożeniu, w gminach,
w których zlokalizowana
jest lub budowana infrastruktura przesyłowa.
Na terenie gminy
Gryfów Śląski PSE realizują projekt budowy
linii 400 kV relacji Mi-

kułowa-Świebodzice, która jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców w południowo-zachodniej
Polsce.
Strona internetowa Partnera: http://raport.pse.pl/,
www.wzmocnijswojeotoczenie.pl
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Prawnik radzi
W listopadowo-grudniowym numerze Kuriera Gryfowskiego prawnik Bernadetta Baszak przedstawia
opinię dotyczącą stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

Trybunał Konstytucyjny to tzw. polski sąd konstytucyjny, organ
władzy sądowniczej, został utworzony w 1982 roku i rozpoczął działalność orzeczniczą w 1986 roku. Jego podstawowym zadaniem jest sądowa kontrola konstytucyjności prawa, tj. kontrolowanie zgodności norm
prawnych niższego rzędu z normami prawnymi wyższego rzędu, przede
wszystkim z Konstytucją. Mówiąc prostym językiem jego podstawowym
działaniem jest zbadanie czy dana ustawa, czy też dany przepis jest zgodny z Konstytucją, innymi słowy orzeka czy zapisy prawa są zgodne czy
niezgodne z Konstytucją. Trybunał Konstytucyjny nie tworzy nowych
ustaw, zajmuje się już istniejącymi ustawami.
W kraju zrobiło się dość głośno po ostatnim wyroku Trybunału Konstytucyjnego o uznaniu niekonstytucyjności przesłanki eugenicznej do
aborcji. O co chodzi z tym wyrokiem? Z informacji dostępnych w Internecie wynika, iż grupa 119 posłów z różnych partii (PiS, PSL, Kukiz’15)
zwróciło się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie
zgodności z Konstytucją przepisów ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku o
planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.
Zgodnie z powołaną powyżej ustawą warunkami dopuszczalności
przerwania ciąży jest wyłącznie w sytuacji, gdy: ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, badania prenatalne lub inne
przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i
nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała
w wyniku czynu zabronionego (art. 4a ww. ustawy).
Posłowie, o których mowa powyżej, złożyli wniosek o zbadanie
zgodności z Konstytucją możliwości dokonania aborcji eugenicznej, tj.
w przypadku podejrzenia choroby dziecka lub jego upośledzenia. I tylko
tym zajmował się `Trybunał Konstytucyjny, tylko tą jedną możliwością
przerwania ciąży.
Zgodnie z wydanym komunikatem Trybunału Konstytucyjnego zapis
ten jest niezgodny z Konstytucją. Przyjrzyjmy się zatem przepisom prawa
obowiązującego.
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej został uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 roku i została zatwierdzona
w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 roku, jest aktem prawnym najwyższej rangi, każdy inny akt prawny musi być z nią zgodny.
Przepis art. 38 Konstytucji stanowi, że „Rzeczpospolita Polska zapewnia
każdemu człowiekowi prawną ochronę życia”. Z kolei w ustawie z dnia
6 stycznia o Rzeczniku Praw dziecka w art. 2 ust. 1 czytamy – w rozumieniu ustawy dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności. Na uwagę zasługuje również wyrok Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 18 października 2011 roku o sygn.
akt C-34/101, w którym stwierdzono, iż „embrionem ludzkim” jest każda ludzka komórka jajowa począwszy od stadium jej zapłodnienia, każda niezapłodniona ludzka komórka jajowa, w którą wszczepiono jądro
komórkowe pochodzące z dojrzałej komórki ludzkiej oraz każda niezapłodniona ludzka komórka jajowa, która został pobudzona do podziału i
dalszego rozwoju w drodze partenogenezy.
Wobec czego życie ludzkie jest bez wątpienia największą wartością
i dobrem chronionym prawnie, tak w odniesieniu do pojedynczej osoby, jak i całych społeczeństw. Ochrona życia jest niezależna od systemu
prawnego, wyznawanej religii, światopoglądu ani różnic kulturowych:
prawo do życia przysługuje każdej istocie ludzkiej, z samej uwagi na fakt,
że jest ona człowiekiem. Życie jest jedynym, niepowtarzalnym i niemożliwym do odtworzenia. Bez życia nie można mówić o człowieku, bez
człowieka z kolei wszystko, co ludzkie traci znaczenie.
Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną
ochronę życia. A zatem kiedy zaczyna się życie? Tą kwestię podniósł
Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem prof. Andrzeja Zolla,
w orzeczeniu z dnia 18 maja 1997 roku o sygn. akt K 26/96, w którym
stwierdził, iż „demokratyczne państwo prawa jako naczelną wartość stawia człowieka i dobra dla niego najcenniejsze. Dobrem takim jest życie,
które w demokratycznym państwie prawa musi pozostawać pod ochroną
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konstytucyjną w każdym stadium jego rozwoju. Wartość konstytucyjnie chronionego dobra prawnego jakim jest życie ludzkie, w tym życie
rozwijające się w fazie prenatalnej, nie może być różnicowana. Brak jest
bowiem dostatecznie precyzyjnych i uzasadnionych kryteriów pozwalających na dokonanie takiego zróżnicowania w zależności od fazy rozwojowej ludzkiego życia. Od momentu powstania życie ludzkie staje się więc
wartością chronioną konstytucyjnie. Dotyczy to także fazy prenatalnej.”
Objęcie tej fazy życia ludzkiego ochroną konstytucyjną znajduje zresztą
potwierdzenie w ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską 30 września
1991 roku Konwencji Praw Dziecka, której preambuła deklaruje w akapicie dziesiątym, nawiązując do Deklaracji Praw Dziecka, iż dziecko
z uwagi na swą niedojrzałość fizyczną oraz umysłową, wymaga szczególnej opieki i troski, a zwłaszcza właściwej ochrony prawnej, zarówno
przed, jak i po urodzeniu.
Podsumowując powyższe, nie mamy więc do czynienia z wprowadzeniem żadnej nowy ustawy, mamy jedynie wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdza, że jeden z zapisów ustawy o planowaniu rodzinny,
ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży jest niezgodny z Konstytucją. Analizując obowiązujący art. 38 Konstytucji oraz inne akty prawne obowiązujące, pod kątem prawnym, Trybunał
Konstytucyjny w mojej ocenie nie mógł orzec inaczej.
Zatem skąd te protesty? Zgodnie z art. 57 Konstytucji każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich, ograniczenie tej wolności może określać ustawa. W Konstytucji mamy zagwarantowaną wolność organizowania zgromadzeń,
dlatego z tej wolności wiele kobiet w Polsce skorzystało. Czy słusznie?
Odpowiedź na to pytanie pozostawiam dla czytelników.

