Mocni się bawią

W sobotę 3 lutego odbyła się zabawa karnawałowo-walentynkowa, którą zorganizowali członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych Mocni we współpracy z Biblioteką Publiczną oraz
M-GOK. Swoją obecnością zaszczycił nas starosta lwówecki pan Marcin
Fluder oraz członkini zarządu powiatu pani Małgorzata Szczepańska,
goście z TPD z Mirska na czele z panią prezes Lidią Pereniuk oraz goście
z Warsztatów Terapii Zajęciowej ze Lwówka Śl. Zabawę poprowadziły
dwie wspaniałe wodzirejki: Anna Michalkiewicz oraz Marzena Wojciechowska. Pani Jolanta Kuczyńska przeprowadziła warsztaty plastyczne
pt. „Ukryte serca”. Efekty prac można podziwiać na wystawie w holu biblioteki. Marcela Tyka oraz p. Jola bawiły naszych gości różnymi tańcami
i pląsami integracyjnymi. Jedną z atrakcji spotkania były występy wokalne podopiecznych Stowarzyszenia Mocni – młodzież miała do swojej dyspozycji scenę i profesjonalny sprzęt. Występy wzbudzały ogromny entuzjazm wśród przybyłych, a także odkryły nowe talenty wokalne.
Wielką niespodziankę dla Mocnych przygotowała Marcela Tyka, która
wręczyła młodzieży, zarządowi Stowarzyszenia oraz naszym przyjaciołom pamiątkowe zdjęcia. Gest ten wywołał wiele pozytywnych emocji.
Zarząd Mocnych pragnie serdecznie podziękować sponsorom, którzy wsparli nas podczas zabawy: pani Urszuli Madze oraz Senatorowi
Rafałowi Ślusarzowi, Starostwu Powiatowemu we Lwówku Śl.
oraz TPD z Mirska. Wielkie podziękowania kierujemy w stronę
Rodziców, którzy zaangażowali się w przygotowanie poczęstunku na spotkanie. Dziękujemy za pyszne ciasta paniom: Marii Morawskiej, Dorocie
Choińskiej, Urszuli Madze oraz Małgorzacie Deschepper. Dziękujemy wszystkim za to, że w tym dniu zechcieliście być z nami, dziękujemy
za wspaniałą zabawę i atmosferę.
Izabela Mikołajczyk
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Ferie zimowe w Świetlicy
Środowiskowej w Gryfowie Śląskim
Podczas ferii zimowych w Świetlicy Środowiskowej spędziło czas
pięćdziesięcioro dzieci z terenu naszej gminy. Zajęcia prowadzone były
z ramienia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie
Śląskim w ramach działalności profilaktycznej. Uczestnicy wypoczynku
oprócz zajęć kulinarnych, manualnych, sportowych oraz muzycznych, zapewnione mieli również 2 wyjazdy.
W pierwszym tygodniu ferii wyruszyliśmy do Świeradowa, aby nabyć
wiedzę w „Czarcim Młynie” i „Izerskiej Łące”. W tym tygodniu dzieci
i młodzież również pokazały swoje talenty muzyczne podczas karaoke.
Mieliśmy przyjemność również gościć Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych MOCNI podczas seansu filmowego.
Drugi tydzień rozpoczęliśmy zajęciami przeprowadzonymi przez
Nadleśnictwo z Lwówka Śląskiego w naszej Świetlicy. W czasie zajęć
dzieci miały okazję pogłębić swoją wiedzę o leśnych zwierzętach oraz zapoznać się z ich odciskami. Ferie zimowe zakończyliśmy wyjazdem do
Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze na spektakl pt. „Królowa
