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W Gryfowie Śląskim uroczystości zapoczątkowała Msza Święta w in-
tencji Ojczyzny w kościele parafialnym pw. św. Jadwigi, którą celebrował 
proboszcz, ksiądz Krzysztof Kurzeja. Po mszy mieszkańcy w towarzy-
stwie licznych pocztów sztandarowych przeszli pod tablicę ku czci Kom-
batantów Ziemi Gryfowskiej. Jeszcze przed rozpoczęciem uroczystości 
z gryfowskiego rynku wystartował zorganizowany z inicjatywy człon-
ków Stowarzyszenia Aktywny Gryfów, III Bieg Niepodległościowy. Jego 
uczestnicy mieli do pokonania 6 kilometrów. Bieg ten nie był wyścigiem, 
a rodzinnym spotkaniem o charakterze symbolicznym. Uczestnicy nie 
zdobywali medali, niemniej dla każdego organizatorzy przygotowali 
okolicznościowe gadżety.

Oficjalne uroczystości przed tablicą pamiątkową ku czci Kombatan-
tów Ziemi Gryfowskiej rozpoczęły okolicznościowe przemówienia. Tra-
dycyjnie przypomniano, iż dzień 11 listopada 1918 roku był przełomo-
wym momentem w dziejach Europy, ale przede wszystkim w dziejach 
Polski. Po 123 latach niewoli narodowej i powstańczych zrywów wol-
nościowych Polska odzyskała niepodległość. Dzień 11 listopada został 
ustanowiony – ustawą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z 1937 r. – polskim 
świętem narodowym i pozostawał oficjalnie świętem państwowym RP do 
roku 1944. W roku 1945 władze PRL jako święto państwowe ustanowiły 
dzień 22 lipca. Święto Niepodległości, obchodzone w dniu 11 listopada, 
zostało przywrócone przez Sejm RP dopiero w roku 1989.

W trakcie uroczystości uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Łu-
życkiej Brygady WOP w Gryfowie Śląskim zaprezentowali program ar-
tystyczny pod tytułem: „Przebudzenie Niepodległej”.

Po okolicznościowych wystąpieniach przyszedł czas na złożenie 
kwiatów pod tablicą ku czci Kombatantów Ziemi Gryfowskiej. Wieńce 
i kwiaty składali przedstawiciele samorządu, służb mundurowych, szkół 
i przedszkoli, przedstawiciele sołectw, organizacji kombatanckich i partii 
politycznych a także przedstawiciele lokalnych przedsiębiorców. 

Kolejnymi punktami w programie obchodów Święta Niepodległości 
były Wieczornica Patriotyczna w Rząsinach oraz spotkanie z Rafałem 
Skąpskim, które odbyło się 12 listopada (na następnej stronie). 

Uroczystości z okazji 103. rocznicy odzyskania Niepodległości

Źródło: lwowecki.info
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11 listopada w naszym kraju odbywają się uroczystości upamiętniające 
odzyskanie niepodległości przez Polskę. Również w naszej gryfowskiej 
gminie świętowano 103. rocznicę niepodległości. Główne gminne uro-
czystości odbyły się w Gryfowie, przy Tablicy Pamiątkowej ku czci Kom-
batantów Ziemi Gryfowskiej.

W tegoroczne obchody włączona została też wieś Rząsiny, gdzie 
o godzinie dwunastej, w kościele parafialnym odbyła się uroczysta Msza 
Święta za Ojczyznę, celebrowana przez proboszcza parafii ks. Pawła 
Opalę. We Mszy Świętej uczestniczył poczet sztandarowy Szkoły Pod-
stawowej im. bł. ks. Alojsa Andrickiego w Rząsinach, a oprawę muzyczną 
zapewnił chór parafialny pod dyrekcją Zuzanny Łach. O godzinie piętna-
stej w świetlicy wiejskiej rozpoczęła się organizowana już po raz dziesiąty 
Wieczornica Patriotyczna, na którą licznie przybyli mieszkańcy Rząsin 
oraz okolicznych miejscowości. Swoją obecnością wieczornicę zaszczy-
cili znamienici goście: senator Rzeczypospolitej Polskiej Rafał Ślusarz, 
starosta powiatu lwóweckiego Daniel Koko, burmistrz Olgierd Poniźnik, 
etnolog, badacz dolnośląskich tradycji Henryk Dumin, radni Rady Miej-
skiej: Marek Niebylski i Wojciech Pawluk, dyrektor M-GOK w Gryfowie 
Śl. Anna Michalkiewicz, dyrektor Biblioteki Publicznej w Gryfowie Ma-
rzena Wojciechowska, księża: Stanisław Bakes oraz Paweł Opala, harcer-
ki z II Drużyny Jeleniogórskiej „Skauci Europy” z drużynową Karoliną 
Jonio. Wieczornicę rozpoczęto śpiewem pieśni Gaude Mater Polonia 
wykonanym przez rząsiński chór, a następnie zebrani razem odśpiewali 
hymn państwowy. Gości i wszystkich zgromadzonych przywitali orga-
nizatorzy Wieczornicy – dyrektor Szkoły w Rząsinach Wioletta Cieślik 
oraz prezes Stowarzyszenia Rozwoju wsi Rząsiny Witold Mikos. W czę-
ści artystycznej wystąpili uczniowie szkoły podstawowej w Rząsinach, 
grupa projektowa w ramach nabytych umiejętności w programie „Nigdy 
nie zaginie ludowe śpiewanie”, Chór Parafialny, zespoły: „Rząsinianki” 
i „Rozmarynek”. 

W śpiew pieśni patriotycznych chętnie włączyli się uczestniczy spo-
tkania. Wieczornicę zakończył słodki poczęstunek przygotowany przez 
grupę projektową wspartą przez radę rodziców oraz radę sołecką.

Rafał Skąpski (wydawca, prawnik,wiceminister kultury [2001-2004], 
prezes Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek) spisał i opracował 
pamiętniki swojej babci Zofii z Odrowąż-Pieniążków Skąpskiej, która 
regularnie prowadziła je prawie do końca życia. Wiele z nich spłonę-
ło, wiele odtworzyła autorka z pamięci. Wnuk po latach orientuje się, 
że jako jedyny w rodzinie odczytuje jej charakter pisma i tak powstają 
dwa tomy wspomnień Dziwne jest serce kobiece.... Historia, którą otrzy-
mujemy, oprócz bardzo ważnej warstwy faktograficznej dotyczącej rodu 
Skąpskich, jest również uniwersalną opowieścią, w której losy rodziny 
przedstawione mamy na tle najważniejszych wydarzeń historycznych 
kraju. „Nie ma rodzin nieciekawych” – mówi Rafał Skąpski zachęcając 
do rozmów z rodzinnymi seniorami, gromadzenia informacji o rodzinie, 
dbania o dokumenty rodzinne. Sam z niezwykłą determinacją drąży każ-
dy szczegół, na który natrafia, wyjaśnia wszystkie niejasności, po to, aby 
obraz był kompletny i klarowny. Fascynujące spotkanie!

Oba tomy książki Dziwne jest serce kobiece posiada w swym księgo-
zbiorze Biblioteka Publiczna w Gryfowie. Polecamy lekturę.

Niesamowity wieczór  
i niezwykła puenta 

Wieczornica patriotyczna
w Rząsinach

M. Szczepańska

Wieczornica patriotyczna realizowana była przy wsparciu
Gminy Gryfów Śl. w ramach Inicjatywy Lokalnej.
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Święto Niepodległości w Wesołych Gryfikach w Gryfowie Śląskim 
Niepodległość – Wolność!!! Takimi słowami najkrócej można opisać 
wtorkową uroczystą akademię patriotyczną zorganizowaną z okazji 103 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uroczystość rozpoczęliśmy Mazurkiem Dąbrowskiego. Przedszkolaki 
znają hymn państwowy, który odśpiewały wraz z Burmistrzem Olgierdem 
Poniźnikiem, panią Inspektor ds. infrastruktury społecznej Marzeną Szu-
flicką, panią Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Anną Pląsowską, rodzi-
cami oraz dziadkami. Ta rocznica zjednoczyła społeczność lokalną. Dzieci 
z naszego przedszkola zaprezentowały program artystyczny, którym ujęły 
przybyłych na uroczystość gości. W ich repertuarze znalazły się wszystkim 
znane pieśni patriotyczne – „Przybyli ułani pod okienko”, „Płynie Wisła pły-
nie”, „Pierwsza brygada”, a także mniej znane – „Co to jest Niepodległość?” 
oraz „Symbole Polski”. Przedszkolaki do każdej piosenki miały przygotowa-
ną choreografię, były ubrane w odświętne stroje. Wyrecytowały „Katechizm 
polskiego dziecka”. Stworzyliśmy również kącik Pamięci Narodowej.

Dyrektor Anna Grzywnowicz-Szawel składa serdeczne podziękowa-
nia Gościom – Burmistrzowi Olgierdowi Poniźnikowi, Dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 2 Annie Pląsowskiej, Inspektor ds. Infrastruktury Spo-
łecznej Marzenie Szuflickiej, młodzieży SP nr 2 reprezentującej sztandar, 
a także Rodzicom za zaangażowanie się w życie przedszkola, a w szcze-
gólności pani Monice Błauciak oraz Ewie Schönung.

W listopadzie zakończyliśmy drugą część projektu „Kultura pod strze-
chami-pokaż swój potencjał!” w ramach programu Narodowego Centrum 
Kultury „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021”. W ramach nabo-
ru w pierwszej części wybraliśmy 7 inicjatyw złożonych przez naszych 
mieszkańców. Ostatecznie wraz z pomysłodawcami udało się zrealizować 
6 inicjatyw. Z promocją projektu inicjatorzy ruszyli już po 16 sierpnia, 
ale momentem inauguracyjnym działań stało się spotkanie informacyjne 
połączone z warsztatami dotyczącymi rozliczania oraz określenia zasad 
współpracy, które przeprowadziliśmy w M-GOK w dniu 31 sierpnia. 

Marian Pukacki zrealizował inicjatywę „Nigdy nie zaginie ludowe 
śpiewanie” w ramach której zorganizował oraz poprowadził cykl warsz-
tatów polegających na przekazie tradycyjnego repertuaru pieśniowego 
oraz nauce stylu wykonawczego. 20 sierpnia odbyło się spotkanie orga-
nizacyjne w którym wzięło udział 14 osób. Po przedstawieniu założeń 
projektu udział w nim zadeklarowało 9 osób. Tydzień później odbyło się 
spotkanie na którym omówiono dobór pieśni i rozpoczęto naukę, która 
trwała w cyklu cotygodniowym do 9 listopada (łącznie 10 warsztatów).  
W międzyczasie trwało szycie strojów dla uczestników. Efekty swojej 
pracy grupa zaprezentowała szerokiej publiczności 11 listopada podczas 
Wieczornicy Patriotycznej w świetlicy wiejskiej w Rząsinach. 

Pomysłodawca potwierdza chęć kontynuacji warsztatowego wyzwa-
nia w przyszłości, a zdobyte umiejętności młodzież zaprezentuje podczas 
nadchodzących gminnych wydarzeń. 

Katarzyna Bronowicka i Mieczysław Gnach zrealizowali wymagają-
cą inicjatywę „Gryfowski Teatr pod Fontanną – odsłona 1, Gryfowskie 
Czytanie Wielkich Dzieł Literatury, Władysław Stanisław Reymont 
„Chłopi” – cz.1 „Jesień”. W październiku 2021 roku, w Szkole Podsta-
wowej Nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim, 
z udziałem ponad 100 uczniów ZSOiZ im. Jana Pawła II oraz szkół 
podstawowych z Gryfowa Śląskiego miały miejsce warsztaty etnogra-
ficzno-historyczne. O życiu Reymonta opowiadała Anna Pląskowska – 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfowie Śląskim. Ważną częścią 
spotkań było oglądanie prezentacji multimedialnej, ukazującej dorobek 
edukacyjno-kulturowy nieistniejącej już Szkoły Podstawowej w Uboczu, 
noszącej imię Władysława Stanisława Reymonta. Każda z trzech wizyt 
kończyła się zwiedzaniem „Izby Pamięci Reymontowskiej”. Finalnym 
akordem przybliżenia odbiorcom twórczości Reymonta było zorganizo-
wanie 6 listopada 2021 roku czytania fragmentu 1 części „Chłopów”. Od-
było się to tradycyjnie obok fontanny na gryfowskim rynku. Z realizacji 
powstał materiał multimedialny. 

Kreatywni gryfowianie 
pokazali swój potencjał

Święto Niepodległości 
w przedszkolu Wesołe Gryfiki

Dyrektor Przedszkola Wesołe Gryfiki
 Anna Grzywnowicz-Szawel
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Teresa Polesiak i Danuta Jańczyk w ramach swojej inicjatywy „Koło 
Gospodyń Miejskich” zrekrutowały grupę pań, które wzięły udział 
w trzech warsztatach rękodzielniczych w terminach 20 i 27 października 
oraz 3 listopada 2021 r. W M-GOK odbyły się warsztaty szydełkowania, 
wyplatania wikliny papierowej oraz wyrabiania przedmiotów z krepliny. 
Warsztaty były przede wszystkim treningiem rękodzielniczego warszta-
tu, ale dla uczestniczek to również był czas integracji, dobrej zabawy, 
zaprezentowania swoich atutów i umiejętności, a także okazja by wyjść 
z domu i miło spędzić czas. Koło Gospodyń Miejskich kontynuuje swoją 
działalność pomimo formalnego zakończenia projektu.

Małgorzata Szczepańska zrealizowała inicjatywę „Gryfowianina 
portret współczesny”. Projekt zakładał stworzenie zbiorowego portre-
tu mieszkańców naszego miasta, uchwycenie jego charakteru, specyfiki. 
Pierwszym etapem było wyposażenie przyszłych fotografów w umiejęt-
ności techniczne dotyczące tworzenia portretu. W związku z tym odbyły 
się dwa szkolenia-z historii portretowania i sposobu tworzenia portretów 
studyjnych i reporterskich. Założenie było jednak takie, że zdjęcia będą 

mogły być robione telefonem komórkowym. Ostatecznie powstało ponad 
40 zdjęć – portretów gryfowian, z czego do prezentacji zaklasyfikowano 
32. Portrety powstawały zarówno w profesjonalnym atelier, jak i w zupeł-
nie innych przestrzeniach, najczęściej definiujących postać. 

Jak sama pomysłodawczyni podsumowuje: „Projekt miał charakter dy-
namiczny, ponieważ w trakcie jego realizacji pojawił się pomysł opatrywania 
zdjęć opisami oraz nadawania im tytułów. W ten sposób powstał dość szeroki, 
choć niepełny jeszcze współczesny obraz gryfowianina. Wystawa zdjęć jeszcze 
przed nami, a będzie ona miała tradycyjny oraz internetowy charakter. Obo-
wiązywała zasada:” Wszyscy jesteśmy godni być częścią tego portretu.”Okazało 
się ,że Gryfów miał również twarz Mirska, Olszyny czy Bożkowic, ponieważ 
gryfowianin to nie tylko miejsce zamieszkania, ale przez wszystkim stan du-
cha.”

Materiał o inicjatywach „Kultura to Ty – daj się poznać!” Agniesz-
ki Toros oraz „Wieczorny obchód miasta” Towarzystwa Miłośników 
Gryfowa Śląskiego znajdziecie w poprzednim, październikowym nume-
rze Kuriera. 

We wszystkich działaniach uczestniczyło ponad 350 odbiorców bez-
pośrednich z różnych grup wiekowych. Udało się spełnić założenia wyni-
kające z rekomendacji powstałych po przeprowadzonej diagnozie poten-
cjału i zasobów kulturowych naszej społeczności. Co ważne, wartością 
dodaną zrealizowanych inicjatyw jest ich nieograniczony potencjał do 
kontynuacji w bliższej lub dalszej przyszłości. 

Dziękuję pomysłodawcom za udział w projekcie „Kultura pod strze-
chami – pokaż swój potencjał!” i podjęcie się wspólnej realizacji nieła-
twych wyzwań! 

     Anna Michalkiewicz
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Gryfowscy bohaterowie

Nowy Zarząd Powiatowy
 ZOSP RP w Lwówku Śląskim

26 listopada w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku 
Śląskim odbył się V zjazd Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
w Lwówku Śląskim. Spotkanie miało na celu podsumowanie mijającej 
kadencji, za którą udzielono Zarządowi absolutorium oraz pożegnanie 
i podziękowanie obecnemu Prezesowi Zarządu Henrykowi Leśce, który 
złożył rezygnację po 20 latach pełnionej nieprzerwanie funkcji od chwi-
li powstania Zarządu Powiatowego. Na prezesa Oddziału Powiatowego 
został wybrany Komendant Gminny oraz Prezes Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Gryfowie Śląskim – Krzysztof Król.