Nowy komendant
Komendy Powiatowej Policji
w Lwówku Śląskim
‚

„24 listopada 2020 roku Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu powierzył obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Lwówku
Śląskim inspektorowi Jackowi Bandykowi. Zastąpił na tym stanowisku
komisarza Wojciecha Czafurskiego”.
„Komendant Jacek Bandyk rozpoczął służbę w Policji w 1992 roku,
gdzie przechodził wszystkie szczeble zawodowego awansu. Pierwsze kroki w naszej formacji stawiał w legnickich oddziałach prewencji, aby po
kilku latach podjąć służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Złotoryi.
Tam pracował na stanowiskach wykonawczych komórki ruchu drogowego. Ciężka praca, stałe podnoszenie kwalifikacji zaowocowało awansem
na stanowisko kierownika Referatu Ruchu Drogowego złotoryjskiej komendy. Kolejne lata, to kolejne wyzwania i kolejne osiągnięcia”.– informuje rzecznik lwóweckiej policji i dodaje:
“W 2008 roku insp. Jacek Bandyk po raz kolejny awansował. Został
Naczelnikiem Wydziału Prewencji w Bolesławcu. Również tutaj zaangażowanie i profesjonalizm zostały zauważone oraz docenione. Po 3 latach
służby w Bolesławcu insp. Jacek Bandyk został powołany na stanowisko
Zastępcy Komendanta Powiatowego w Zgorzelcu”.
W styczniu 2016 roku Jacek Bandyk został mianowany na Komendanta Powiatowego Policji w Złotoryi, gdzie do 23 listopada 2020 roku
sprawował nadzór nad pionem prewencji. Obecnie jest Komendantem
Powiatowym Policji w Lwówku Śląskim.
Źródło: lwówecki.info