Śniegu” wg Petera Nosalka, a zaraz po nim odwiedziliśmy McDonald.
Dziękuję wszystkim, którzy wspierali nas swoją obecnością podczas
zajęć i wyjazdów oraz sponsorom za środki finansowe, które przeznaczyliśmy na zakup produktów na ognisko oraz słodkości dla naszych wychowanków. Zapraszam do Świetlicy Środowiskowej dzieci i młodzież
podczas roku szkolnego w godzinach od 12.00-18.00.
Eryka Biernacka
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Pracowite ferie w bibliotece
Dwa tygodnie ferii zimowych w gryfowskiej bibliotece to intensywny
czas, w którym tradycyjnie dużo się działo. Dzieci uczestniczyły w spotkaniach z książką, grach i zabawach ruchowych, zajęciach plastycznych,
edukacyjnych, kalamburach i tańcach.
Odbywały się zajęcia z zumby prowadzone przez panią Karolinę
Cierlik, spotkania ze „Śnieżynką” czyli naszą zdolną stażystką
Agnieszką Bogusz-Pruszczyńską, gościliśmy logopedę Małgorzatę Szczepańską z Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz spotkaliśmy się z policjantami: sierżant Anną Gajewską i st. sierżantem
Łukaszem Gwarą z patrolu interwencyjnego w Gryfowie Śląskim.
Malowaliśmy zimę pastą do zębów, a kwiaty brokatem. Słonie na
szczęście wyklejaliśmy plasteliną i koralikami, a portrety policjantów rysowaliśmy pastelami. Wykonaliśmy też EKO-pudełka i laurki dla babci
i dziadka, przeprowadziliśmy pokaz mody w kolorze bieli oraz stworzyliśmy super alfabet wyklejany różnymi kaszami i słonecznikiem.
Każdego dnia uczestnicy zajęć mieli do dyspozycji ciepłą herbatkę
i małe co nieco. W ostatnim dniu ferii odbyły się zajęcia kulinarne, na
których wyczarowaliśmy: wafle z czekoladą, owoce w czekoladzie, ciastka
z bitą śmietaną i pięknymi ozdobami.
Tradycyjnie rozdano nagrody za 100% frekwencję, za piękne prace
plastyczne i za udział w zajęciach.
Dziękuję rodzicom za słodycze i owoce oraz wszystkim darczyńcom
za maskotki i inne gadżety przydatne do zajęć plastycznych z dziećmi.
Dziękuję także dzieciom za liczne przybycie i wspaniałą zabawę.
Jolanta Kuczyńska
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Ferie w Uboczu
W tym roku Śnieżna Pani Zima nie odwiedziła Ubocza, mimo to
dzieci wyśmienicie bawiły się na feriach w bibliotece.
M.in. wybrały się w mroźną podróż po literaturze. Po wysłuchaniu
bajek o tematyce zimowej, wykonywały projekt plastyczny – własnego
uśmiechniętego bałwanka.
Wbrew pozorom pewnego dnia nawet udało się go ulepić z prawdziwego śniegu, a najwięcej radości przysporzyły dzieciom gry i zabawy śnieżne. Uczestnicy zajęć nie zapomnieli również o swoich babciach
i dziadkach. Z okazji ich święta przygotowali krótki występ artystyczny
i wręczyli wykonane wcześniej laurki.
Największą atrakcją w tym dniu były wesołe konkursy, w których brały udział dziadkowie i babcie wraz ze swymi ukochanymi wnuczętami.
Goście mogli uraczyć się gorącą kawą i słodkim poczęstunkiem. Jak widać, na brak śniegu mamy też swoje tajemne sposoby.
Joanna Czerwiec