Na swoim pierwszym posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP ukonstytuował się następująco:
1. Prezes Krzysztof Król – Gmina Gryfów Śląski
2. Wiceprezes Artur Drozdowicz – Gmina Lubomierz
3. Wiceprezes Łukasz Hryciew – Gmina Mirsk
4. Sekretarz Mirosław Ożogowski – Gmina Lwówek Śląski
5. Skarbnik Kamila Zajączkowska – Gmina Gryfów Śląski
6. Członek prezydium Mariusz Krzyśków – Gmina Mirsk
7. Członek prezydium Alina Sudół-Kornalewicz – Nadleśnictwo Lwó-
wek Śląski
8. Członek zarządu Tadeusz Jagiełło – Gmina Gryfów Śląski
9. Członek zarządu Przemysław Janków – Gmina Lubomierz
10. Członek zarządu Marek Ciereszko – Gmina Lubomierz
11. Członek zarządu Andrzej Czapski – Gmina Wleń
12. Członek zarządu Mariusz Mróz – Komendant PSP 
13. Członek zarządu Filip Bąk – Gmina Mirsk

W imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski – Olgierda Po-
niźnika, a także swoim własnym składam serdeczne gratulacje Prezesowi 
Zarządu Powiatowego druhowi Krzysztofowi Królowi, a także Kamili 
Zajączkowskiej Prezesowi ZM-G ZOSP RP oraz jej zastępcy Tadeuszo-
wi Jagiełło, którzy weszli w skład Zarządu Powiatowego. 

Młodszy refereny ds. zarządzania kryzysowego Angelika Król

30 listopada 2021 roku przed rozpoczęciem Sesji Rady Miejskiej Bur-
mistrz Gminy i Miasta poinformował o bohaterskich wyczynach Pawła 
Dama i Pawła Żemetro, którzy w bohaterski sposób obronili 9-letniego 
chłopca w Częstochowie od bestialskiego pobicia.

Zajście to znalazło swój wyraz w reportażu UWAGA w TVN i odbiło 
się głośnym echem wśród mieszkańców Gryfowa Śląskiego.

Z inicjatywy radnego Mariusza Kozaka, burmistrz z przewodniczą-
cym Rady Miejskiej po przedstawieniu fragmentów programu TVN  
– wręczyli obu panom listy gratulacyjne oraz wydawnictwo albumowe, 
a wszyscy radni nagrodzili bohaterów na stojąco gromkimi brawami.

Postawa obu panów zasługuje raz jeszcze na ogromne uznanie, ponie-
waż podjęli decyzję błyskawicznie nie zważając na to, co ich spotka.

Paweł Dam jest właścicielem prywatnej firmy „Wyprawa Balonem” 
oraz znakomitym trenerem piłki nożnej dwóch drużyn młodzieżowych 
Klubu „Gryf ”, a Paweł Żemetro jest żołnierzem 10 Brygady Kawalerii 
Pancernej w Świętoszowie.

Raz jeszcze w imieniu mieszkańców Gminy i moim własnym serdecz-
nie gratuluję.

Burmistrz Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik

50 lat w życiu człowieka to niewiele, ale 50 lat w życiu małżeństwa, 
to 18 250 spędzonych dni, setki tysięcy godzin, miliony minut.

W niedzielę 5 grudnia br. państwo Jadwiga i Jan Kubiszynowie 
z Młyńska uhonorowani zostali medalami za długoletnie pożycie mał-
żeńskie przyznanymi 8 września 2021 r. przez prezydenta RP Andrzeja 
Dudę.

Aktu dekoracji dokonali, podczas spotkania mikołajowego w Młyń-
sku, burmistrz Olgierd Poniźnik w asyście przewodniczącego Rady Miej-
skiej Mateusza Królaka.

Pani Jadwiga przez wiele lat pracowała w Zakładzie Farmaceutycznym 
Polfa, a następnie Jelfa, małżonek Jan, w Oddziale PKS Jelenia Góra. 
Pani Jadwiga przez wiele lat była aktywnym członkiem Rady Sołeckiej 
i Koła Gospodyń Wiejskich. pan Jan, przez 50 lat uczestniczył aktywnie 
w szeregach OSP Młyńsko, pełniąc funkcję Prezesa OSP i wiceprzewod-
niczącego ZM-G ZOSP. Jest odznaczony „Złotym Znakiem Związku”, 
a pani Jadwiga odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa”.

Małżonkowie wychowali dwie córki, Małgorzatę i Dorotę. Doczekali 
się jednego wnuka.

Jubilatom życzymy dużo, dużo dobrego zdrowia oraz dożycia kolej-
nych żelaznych i diamentowych godów.

Kierownik USC Gryfów Śląski Krystyna Samborska

 Jubileusz 50-lecia 
pożycia małżeńskiego 
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29 listopada w gryfowskim ratuszu odbyło się spotkanie z udziałem 
członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tymoteusza Myrdy.  
W spotkaniu uczestniczyli także burmistrz Mirska Andrzej Jasiński, bur-
mistrz Miasta Świeradowa-Zdroju Roland Marciniak, burmistrz Gminy 
i Miasta Gryfów Śląski Olgierd Poniźnik, wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Arkadiusz Cichoń, zastępca burmistrza Andrzej Tartak, głów-
na księgowa Urzędu Miasta i Gminy w Gryfowie Śląskim Anna Śliwińska 
oraz dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu Leszek 
Loch. Rozmowa dotyczyła głównie udziału lokalnych samorządów w do-
finansowaniu tej inwestycji i współpracy przy tworzeniu tego projektu.  
Pierwszy etap rewitalizacji polegający na wycince drzew i krzewów usu-
nięciu szyn i podkładów kolejowych został zakończony. Obecnie in-
westor – UMWD, a w jego imieniu Dolnośląska Służba Dróg i Kolei 
przystępuje do przetargu na drugi etap prac polegających na ułożeniu to-
rów od Gryfowa Śląskiego do Mirska, z jednoczesnym uwzględnieniem 
przystanku PKP w Proszówce, który zostanie poddany gruntownej mo-
dernizacji. Podczas obrad burmistrz Gryfowa Śląskiego poruszył bardzo 
istotny problem jakim jest tragiczny stan dworca PKP w Gryfowie Ślą-
skim. Przeciekający dach peronu II, zalegające substancje ciekłe w przej-
ściu międzyperonowym, brak poczekalni i toalet to główne problemy ja-
kie zdaniem Burmistrza powinny być rozwiązane przed otwarciem linii.  
Jeżeli te problemy nie zostaną rozwiązane to będzie zdaniem burmi-
strza wstyd nie tylko dla PKP, ale także dla wizerunku miasta. Członek 
Zarządu – Tymoteusz Myrda obiecał spotkanie z władzami PKP PLK- 
Wałbrzych, Zakładem Nieruchomości PKP – Wrocław, by te problemy 
rozwiązać.

Referent ds. drogownictwa Anna Petruch

Rewitalizacja linii kolejowych 
nr 317 i 336 na trasie Gryfów Śląski  

– Mirsk – Świeradów-Zdrój 

Awarie wodociągowo-kanalizacyjne 
poza godzinami pracy ZBGKiM 

prosimy zgłaszać 
pod nr tel.: 500-117-064

OGŁOSZENIE O WYKAZACH
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że wykazy nieru-
chomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu, dzierżawy w roku 2021 
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. 

Nowy teren rekreacyjny w Uboczu

Pod koniec października br, z udziałem m.in. burmistrza Olgier-
da Poniźnika, Joanny Czerwiec – sołtys Ubocza, została uroczyście 
otwarta „Plenerowa Strefa Aktywności” w Uboczu. Na tą okoliczność 
mieszkańcy Ubocza pomogli w organizacji otwarcia, gospodynie upie-
kły ciasto, było też ognisko z kiełbaskami oraz cukrowa wata.

Inwestycja była możliwa dzięki projektowi Gminy Gryfów Śląski na-
grodzonemu grantem w dobrosąsiedzkim programie „WzMOCnij swoje 
otoczenie”, organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.  
Na ten cel przeznaczono 20 tys. złotych.

Z otrzymanego od PSE 
S.A. grantu został sfinanso-
wany koszt dostawy i monta-
żu wielofunkcyjnego zestawu 
zabawowego. Do tej pory 
w  Uboczu brakowało tego 
typu wspólnej przestrzeni publicznej, która umożliwiałaby integrację 
mieszkańców w ramach różnego rodzaju działań i wydarzeń. Miejsce to 
umożliwi aktywne spędzanie wolnego czasu wszystkim chętnym, zarów-
no mieszkańcom, jak i gościom.

„WzMOCnij Swoje Otoczenie” to ogólnopolski program grantowy, 
realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Skierowany jest 
do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy 
ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, któ-
re chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu 
w jednej z siedmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpie-
czeństwo, edukacja, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko 
naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.  
Dodatkowe informacje można znaleźć na stronach www.raport.pse.pl oraz  
www.wzmocnijotoczenie.pl.

Inspektor ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych
Krzysztof Rozenbajger
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Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski w dniu 28 września 2021 roku 
uchwaliła stawki podatków lokalnych, które będą obowiązywały w 2022 
roku.Między innymi:

Podatek od nieruchomości
1) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,89 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budyn-
ków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej – 25,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
c) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 5,25 zł od 1m² 
powierzchni użytkowej,
d) pozostałych, wykorzystywanych na cele prowadzenia gospodarstwa 
domowego – komórki, szopy, stodoły - 4,97 zł od 1 m² powierzchni użyt-
kowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 
7,90 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
f) pozostałych, zajętych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe (domki let-
niskowe) – 7,90 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 – 1,00 zł za  
1 m² powierzchni,
b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 
– 0,52 zł od 1 m² powierzchni.

Podatek od środków transportowych
Stawki podatku od środków transportowych na 2022 rok zostały pod-

wyższone w stosunku do stawek obowiązujących na terenie Gminy Gry-
fów Śląski w roku 2021, co powoduje wzrost kwoty podatku w przedziale 
od 10 zł do 30 zł w zależności od kategorii pojazdu np.:
• od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu 
powyżej 9 ton i mniejszej niż 12 ton – 1.210,00 zł,
• od ciągników siodłowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespolu po-
jazdu o 2 osiach i dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niż 31 ton 
– 2.280,00 zł,
• od przyczepy i naczepy o 3 osiach i więcej o dopuszczalnej masie całko-
witej pojazdu nie mniej niż 38 ton – 1.810,00 zł.

Pełne teksty uchwał opublikowane są w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Gminy Gryfów Śląski na stronie www.bip.gryfow.pl

Podatek rolny
Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski nie podejmowała uchwały w spra-

wie obniżenia stawek podatku rolnego na 2022 rok. Zgodnie z komuni-
katem Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 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)  
– 153,70 zł,
• dla pozostałych gruntów za 1 ha (równoważnik 5 q żyta) – 307,40 zł.

Podatek leśny
Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski nie podejmowała uchwały 

w sprawie obniżenia stawki podatku leśnego na 2022 rok. Zgodnie z ko-
munikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 roku w sprawie 
średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna 
uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku, po-
datek leśny na 2021 rok wynosi:
• dla 1 ha gruntów leśnych – 46,6972 zł.

Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych Renata Adamska  
Podinspektor ds. podatków i opłat lokalnych Adriana Kosmala-Fabiś

 

Nowe stawki 
podatkowe na 2022 rok

Zimowe utrzymanie dróg 
w sezonie zimowym 2020-2021

1) Miasto Gryfów Śląski i Wieża: Zakład Budżetowy Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim 
– p. dyrektor Małgorzata Uhornicka: 508-135-715;
– zastępca dyrektora p. Tomasz Lewkowicz: 500-117-043
2) Sołectwo Młyńsko i Krzewie Wielkie: 
Firma Stecfarm – p. Marian Stec: 501-210-013
3) Sołectwo Ubocze: 
p. Edward Nestmann: 693-539-932
4) Sołectwo Rząsiny i Wolbromów: 
p. Paweł Marczak: 697-019-177
5) Drogi krajowe
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Lubaniu 
– Kierownik Rejonu Adam Śmigielski tel. 75  722 20 41 lub dyżurny  
zimowego utrzymania dróg całodobowo w sezonie zimowym 2021/2022  
tel. 75 76-12-251, 600-805-604
6) Drogi Powiatowe
Zarząd Dróg Powiatowych; tel. 75  782-26-10, 75  713-63-94. Firma 
Transportowo Usługowa „CZEPIEL” Anna Czepiel tel.75  784-60-64 
697-988-189
7) Drogi Wojewódzkie
DW 360 Zarząd Dróg Powiatowych w Lubaniu tel. 75 646 37 50
DW 364 Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim tel. 75 782 26 10
DW 361 Gmina Miejska Świeradów Zdrój tel. 75 781 64 89

Świadczenia wychowawcze przejmie ZUS 
Nowelizacja ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzie-
ci oraz niektórych innych ustaw 
zakłada przeniesienie ustalania 
uprawnień do świadczenia wy-
chowawczego oraz jego wypłaty 
z gmin do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych. Ma to na celu opty-
malizację procesu przyznawania 
i obsługi świadczenia wychowawczego. 

Ustawa zakłada zmianę organ u obsługującego świadczenie wycho-
wawcze z wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze wzglę-
du na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wycho-
wawcze – na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zmianie ulegnie również 
sposób składania wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowaw-
czego przez wyłączenie formy papierowego wniosku, składanego bezpo-
średnio w siedzibie jednostki właściwej bądź za pośrednictwem przesyłki 
listowej. Pozostawiona zostanie wyłącznie możliwość składania wniosku 
przez systemy teleinformatyczne PUE ZUS, systemy teleinformatyczne 
banków krajowych i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 
system teleinformatyczny utworzony przez ministra właściwego do spraw 
rodziny – Platformę Informacyjno-Usługową Empatia. Postępowanie 
w  sprawie o świadczenie wychowawcze będzie prowadzone wyłącznie 
elektronicznie. Wypłata nastąpi w formie bezgotówkowej na wskazany 
przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego. W celu umożliwie-
nia osobom wykluczonym cyfrowo składania wniosków wprowadzono 
przepisy, na podstawie których ZUS będzie zobowiązany do zapewnienia 
w swojej siedzibie, oddziale lub innej wyznaczonej jednostce organizacyj-
nej dostępu do środków technicznych umożliwiających złożenie wniosku 
i załączników do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowaw-
czego, wnoszenie innych pism w sprawie świadczenia wychowawczego 
oraz odbiór decyzji, informacji, postanowień, zawiadomień, wezwań, za-
świadczeń i innych pism w sprawie świadczenia wychowawczego, a także 
do zapewnienia po-mocy przy wnoszeniu i odbiorze tych dokumentów.

Ustawa z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wy-
chowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2021 r. poz. 1981) 

Źródło: Kurier Prawny
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Szanowny Panie Senatorze 
W nawiązaniu do pisma Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Ślą-

skim nr 24726/21 z dnia 20.10.2021 r., które w dniu 9.11.2021 r. otrzy-
mała również GDDKiA Oddział we Wrocławiu, w sprawie poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 30 
z drogą wojewódzką nr 361 i drogą powiatową nr 2512D w miejscowości 
Krzewie Wielkie, uprzejmie informuję, że poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na drogach krajowych jest działaniem priorytetowym GDD-
KiA. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad realizując inwe-
stycje drogowe wykonuje uchwałę Rady Ministrów w sprawie programu 
wieloletniego pod nazwą Program Budowy Dróg Krajowych. Obecnie 
obowiązuje Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 —2023  
(z perspektywą do 2025 r.). Program ten określa kierunki działań oraz 
priorytety inwestycyjne w zakresie rozwoju sieci dróg krajowych w Polsce. 
Program Budowy Dróg Krajowych objął przedsięwzięcia, których reali-
zacja ma kluczowe znaczenie dla rozwoju transportu drogowego w Polsce 
i które w możliwie największym stopniu przyczynią się do usprawnienia 
połączeń między poszczególnymi regionami kraju. Droga krajowa nr 30 
jest przewidziana do kompleksowej przebudowy/rozbudowy w ramach 
dostosowania sieci dróg krajowych w Polsce do przenoszenia obciążeń 
11,5 t/oś, wraz z budową obejść miejscowości, z przebudową skrzyżo-
wań, budową chodników i ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych itp. 
Na etapie prac projektowych będą uwzględnione wnioski samorządów, 
policji i lokalnej społeczności dotyczące poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Nie mniej jednak porównanie potrzeb z przewidywanymi li-
mitami finansowymi, jakie są stawiane do dyspozycji GDDKiA wskazu-
je, iż nie wszystkie zaplanowane zadania mają szansę na szybką realizację. 
Termin wykonania konkretnych inwestycji drogowych zdeterminowany 
jest przede wszystkim przez kondycję finansów publicznych, z których 
pochodzą środki na finansowanie zadań między innymi dotyczących po-
prawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednocześnie oprócz Programu 
Budowy Dróg Krajowych, programu strategicznego w zakresie budowy 
autostrad, dróg ekspresowych i dróg krajowych, GDDKiA realizuje 
inne programy, takie jak Program budowy 100 obwodnic na lata 2020 - 
2030, czy Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej przewidziany 
do realizacji w latach 2021 - 2024, którego głównym celem jest poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych. Podejmowane 
w ramach tego programu działania są ukierunkowane na zwiększenie 
ochrony uczestników ruchu oraz stworzenie bezpiecznej infrastruktury 
drogowej - a w efekcie zmniejszenie liczby wypadków i ich ofiar. Na ten 

Niebezpieczne skrzyżowanie 
w Krzewiu Wielkim

18 października br. na prośbę Komendanta Powiatowego Policji insp. 
Jacka Bandyka, przewodniczącego Rady Miejskiej Mateusza Królaka 
a także burmistrza Olgierda Poniźnika odbyło się spotkanie z senatorem 
RP Rafałem Ślusarzem. Głównym celem spotkania było bezpieczeństwo 
ruchu drogowego na drodze krajowej 30 w gminie Gryfów Śląski. Doty-
czyło skrzyżowania przy Szkole Podstawowej nr 1, skrzyżowania ul. Jele-
niogórskiej i Kolejowej a także skrzyżowania drogi krajowej nr 30 z dro-
gą wojewódzką nr 361 i droga powiatową 2515D w Krzewiu Wielkim. 
Komendant Powiatowy Policji poinformował uczestników spotkania 
o liczbie wypadków i ich ofiarach jakie miały miejsce w ostatnich latach.  
W wyniku dyskusji senator zadeklarował osobiste zaangażowanie się 
w sprawę poprawy bezpieczeństwa oraz obiecał osobiste spotkanie z panią 
Lidią Markowską dyrektorem Oddziału GDDKiA. Otrzymaliśmy też 
z biura Senatora Rafała Ślusarza odpowiedź od pani dyrektor Lidii Mar-
kowskiej, której treść zamieszczamy w całości poniżej. Mamy nadzieję, że 
osobiste zaangażowanie senatora przyczyni się do przyspieszenia popra-
wy bezpieczeństwa mieszkańców jak i uczestników ruchu drogowego na 
terenie gminy Gryfów Śląski.