Rezygnacja Prezesa Zarządu oraz
Zarządu Klubu GKS Gryf Gryfów Śląski
29 listopada na profilu FB GKS Gryf pojawiły się oświadczenia o rezygnacji ze stanowiska prezesa klubu jak i całego zarządu.
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że z dniem 31.12.2020 składam rezygnację z funkcji Prezesa klubu piłkarskiego GKS GRYF GRYFÓW ŚLĄSKI. Przez okres ostatnich 8 lat wraz z Zarządem, działałem na rzecz klubu najlepiej jak potrafiłem.
W tym czasie udało się Nam zorganizować wiele przedsięwzięć, które przyczyniły się do rozwoju klubu. Z pomocą ludzi dobrej woli, sponsorów oraz
wsparciu Gminy i Miasta Gryfów Śląski, wraz z Zarządem doprowadziliśmy
klub do maksimum możliwości. Drużyna seniorów, którą zastaliśmy w rozgrywkach A-klasy gra dziś w rozgrywkach IV Ligi Dolnośląskiej. Udało
się nam odbudować system szkolenia, tworząc wiele grup młodzieżowych.
Dodatkowo każdego roku dokonywaliśmy prac remontowych, mających na
celu poprawę infrastruktury Stadionu im. Noela Wolnego. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu naszego projektu,
jakim jest odbudowanie mocnej pozycji klubu GKS Gryf Gryfów w regionie
jeleniogórskim. Serdeczne podziękowania dla Zarządu klubu, sponsorów,
władz Gminy i Miasta Gryfów Śl. oraz wszystkich sympatyków „Gryfa".
Dziękuję za wsparcie i okazaną pomoc podczas mojej 8 letniej kadencji na
stanowisku Prezesa klubu. Czas ten kosztował mnie jednak wiele wyrzeczeń
i poświęceń związanych z życiem prywatnym. Dziś, po tylu latach społecznej
działalności, przyszedł czas na oddanie utraconego czasu rodzinie. Decyzja
o zakończeniu pięknej przygody związanej z rodzinnym klubem, nie była
łatwa, ale konieczna. Dodatkowo presja ze strony części kibiców, niezadowolonych z pracy całego Zarządu, utwierdziła mnie w przekonaniu, że nadszedł
czas zmian. Pozostawiam Klub w dobrej kondycji finansowej oraz wysokiej
pozycji sportowej. Przyszłemu Prezesowi życzę wszystkiego dobrego i owocnej pracy na rzecz klub u, zawsze służąc poradą.
Z poważaniem, Prezes GKS „Gryf " Gryfów Sląski
Andrzej Badermann

***

OŚWIADCZENIE
Zarząd Klubu GKS Gryf Gryfów Śląski, w składzie: Łukasz Krasuski
– wiceprezes ds. finansowych; Robert Opolski – wiceprezes ds. organizacyjnych; Szymon Dołasiński – sekretarz; Bartłomiej Cybulski oraz Adam
Truszkowski – członkowie zarządu, z dniem 31.12.2020 składa rezygnację
z pełnionych funkcji. W ciągu 8-letniej kadencji Zarządu, na czele którego
stał Prezes Andrzej Badermann wykonaliśmy ogrom pracy na rzecz klubu.
W tym okresie udało się doprowadzić drużynę seniorów do poziomu rozgrywek IV Ligi Dolnośląskiej, stworzyć dobrze funkcjonujący system szkolenia młodzieży oraz wykonać niezliczoną liczbę prac remontowych na rzecz
stadionu im. Noela Wolnego. Dzięki ciężkiej pracy i i wsparciu życzliwych
osób, udało się nam osiągnąć założone na początku naszej pracy w klubie,
cele. Jako Zarząd, ale i każdy z osobna, chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy przez ostatnie 8 lat wpierali nasze działania. Ogromne podziękowania dla wszystkich zawodników i trenerów, którzy w tym okresie byli
członkami Gryfa, kibiców, sponsorów oraz władz miasta Gryfów Śląski.
Działalność społeczna na rzecz Klubu, kosztowała nas wiele czasu, nerwów
oraz poświęceń. Dziś, przyszedł czas na przekazanie obowiązków nowym
osobom. Nie jest proste rozstać się z projektem, w który włożyliśmy tyle serca,
jednak uważamy, że jest to odpowiedni moment na taką decyzję. Dla przyszłego Zarządu życzymy jak najlepiej, aby Nasz ukochany GKS Gryf Gryfów
Śl. stale się rozwijał i przynosił radość kibicom oraz zawodnikom.
Z wyrazami szacunku: Łukasz Krasuski, Robert Opolski,
Szymon Dołasiński, Bartłomiej Cybulski, Adam Truszkowski