Ferie w M-GOK
Rodzinny dramat

Dyżurny policji otrzymał dramatyczne zgłoszenie. Z informacji telefonicznej wynikało, iż starsza kobieta została zaatakowana w głowę
tłuczkiem do mięsa. Na miejscu patrol policji zastał ratowników medycznych, którzy opatrywali 68-letnią kobietę – mieszkankę Gryfowa. Jak
się okazało, miała uraz głowy oraz siniaki. Z ustaleń przeprowadzonych
przez policjantów wynikało, że w domu tym dochodzi do przemocy domowej. Dalsze ustalenia pozwoliły wskazać, że sprawca, 74 letni mężczyzna jest chory psychicznie i w związku z tym wszczyna awantury domowe
oraz zaatakował swoją żonę tłuczkiem. Pokrzywdzoną przewieziono do
szpitala jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, sprawcę zaś zatrzymano
i umieszczono w szpitalu w Bolesławcu. Policja apeluje - jeśli widzimy lub
słyszymy awantury u sąsiadów nie bójmy się zadzwonić na numer alarmowy 112 lub skontaktujmy się z dzielnicowym. Często takie zachowanie
pomoże uniknąć tragedii.
Ferie zimowe w M-GOK upłynęły nam w zawrotnym tempie.
Codziennie na zajęciach dzieci brały udział w warsztatach o różnej tematyce. Jednego dnia mogliśmy nauczyć się wyrabiać biżuterię, zaś w inne
dni malowaliśmy na szkle lub zgłębialiśmy tajniki malowania pastelami. Nie zabrakło także kreatywnego tworzenia w tematyce „zróbmy coś
z niczego”, czyli warsztat recyklingowy. Jednak nie tylko mali artyści
manualni mogli u nas miło spędzić czas. Nie zabrakło zabaw i animacji ruchowych. Dzieci z chęcią wzięły udział w zajęciach tanecznych hip
hop i dance, jak również w spotkaniu szachowym. Mimo, że na dworze
panowała zimna i deszczowa atmosfera, u nas mieliśmy dużo ciepłego
uśmiechu i dobrej, wspólnej zabawy.
Magdalena Antonowicz

Kradzież na stacji paliw – sprawca ujęty w pościgu

Szybka reakcja pracowników stacji paliw w Gryfowie Śląskim zakończyła się zatrzymaniem sprawcy kradzieży. Mężczyzna zatankował paliwo do kanistra i próbował się oddalić uciekając przez ogrodzenie w stronę
boiska i parkingu gdzie czekali na niego koledzy autem.
Szybka i zdecydowana postawa pracowników stacji, natychmiastowe
poinformowanie policji na numer 112 spowodowało, iż sprawca kradzieży
został zatrzymany na gorącym uczynku. 17-letni mężczyzna i wspólnicy to mieszkańcy powiatu zgorzeleckiego. Teraz ich działalności bliżej
przyjrzą się policjanci kryminalni. Jak wspomina kierownik stacji – każda
kradzież na stacji paliw jest natychmiast zgłaszana na policję i rejestrowana kamerami monitoringu.

Pijany kierowca złapany podczas nocnej kontroli

11 lutego o godzinie 1.00 w nocy w Gryfowie patrol policji z komisariatu
zatrzymał do kontroli drogowej kierującego VW Golfem, jak się okazało,
33-letni mieszkaniec powiatu zgorzeleckiego kierował samochodem będąc
w stanie nietrzeźwości (1,92 promila alkoholu) a także pomimo orzeczonemu zakazowi kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi. Kierowca za
popełnione przestępstwa odpowie teraz ponownie przed Sądem w Lwówku
Śląskim

25 latka zatrzymana za przywłaszczenie

Policjanci komisariatu policji w Gryfowie Śląskim przyjęli zawiadomienie od mieszkanki miasta o utracie portfela wraz z dokumentami
osobistymi i kartą płatniczą. W wyniku działań operacyjnych udało się
zidentyfikować 25-letnią mieszkankę Gryfowa Śląskiego, która została
zatrzymana z uwagi na podejrzenie dokonania przywłaszczenia portfela
wraz z dokumentami i kartą płatniczą. Teraz policjanci sprawdzają czy
zatrzymana użyła karty, jeśli się okaże, że użyła zostanie jej przedstawiony zarzut włamania na konto bankowe i kradzieży. Sprawą zatrzymanej
zajmie się Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim a kobiecie za popełnione
przestępstwa grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Zalecamy też aby
w przypadku utraty dokumentów natychmiast dążyć do ich zastrzeżenia,
nie czekając na „rozwój sytuacji” ponieważ konsekwencje użycia przez
nieuprawnione osoby np., dowodu osobistego mogą okazać się bardzo
przykre i kłopotliwe. Co zrobić w przypadku zgubienia lub kradzieży dokumentów? http://dokumentyzastrzezone.pl/2017/12/15/co-zrobic-wprzypadku-zgubienia-lub-kradziezy-dokumentow/