Referent ds. drogownictwa Anna Petruch

Poprawa bezpieczeństwa na drodze krajowej numer 30 
– interwencja Senatora RP Rafała Ślusarza

cel z Krajowego Funduszu Drogowego przeznaczono w Polsce 2,5 mld 
zł. Z uwagi na priorytet nadany ochronie pieszych na przejściach dla pie-
szych w pierwszej kolejności planowane są działania poprawiające bez-
pieczeństwo na znacznej liczbie przejść dla pieszych, poprzez m.in. ich 
doświetlenie, oznakowanie, budowę zabezpieczeń dla pieszych w postaci 
wysp azylowych itp. Działania polegające na poprawie bezpieczeństwa 
ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi ajowej nr 30 z drogą wojewódz-
ką nr 361 i drogą powiatową nr 2512D w miejscowości Krzewie Wielkie 
zostały zgłoszone przez nas właśnie do tego planu. Planuje się budowę 
sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu wraz z wykonaniem oświe-
tlenia dedykowanego dla przejścia dla pieszych. Wstępnie zakłada się, 
że dokumentacja projektowa zostanie wykonana w 2023 r., a realizacja 
zadania w terenie w 2024 r. Nadmieniam także, że doraźnie na odcinku 
drogi krajowej nr 30 obejmującym przedmiotowe skrzyżowanie, z uwagi 
na występujące tam warunki ruchowe, wprowadzono ograniczenie pręd-
kości do 50 km/godz. 

Z poważaniem 
Dyrektor Oddziału Lidia Markowska 

PODZIĘKOWANIA
Bardzo serdecznie dziękuję za udostępnienie choinki na gryfowski 

rynek pani Helenie Komicz z Ubocza oraz za wsparcie w tej sprawie 
pani sołtys Joannie Czerwiec.

Dziękuję także za nieodpłatne osadzenie choinki oraz za jej ustro-
jenie pracownikom ZBGKiM.

W poniedziałek, z inicjatywy Szkoły Podstawowej nr 1 i osobistym 
zaangażowaniu pani dyrektor Jadwigi Hawryluk, rynkowa choin-
ka została udekorowana artystycznymi bombkami przygotowanymi 
przez wszystkie jednostki organizacyjne naszej gminy oraz osoby pry-
watne. 

Jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Choinka stano-
wić będzie ozdobę rynku przez 6 tygodni.

Burmistrz Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik

***
Dziękujemy panu Mariuszowi Kozakowi – radnemu Rady Miej-

skiej za nieodpłatną oprawę muzyczną na zabawie tanecznej w Klubie 
Seniora. 

Kierownik Klubu Seniora Edyta Piwońska
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Szanowni Mieszkańcy Gmi-
ny Gryfów Śląski,informujemy, że 
w dniu 30 listopada 2021 r. została 
podjęta uchwała nr XXXVII/210/21 
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunal-
nymi odebranymi z nieruchomości 
położonych na terenie gminy Gryfów Śląski oraz ustalenia wysokości 
stawki tej opłaty. 

Zgodnie z powyższą uchwałą od dnia 1 stycznia 2022 r. miesięczne 
stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będą:
1) dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – 34 zł od 
osoby zamieszkującej daną nieruchomość, 
2) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a po-
wstają odpady komunalne (objętych gminnym systemem gospodarki 
odpadami komunalnymi):
› dla pojemnika o pojemności 120 litrów – 24 zł,
› dla pojemnika o pojemności 240 litrów – 48 zł,
› dla pojemnika o pojemności 1100 litrów – 220 zł,
3) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub 
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypo-
czynkowe – 191 zł za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek 
letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekre-
acyjno-wypoczynkowe.

Zmiana wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi jest skutkiem ujemnego bilansu kosztów funkcjonowania gminnego 
systemu gospodarki odpadami. W okresie od stycznia do października br. 
dopłacono do systemu, który w całości powinien być finansowany z opłat 
za odpady, aż 509 961,46 zł. Dlatego też w celu zapewnienia środków na 
pokrycie wzrastających wydatków związanych z gospodarką odpadami, 
m.in. za transport i zagospodarowanie odpadów, koniecznym było pod-
niesienie obowiązujących stawek opłaty za odpady.

Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu obowiązuje:
• zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jed-
norodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komu-
nalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2 zł miesięcznie od 
osoby zamieszkującej daną nieruchomość, oraz
• opłata podwyższona – w przypadku niewypełniania obowiązku se-
lektywnego zbierania odpadów wysokość stawki opłaty za gospodaro-
wanie odpadami wzrasta dwukrotnie.

Przypominamy również, że SEGREGACJA ODPADÓW jest 
OBOWIĄZKIEM, a nie wyborem, podobnie jak wyposażenie nieru-
chomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów 
komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sa-
nitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim 
stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

Dlaczego z gryfowskich ulic 
znikają ogólnodostępne pojemniki 

do segregacji odpadów?
Ze względu na niewłaściwe korzystanie z ogólnodostępnych pojem-

ników do segregacji odpadów komunalnych, zapełnianie pojemników 
odpadami przez osoby spoza gminy, nieustannie panujący w obrębie po-
jemników nieporządek oraz powstające przy nich „dzikie wysypiska śmie-
ci”, podjęto decyzję o usunięciu z przestrzeni publicznej punktów z tzw. 
”dzwonami”. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszyscy właściciele 
nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia (we własnym zakresie) 
swoich nieruchomości w pojemniki lub worki do selektywnej zbiórki od-
padów.

insp.ds. gospodarki odpadami Agnieszka Olszówka

Od 1 stycznia 2022 r. zmiana wysokości
stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku z ustaleniem nowych stawek opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości otrzymają 
z urzędu zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie od-
padami wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych poda-
nych w deklaracji. Właściciele nieruchomości nie są zobowiązani 
do złożenia nowej deklaracji i uiszczają opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.
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Podczas sesji Rady Miejskiej Gminy Gryfów 
Śląski, która odbyła się 26 października, zako-
munikowałem radnym w obecności pani Anny 
Michalkiewicz – dyrektora M-GOK w  Gry-
fowie Śląskim, iż w ramach Polskiego Ładu 
premier Rzeczypospolitej Polskiej – Mateusz 
Morawiecki, pozytywnie rozpatrzył wniosek 
wojewody dolnośląskiego i przyznał promesę na 
kwotę 5 mln zł na przebudowę Miejsko-Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim. 
Przewidywana wartość inwestycji wyniesie  
6 mln zł. Nakład Gminy Gryfów Śląski to  
1 mln zł.

Obecnie funkcjonujący obiekt M-GOK 
znajduje się w bardzo złym stanie technicz-
nym – wymaga remontu kapitalnego. Zarów-
no pracownie tematyczne, sala teatralna jak 
i  pozostałe pomieszczenia nie spełniają norm 
niezbędnych do prowadzenia poszczególnych 
zajęć i całej działalności kulturalnej. Budynek 
nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Zmodernizowany obiekt M-GOK 
będzie spełniał wszelkie obowiązujące wymogi 
sanitarne i p.poż. oraz umożliwi prowadzenie 
działalności kulturalnej w bezpiecznych i kom-
fortowych warunkach, w tym również w odnie-
sieniu do osób z niepełnosprawnościami.

W ciągu 6 miesięcy gmina będzie musiała 
ogłosić przetarg na wykonanie zadania. Teraz 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Gryfowie Śląskim zostanie wyremontowany!

najważniejszym punktem jest sprawa noweliza-
cji projektu, w tym szczególnie kosztorysu.

Jestem przekonany, że uczynimy wszystko, 
by te środki jak najlepiej zagospodarować. Raz 
jeszcze w imieniu kierownictwa gminy, a tak-

że licznych animatorów kultury i mieszkańców 
aktywnie uczestniczących w kulturze bardzo 
serdecznie i gorąco dziękuję za środki.

Burmistrz Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik

Zakończono realizację zadań 
z Dolnośląskiego Funduszu 
Pomocy Rozwojowej 2021

Gmina Gryfów Śląski zakończyła realizację projektu pn.: „Budowa 
punktów oświetleniowych – oświetlenie dróg i chodników w Gryfowie 
Śląskim (lampy LED zasilane energią słoneczną)”.

W ramach zadania wybudowano 16 punktów oświetlenia drogowego 
LED: 6 w Gryfowie, 6 w Uboczu, 2 w Wieży i 2 w Proszówce. Ułożono 
kostkę brukową na wykonanym wcześniej parkingu o powierzchni 450m2 
przy ul. Lipowej. 

Wykonawcą budowy oświetlenia było Przedsiębiorstwo Elektryczne 
CYWIT, Witold Cybertowicz z Lubania, natomiast zatokę parkingową 
wykonała Firma Usługi Drogowo-Budowlane Aniela Sikora z Wieży.

Całkowita wartość zadania wyniosła 176  059,00 zł z czego dotacja 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 123 658,00 zł 
a wkład własny Gminy Gryfów Śląski 52 401,00 zl.

W związku z dużą ilością materiałów, w świątecznym numerze Ku-
riera Gryfowskiego prezentujemy tylko trzy prace przedszkolaków i ich 
rodziców. Kolejne będziemy sukcesywnie zamieszczać w przyszłorocz-
nych numerach KG. Obiecujemy, że zaprezentujemy na naszych łamach 
wszystkie prace powstałe w ramach tego wspaniałego projektu.

Redakcja

Grupa Motylki

Wiktoria Kucharczyk – Władysław Teodor Benda – Dziewczyna
Grupa Jeżyki

Grupa Słoneczka

Żywe obrazy

Referent ds. drogownictwa Anna Petruch
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Nad budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bohaterów Łużyckiej 
Brygady WOP w Gryfowie Śląskim obok biało-czerwonej powiewała fla-
ga olimpijska. Na boiska dumnie wkroczyła młodzież. Kolejne roczniki 
uczniów ubranych w kolory olimpijskich kół symbolizujących poszcze-
gólne kontynenty przyszły, żeby odebrać nową inwestycję i wreszcie móc 
nie tylko spoglądać na nią ze szkolnych okien, ale także przetestować. 
Sygnał do tego gwizdkiem dał senator Rafał Ślusarz.

 W środę 10 listopada, w przeddzień Narodowego Święta Niepodle-
głości w Gryfowie Śląskim odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia 
nowo powstałego kompleksu boisk sportowych. Wśród przybyłych na to 
wydarzenia gości byli politycy, samorządowcy wszystkich szczebli, pra-
cownicy gryfowskiego magistratu i jednostek mu podległych, przedstawi-
ciele wykonawcy oraz najważniejsi, ci, dla których ta inwestycja powstała, 
czyli uczniowie i nauczyciele gryfowskiej podstawówki. Wszystkich go-
rąco powitała dyrektor Jadwiga Hawryluk. – Witam wszystkich państwa 
w gościnnych progach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim 
– mówiła Jadwiga Hawryluk, która przypomniała, że Szkoła Podstawo-
wa Nr 1 im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP w Gryfowie Śląskim 
funkcjonuje już 62 lata.

24 stycznia 1959 roku na sesji gryfowskiej miejskiej rady narodowej 
przekazano informację o budowie tysiąca szkół dla uczczenia tysiąclecia 
państwa polskiego. Wśród tych tysiąca szkół znalazła się również i nasza 
szkoła. Odbiór nowej szkoły odbył się 31 sierpnia 1960 roku a dzień póź-
niej odbyła się inauguracja roku szkolnego i wybrzmiał pierwszy dzwo-
nek. – wspominała podczas uroczystości Pani Dyrektor Hawryluk, która 
nie kryła, iż przez te lata obiekt zmieniał się, ale do dziś brakowało mu 
obiektów sportowych, które spełniałby potrzeby i pomagały w realizacji 
marzeń dzieci.

O tym, iż jeszcze nie tak dawno temu boiska przy szkole podstawowej 
były w bardzo złym stanie mówił także burmistrz: – Nie wszyscy pamię-
tają, jak wyglądały te szkolne boiska. Jedno boisko trawiaste, wyboiste, drugie 
urazogenne boisko asfaltowe i brak jakichkolwiek urządzeń, do bezpiecznego 
uprawiania sportu i do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. – przy-

znawał Olgierd Poniźnik burmistrz Gryfowa Śląskiego – Z propozycją 
zmiany tej sytuacji występowali dyrektorzy szkół a także nauczyciele wycho-
wania fizycznego. Ze strony Gminy takim inicjatorem tej zmiany był nasz 
skarbnik gminy Marek Kurec, który jest absolwentem tejże szkoły. Drugą osobą 
wspierającą był gość, który jest także absolwentem tejże szkoły, a dla nas jest 
dumą i chlubą, dyrektor Wydziału Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, Pan 
Piotr Wnukowicz. – tłumaczył zgromadzonym burmistrz Gryfowa Ślą-
skiego, który dodawał, iż od chwili pojawienia się pomysłu w jego reali-
zację zaangażowało się bardzo wiele osób, od pracowników gryfowskiego 
urzędu, poprzez radnych, dyrekcję szkoły, po wspierającego budowę pana 
senatora. Dziś wszyscy, którzy przyczynili się do tego, iż tak wspania-
ły obiekt w Gryfowie Śląskim powstał otrzymali z rąk pana burmistrza, 
przewodniczącego rady i pani dyrektor szkoły najserdeczniejsze podzię-
kowania i pamiątkowe statuetki.

Tak pięknego obiektu nie byłoby bez wsparcia gryfowskich radnych, 
którzy przyznawali, że tego typu inicjatywy zawsze będą wspierać.  
– My, jako radni przysposobieni do sportu, kochający sport, jak najbardziej 
wspieramy sport w Gryfowie Śląskim – mówił nam radny Mariusz Kozak, 
który dodawał, iż cała inwestycja kosztowała ok. 2,5 miliona złotych, 
z  czego połowę musiała dopłacić gmina. – My naprawdę pełnym sercem 
jesteśmy dla dzieciaków, dla sportu, żeby szczególnie teraz po pandemii, po 
tym siedzeniu półtorarocznym w domu miały gdzie uprawiać sport. – dodawał 
gryfowski radny. 

Przy szkole podstawowej powstały trzy duże boiska plus stoły do te-
nisa, bieżnia, miejsce do pchnięcia kulą i skocznia oraz stojaki na rowery.

– Jest to obiekt lekkoatletyczny, którego brakowało na terenie Gryfowa Ślą-
skiego. Był orlik, było boisko do grania w piłkę nożną, ale nie było obiektu 
lekkoatletycznego z prawdziwego zdarzenia. – przyznawał Mateusz Królak 
przewodniczący Rady Miejskiej.