Mikołaj u Skrzatów GKS Gryf

Ach.. cóż to był za trening! 1 grudnia Święty Mikołaj, odwiedził najmłodszą grupę Skrzaty ćwiczącą na ostatnim mroźnym treningu w tym
roku. W nagrodę za ciężkie trenowanie najmłodsi piłkarze GRYFA
otrzymali wspaniałe, dla niektórych pierwsze profesjonalne stroje w życiu
oraz mnóstwo słodkości Dziękujemy Święty Mikołaju
źródło: strona FB GKS "Gryf " Gryfów Śląski

Teatry uliczne – wystawa plenerowa
W listopadzie gryfowianie mieli możliwość obejrzenia niecodziennej
wystawy plenerowej zatytułowanej Teatry uliczne, autorstwa dr Jacka Kardasiewicza. Na plakatach można było obejrzeć kadry z przedstawień, które odbyły się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych
w 2018 r. Wkrótce wystawę będzie można też obejrzeć we Lwówku Śląskim,
jej organizacji podejmie się Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Serdecznie dziękuję dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfowie
Śląskim Annie Pląskowskiej oraz dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim Małgorzacie Wiśniewskiej
za współpracę i umożliwienie realizacji ekspozycji na ogrodzeniach szkół.
Marzena Wojciechowska
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Mikołaje na gryfowskim rynku
W niedzielę, 6 grudnia Gryfów odwiedzili Mikołaje na motorach.
Sprawili frajdę swoją wizytą zarówno młodszym, jak i starszym dzieciom, szczególnie tym koło pięćdziesiątki, o których często zapominamy.
Każdy bez wyjątku został poczęstowany cukierkiem, a wielu gryfowian
chętnie pozowało do zdjęć z Mikołajami na tle ich motorów. Z ramienia Gryfowa za mikołajowy moto rajd odpowiedzialny był pan Stanisław Struzik, który czuwał nad organizacją wizyty Mikołajów w naszym
mieście. Więcej na temat akcji dowiedział się Marek Dral z lwówecki
info, który także się do niej dołączył wraz z koleżanką z redakcji Joanną Troszczyńską-Gierą. Poniżej przedstawiamy fragmenty rozmowy
z organizatorami.
MotoMikołajki to ogólnopolska akcja charytatywna, której korzenie
sięgają 2003 roku. Jej podstawowym celem jest wywołanie uśmiechu na
twarzach dzieci. To kolejny przykład na to, że motocykliści mają wielkie
serca.
Od kilku lat w pomoc Mikołajowi włączają się motocykliści z naszego
regionu. – To trzecie MotoMikołajki koordynowane przeze mnie – przyznaje Anna Keler z Free Riders Lubomierz, która tłumaczy, iż przygotowania do tego wydarzenia rozpoczynają się kilka miesięcy wcześniej od
gromadzenia środków na szczytny cel. Motocykliści organizują licytacje
i zbiórki, a w tym roku sprzedawali także koszuli, z których dochód zasilił worek Mikołaja.
„Nic by z tego nie było gdyby nie nasi sympatycy, którzy zakupili MotoMikolajkowe koszulki oraz ludzie z wielkim serduchem, którzy wrzucili swoją
cegiełkę na zakup tych koszulek” – przyznaje Anna Keler i dodaje: „Właśnie
im należą się brawa i wszelkie laury, bo my jesteśmy tylko okruszkiem w tej
całej machinie…”
Czerwony orszak w niedzielne popołudnie 6 grudnia 2020 roku odwiedził Gryfów Śląski, gdzie na tamtejszym rynku Mikołaje rozdawali
słodycze dla dzieci. Przejechał przez Lubomierz i tam również spotkał
się z dziećmi, które obdarowane zostały słodkościami a późnym popołudniem dotarł do Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych
w Płakowicach, gdzie na ręce personelu placówki przekazał paczki dla
najmłodszych podopiecznych ZPEW. Tam na Mikołajów czekały niespodzianki. Otrzymali oni laurki przygotowane przez dzieci oraz domowej roboty ciasto, by posilić się przed dalszą drogą. Niedzielną podróż
zmotoryzowani Mikołaje zakończyli wieczorem w domu małego Stasia
z gminy Mirsk.
Jak przyznają motocykliści największym podziękowaniem jest dla
nich uśmiech na twarzach dzieci to, że mogą sprawić im radość.
MotoMikołajki to jedna z paru akcji charytatywnych organizowanych
cyklicznie przez Free Riders Lubomierz. Warto przypomnieć, iż wspierają także schronisko dla bezdomnych zwierząt w Przylasku. Chętnie
włączają się również w pomoc potrzebującym. Zachęcamy do śledzenia
wydarzeń na ich profilu: Free Riders Lubomierz
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