Zatrzymany sprawca włamania do samochodu

Policjanci z Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim zatrzymali
23-letniego mężczyznę, który dokonał włamania do samochodu zaparkowanego na terenie miasta, z którego ukradł przedmioty elektroniczne
o wartości 620 zł. Mężczyzna został osadzony w policyjnym areszcie.
Za popełnione przestępstwo odpowie przed Sądem Rejonowym w Lwówku Śląskim za co grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 10. Policjanci
prowadzą także czynności w kierunku ustalenia osób, które zakupiły od
sprawcy część przedmiotów. Osobom tym zostaną przedstawione zarzuty
popełnienia przestępstwa paserstwa.
Źródło: strona FB lwóweckiej Policji www.f b.com/policja.lwowek/
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Informacja o opłatach rocznych
Zgodnie z art. 71 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 121 z późn. zmian.),
przypomina się użytkownikom wieczystym o obowiązku uiszczenia należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, w terminie do
dnia 31 marca, na konto Gminy Gryfów Śląski nr 77 1020 2124 0000
8402 0011 0106 lub w kasie tut. urzędu.
Inspektor ds. gospodarki gruntami
Sylwia Cichońska

Posiedzenie Związku Gmin „Kwisa”
w Gryfowie Śląskim
31 stycznia w sali posiedzeń gryfowskiego ratusza odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Związku
Gmin „Kwisa”. Otworzył je i poprowadził Przewodniczący Zgromadzenia – Janusz Niekrasz Wójt Gminy Siekierczyn.
Na wstępie przyjęto protokół z poprzedniego
posiedzenia Zgromadzenia. Następnie Burmistrz
Gminy i Miasta Gryfów Śląski – Olgierd Poniźnik
zaprezentował Gminę Gryfów Śląski z uwzględnieniem struktury społecznej, rozwoju gospodarczego,
w tym inwestycji, oraz pozyskanych środków unijnych.
Zebrani mogli również zobaczyć filmy promujące gminę oraz tereny
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w Gryfowie
Śląskim.
W trakcie posiedzenia przedstawiono również opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej oraz podjęto uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, budżetu Związku na 2018r., oraz terminie i miejscu organizacji
Igrzysk Samorządowych Związku Gmin „Kwisa”.
Inspektor ds. współpracy z zagranicą i promocji gminy
Agnieszka Muszka

Budowa świetlicy
wiejskiej w Młyńsku
– informacja z otwarcia ofert

Komisja Przetargowa dokonała otwarcia ofert w procedurze przetargu nieograniczonego, dotyczącego wyłonienia wykonawcy budowy
„Centrum Integracji Społeczno-Kulturalnej w Młyńsku”.
W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, złożona przez Konsorcjum Firm: Filigran Sp. z o.o. jako Lider i Axyo.pl Sp. z o.o. jako Partner, obie firmy z jeleniej Góry. Całkowita wartość oferty to 1 488 888,89
zł brutto, ostateczny termin wykonania inwestycji – 20 listopad 2018 r.
Zastępca Burmistrza
Andrzej Tartak