Radości z powstania kompleksu nie krył Pan Daniel Koko, Starosta 
Lwówecki, ale także mieszkaniec gminy Gryfów Śląski i od lat aktywny 
działacz sportowy – Jestem związany bardzo ściśle ze sportem, przez parę lat 
byłem prezesem gryfowskiego klubu sportowego, przez wiele lat byłem trene-
rem grup młodzieżowych, później drużyn seniorów i wiem jak brakuje tych 
obiektów sportowych na terenie każdej z gmin i to nie tylko naszego powiatu.  
Tym bardziej taka inwestycja w Gryfowie Śląskim cieszy. – przyznawał nam 
w rozmowie starosta Daniel Koko, który zwracał uwagę, iż dzięki tej in-
westycji w dzisiejszym świecie zdominowanym przez telewizję, smartfo-
ny i internet młodzież ma alternatywę do spędzania wolnego czasu i spę-
dzania go w sposób aktywny.

Nieco przekornie o sens powstania kompleksu pytał uczniów podczas 
uroczystości pan senator. – Drodzy uczniowie, po co jest nam to boisko, ta 
bieżnia, te kosze, po co nam te siatki, po co to wszystko? – pytał na wstępie 
krótkiego przemówienia senator Rafał Ślusarz i szybko śpieszył z odpo-
wiedzią – Żebyśmy mogli uprawiać sport. Ale, po co człowiek ma uprawiać 
sport? Ano są ku temu przyczyny. Po pierwsze człowiek, który uprawia sport 
jest zdrowszy, jego serce lepiej pracuje, jego mięśnie się wzmacniają, jego stawy 
stają się elastyczne, jest odporny na choroby, … i to jest pierwszy powód, dla 
którego warto uprawiać sport. Ale jest też drugi powód. To jest formowanie 

Otwarcie boisk wielofunkcyjnych w SP nr 1
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charakteru. Bo pomyślcie uczniowie, czy człowiek leniwy osiągnie jakieś efekty 
w sporcie? Trzeba wstać od komputera, przyjść i ćwiczyć. Ale bez tego nie będzie 
sukcesów. A trzecim powodem, dla którego warto uprawiać sport jest współza-
wodnictwo. – zapewniał pan senator.

Michał Rogowski z Akademii Piłkarskiej Zagłębia Lubin, który, na 
co dzień zajmuje się szkoleniem młodych talentów, ale także dużo jeź-
dzi po Polsce w poszukiwaniu tych talentów przyznaje, iż niejedno bo-
isko miał okazję już przetestować. Kompleks w Gryfowie Śląskim trener 
ocenia bardzo wysoko. – Bardzo fajny pod względem technicznym obiekt.  
Jest to obiekt całoroczny, drenaż boiska pozwala trenować w różnych warun-
kach pogodowych. – zauważał trener Rogowski – Mówimy o KGHM-ie, mó-
wimy o profesjonalnej piłce, ale musimy pamiętać, że wszystko zaczyna się w 
takich miejscach jak tutaj. Kompleks ten powinien być inspiracją. I oby był jak 
najbardziej oblegany, bo to w tych czasach jest najtrudniejsze. – przyznawał 
nam trener Akademii Piłkarskiej Zagłębia Lubin.

Na uroczystość otwarcia kompleksu boisk pan starosta, wraz z prze-
wodniczącą Rady Powiatu Lwóweckiego Małgorzatą Szczepańską i rad-
nym Tadeuszem Jagiełło przyszli z prezentami dla uczniów gryfowskiej 
podstawówki. – Uznaliśmy z panią przewodniczącą, która reprezentuje całą 
Radę a ja Zarząd Powiatu, że podarujemy młodzieży piłki sportowe i tak jak 
przystało na kompleks sportowy, gdzie jest boisko do kosza, do ręcznej, do piłki 
nożnej, to do każdej z tych dziedzin sportu ufundowaliśmy piłki. – tłumaczył 
Starosta Lwówecki. 

Z upominkami dla uczniów przyszli także gryfowscy radni. – My, jako 
radni, myśląc o prezencie dla uczniów poszliśmy w kierunku lekkoatletyki. 
Dlatego prezent od Rady to są płotki do lekkoatletyki, bo chcielibyśmy, żeby 
lekkoatletyka oprócz piłki nożnej w Gryfowie Śląskim bardzo mocno się rozwi-
nęła. – tłumaczył radny Mariusz Kozak. 

Płotki, żeby dzieci od małego uczyły się pokonywania przeszkód, żeby 
pokonywały wszelkie przeszkody i z sukcesami przez życie szli. – wyjaśniał 
pan przewodniczący Rady – Życzymy dzieciakom, żeby jak najczęściej z tego 
kompleksu korzystały i po południu i w trakcie zajęć sportowych. – dodawał 
Mateusz Królak.

Poświęcenia obiektu dokonał ks. Krzysztof Kurzeja, proboszcz parafii 
pw. św. Jadwigi Śląskiej w Gryfowie Śląskim.

Po części oficjalnej na boiska weszli uczniowie. Sygnał do rozpoczęcia 
zajęć gwizdkiem dał pan senator. I wystartowali. Jedni grali w koszyków-
kę, inni piłkę ręczną, a jeszcze inni trenowali skok wzwyż, skok w dal 
i pchnięcie kulą. Obok trenerzy z AP Lubin prowadzili zajęcia dla na-
stępców Lewandowskiego. Nie brakowało także chętnych do gry w ping 
ponga.

Wczoraj wszystkie boiska były oblegane przez uczniów. To cieszy.  
My wierzymy, że obiekt ten będzie symbolem zdrowego wysiłku sporto-
wego, przełamywania słabości i rywalizacji w duchu fair play i że pozwoli 
dzieciom i młodzieży rozwijać swoje pasje i każdego dnia sięgać „jeszcze 
wyżej”. Mamy także nadzieję, że teraz do Gryfowa Śląskiego będą przy-
jeżdżali uczniowie z okolicznych miejscowości, żeby właśnie tu trenować 
i brać udział we współzawodnictwie. Oby obiekt służył jak najdłużej.

-/zdjęcie z drona: Mariusz Dragan/-
Źródło: lwowecki.info
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W ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych „Mocni” pod tytułem „Zdrowa kuchnia na 
uboczu – integracja i aktywizacja rodzin osób z niepełnosprawnością” 
odbyło się sześć warsztatów dla rodziców i opiekunów. Zgodnie z zało-
żeniem poznano na nich tajniki ziół i naturalnych remediów (Tradycja 
i kultura zielarska regionu Gór Izerskich), zgłębiono temat gotowania 
roślinnego z dostępnych produktów, kupowanych lokalnie, minimalizo-
wania odpadów, korzystania z dóbr wokół nas (Nie marnuJemy), a także 
ogrodnictwa, którym, jak się okazało, uczestnicy bardzo się interesują. 
Jemu to poświęcono dwa ostatnie warsztaty, na których podjęto tematy 
takie jak: zakładanie i planowanie ogrodu, kształtowanie terenu, dobór 
roślin, tworzenie mikroklimatów - rzecz działa się pod hasłem Agrole-
śnictwo i współpraca z Ziemią. 

Prelegentkami były członkinie Stowarzyszenia Iseris: Paulina Suli-
ma – psycholożka kliniczna oraz zielarka i fitoterapeutka przy Instytucie 
Zielarstwa Polskiego, absolwentka pierwszych w Polsce studiów z Uważ-
ności i Współczucia na Uniwersytecie SWPS, Karolina Olejniczak – eko-
nomistka z 10 letnim doświadczeniem w pracy w gospodarstwach ekolo-
gicznych oraz w sadach w Polsce i za granicą (m.in. w Maroko, Senegalu 
i Gambii) oraz Iwona Bałdyga - filozofka i pedagożka, współtwórczyni 
m. in. gospodarstw ekologicznych w Polsce, Europie Zachodniej, Pan-
deli i Nepalu, krakowskiego ogrodu miejskiego na Krzemionkach, For 
Suwerenności Żywnościowej w Warszawie, Sudeckiego Domu Nasion 
w Kaczawach. 

Inicjatywa spotkała się z zainteresowaniem uczestników i z pewnością 
zaowocuje współpracą z prelegentkami w przyszłości. Całość projektu 
podsumujemy w kolejnym numerze Kuriera.

 
„Projekt sfinansowany 
ze środków Programu

 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
NOWE FIO na lata 2021-2030”

13 listopada OSP pod wodzą pani prezes Kamili Zajączkowskiej od-
wiedziła siedzibę Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„Mocni” w Uboczu. To była fantastyczna niespodzianka dla podopiecz-
nych. Uśmiechy od ucha do ucha na każdej buzi, oglądanie z bliska sprzę-
tu strażackiego, przymierzanie kasków, a nawet sesja zdjęciowa w samo-
chodach ! Strażacy mają wielkie serca i chętnie się nimi dzielą. Zawsze 
można na nich liczyć! 

Druhny i Druhowie w imieniu naszych podopiecznych serdecznie 
dziękujemy!

Zdrowa kuchnia, zdrowsze życie

Ochotnicza Straż Pożarna 
czyli super ekipa u Mocnych
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W trakcie dwóch jesiennych miesięcy – w październiku i listopadzie 
bieżącego roku, realizowany był projekt autorstwa Katarzyny Bronowic-
kiej – Wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 
im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim i Mieczysława Gnacha – nauczy-
ciela tej Szkoły – „Gryfowski Teatr pod Fontanną” – odsłona I – Gryfow-
skie Czytanie Wielkich Dzieł Literatury – Władysław Stanisław Rey-
mont – „Chłopi”, część I „Jesień”.

Był on jedną z form przedsięwzięcia przygotowanego przez Miejsko-
-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim, w ramach Narodowego 
Centrum Kultury „Dom Kultury – Inicjatywy Lokalne”, dofinansowane-
go ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Celem inicjatywy było przybliżenie uczniom ZSOiZ im. Jana Pawła 
II w Gryfowie Śląskim oraz Gryfowskich Szkół Podstawowych, a przede 
wszystkim mieszkańcom miasta i gminy, twórczości literackiej Wybitne-
go Polskiego Noblisty, ze szczególnym uwzględnieniem Jego najważniej-
szego dzieła – „Chłopów”.

Istotnym aspektem naszych działań miała być integracja pokoleniowa 
gryfowskiej społeczności na gruncie artystyczno-literackim, a także edu-
kowanie, szczególnie młodych ludzi, poprzez ukazanie im historyczne-
go tła przemian społeczno-kulturowych, zachodzących w obrębie stanu 
chłopskiego na ziemiach polskich, w II połowie XIX wieku i na początku 
wieku XX. 

Realizowany projekt składał się z dwóch podstawowych części.
W październiku 2021 roku, w Szkole Podstawowej 

Nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie 
Śląskim, z udziałem ponad 100 uczniów ZSOiZ im. Jana 
Pawła II oraz Szkół Podstawowych z Gryfowa Śląskiego 
miały miejsce warsztaty etnograficzno-historyczne.

Ich celem było ukazanie młodzieży wartości arty-
styczno-literackich, jak również kulturalno-etnograficz-
nych zawartych w „Chłopach” Władysława Stanisława 
Reymonta. Odbywało się to poprzez frapujące pogadanki 
wygłaszane Panią Annę Pląskowską – dyrektor Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Gryfowie Śląskim o życiu Wielkie-
go Polskiego Pisarza. Ważną częścią spotkań w Szkole 
Podstawowej Nr 2 było oglądanie prezentacji multime-
dialnej, ukazującej dorobek edukacyjno-kulturowy nie-
istniejącej już Szkoły Podstawowej w Uboczu, noszącej 
imię Władysława Stanisława Reymonta. Była ona przez 
blisko 20 lat aktywnym członkiem „Ogólnopolskiej Federacji Szkół Rey-
montowskich”. Na początku każdych zajęć, Mieczysław Gnach przedsta-
wiał słuchaczom założenia projektu oraz kreślił rolę i znaczenie chłopów 
w procesie tworzenia nowoczesnego narodu polskiego.

Każda z trzech wizyt w przyjaznych murach Szkoły Podstawowej Nr 2 
kończyła się zwiedzaniem „Izby Pamięci Reymontowskiej”, przeniesionej 

ze szkoły uboczańskiej. We wszystkich spotkaniach ważną rolę odgrywał 
Pan Waldemar Pasternak, nauczyciel informatyki, który zajmował się wi-
zualizacją prezentacji multimedialnej oraz fotograficznym dokumentowa-
niem przedsięwzięć.

Finalnym akordem przybliżenia odbiorcom twórczości Władysława 
Stanisława Reymonta było zorganizowanie w samo południe, 6 listopada 
2021 roku, czytania fragmentu 1 części „Chłopów”. Odbyło się to, w tra-
dycyjnym już miejscu, czyli obok fontanny na gryfowskim rynku.

W niesprzyjających warunkach atmosferycznych, chłodzie i silnych 
porywach wiatru, „odstraszających” Gryfowian do udziału w „spektaklu”, 
zostało przedstawionych siedem zróżnicowanych pod względem treści 
fragmentów powieści.Czytali je:
– Daniel Koko – starosta powiatu lwóweckiego – jako „Wójt”,
– Ksiądz Krzysztof Antończak – wikariusz Parafii pw. Św. Jadwigi Ślą-
skiej – jako „Ksiądz”,
– Jan Wysopal – prezes „Towarzystwa Miłośników Gryfowa”  
– jako „Maciej Boryna”,
– Arkadiusz Cichoń – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, nauczyciel 
w ZSOiZ im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim – jako „Antoni Boryna”.

Na tle tej „gwiazdorskiej” obsady, znakomicie zaprezentowały się 
uczennice gryfowskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodo-
wych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim: Marcela Wnukowicz – jako 
„Józka Borynówna”, Alicja Ostrowska – w podwójnej roli jako „Agata” 
i „Jagna”, Marcelina Moroz – jako „Wójtowa”, Karolina Koman – jako 
„Hanka Borynowa”.

W rolę narratora wcielił się Mieczysław Gnach, który również, przed 
„czytaniem” fragmentów „Chłopów”, przedstawił krótki wykład o życiu 
i twórczości Władysława Stanisława Reymonta ze szczególnym uwzględ-
nieniem Jego najwybitniejszego dzieła. Ukazał „Chłopów” na tle skom-
plikowanych wydarzeń historyczno-społecznych, kreujących znaczenie 
stanu włościańskiego w procesie tworzenia nowoczesnego narodu pol-
skiego, w II połowie XIX i na początku XX wieku.

Integralną częścią zespołu przygotowującego nasze „czytanie” były 
działania: pana Piotra Wacha – inżyniera dźwięku z „Teatru Polskiego” 
we Wrocławiu, odpowiedzialnego za profesjonalne nagłośnienie przed-
sięwzięcia, pana Waldemara Pasternaka, nauczyciela ZSOiZ im. Jana 
Pawła II w Gryfowie Śląskim, który kamerą i aparatem fotograficznym 
rejestrował „spektakl”, Kacpra Koćmierowskiego – ucznia ZSOiZ im. 
Jana Pawła II, jako asystenta inżyniera dźwięku.

Autorzy i organizatorzy projektu dziękując wszystkim jego uczest-
nikom, wyrażają równocześnie nadzieję, że czytanie kolejnych części 
„Chłopów” będzie już w niedalekiej przyszłości kontynuowane, już poza 
formalną stroną niniejszego projektu.

Organizatorzy

Gryfowskie Czytanie – czyli dwie odsłony 
„Chłopów” Władysława Stanisława Reymonta
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2 października w szkolnej bibliotece Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych i Zawodowych w Gryfowie Śląskim została otwarta wystawa prac 
plastycznych Alicji Tudruj i Natalii Gagatek. Uczennice zaprezentowały 
prace na wysokim poziomie artystycznym. Tematem przewodnim wysta-
wy są rysunki inspirowane grami : m.in.. Gris, BATIM, Fnaf, Undertale, 
wykonane ołówkiem. Dziewczyny rysują również przypadkowe osoby lub 
postaci. Natalia ma wiele zainteresowań: grafika komputerowa, rysowa-
nie, kolorowanie, malowanie, łucznictwo, tworzenie muzyki, śpiew, ta-
niec (klasyczny), czytanie, hodowla (gołębie nimfy), papierowe RPG, gry 
planszowe i komputerowe. Natomiast Alicja, jest w trakcie poszukiwania 
swojego stylu, a obecnie rysuje postacie fikcyjne z gier i anime. 

Przygotowaniem wystawy zajęła się pani Agata Pender, która jak za-
wsze, wśród naszej młodzieży znajduje osoby utalentowane.

Niezapomniana Noc Bibliotek 
w gryfowskim ZSOiZ 

Noc Bibliotek to wielkie święto czytania, które w niekonwencjonalny 
sposób zachęca do korzystania z zasobów bibliotecznych. Uczestniczyli 
w niej również uczniowie ZSOiZ w Gryfowie Śląskim. Hasło przewodnie 
tegorocznej akcji brzmiało „Czytanie wzmacnia”. Zanim przystąpiliśmy 
do strawy duchowej, wzmocniliśmy nasze ciała posiłkiem w  pobliskiej 
pizzerii. Biblioteczne spotkanie z literaturą rozpoczęliśmy od prezentacji 
ulubionych książek. Były opowieści o najciekawszych lekturach, recenzje 
i głośne czytanie fragmentów. Wzmocnieni czytaniem relaksowaliśmy 
się, rozwiązując literacką krzyżówkę. Na koniec odbyła się projekcja fil-
mu towarzyszącego tegorocznej Nocy Bibliotek – „Operacja: Człowiek 
w czerni” ekranizacji książki z serii „Biuro Detektywistyczne”. 

Podczas spotkania można było również obejrzeć wystawę prac pla-
stycznych uczennic naszej szkoły Alicji Tudruj i Natalii Gagatek z klasy 
III TL- Technikum w zawodzie Technik Leśnik oraz prezentację nowo-
ści czytelniczych biblioteki szkolnej i Biblioteki Publicznej Miasta i Gmi-
ny Gryfów Śląski. 

Noc Bibliotek stała się także okazją do wypożyczenia książek ze 
szkolnej biblioteki. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, wzięli w 
niej udział uczniowie klasy II o, II TLI oraz III TL. Nad jej organizacją 
i prawidłowym przebiegiem czuwały szkolna bibliotekarka i polonistka: 
Agata Pender i Monika Hołoga. Na zakończenie z całą pewnością mo-
żemy stwierdzić, że czytanie wzmacnia, rozwija kreatywność, a nasze 
spotkanie pokazało, że wzmacnia również relacje, które w ostatnim cza-
sie tak bardzo ucierpiały. Dzięki czasowi spędzonemu w naszej szkolnej 
bibliotece poznaliśmy się jeszcze bliżej, niektórzy ujawnili swoje talenty 
i zainteresowania, wszyscy dobrze się czuli i nie spieszyli do domu. 

Wystawa prac plastycznych Alicji i Natalii 

Agata Pender
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Dwudziestego siódmego listopada 2020 
roku Sejm RP ustanowił pięciu patronów 2021 
r. Jednym z nich został Kardynał Stefan Wy-
szyński, w 120 rocznicę urodzin i 40 rocznicę 
śmierci. 

Ukoronowaniem uroczystości upamięt-
niających w 2021 roku tego wielkiego męża 
polskiego Kościoła była msza beatyfikacyjna, 
która odbyła się 12 września b.r. w Świątyni 
Opatrzności Bożej w Warszawie. 

Wraz z Kardynałem Wyszyńskim, do godności błogosławionej została 
wyniesiona matka Elżbieta Róża Czacka, założycielka Towarzystwa Opieki 
nad Ociemniałymi w Laskach.

Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 roku w miejscowości Zuze-
la k. Łomży. Po ukończeniu liceum we Włocławku, studiował również we 
Włocławku w Wyższym Seminarium Duchownym i 3 sierpnia 1924 roku 
otrzymał święcenia kapłanskie.Doktorat z prawa kanonicznego i nauk spo-
łecznych uzyskał na Lubelskim KUL-u w 1928 roku. 

Podczas II wojny światowej głosił rekolekcje i działał w konspiracji w róż-
nych środowiskach. Jest również w jego biografii wątek udziału w Powstaniu 
Warszawskim, o czym jest między innymi mowa w filmie „Wyszyński – ze-
msta czy przebaczenie”. Los zetknął go również z ociemniałymi z podwar-
szawskich Lasek, gdzie został ich kapelanem. Ośrodek był prowadzony przez 
siostry Franciszkanki pod kierunkiem siostry Róży Czackiej.

Dnia 4 marca 1946 roku został Ordynariuszem Lubelskim, a 12 maja 
tego samego roku otrzymał z rąk swojego poprzednika, Kardynała Augusta 
Hlonda sakrę biskupią. Za swoje motto biskupie przyjął słowa „Bogu same-
mu” (Soli Deo).

Prymasem Polski i równocześnie Metropolitą Gnieźnieńsko-Warszaw-
skim został mianowany 16 listopada 1948 roku. Kardynał Wyszyński został 
przez wiernych nazwany Prymasem Tysiąclecia.

Jak podają źródła, jego wielkość objawiła się w pełni w okresie pełnienia 
posługi Kardynała, na którą to funkcję został powołany przez Papieża Piusa 
XII na Konsystorzu w dniu 12 stycznia 1953 roku. Niestety, ateistyczne, po-
wojenne władze Polski nie zezwoliły Prymasowi na wyjazd na tę uroczystość 
do Rzymu, a już 26 września tego samego roku został aresztowany i w czte-
rech różnych miejscach odosobnienia spędził ponad trzy lata.

To doświadczenie zdeterminowało prawdopodobnie późniejszy kieru-
nek działania Kardynała, gdyż właśnie wtedy zaczął przygotowywać wielkie 
dzieła duszpasterskie, powszechnie uznane i pamiętane do dzisiaj. 

W nauczaniu stawiał głównie na rodzinę i na młodzież. Cechowała go 
bezkompromisowa postawa, a równocześnie wielka otwartość i szacunek do 
każdego człowieka, które to cechy ukształtowały go zarówno jako człowieka, 
jak i kapłana. 

Już w 1950 roku podpisał z władzami porozumienie gwarantujące pol-
skiemu Kościołowi swobodę działalności duszpasterskiej, ale pozostało ono 
tylko na papierze. W praktyce Kościół był kontrolowany i brutalnie atakowa-
ny, w związku z czym, Prymas wydał słynny protest „Non possumus”.

Podczas pobytu w więzieniu wpadł na pomysł odnowienia Ślubów Ja-
snogórskich, złożonych Matce Bożej przez Jana Kazimierza. Akt odnowie-
nia ślubów odczytał w 1956 roku na Jasnej Górze biskup Michał Klepacz.  

Beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia
Po uwolnieniu w październiku 1956 roku, rozpoczął przygotowania do Wiel-
kiej Nowenny na cześć tysiącletniej rocznicy przyjęcia przez Polskę Chrztu. 
W 1965 roku, wraz z Episkopatem Polski zwrócił się do Biskupów niemiec-
kich z apelem o pojednanie narodu polskiego i niemieckiego (słynne „prze-
baczamy i prosimy o przebaczenie”).

W imię milenijnych zobowiązań narodu polskiego, 3 maja 1966 roku zo-
stał ogłoszony akt oddania narodu polskiego Matce Bożej.

Stając niezłomnie w obronie praw człowieka podczas konfliktów społecz-
nych, w latach 1980-1981 pośredniczył w rozmowach Solidarności z władza-
mi. Współpracował również blisko z ówczesnym Arcybiskupem Krakowa, 
Karolem Wojtyłą, który uważał Prymasa za swojego duchowego ojca. 

Znamienne są słowa Papieża Jana Pawła II, który powiedział, że gdyby 
nie było biskupiego i prymasowskiego posługiwania Stefana Wyszyńskiego, 
nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża Polaka. 

Prymas Stefan Wyszyński zmarł w Warszawie 28 maja 1981 roku.  
30 maja 1989 r. Papież Jan Paweł II rozpoczął jego proces beatyfikacyjny, 
który zakończył się 12 września 2021 roku uroczystościami, o których mowa 
na wstępie. 

Helena Okulowska

Montaż portretu Błogosławionego Prymasa Polski – Stefana Wyszyńskiego  
autorstwa Bogusława Onsowicza w gryfowskim kościele.
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Nasze remedium na 
smutki to oczywiście 
książki. Kolejna por-
cja nowości zagościła 
już na bibliotecznych 
regałach. Tym razem 
przygotowaliśmy dla 
Państwa m.in.:
„Idziesz do więzienia” 
i „Kobiety bez litości” 
– opowiadania skan-
dynawskiej królowej 
kryminałów Camilli 
Läckberg.
„Petersburską trylogię” Ally Chrzanowskiej – historia trzech pokoleń 
rosyjskich emigrantów, osadzona w urokliwym Petersburgu, na tle wyda-
rzeń historycznych XX wieku.
„Laboranci u Ducha Gór” – najnowsza publikacja Przemysława Wiatera 
poświęcona dawnemu ziołolecznictwu w Karkonoszach i Górach Izer-
skich.
„Dawne i przyszłe wiedźmy” Alix E. Harrow – powieść osadzona w re-
aliach XIX-wiecznej Ameryki Północnej, gdzie rozkwita właśnie ruch 
sufrażystek. Trzy główne bohaterki schodzą na ścieżkę wiedźm, by upo-
mnieć się o swoje prawa. To powieść o ponadczasowym charakterze, 
będąca jednocześnie swego rodzaju hołdem, złożonym nieugiętej mocy 
i wytrwałości kobiet w walce o swoje prawa. 
„Anomalia” Hervé Le Telliera – na skutek niezrozumiałej anoma-
lii ten sam samolot rejsu Paryż–Nowy Jork, z tymi samymi pasażerami 
na pokładzie, ląduje w miejscu docelowym dwa razy: raz w marcu, a raz 
w czerwcu. Autor zmusza nas do podjęcia myślowego ćwiczenia i zada-
nia sobie kilku zasadniczych pytań. Jak by zareagowały: religia, rządy, 
społeczeństwo, nauka, gdyby obywatele różnych krajów nagle się zdu-
plikowali? 
„Filozofia dla zabieganych. Mała książka o wielkich ideach” Jonny’ego 
Thomsona – to fascynująca podróż po świecie idei największych myśli-
cieli od starożytności po współczesność, o niezwykle szerokim zakresie 
tematycznym: od strategii wygrywania gier planszowych Sun Zi po prze-
myślenia Freuda na temat naszego popędu śmierci; od poglądów de Be-
auvoir, która wierzyła, że instynkt macierzyński jest mitem, po kosmitów 
Fermiego i zasady robotyki Asimova.
„Anatomia doktora Mengele” Margherity Nani – dekadę po zakoń-
czeniu II wojny światowej do niewielkiej miejscowości w sercu Brazylii 
przybywa tajemniczy Niemiec. Szukając pokoju do wynajęcia, znajduje 
gościnę u rodziny Souza. Córka gospodarzy Pia wydaje się zauroczona 
tajemniczym nieznajomym. Nikt nawet nie podejrzewa, że gościem jest 
nazistowski lekarz Josef Mengele. 
„Pół roku na Saturnie” Małgorzaty Sidz – bohaterka dostaje od losu  
(i leniwego wykładowcy uniwersyteckiego) pół roku na to, żeby odnaleźć 
siebie. Nowe pomysły na życie odbijają się w tutorialach, piosenkach k-
-pop i filmach Quentina Tarantino. Sens życia kryje się na Wikipedii, 
miłość na Tinderze, a odpowiedzi na pytania o Wszechświat – w ciem-
nych zakamarkach Google’a i przepowiedniach wróżbity. 
„Matka siedzi z tyłu” Joanny Mokosy-Rykalskiej – autorka stworzyła 
istną lożę szyderców i czuje się w niej jak ryba w wodzie. Siedzi z tyłu, 
ale czujnym okiem skanuje każdą sferę życia. To idealna lektura dla tych, 
którzy chcą sobie odpuścić. Dla zmęczonych codziennością, dla wszyst-
kich, którzy mają chęć założyć wygodne kapcie, wyciągnięty dres i po-
pijając herbatę zanurzyć się w absurdalnym i pełnym przygód świecie 
absurdu i groteski. 
„Na rozkaz diabła Geralda Brittle’a – jedna z najsłynniejszych spraw 
Eda i Lorraine Warrenów, przedstawiona w filmie Obecność 3. Gdy Arne 
Cheyenne Johnson popełnił bestialskie morderstwo, sprawa natychmiast 
trafiła na pierwsze strony gazet. Proces sądowy był bezprecedensowy. 
Po raz pierwszy w historii Stanów Zjednoczonych podejrzany bronił się, 
twierdząc, że został opętany przez demona. 

Po te i wiele innych nowości zapraszamy do biblioteki.
Oprac. Sandra Gałka

Darmowe lekarstwo 
na jesienną chandrę 

Do biblioteki w Uboczu przybył Pluszowy Miś, który powitał dzieci 
swoim słodkim ,,co nieco”. Zabawom i wesołym pląsom nie było końca. 
Młodzi czytelnicy wykazali się znajomością bohaterów książek, których 
tematyka oczywiście dotyczy ukochanych niedźwiadków. Rozwiązywali 
zagadki i konkursy bez najmniejszej pomyłki. Kolejną atrakcją tego dnia 
był wieczór tajemniczych wróżb andrzejkowych. Wróżka Laura przepo-
wiadała co i kogo czeka w przyszłości. Dzieci między atrakcjami tego 
dnia korzystały ze słodkiego poczęstunku. Dziękujemy gorąco pani Kasi 
Bruchal za pyszne ciasto. 

Święto misia i andrzejki w Uboczu

Joanna Czerwiec
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Na czym polega istota spotka-
nia z książką? Czy ludzie czytający 
to archaiczni dziwacy a dyskusyjne 
kluby książki z daleka trącą mysz-
ką? Dlaczego Czesi biją nas na głowę 
w czytelnictwie (w tej kategorii wy-
przedzają nas również Łotysze i Li-
twini). Czy esej jest remedium na tę 
sytuację?

Na te i wiele innych pytań próbo-
wali odpowiedzieć członkowie DKK 
Nie -poczytalni na jubileuszowym, 
bo z okazji 15 lecia, spotkaniu, któ-
rego gościem honorowym był doktor 
nauk humanistycznych Robert Mer-
tuszka. Dziękujemy za to spotkanie. 
Prawdziwy transfer wiedzy w obie 
strony. M. Szczepańska

Dlaczego Czesi biją nas na głowę?
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Ufundował nagrobek
Od 2018 r. obowiązuje Ustawa o grobach weteranów walk o wolność i nie-

podległość Polski. Powstała ona w setną rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości, oddając hołd przeszłym pokoleniom, które swoją postawą oraz 
walką o niepodległą i suwerenną Ojczyznę walnie przyczyniły się do wyzwo-
lenia Narodu Polskiego. Ustawa określa m.in. zasady i tryb prowadzenia ewi-
dencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski przez Instytut 
Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu. Zgodnie z Ustawą grobami weteranów walk o wolność i niepodległość 
Polski są groby osób, które walczyły o odzyskanie niepodległości Polski lub 
w obronie niepodległości i granic suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej, biorąc 
udział w wojnach, działaniach zbrojnych i niepodległościowych oraz powsta-
niach narodowych w okresie od 1768 r. do 1963 r.; funkcjonariuszy cywilnych 
władz powstań narodowych, administracji podziemnego Państwa Polskiego 
w okresie wojny 1939–1945, członków władz i Rządu Rzeczypospolitej Pol-
skiej na uchodźstwie w latach 1939–1990, a także podziemnych niepodległo-
ściowych organizacji cywilnych w latach 1945–1956.

Ewidencję grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski 
prowadzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Wpis do ewidencji gro-
bu znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej następuje na 
wniosek osoby fizycznej, fundacji, stowarzyszenia, kościoła lub związku 
wyznaniowego, innej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędą-
cej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub z urzędu.

Pan Mieczysław Nowik, były mieszkaniec Ubocza, związany z Gryfo-
wem rodzinnie, od lat interesuje się powojenną historią naszych terenów, 
losami osób zapomnianych, walczących o niepodległość kraju. Przebywa-
jąc kilka miesięcy temu w Gryfowie wypatrzył na cmentarzu przeznaczony 
do likwidacji grób Jana Pułki. Podczas rozmowy z panią Elwirą Urbańską, 
upewnił się, że to grób żołnierza AK, komendanta powojennego posterun-
ku w Gryfowie Śląskim, jak wspomina pani Elwira, więzionego z powodów 
politycznych w 1949 r. Pan Mieczysław Nowik zgłosił grób Jana Pułki do 
ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski w IPN 
we Wrocławiu. Ponadto, dla uczczenia pamięci zmarłego 11 grudnia 1980 
r. gryfowianina, pan Mieczysław ufundował widoczny na zdjęciu nagrobek.

W czasach, gdy jeszcze nie istniało połączenie kolejowe do Mirska, Świe-
radowa, czy Pobiednej w naszej miejscowości wzrosła liczba dorożkarzy i fur-
manów, którzy swoimi konnymi zaprzęgami z dworca kolejowego w Gryfowie 
Śląskim, przewozili podróżnych oraz rozmaite towary do miejscowości poło-
żonych na Pogórzu Izerskim. Interes się opłacał, na bazie konnego transportu 
powstawały małe fortuny i znane rody furmanów. Takie nazwiska jak Schmidt, 
Lachmann, Doring i Weiner na trwałe weszły do historii dawnego Greiffen-
berga. Zwłaszcza „stary Weiner” cieszył się poważaniem wśród mieszkańców. 
Był przykładem pracowitości i zaradności, gdyż w swoich młodych latach miał 
szczęście wozić ministra poczty Stephana po Pogórzu Izerskim. 