Uwaga! Zmiana organizacji
ruchu na ul. Żeromskiego

Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski uprzejmie informuje, iż z dniem
14 lutego została wprowadzona zmiana
organizacji ruchu drogowego na ul. Żeromskiego w Gryfowie Śląskim z dwukierunkowego na jednokierunkowy
zgodnie z zatwierdzonym projektem
stałej organizacji ruchu przez Starostę
Lwóweckiego (zarządzający ruchem na
drogach gminnych). Mamy nadzieję, że wprowadzenie tej zmiany poprawi płynność i bezpieczeństwo w ruchu drogowym na tej ulicy.
Inspektor ds. drogownictwa
Arkadiusz Klask
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Projekty planów
zagospodarowania
przestrzennego do konsultacji
Rozpoczynamy drugi etap konsultacji społecznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego realizowany w ramach projektu
„Szkoła świadomego planowania przestrzennego – partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych”. W związku z powyższym od 9 lutego do 1 marca zapraszamy
wszystkie zainteresowane osoby do wypełnienia ankiety on-line dostępnej na stronie internetowej Gminy Gryfów Śląski oraz do aktywnego
uczestnictwa w otwartych spotkaniach konsultacyjnych, które odbędą się
27 lutego w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski Rynek 1,
59-620 Gryfów Śląski, w sali posiedzeń, pokój nr 7, w godz. 11:00 i 16:00.
Przedmiotem konsultacji będą projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 7 obszarów położonych w granicach miasta
oraz dla 2 obszarów zlokalizowanych w Uboczu. Szczegółowe informacje
na temat ww. wydarzeń będą dostępne na stronie internetowej Gminy
Gryfów Śląski w zakładce „Konsultacje” oraz na tablicach ogłoszeń oraz
w Urzędzie Gminy i Miasta (nr tel. 75 78 11 256).
Ref. ds. gospodarki przestrzennej
Aleksandra Serdakowska

Sesja Rady Miejskiej
30 stycznia w sali obrad gryfowskiego Urzędu odbyła się pierwsza w tym roku sesja zwyczajna Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski.
Głównym tematem sesji był stan dróg i mostów
na terenie gminy, stąd obecność gości: Andrzeja
Nowaka – kierownika rejonu lubańskiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
we Wrocławiu i Marka Makowskiego – kierownika Zarządu Dróg Powiatowych. W sesji
uczestniczyli także przedstawiciele powiatu
lwóweckiego: starosta Marcin Fluder, członkowie zarządu: Małgorzata Szczepańska i Tadeusz Jagiełło oraz przewodniczący rady powiatu
Daniel Koko.
Przed rozpoczęciem obrad staroście Marcinowi Fluderowi oraz kierownikowi Markowi
Makowskiemu wręczono podziękowania za
dobrą współpracę pomiędzy powiatem a gminą
Gryfów Śląski w zakresie remontu dróg a szczególnie za realizację remontu ul. Floriańskiej.
Poza „drogowym” tematem burmistrz wręczył także podziękowania dyrektor M-GOK
Annie Michalkiewicz za sprawne przeprowadzenie finału WOŚP w Gryfowie a także radnemu Zygfrydowi Borkowskiemu za pomoc
w pozyskaniu samochodu dla Straży Miejskiej.
Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta przygotowali w formie prezentacji Informację o sta-

nie dróg gminnych oraz mostów na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski. Po jej przedstawieniu
uczestnicy sesji długo prowadzili ożywioną dyskusję, co potwierdza tezę, jak ważnym tematem
jest stan naszych dróg. Na interpelacje radnych na bieżąco odpowiadali Andrzej Nowak, Marek
Makowski, burmistrz Olgierd Poniźnik oraz inspektor UGiM Arkadiusz Klask.
Gmina Gryfów Śląski jest właścicielem 78 dróg posiadających charakter publiczny z nadanym
numerem Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego
o łącznej długości 63,5 km, w tym w mieście 13,8 km i gminie
49,7 km. Ponadto na obszarze gminy istnieje liczna sieć dróg
rolniczych i dojazdowych o łącznej długości 195,7 km.
W ostatnich latach stan dróg gminnych znacznie się poprawił gdyż wykonano szereg inwestycji drogowych polegających
na ułożeniu nowych nawierzchni asfaltowych oraz z kostki betonowej wraz z odwodnieniami. Łącznie w okresie od 2007 do
2017 roku wykonano 26,596 km inwestycji drogowych o wartości 18 mln 408 tyś. zł., w tym 12 mln 557 tyś. zł. zewnętrznych środków finansowych.
Zarówno przedstawiciele gryfowskiego samorządu jak
i powiatu lwóweckiego są zadowoleni ze stanu dróg oraz ilości remontów, jakie udało się przeprowadzić. W trakcie sesji
wielokrotnie podkreślano dobrą współpracę w tym temacie pomiędzy gminą i powiatem, szczególne podziękowania zarówno
ze strony burmistrza, jak i starosty padły w związku z realizacją
od wielu lat oczekiwanego remontu drogi powiatowej, ulicy
Floriańskiej.
Sekretarz Gminy i Miasta Gryfów Ślaski
Jerzy Andrzejczak