Największym oryginałem wśród ówczesnych dorożkarzy był Franz 
Schmidt. Miał on, jak to się mówi, „diabła za skórą” oraz swoiste poczucie 
humoru. Swojemu przyjacielowi w czasie wspólnego posiedzenia w lokalu ga-
stronomicznym, w stanie nieco podchmielonym napełnił cylinder musztardą. 
Gdy ten założył owe szacowne nakrycie głowy, miły nastrój pękł, a odwieczna 
przyjaźń runęła w gruzach. Gdy nieszczęśnik, ofiara tej przyjacielskiej zbrodni 
zjawił się w domu, cały ochlapany musztardą, spotkał się z ostrą, ale zrozu-
miałą reprymendą swojej małżonki. Tutaj trzeba przyznać, że Franz Schmidt 
szybko naprawił szkody. Kupił nowy cylinder, a u miejscowego krawca na swój 
koszt, kazał płaszcz i ubranie doprowadzić do pierwotnej świetności. Potem, 
zaprosił swojego przyjaciela na kufel piwa, gdzie w swoim towarzyskim kręgu 
wznieśli toast za przyszłość nowej, męskiej, szorstkiej przyjaźni.

Z czasem wszyscy dorożkarze zostali wyparci z rynku przez samochody 
i autobusy. Wielu pożegnało się z zawodem lub znajdowali inne zajęcie. Tylko 
jeden trwał nadal na swoim posterunku. Był to Gustaw Scholtz, nazywany 
przez dawnych gryfowian – „Happelscholtzem”. Gdy szło się ulicą, na której 
mieszkał, na drzwiach jego domu wisiał szyld - „Właściciel dorożki - Gustaw 
Scholtz”. Był człowiekiem, jak kiedyś mówiono, starej szkoły, zasad i wychowa-
nia. Zrośnięty, ze swoim koniem i dorożką na wieczność, tak został zapamię-
tany przez byłych mieszkańców Gryfowa Śląskiego. Jak wspominają, przejazd 
jego dorożką przez miasteczko i okolice były radością życia. O jego jeździe, 
dzieci gryfowskie śpiewały piosenkę „Hop, hop, Happelschultz idzie w galop”. 
Pomału stawał się postacią kultową naszego miasteczka, tym bardziej, że ra-
zem ze swoim koniem i dorożką zagrał w niemieckim filmie pt. „Lumpenmül-
lers Lieschen”, który kręcono w okolicach Jeziora Złotnickiego, zamku Gryf 
oraz przy kościele w Dolnej Wieży. W jednej w ostatnich scen kończących film, 
ostatni gryfowski dorożkarz odjeżdżał spod kościoła w Wieży, wioząc szczęśli-
wą młodą parę. Gdy parę lat później film był wyświetlany w gryfowskim kinie 
w tym to momencie widzowie bili brawa. Jednak i on z czasem musiał poddać 
się dominacji aut i autobusów. W 1930 roku ostatni raz poszedł do swojej stajni, 
gdzie pożegnał się ze swoim wiernym przyjacielem mówiąc – „No Fryc, robimy 
sobie wolne, My swój obowiązek spełniliśmy”. I tak to ostatni gryfowski dorożkarz 
przeszedł do wielkiej historii małego miasteczka.

Oprac. Jan Wysopal

Ostatni gryfowski dorożkarz



LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2021   KURIER GRYFOWSKI  21

Prawnik radzi
W grudniowym numerze Kuriera Gry-

fowskiego prawnik pani Bernadetta Baszak porusza temat umowy za-
wartej pod wpływem błędu.

Jeśli mają Państwo pytania związane z zagadnieniami poru-
szanymi przez naszego prawnika, możecie je zadać za po-
średnictwem Kuriera Gryfowskiego i na jego łamach zosta-
nie udzielona odpowiedź lub też uzyskać nieodpłatną poradę 
prawną w biurze senatora Rafała Ślusarza w każdą środę od 
16:00 do 17:00.

Zdarza się, że niezupełnie świadomie podejmujemy decyzje, które 
mogą okazać się sprzeczne z naszą wolą, a skutki takich decyzji mogą pro-
wadzić do problemów finansowych, osobistych, a nawet rodzinnych. Dziś 
po krótce przedstawię tak zwane wady oświadczeń woli, dzięki którym 
można uchylić się od skutków prawnych swojego oświadczenia woli pp. 
zawarcia umowy. Ustawodawca w kodeksie cywilnym przewidział szereg 
nieprawidłowości przy składaniu oświadczeń woli, które mogą nam być 
pomocne (art. 82 – 88 k.c.).

Pierwszą wskazaną w kodeksie cywilnym wadą jest wada polegająca 
na braku świadomości lub swobody, uregulowana w art. 82 k.c., który 
wskazuje: „Nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która 
z  jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świa-
dome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to w 
szczególności choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo in-
nego, chociażby nawet przemijającego, zaburzenia czynności psychicz-
nych”. Drugą wskazaną wadą jest tzw. pozorność, uregulowana w art. 
83 k.c., który w § 1 stanowi: „Nieważne jest oświadczenie woli złożone 
drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru. Jeżeli oświadczenie takie zostało 
złożone dla ukrycia innej czynności prawnej, ważność oświadczenia oce-
nia się według właściwej czynności.”

W przypadku złożenia oświadczenia woli w stanie wyłączającym świa-
dome lub swobodne podjęcie decyzji (art. 82 kc) lub wskutek czynności po-
zornej (art. 83 kc) jest ono bezwzględnie nieważne. Oznacza to, że jest do-
tknięte nieważnością już w czasie jego składania i tym samym nie wywołuje 
skutków prawnych. Są jednak czynności, które wymagają „cofnięcia swojej 
decyzji”, aby można było uznać je za nieważne. Będą to oświadczenia woli 
składane pod wpływem błędu (art. 84 kc), podstępu (art. 86 kc) oraz groźby 
(art. 87 kc). Jest to tak zwana nieważność względna. Uchylenie skutków 
prawnych oświadczenia woli jest możliwe dzięki art. 88 k.c. Uchylenie się 
od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu, 
podstępu bądź groźby powoduje nieważność całej dokonanej czynności 
prawnej, w której skład wchodziło wadliwe oświadczenie. Aby doszło do 
skutecznego uchylenia się to należy złożyć oświadczenie w odpowiedniej 
treści i w odpowiednim terminie, o czym będzie mowa niżej, ale zanim do 
tego przejdziemy omówmy najpierw co to takiego „błąd” przy składaniu 
oświadczeń woli np. przy zawarciu umowy.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym błąd jest to mylne wyobrażenie lub 
całkowity jego brak o rzeczywistym stanie rzeczy, u osoby, która skła-
da oświadczenie woli. Błąd dotyczy zarówno zakresu faktów jak i praw. 
Wymagane jest, by błąd był istotny, co oznacza, że gdyby składający 
oświadczenie woli miał o nim pojęcie nie złożyłby takiego oświadczenia, 
błąd w  tym wypadku jest subiektywnie istotny czyli stanowi przyczy-
nę sprawczą danego oświadczenia woli. Wymagane jest by był również 
istotny obiektywnie – oznacza to, że żaden rozsądny człowiek mający 
świadomość danego stanu rzeczy nie złożyłby takiego oświadczenia woli.  
Błąd musi także odnosić się do treści czynności prawnej. 

Jako przykłady błędów istotnych wskazuje się: błędne przekonanie, 
że kontrahent jest producentem danego rodzaju towaru, błąd co do ceny 
nabywanego towaru bądź usługi, czy też co do jakości nabywanej rzeczy. 

Sytuacją szczególną jest również tzw. zniekształcenie woli przez po-
słańca. W roli tego ostatniego najczęściej występuje poczta, firma kurier-
ska, bądź telekomunikacyjna. Jeżeli podczas przekazywania, w ten spo-
sób, wiadomości zawierającej prawnie istotne oświadczenie doszłoby do 
jej zmiany, to możesz powołać się w takim wypadku na instytucję błędu. 
Kwalifikowaną postacią błędu jest podstęp, czyli sytuacja, w której błęd-
ne przekonanie dotyczące transakcji wywołałby w tobie twój kontrahent 
celowo (podstępnie). Co ważne, w takim przypadku mógłbyś uchylić się 
od takiej umowy nawet, gdyby błąd nie był istotny oraz nie dotyczył jej 
treści.

W jakim terminie należy złożyć oświadczenie o uchyleniu 
się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli? 

Termin jest ograniczony przez art. 88 k.c., dlatego też osoba upraw-
niona nie powinna zwlekać ze złożeniem takie oświadczenia. Uprawnie-
nie do uchylenia się od podjętej decyzji pod wpływem błędu, podstępu 
lub groźby ograniczone zostało do rocznego terminu. Jest on zawity, co 
oznacza, że po jego upływie prawo do uchylenia wygasa. Co więcej, ter-
minu tego nie można wydłużyć ani skrócić przez żadną czynność prawną. 
W przypadku złożenia oświadczenia pod wpływem błędu lub podstępu, 
termin do uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli rozpo-
czyna bieg w chwili jego wykrycia lub powstania stanu, w którym ra-
cjonalna osoba zdałaby sobie sprawę, że działała pod wpływem błędu.  
Z kolei w wypadku groźby termin do uchylenia się od skutków prawnych 
oświadczenia woli rozpoczyna swój bieg w momencie, gdy stan obawy 
ustał. Dzieje się to wtedy, gdy spełnienie groźby staje się nieprawdopo-
dobne bądź gdy groźba zostaje spełniona.

Do kogo należy kierować oświadczenie 
o uchyleniu się od skutków swojej decyzji?

Adresatem oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych 
oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu, podstępu bądź groź-
by jest osoba, której dotyczą skutki prawne wadliwego oświadczenia.  
W przypadku umów będzie to więc zawsze druga strona umowy. 

W jaki sposób złożyć oświadczenie o uchyleniu 
się od skutków prawnych oświadczenia woli?

Przepis art. 88 k.c. nie reguluje szczegółowo samego procesu złoże-
nia oświadczenia o uchyleniu się od skutków oświadczenia, jednakże do 
celów dowodowych forma oświadczenia powinna być zawsze pisma, po-
winniśmy mieć również potwierdzenie, że takie oświadczenie faktycznie 
złożyliśmy drugiej stronie. 

Uchylenie się od skutków oświadczenia woli w przypadku podjęcia de-
cyzji pod wpływem błędu, podstępu lub groźby jest możliwe pod warun-
kiem, że zostanie ono we właściwym czasie zgłoszone adresatowi danej 
czynności. Pamiętajmy, że mamy na to tylko rok. Po złożeniu oświadcze-
nia o uchyleniu, oświadczenie woli złożone pod wpływem błędu, pod-
stępu lub groźby jest bezwzględnie nieważne. Oznacza to, że dokonana 
czynność jest niewiążąca już w czasie jej dokonania i nie wywołuje ja-
kichkolwiek skutków prawnych ani dla nas, ani dla drugiej strony. Błąd 
przy zawieraniu umów, jest najczęściej występującą wadą. Pamiętajmy, 
że jeśli zawarliśmy umowę na odległość, poza lokalem przedsiębiorcy to 
w ciągu 14 dni możemy od umowy odstąpić bez wskazywania przyczyny 
odstąpienie. Jeśli jednak termin 14 dni już minął, to warto przeanalizo-
wać okoliczności zawarcia umowy właśnie pod kątem wad oświadczeń 
woli, a zwłaszcza błędu. Klasycznym przykładem umów zawieranych pod 
wpływem błędu, jest zawarcie umowy na np. usługi telekomunikacyjne, 
w rozmowie telefonicznej z przedstawicielem operatora zgadzamy się na 
pewne warunki umowy, w tym na wysokość abonamentu. Rachunek za 
usługę otrzymujemy po okresie rozliczeniowym, który trwa zazwyczaj 
miesiąc, a zatem w terminie 14 dni nie odstępujemy od umowy, bo nie 
mamy ku temu powodów, zaś po otrzymaniu rachunku do zapłaty, oka-
zuje się, że wysokość abonamentu jest inna niż zapewniaj nas konsultant 
telefoniczny, a zatem zostaliśmy wprowadzeni błąd. Możemy w takiej 
sytuacji uchylić się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli.

Umowa zawarta pod wpływem błędu 
– jak można uchylić się od 

skutków prawnych zawartej umowy
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Lwóweccy policjanci apelują: 
zadbajmy o swoje działki i ogrody. 

Zabezpieczmy mienie przed kradzieżą
W związku z włamaniami na ogrodach działkowych w Gryfowie Ślą-

skim lwóweccy policjanci ponownie przypominają kilka podstawowych 
zasad, które pozwolą uchronić się przed kradzieżą lub kradzieżą z włama-
niem do altan. Podstawą jest odpowiednie zabezpieczenie lub niepozo-
stawianie przedmiotów wartościowych na ternie ogrodów działkowych. 
Zwróćmy też uwagę na osoby, które spacerują ścieżkami i niejednokrot-

W trosce o Państwa bezpieczeństwo przekazujemy informację doty-
czącą oszustw metodą na wnuczka, których ofiarami są osoby starsze. 
Apelujemy o wyjątkową ostrożność i otoczenie troską swoich bliskich 
oraz osób samotnych z sąsiedztwa.

Oszuści w rozmowie telefonicznej podają się za bliskiego członka rodzi-
ny np. wnuczka, bratanka, kuzyna, siostrzeńca lub za członka rodziny zna-
jomych, sąsiadów czy przyjaciół. Przedstawiają zmyśloną historię i proszą 
o pieniądze np. na opłatę kosztów leczenia szpitalnego, na okazyjny zakup 
samochodu lub mieszkania. Sprawcy również mogą podawać się za funk-
cjonariusza policji, gdzie telefonicznie sugerują, że wymyślone poważne 
zdarzenie, może mieć mniejsze konsekwencje w przypadku uiszczenia 
większej kwoty pieniędzy. Gdy starsza osoba godzi się na udzielenie po-
życzki tłumaczą, że nie mogą osobiście odebrać pieniędzy i zrobi to za nich 
ktoś zaufany. Cierpliwie czekają jeśli gotówka ma być pobrana z banku. 
Zwykle proszą, aby o tej rozmowie nikogo nie powiadamiać, gdyż wstydzą 
się, że muszą pożyczyć pieniądze. Po ich odbiór wysyłają wspólnika, który 
w umówionym miejscu i czasie odbiera pieniądze. Okradziona osoba 
orientuje się, że padła ofiarą złodziei dopiero wówczas, gdy nawiązuje 
kontakt z prawdziwym krewnym. 

Oszuści wymyślają coraz nowsze sposoby aby sprawnie i w spo-
sób wiarygodny dla pokrzywdzonych pozyskać pieniądze. W ostat-
nim czasie sprawcy działają wg. następującego schematu. Dzwonią 
do rzekomego krewnego na numer stacjonarny prosząc o wsparcie fi-
nansowe z uwagi na nagłe zdarzenie losowe. Chwilę później nastę-
puje kolejne połączenie tym razem od fałszywego funkcjonariusza 
CBŚP. Podszywający się pod policjanta mężczyzna, prosi pokrzyw-
dzonego o współpracę w akcji wymierzonej w oszustów działających 
metodą „na wnuczka”. Starsze osoby w przeświadczeniu, że pomagają 
w rozbiciu szajki oszustów wykonują wszystkie polecenia płynące ze słu-
chawki telefonu. Po zapewnieniu, że nie stracą ani grosza, bo są stale 
obserwowani, a fałszywy krewny zostanie ujęty w momencie przekazania 
pieniędzy, przekazują duże sumy pieniędzy.

Powyższe sytuacje mogą przydarzyć się naszym bliskim lub sąsiadom. 
Dlatego niezbędne jest pobudzenie czujności rodzinnej oraz sąsiedzkiej 
w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób starszych, samotnych. Reaguj-
my, kiedy widzimy lub mamy sygnały, że ktoś podejrzany „kręci” się 
w  pobliżu naszego krewnego, sąsiada albo miejsca jego zamieszkania.  
Zapamiętajmy jak najwięcej szczegółów dotyczących wyglądu i zachowa-
nia osoby, która wzbudza niepokój. Zapiszmy numer rejestracyjny pojaz-
du, którym się porusza.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo apelujemy, aby nie przekazywać 
żadnych pieniędzy osobom, które telefonicznie podają się za członków 
Waszej rodziny lub proszą o przekazanie pieniędzy poprzez osoby po-
średniczące. Należy sprawdzić czy jest to prawdziwy krewny poprzez 
skontaktowanie się z innymi członkami rodziny. Bliscy, z którymi utrzy-
mywany jest codzienny kontakt mogą pomóc potwierdzić, że jest to ta 
osoba, za którą się podaje oraz czy rzeczywiście potrzebuje pomocy o jaką 
prosi. Pamiętajmy także, aby nie udzielać żadnych informacji przez tele-
fon dotyczących danych personalnych, numerów kont bankowych i haseł 
do nich. Nie opowiadajmy nieznajomym o swoich planach życiowych czy 
o członkach rodziny.

O wszystkich próbach wyłudzenia pieniędzy natychmiast informuj-
my Policję korzystając z numeru alarmowego 112. Nie obawiajmy się, że 
alarm może okazać się fałszywy. Zadbajmy wspólnie o nasze bezpieczeń-
stwo! 

nie oferują swoją pomoc, bo nie zawsze mają dobre i uczciwe zamiary. 
Stosujmy zasadę ograniczonego zaufania, a także nie wpuszczajmy osób 
nieznajomych na teren swoich posesji i do altan. Niektórzy, bowiem mogą 
być zainteresowani bardziej tym, co posiadamy, niż udzieleniem nam po-
mocy.