Straż Miejska
ma samochód

Od 30 stycznia Straż Miejska
w Gryfowie Śląskim użytkuje samochód służbowy, Citroën Berlingo,
który został bezpłatnie pozyskany
z Zakładu Karnego w Głogowie.
Gmina poniosła jedynie koszty oznakowania samochodu. Dużą pomoc
w pozyskaniu samochodu okazał Dyrektor Aresztu Śledczego w Lubaniu
– podpułkownik Wiesław Zwiefka.
W sprawę pozyskania samochodu
zaangażował się również radny Rady
Miejskiej Zygfryd Borkowski, któremu burmistrz Olgierd Poniźnik
podziękował osobiście podczas Sesji
Rady Miejskiej 30 stycznia.

INFORMACJA
DLA PACJENTÓW

Powiatowe Centrum Zdrowia w Lwówku Śląskim informuje, iż na terenie gmin: Gryfów Śląski, Lubomierz i Mirsk,
w dni wolne od pracy, w ramach
nocnej i swiątecznej opieki zdrowotnej, wykonywane są w domu
chorego zabiegi (iniekcje) zlecone przez lekarza ubezpieczenia
zdrowotnego. W celu realizacji
zlecenia zgłoszenia dokonuje się
pod nr tel. 757820153 (gabinet
nocnej i świątecznej opieki medycznej) lub pod nr 663 220 115
bezpośrednio u pielęgniarki
wykonującej zabiegi.
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Akcja wywozu odpadów wielkogabarytowych
Uprzejmie informuję, że na terenie miasta i gminy odbędzie się nieodpłatna akcja zbierania zbędnych przedmiotów i sprzętu z gospodarstw
domowych (sprzęt gospodarstwa domowego, meble itp.).
I. Terminy od 15.02 – 16.02
ul. Kolejowa – plac przy TOTO; ul. Rybna – parking; ul. Żeromskiego –
przy bloku nr 1
II. Terminy od 19.02 – 20.02
ul. W. Polskiego – plac naprzeciwko szkoły; ul. Strzelnicza 15, 15a – przy
śmietnikach; ul. Partyzantów – przy nr budynku 49 (przy wejściu do parku)
III. Terminy od 22.02 – 23.02
Osiedle 7-ej Dywizji – plac na końcu ulicy (za budynkiem nr 24); Osiedle
Horyzont – plac przy cmentarzu komunalnym; ul. Tulipanowa (ul. Storczykowa – skwer przy zbiegu ulic)
IV. Terminy od 26.02 – 27.02
ul. Lipowa – przy wejściu na cmentarz parafialny; ul. Lwowska – plac po
byłym korcie tenisowym; ul. Lwowska – obok nr 2 - 4
V. Terminy od 01.03 – 02.03
ul. Sienkiewicza – przy zejściu do LIDL; ul. Młyńska – plac przy byłej
hurtowni spożywczej; ul. Polna przy dworcu PKP.
VI. Terminy od 05.03 – 06.03