Jeśli nie chcemy narazić się na straty finansowe, czy choćby uszkodze-
nia i bałagan warto skorzystać z poniższych rad:
1.  nie zostawiaj w altankach przedmiotów wartościowych oraz łatwopal-
nych (butli gazowych, piecyków);
2. ubezpieczenie altanki wraz z mieniem, które się w niej znajduje, 
w przypadku nieszczęścia zminimalizuje straty, poprzez uzyskanie sto-
sownego odszkodowania;
3. zimą wybierz się na spacer i sprawdź czy wszystko jest w porządku, nie 
zapomnij zwrócić uwagi na sąsiednie działki;
4. należy zachować dokumenty gwarancyjne nowego sprzętu z numera-
mi fabrycznymi. Wartościowe przedmioty dobrze jest oznaczyć w trwały 
i widoczny sposób oraz zrobić dokumentację fotograficzną.
5. altankę lub działkowy domek należy zabezpieczyć tak, jak własne 
mieszkanie – zamontowanie atestowanych zamków w drzwiach, oknach 
i bramach na pewno odstraszy złodziei.
6. podczas pobytu na działce warto zwracać uwagę na obce osoby kręcące 
się bez celu w okolicy- może to być sposób zbierania informacji przez 
złodziei.
7. o bezpieczeństwo na działkach warto zadbać wspólnie z sąsiadami- 
poznaj sąsiadów, wymieńcie się telefonami i zwracajcie uwagę na wasze 
działki i wszystkie niepokojące sytuacje.
8. zaistniałe problemy, jak również sugestie dotyczące poprawy stanu bez-
pieczeństwa na terenie ogródków działkowych zgłoś swojemu dzielnico-
wemu lub w najbliższej jednostce policji.

Apel do seniorów

Komenda Powiatowa Policji w Lwówku Śląskim
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Areszt za znęcanie i stalking dla 33-latka
Policjanci z gryfowskiego komisariatu zatrzymali 33-letniego mężczy-

znę podejrzanego o psychiczne znęcanie się nad swoją byłą partnerką oraz 
uporczywe nękanie jej. Na wniosek śledczych, prokurator zwrócił się do 
Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim o zastosowanie wobec zatrzymanego 
środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Wczoraj 
sąd przychylił się do tego wniosku. Od kilku lat 33-letni mężczyzna znę-
cał się psychicznie nad swoją konkubiną. Stróże prawa ustalili, że oprawca 
wszczynał awantury, w trakcie których wyzywał i poniżał pokrzywdzoną. 
Kiedy związek się skończył mężczyzna wielokrotnie i uporczywie dzwonił 
do byłej partnerki i wysyłał wiadomości, w których jej groził. Gdy o spra-
wie dowiedzieli się policjanci z Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim, 
mężczyzna został zatrzymany. Po zebraniu materiału dowodowego śledczy 
wystąpili z wnioskiem o zastosowanie wobec 33-latka środka zapobiegaw-
czego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku 
stosując 3 miesięczny areszt dla zatrzymanego.

Za znęcanie się oraz uporczywe nękanie mężczyźnie grozi kara nawet 
do 8 lat więzienia.

***
Zatrzymany przez gryfowskich 

policjantów za oszustwo
Policjanci z Gryfowa Śląskiego zatrzymali mężczyznę, który wyko-

rzystując nieświadomość starszego mężczyzny oszukał go rozmieniając 
100 złotych na imitację banknotów o nominale 50 złotych z napisem 
„SOUVENIR”. 24-latek usłyszał zarzuty, do których się przyznał. Za 
popełnione przestępstwo grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

2 listopada policjanci otrzymali zgłoszenie zapłacie banknotami tzw. 
zabawkowymi (lub edukacyjnymi) o nominale 50 złotych z napisem „SO-
UVENIR” w jednym ze sklepów w Gryfowie Śląskim. Funkcjonariusze na 
miejscu ustalili, iż mężczyzna nie miał świadomości, że pieniądze, które 
posiada nie są prawdziwe. W wyniku szybko podjętych działań przez mun-
durowych z Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim tego samego dnia, 
policjanci ustalili i zatrzymali 24-letniego mieszkańca Gryfowa Śląskiego, 
który stał za oszustwem. Mężczyzna wykorzystał nieświadomość starszych 
ludzi i rozmienił pieniądze seniora przekazując mu powyżysze „banknoty”.

W portfelu zatrzymanego funkcjonariusze ujawnili kolejne „bankno-
ty” z napisem „SOUVENIR”.

Mężczyzna przyznał się do postawionych zarzutów. Za popełnione 
przestępstwo (oszustwo) grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

***
Policyjny pościg zakończony zatrzymaniem

W sobotę 11 grudnia podczas służby patrolowej na terenie Mirska funk-
cjonariusze z Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim zwrócili uwagę na 
VW, który poruszał się bez włączonych świateł mijania. Policjanci, chcąc 
dokonać kontroli, przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych próbo-
wali zatrzymać samochód, ten jednak nie zatrzymał się i kontynuował jazdę. 
Kierujący jechał dynamicznie, wyprzedzał inne pojazdy, gwałtownie ha-
mował, wjeżdżał na chodnik i zajeżdżał drogę radiowozowi wyjeżdżając na 
środek jezdni.

Swoją niebezpieczną jazdę zakończył w miejscowości Młyńsko, gdzie 
wpadł w poślizg i wjechał do przydrożnego rowu. Od mężczyzny wyczu-
walna była silna woń alkoholu. Podczas badania stanu trzeźwości 44-latek 
z gminy Gryfów Śląski wydmuchał blisko 2 promile alkoholu.

Kierujący odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, kierowa-
nie pod pływem alkoholu oraz stworzenie niebezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym i liczne wykroczenia. 44-latkowi grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

***
Nocny pościg za kierującą 
pod wpływem narkotyków

W nocy 2 grudnia, policyjny patrol z gryfowskiego komisariatu usiłował 
zatrzymać do kontroli drogowej Audi. Mimo wydawanych sygnałów świetl-
nych i dźwiękowych pojazd nie zatrzymał się. Mundurowi podjęli pościg. 
Osoba kierująca pojazdem popełniła szereg wykroczeń w ruchu drogowym. 
W miejscowości Mirsk poruszała się całą szerokością drogi i nie stosowała się 

Lwówecki policjant został wyróżniony 
odznaką „Zasłużony policjant” 

przez Komendanta Wojewódzkiego 
Policji we Wrocławiu

W ubiegłym tygodniu w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wro-
cławiu odbyło się ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy połączone 
z wręczeniem przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu 
nadinsp. Dariusza Wesołowskiego odznaczeń dla policjantów za wzorowo 
pełnioną służbę na rzecz bezpieczeństwa. Wśród wyróżnionych był rów-
nież funkcjonariusz z Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim.

20 października br. na terenie 4. Regionalnej Bazy Logistycznej we Wro-
cławiu przy ul. Pretficza odbyło się spotkanie służbowe podczas którego 
ślubowanie złożyło 7 nowo przyjętych funkcjonariuszy. Spotkanie było po-
łączone z odznaczeniem dolnośląskich funkcjonariuszy wzorowo pełniących 
służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego województwa. Ko-
mendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski 
wręczył odznaczenia „Zasłużony Policjant” 42 policjantom i policjantkom, 
którzy zostali uhonorowani za służbę pełną poświęcenia i zaangażowania.

Wśród wyróżnionych znalazł się również Naczelnik Wydziału Kry-
minalnego Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim kom. Woj-
ciech Pawluk.

do znaków drogowych stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu. 
Po kilkunastu minutach funkcjonariusze zatrzymali pojazd.

Jak się okazało, samochód prowadziła 24-letnia mieszkanka powia-
tu lubańskiego. Kobieta miała wydaną decyzję o cofnięciu uprawnień. 
Ponadto znajdowała się pod wpływem środków odurzających. Badanie 
narkotestem wykazało obecność amfetaminy i metamfetaminy w jej or-
ganizmie. Za popełnione czyny 24-latka odpowie przed Sądem. Grozi jej 
do 5 lat pozbawienia wolności.

***
Policjanci udzielili 

pomocy dziewczynie, 
która próbowała tar-

gnąć się na swoje życie
26 listopada patrol z Komisa-

riatu Policji w Gryfowie Śląskim 
został wezwany na interwencję, 
gdzie według zgłoszenia młoda 
dziewczyna podjęła próbę samo-
bójczą. Po chwili byli już na miej-
scu. Dziewczyna była przytomna, 
ale kontakt był z nią utrudniony. 
Było to spowodowane połknię-
ciem dużej ilości tabletek. 

Do czasu przyjazdu Zespołu 
Pogotowia Ratunkowego funk-
cjonariusze utrzymywali z 16- 
latką kontakt słowny, tak aby nie 
zasnęła. Następnie niezwłocznie 
trafiła do szpitala, gdzie zaopie-
kowali się nią lekarze.
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10 listopada w Gryfowskim Klubie Seniora odbył się wernisaż prac 
plastycznych grupy działającej już od 4 lat (wcześniej w M-GOK). 

Na wystawie prezentowano kolaże, akwarele, obrazy olejne i akrylowe, 
rysunki, piórkiem a także fotografie. 

Panie Grażyna Poprawska, Bożena Kempa, Alina Kiwacz, Jolanta 
Kosińska i Joanna Małoszczyk pokazują, iż każdy czas jest dobry by re-
alizować swoje pasje.

Wszystko zaczęło się od domo-
wych porządków i pytania: „Co 
zrobić ze stosem niepotrzebnej już 
pościeli?”. Odpowiedź znalazłam 
na Oddziale Neonatologicznym 
Łużyckiego Centrum Medyczne-
go w Lubaniu, gdzie, jak się oka-
zało, jest duże zapotrzebowanie 
na niemowlęce kocyki i poszewki. 
Poprosiłam o pomoc w szyciu pa-
nie z gryfowskiego Klubu Seniora 
i długo nie musiałam czekać na 
odpowiedź. Panie dołożyły całe 
torby swoich tkanin i z nieoce-
nionym entuzjazmem mierzyły, cięły, sztukowały i szyły przepiękne nie-
mowlęce kocyki i dopasowane do nich poszewki. Okazało się, że nasze 
seniorki mają wspaniałe umiejętności krawieckie a wiele z nich pracowało 
w byłym Gryfexie. Dzięki ich mozolnej pracy przygotowano i przekazano 
na oddział ponad 100 kompletów pościeli. Chcę serdecznie podziękować 
pani Edycie Piwońskiej i paniom z gryfowskiego Klubu Seniora za za-
angażowanie w akcję oraz pani Wiesławie Krawczyńskiej, pielęgniarce 
koordynującej z Oddziału Neonatologicznego z ŁCM w Lubaniu za po-
średniczenie w akcji. Szczególne podziękowania należą się pani Danucie 
Maczudze, która cierpliwe uszyła zdecydowaną większość pościeli.

Jeśli mają Państwo w domu sprawną, niepotrzebną już maszynę do 
szycia to można ją przekazać do Klubu Seniora przy ul. Kolejowej. Pa-
nie już planują kolejne akcje, w najbliższym czasie chcą uszyć poduszki 
i przekazać je na aukcje charytatywne.

Natalia Łój, zdjęcia Edyta Piwońska

Twórcza pasja w Klubie Seniora Wielkie szycie w Klubie Seniora
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29 października obchodziliśmy w naszym przedszkolu Dzień Dyni. 
Dzieci poznały różne gatunków dyń, zarówno te jadalne, jak i ozdobne. 
Przedszkolaki porównywały ich wygląd i sprawdzały, jak dynie wyglądają 
w środku. Dzieci dowiedziały się też, jakie inne warzywa należą do ro-
dziny dyniowatych. Miały również okazję przejść się po jesiennej ścieżce 
sensorycznej składającej się z różnorodnych darów jesieni. m.in. ze wspo-
mnianych wcześniej dyń ozdobnych. Dzieci uczestniczyły też w dynio-
wych zabawach ruchowych. Biegły slalomem, w którym pachołkami były 
dynie, toczyły dynię, a także grały w kręgle, używając dyni jako kuli.  
W tym dniu dyniowe było również menu. Dzieci miały okazję spróbować 
zupy z dyni, dyniowego dżemu, soku jabłkowo-dyniowego oraz ciastek w 
kształcie dyni. Dodatkową atrakcję stanowił tego dnia pokaz motocykli, 
za co bardzo dziękujemy panom motocyklistom, którzy odwiedzili na-
sze przedszkole. Serdeczne podziękowania składamy również rodzicom, 
którzy podarowali nam dynie oraz materiał przyrodniczy do stworzenia 
ścieżki sensorycznej. 

Po Święcie Dyni przyszedł czas na zdobywanie wiedzy na temat na-
szej ojczyzny. Na początku listopada dzieci poznały symbole narodowe 
i dowiedziały się, że trzeba je traktować z szacunkiem. Przedszkolaki 
wiedzą już, co to niepodległość i że Polska nie zawsze istniała na mapie 
świata. 9 listopada z okazji 103 rocznicy odzyskania przez Polskę nie-
podległości odbyła się uroczysta akademia z programem artystycznym 
(więcej na stronie 4). 

 Koniec listopada to natomiast okazja do poznania tradycji ludowych 
związanych z andrzejkami. 31 listopada nasze przedszkolaki miały moż-
liwość przenieść się w świat magii, czarów i wróżb. Poznały różne sposo-
by przepowiadania przyszłości (np. wróżenie z kart lub fusów). Aktywnie 
uczestniczyły w andrzejkowych wróżbach, m. in. losowały przedmioty 
ukryte pod kubkami, rzucały kośćmi, przekuwały serca z imionami żeń-
skimi i męskimi, ustawiały buty, aby sprawdzić kto pierwszy wyjdzie za 
mąż lub się ożeni. Czy wróżby się spełnią? Tego jeszcze nie wiemy. Pewne 
jest natomiast to, że były one okazją do wspólnej, wesołej zabawy.

 Anna Grzywnowicz-Szawel, Kornelia Wolsztajn 

Co słychać u Wesołych Gryfików?

Przywoływanie, często 
utraconej pamięci, czyli moja 
rodzina w odmętach historii

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II 
w Gryfowie Śląskim oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gry-
fowie Śląskim i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Ślą-
skim ogłaszają konkurs historyczno-literacki „Skąd przyszliśmy..., czyli 
wspomnienia z historii mojej rodziny”, adresowany do uczniów gryfow-
skiego ZSOiZ i szkół podstawowych miasta i gminy Gryfów Śląski. 

Patronat nad nim sprawują pan Daniel Koko – Starosta Powiatu Lwó-
weckiego i Pan Olgierd Poniźnik – Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów 
Śląski. 

Przedsięwzięcie ma na celu kształtowanie postaw patriotycznych dzie-
ci i młodzieży, a przede wszystkim tych związanych z „małą ojczyzną”, 
jak również pogłębianie wiedzy historycznej, uwzględniającej również 
przeszłość lokalną. Ważnym elementem konkursu będzie rozwijanie 
warsztatu literackiego jego uczestników.

Patronat medialny wydarzenia sprawować będzie „Kurier Gryfow-
ski”, na łamach którego zamieszczone będą fragmenty najciekawszych 
prac.

W ramach konkursu odbywać się będą warsztaty literacko-dzienni-
karskie oraz etnograficzne. Organizatorzy wyrażają głęboką nadzieję, że 
udział w naszym wspólnym przedsięwzięciu przyczyni się do zachowania 
często ulotnej pamięci o przeszłości naszych rodzin i pozwoli pogłębić 
tożsamość kulturową mieszkańców naszego Regionu. 

Więcej na: http://zsoiz.gryfow.pl
     Organizatorzy
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Gramy Zmysłami
Od października realizujemy w żłobku ogólnopolski projekt eduka-

cyjny. Jego zadaniem jest zwrócenie uwagi na zmysły ich poznanie oraz 
ćwiczenie. Naszym pierwszym zadaniem było przygotowanie ścieżki 
sensorycznej.(…)

Pasowanie na Żłobkowicza 
28 października odbyło się w żłobku ważne święto placówki. Kalen-

darz wskazał datę „Pasowania na Żłobkowicza”. Z tej okazji wszystkie 
maluszki przyszły do żłobka odświętnie ubrane. Świętowaliśmy tylko 
w żłobkowym gronie, ponieważ z uwagi na sytuację epidemiologiczną nie 
mogliśmy zaprosić rodziców oraz innych ważnych dla nas gości. Każde 
dziecko przechodząc przez symboliczną bramkę otrzymało czarodziej-
skie pasowanie, a bajkowa wróżka w prawdziwego żłobkowicza zmieniła 
każdego maluszka. Dzieci otrzymały od Rady Rodziców pamiątkowe 
śliniaki, od pani dyrektor pamiątkowe dyplomy, a od opiekunek słodką 
niespodzianką. Starsza grupa Minionków przygotowała krótki program 
artystyczny. Pod opieką opiekunek zaprezentowali układy taneczne z wy-
korzystaniem gumy sensorycznej. Gratulujemy Rodzicom tak wspania-
łych pociech, a dzieciom życzymy wielu wspaniałych chwil w naszym 
żłobku.

Wspólne ubieranie gryfowskiej choinki
Zostaliśmy zaproszeni do wspólnego ubrania tegorocznej choinki na 

Gryfowskim Rynku. Ale za nim to nastąpiło należało przygotować świą-
teczną bombkę. Dzieci z grup Smerfy i Minionki wraz z opiekunkami 
pięknie udekorowały styropianową kulę, która w dniu 6 grudnia zosta-
ła uroczyście zawieszona na świątecznym drzewku, podczas wspólnego 
ubierania choinki przez mieszkańców Gryfowa. Dziękujemy Szkole Pod-
stawowej nr 1 za zaproszenie do akcji. 

Wieści ze Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina”
Dzień Wesołej Dyni

Pod koniec października świętowaliśmy w żłobku Dzień Dyni. W tym 
dniu wszystkich i dużych i małych obowiązywał kolor pomarańczowy. 
Dla wszystkich dzieci odbył się wspólny bal oraz pamiątkowa sesja zdję-
ciowa w przepięknej scenerii przygotowanej przez personel opiekuńczy.

Mikołajki w żłobku
Minionki przygotowały niespodziankę dla Mikołaja w postaci układu 

tanecznego. Wspólnie obie grupy przygotowały kartkę dla św. Mikołaja. 
Spotkanie z wyjątkowym gościem było dla naszych maluszków dużym 
przeżyciem. Wszystkie dzieci otrzymały prezenty od Mikołaja. W tym 
dniu odbyła się pamiątkowa świąteczna sesja zdjęciowa. Pragnę podzię-



LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2021   KURIER GRYFOWSKI  27

kować Radzie Rodziców – pomocnikom Mikołaja za przygotowanie pa-
czek mikołajkowych. Dziękuj również panu Zygmuntowi Markowskie-
mu z Giebułtowa za wcielenie się w postać naszego wyjątkowego gościa.

Sensoryczna choinka
Żłobek wziął udział w Międzynarodowym Konkursie „Kraina Zmy-

słów”, który polegał na wykonaniu choinki sensorycznej, organizowany 
przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli „Kraina Edu-
kacji. 

Wyzwania Bociana Teodora
Od października realizujemy w żłobku jeszcze jeden ogólnopolski 

program edukacyjny. Dzieci zdobyły sprawność odkrywcy własnej miej-
scowości poprzez poznanie zabytków, herbu, barw oraz maskotki promo-
cyjnej Gryfowa. Zwieńczeniem zadania był spacer po Gryfowie. Malusz-
ki odwiedziły gryfowski kościół, Ratusz i fontannę. Spacer był też okazją 
złożenia kwiatów pod pamiątkową tablicą na gryfowskim rynku z okazji 
zbliżającego się Święta Odzyskania Niepodległości. 

***
Dziękuję całemu personelowi żłobka za zaangażowanie, poświęcanie 

prywatnego czasu na przygotowanie przepięknych dekoracji sal, koryta-
rzy, szatni oraz scenerii pod pamiątkowe sesje zdjęciowe podczas różnych 
uroczystości odbywających się w placówce. Dziękuje wszystkim rodzicom 
naszych żłobkowiczów za owocną współpracę, ofiarowaną pomoc i zaan-
gażowanie na rzecz żłobka. Dziękuje ludziom dobrej woli, mieszkańcom 
Gryfowa którzy o nas pamiętają i pomagają. Cieszymy się z każdego na-
wet najmniejszego gestu pomocy i wsparcia w kierunku naszej placówki. 

Jak zawsze zapraszamy wszystkich do śledzenia nowinek na żłobko-
wym profilu facebookowym /Żłobek Miejski Bajkowa Kraina w Gryfo-
wie Śląskim/

Dyrektor Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim
Anna Zawisza-Paliwoda

UWAGA ZMIANA GODZIN 
OTWARCIA BIURA 

Ubezpieczenia DariUsz WojciechoWski

Szanowni klienci od 3 stycznia 2022 roku biuro będzie 
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 9:00 do 17:00 oraz w soboty od 10:00 do 14:00 

Ubezpieczenia Dariusz Wojciechowski, 
ul. Kolejowa (obok kościoła).

 Tel. 601 445 761 e-mail: agent.wojciechowski@gmail.com 

ZAPRASZAMY
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Świadczy o tym ilość wizyt, jaką złożyli w naszym mieście mikołaje. Mikołaj był bardzo pracowity i wystąpił w wielu odsłonach. Do Gryfowa przy-
był zarówno kosmicznym pojazdem, jak i na motorze, wchodził przez okno, a także nim wychodził, wyszedł z ratusza,przyjechał wozem strażackim 
a także pojawiał się znikąd. Za każdym razem było to święto głównie dla dzieci, ale także dla dorosłych, bo jak wiadomo, wszyscy jesteśmy trochę 
dziećmi. Poniżej relacje z niezapomnianych wizyt. 

 Gryfowianie byli

Mikołaje na motorach
MotoMikołaje to cykliczna akcja członków i sympatyków Stowarzy-

szenia Free Riders Lubomierz 
Mikołaje na motorach dotarli także do Gryfowa Śląskiego, gdzie  

4 grudnia na rynku częstowali cukierkami, wręczali drobne upominki, 
pluszaki i chętnie pozowali do zdjęć.

Mikołaje otrzymali także prośbę od jednej z mieszkanek Gryfowa 
Śląskiego, której córeczka była na kwarantannie i nie mogła wychodzić. 
Mama dziewczynki zwracała się z prośbą o odwiedziny, o pomacha-
nie i pozdrowienie dziecka, które na Mikołajów czekało w oknie. Mo-
tocykliści nie mogli odmówić i już po kilku minutach byli pod domem 
dziewczynki, której zostawili worek z prezentami. Wizyta na gryfowskim 
rynku nie mogłaby się odbyć bez przychylności burmistrza Olgierda Po-
niźnika, za co motocykliści z całego serca dziękują.

Po wizycie w Gryfowie Śląskim, gdzie oprócz samego spotkania z Mi-
kołajem można było także posmakować domowej roboty ciasta, czy bi-
gosu, MotoMikołaje z prezentami udali się do małego, chorego Stasia, 
którego od lat wspierają.

Źródło: lwówecki.info

Mikołajki na gryfowskim rynku
Jak każdego roku, na początku grudnia, na rynku pojawiła się choin-

ka. I jak każdego roku stawiali i ubierali ją pracownicy ZBGKiM. W tym 
roku jednak finał ubierania drzewka miał miejsce 6 grudnia. Tego dnia 
w godzinach popołudniowych przy choince pojawiły się dzieci wraz z wy-
chowawcami ze szkół, rodzicami, babciami i dziadkami. Przy dźwiękach 
piosenek dzieciaki zawieszały na drzewku bombki, które z pomocą doro-
słych wykonały. Każda bombka jest unikatowa i oglądając każdą z osobna 
można podziwiać pomysłowość, zastosowany materiał i pracę, które do jej 
wykonania zostały wykorzystane. Nie zabrakło w między czasie tańców, 
słodyczy i oczywiście nie mogło w tym dniu również zabraknąć Mikołaja. 
Po głośnym wołaniu wszystkich obecnych przy choince, Mikołaj pojawił 
się niosąc worek prezentów, które zostały, tym którzy zasłużyli, rozdane. 
Mikołaj miał w worku również rózgi, ale z racji tego, że wszyscy byli 
grzeczni, zabrał je z powrotem (może w innym miejscu znajdą się dzieci, 
które na nie zasłużyły, bo w Gryfowie Śląskim takich nie ma). Kiedy 
bombki zostały zawieszone, prezenty rozdane, nadszedł czas na zapa-
lenie światełek na choince. Ten moment to znak, że za kilkanaście dni 
nadejdą święta Bożego Narodzenia. Na koniec dzieci poprosiły Mikołaja, 
aby potowarzyszył im w zabawie, czego Mikołaj, pomimo nawału pracy, 
nie mógł odmówić. Nie zabrakło także wspólnego zdjęcia przy choince.

Z inicjatywą włączenia dzieci do przybrania drzewka wystąpiły Wy-
chowawczynie ze Szkoły Podstawowej nr 1: Justyna Milkowska, Agniesz-
ka Hetel i Marzena Styszyńska. W przygotowanie oprawy muzycznej 
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grzeczni przez cały rok
włączył się również pan Maciej Styszyński. Bombki były wykonane przez 
dzieci ze szkół, przedszkoli, żłobka, a także przez pracowników jednostek 
organizacyjnych gminy. Jeśli ten pomysł się przyjmie, to może w następ-
nym roku w zabawie weźmie udział jeszcze więcej dzieci, ich rodziców. 
Może włączą się również inne osoby, firmy, każdy dodając własnoręcznie 
wykonaną bombkę. W ten sposób choinka na gryfowskim rynku będzie 
jedyną i niepowtarzalną w okolicy. A na razie każdy może podejść, po-
dziwiać wiszące rękodzieła i mam nadzieję, że kiedy przyjdzie czas roz-
bierania choinki, wszystkie zwieszone bombki będą na swoim miejscu. 

Małgorzata Uhornicka

Mikołaj w Uboczu
Do dzieci z Ubocza Mikołaj przyjechał ,,kosmicznym pojazdem". 

Dziękujemy serdecznie panu Grzegorzowi Bruchalowi za jego sprowa-
dzenie. Paczki jakie otrzymały dzieci od Świętego Mikołaja sprawiły im 
wiele frajdy. Spotkanie MIKOŁAJKOWE przebiegało w atmosferze za-
jęć animacyjnych i zabaw przy muzyce. Dziękujemy animatorkom  Gosi 
Królikowskiej   i Klaudii Czerwiec. Wszyscy zajadali się przepysznym 

ciastem  przy kawie i herbatce. Dziękuję paniom Katarzynie Romanow-
skiej,Renacie Ćwiek,Katarzynie Bruchal i Marcie Kochańskiej za prze-
prowadzenie kiermaszu. Wypieki wykonały nasze lokalne, utalentowane 
gospodynie, aby wesprzeć   charytatywną zbiórkę funduszy na pomoc 
mieszkańcom naszego sołectwa poszkodowanym w pożarze. Była to ko-
lejna forma wsparcia ponieważ puszka na ten cel znajdowała się również 
w sklepie pana Krzysztofa Szczerbickiego, a Rada Sołecka przeprowa-
dziła kwestę po niedzielnych mszach świętych. Zebrane fundusze na od-
budowę dachu, przekazano 6 grudnia jako prezent mikołajkowy. Pragnę 
w imieniu poszkodowanych bardzo gorąco podziękować wszystkim lu-
dziom dobrego serca za wszelką niesioną im pomoc.  Mieszkańcy Ubocza 
życzą wszystkim zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia.

Sołtys Joanna Czerwiec
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Najlepsze pomysły rodzą się w grupie ludzi kreatywnych. I tak 
w  tym roku zadziało się w sołectwie Proszówka. Z Radą Sołecką wsi 
Proszówka wspólnie z właścicielami zagrody „Alpaki z Proszówki” przy 
współpracy Stowarzyszenia Rozwoju Proszówki i Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Proszówce oraz wsparciu ludzi dobrego serca zorgani-
zowaliśmy wyjątkowe i niezwykłe spotkanie mikołajkowe. W związku 
z panującą epidemią COVID i dużą ilością zachorowań mieliśmy mie-
szane uczucia do organizacji tradycyjnych mikołajków w świetlicy wiej-
skiej, stąd pomysł na organizację tego wyjątkowego wydarzenia w ple-
nerze. Proszówka w ostatnich latach słynie z atrakcji turystycznej jaką 
są wizyty turystów w zagrodzie „Alpaki z Proszówki” połączyliśmy to 
z wizytą św. Mikołaja, na którego czekają wszystkie dzieci. Dopełnie-
niem wydarzenia była pyszna, gorąca strefa gastronomiczna i  atrak-
cja pamiątkowa w postaci sesji zdjęciowej. W sobotnie popołudnie  
4 grudnia nasz pomysł przyciągnął blisko 200 osób w tym ponad 
70 dzieci z sołectwa, gminy Gryfów ale również turystów z Powia-
tu Lwóweckiego. Mamy nadzieję, że zaplanowane atrakcję sprawi-
ły radość dzieciom oraz osobom dorosłym. Dziękujemy Mikołajkowi  
i wszystkim uczestnikom za odwiedziny. Już dziś zapraszamy wszystkich 
za rok na mikołajki do Proszówki. 

W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować wszystkim, dzię-
ki którym udało się zorganizować to wydarzenie: Radzie Sołeckiej wsi 

Proszówka, właścicielom 
zagrody „Alpaki z Proszów-
ki”, Stowarzyszeniu Roz-
woju Proszówki, Ochot-
niczej Straży Pożarnej  
w Proszówce, Zespołowi 
Folklorystycznemu „Sołty-
sowe Gryfinki” z Proszówki, 
Joannie Pożoga fotografia 
z  Pilchowic, Dariuszowi 
Niebieszczańskiemu „Zakła-
dy Mięsne Niebieszczańscy” 
Państwu Horbacz i Matu-
sewicz „Piekarnia Cukiernia 
Horbacz”, Państwu Sawczak 
i Kowalscy „Supermarket 
Sawczak”, Radnemu sołec-
twa Proszówka i Wieża Mar-

kowi Sieradzkiemu, Pani Annie Pląskowskiej Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Gryfowie Śl. 

Sołtys wsi Proszówka Adriana Karpowicz, fot. Joanna Pożoga

Wyjątkowe Mikołajki w Proszówce

Mikołaj w Młyńsku
5 grudnia, wozem strażackim Ochotniczej Straży Pożarnej i z pełnym 

workiem paczek, przybył do Młyńska Mikołaj. Na początek pani sołtys 
wraz z Mikołajem powitała wszystkich przybyłych, a szczególnie dzieci 
oczekujące z   niecierpliwością   na paczkę. Na zakończenie każdy mógł 
zakupić do domu jakiś produkt świąteczny, wypić herbatkę, kawę,  zjeść 
ciastko oraz zrobić pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem. To była bardzo uda-
na impreza. Dziękujemy Mikołajowi!

 Organizatorzy
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W tym roku Matka Natura się nie spisała. Z powodu braku śniegu 
Święty nie mógł dotrzeć do dzieci saniami. Z pomocą przyszli druhowie 
z OSP KSRG Gryfów Śląski, którzy dowieźli Mikołaja wraz z dużym 
workiem prezentów do oczekujących na przy świetlicy sołeckiej w Wie-
ży dzieci. W tym roku w rolę pomocników Mikołaja wcielili się rodzice 
dzieci i to oni pomogli Świętemu zapełnić worek. Natomiast całe wy-

darzenie, w tym wizyta strażaków, 
możliwość zobaczenia strażackiego 
wozu, czy poczęstunek dla najmłod-
szych i ich opiekunów były przygoto-
wane przez panią Sołtys wraz z Radą 
Sołecką. Nie zabrakło też słodkości, 
w tym pięknego i przepysznego tor-
tu, ufundowanego przez panią Sarę 
Malagę z „Tortowe Love” w Gryfowie 
Śląskim.

Pan Artur Hryniewicz z Rady 
Sołeckiej przyznaje nam, iż wydarze-
nia nie udałoby się zorganizować bez 
pomocy wspaniałych mieszkańców 
Wieży, a także gryfowskich straża-
ków oraz wsparcia sponsorów: sena-
tora Rafała Ślusarza, Urszuli Magi, 
Małgorzaty Szczepańskiej, Marka 
Sieradzkiego, Daniela Koko oraz 

firmy El-Stan Stanisława Fronca.
Wydarzenie było filmowane i wkrótce będzie można całość obejrzeć 

na profilu YouTube Darka Urbana.
źródło: lwówecki.info

Strażacy pomogli Mikołajowi

W sobotę 4 grudnia, do siedziby Stowarzyszenia na Rzecz Osób Nie-
pełnosprawnych Mocni w Uboczu przybył Mikołaj. 

Mikołaj u Mocnych

Nikt się go tak wcześnie nie spodziewał, siedzieliśmy sobie spokojnie 
i ozdabialiśmy pierniki, które przyniosła pani Iwonka. Pięknie nam szło, 
aż tu nagle słyszymy ho ho ho, czy są tu jakieś grzeczne dzieci? Resztę 
można zobaczyć na zdjęciach 

Specjalne, szczególne, wyjątkowe, prosto z serca płynące podziękowa-
nia składamy pani Iwonce Szczepańskiej i panu Krzysztofowi Babiako-
wi. Oni wiedzą za co.

ekipa Mocnych
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