ul. Oldzańska / ul. Kusocińskiego – parking; ul. Rzeczna – przy Hörnerze
ul. Rzeczna - przy hotelowcu; ul. Szkolna – parking przy Orliku
1. Krzewie Wielkie 8 -9 marca 1) przy świetlicy; 2) przy byłej szkole;
2. Młyńsko 8 - 9 marca 1) łąka koło p. Łukasika; 2) łąka obok kościoła
3. Rząsiny 12 - 13 marca 1) przy świetlicy wiejskiej; 2) plac przy drodze
prowadzącej do Wolbromowa; 3) plac przy budynku nr 14a
4. Ubocze 15 - 16 marca 1) obok świetlicy wiejskiej; 2) parking – (przy firmie MATUSEWICZ); 3) plac koło firmy p. Orłowskich (były BUMAX).
5. Proszówka 19 - 20 marca 1) przy remizie strażackiej; 2) plac przy zamku
„GRYF”
6. Wieża 22 - 23 marca 1) przy krzyżu; 2) u zbiegu dróg powiatowej
z gminną (obok budynku 44)
7. Wolbromów 26 - 27 marca 1) przy remizie strażackiej; 2) przy boisku.
Wywozem nie będą objęte gruz i inne podobne odpady, drobne śmieci,
odpady niebezpieczne. Odpady pozostawione po wyznaczonym terminie
nie będą odbierane!
Skorzystajcie Państwo z szansy pozbycia się niepotrzebnych rzeczy
i w podanym terminie wrzucajcie je do specjalnie na ten okres ustawionych kontenerów. Biorąc udział w akcji uporządkujecie Państwo swoje
lokale i posesje nie ponosząc przy tym żadnych kosztów.

Wnioski o dopłaty bezpośrednie
z ARiMR obowiązkowo przez internet
Od 2018 r. wszystkie wnioski o przyznanie płatności
bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW muszą zostać złożone formie elektronicznej za pośrednictwem
formularza geoprzestrzennego udostępnionego na stronie
internetowej ARiMR. Powyższe wynika wprost z przepisów
wspólnotowych i dotyczy wszystkich państw członkowskich
UE. Tym rolnikom, którzy nie korzystają z internetu, Agencja oraz współpracujące z nią instytucje tj. m.in. DODR będą udzielały pomocy.
ARiMR, tak jak dotychczas, będzie przesyłać rolnikom wstępnie wypełniony wniosek tzw. wniosek spersonalizowany wraz z załącznikami wersji
papierowej (do 2020 r.). Należy jednak traktować go jedynie informacyjnie.
Aby ułatwić rolnikom złożenie wniosków przez internet, Agencja przygotowała nową aplikację eWniosekPlus. Jest ona przejrzystsza, prostsza i bardziej
intuicyjna niż poprzednia. Przez cały proces wypełniania wniosku rolnik jest
prowadzony za pomocą kreatora.
Od 12 lutego br. wszyscy rolnicy za pośrednictwem strony internetowej
www.arimr.gov.pl będą mogli zapoznać się z wersją demonstracyjną aplikacji
eWniosekPlus i sprawdzić, jak ten program działa i jak z niego korzystać. Pełna
wersja nowej aplikacji zostanie udostępniona na stronie internetowej Agencji
15 marca br., czyli w dniu rozpoczęcia tegorocznej kampanii przyjmowana
wniosków o przyznanie płatności. Skorzytać z tej aplikacji, będzie można po
zalogowaniu się za pomoc dotychczasowego konta (loginu i hasła). W przypadku, gdy rolnik nie posiada konta w aplikacji e-Wniosek, powinien je utworzyć
na stronie www.arimr.gov.pl w zakładce eWniosekPlus.
Do założenia konta wystarczy podać trzy dane weryfikacyjne: numer identyfikacyjny producenta; kwotę ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR,
zrealizowanego w roku 2017 (w przypadku gdy rolnik w danym dniu otrzymał
więcej niż jeden przelew należy wprowadzić kwotę z największego przelewu,
w przypadku braku otrzymania przelewu od ARiMR w roku 2017 należy
wprowadzić wartość 0),
8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego wskazanego we wniosku
o wpis do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Zalecane jest również wskazanie adresu
e-mail - pole nieobowiązkowe.
Główne korzyści wynikające z wypełniania oraz złożenia wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 poprzez aplikację eWniosekPlus to:
• brak konieczności uzupełniania danych alfanumerycznych w zakresie płatności
obszarowych, wszystkie dane generowane są automatycznie na podstawie narysowanych granic upraw i wybranych płatności,
• brak konieczności wielokrotnego rysowania tych samych powierzchni w ramach działek rolnych głównych i podrzędnych, działki rolne generowane są automatycznie na podstawie narysowanych granic upraw i wybranych płatności,
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• dostęp do aktualnych danych referencyjnych, które prezentowane są w ramach przeglądu danych dla działek referencyjnych oraz wykorzystywane podczas kontroli wstępnych,
• możliwość złożenia wniosku bez konieczności modyfikowania danych,
w przypadku, gdy powierzchnie deklarowane do płatności oraz ich położenie nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniego roku (dostępne w ramach
uproszczonego trybu wypełniania wniosku),
• wyświetlane na bieżąco w trakcie wypełniania wniosku wskazówki w zakresie
uzupełniania pól, dołączania wymaganych załączników,
• wyświetlane na bieżąco w trakcie wypełniania wniosku komunikaty o stwierdzonych brakach lub błędach we wniosku o przyznanie płatności (ich poprawienie lub uzupełnienie przed zatwierdzeniem i wysłaniem wniosku do biura
powiatowego ARiMR pozwoli na uniknięcie zmniejszeń kwot płatności ze
względu na stwierdzone nieprawidłowości),
• wyświetlany na bieżąco przegląd w zakresie danych do płatności za zazielenienie, możliwość złożenia wniosku oraz mobilny dostęp do konta przy użyciu
tabletu lub smartfonu.
W roku 2018 zamiast wniosku o przyznanie płatności rolnicy mogą złożyć
pisemne oświadczenie, w którym potwierdzą brak zmian w porównaniu do
wniosku z poprzedniego roku. Oświadczenie może być składane przez rolników, którzy we wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 deklarowali powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegali się o co najmniej jedną
z płatności: jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność
dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do
owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami
(płatność ONW), wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013), premię
pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020). Oświadczenie będzie można składać w terminie od 15 lutego do 14 marca br. na formularzu
udostępnionym na stronie internetowej ARiMR, w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych Agencji.
Więcej informacji na temat sposobu składania w 2018 roku
wniosku o płatności bezpośrednie można uzyskać: pod bezpłatnym
numerem infolinii 800-38-00-84, na stronie www.arimr.gov.pl,
wysyłając e-mail na adres: info@armir.gov.pl.

OGŁOSZENIE O WYKAZACH

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę w roku 2018
znajdują się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz na stronie internetowej www.gryfow.pl
i www.bip.gryfow.pl w zakładce nieruchomości.

Taniec
z psychopatą
26 lutego w galerii biblioteki publicznej odbyło się spotkanie z poetką,
pisarką, autorką tekstów dla dzieci Elżbietą Śnieżkowską-Bielak.
W połowie stycznia ukazała się najnowsza powieść pani Elżbiety
Taniec z psychopatą. Powieść promowano już w jeleniogórskiej galerii
Biura Wystaw Artystycznych, a Gryfów był kolejnym miejscem na promocyjnej mapie, w którym autorka podzieliła się z publicznością swoim
najnowszym dziełem.
Pomimo trudnego tematu powieści, spotkanie z gryfowską publicznością było pełne ciepła i dobrego klimatu. Autorce udało się zaciekawić
zebranych swoją książką. Padło wiele pytań zarówno o proces twórczy,
jak i opisywane wątki. Po spotkaniu można było nabyć powieść wraz
z dedykacją.
O autorce:
Pani Elżbieta od dziecka związana jest z Cieplicami i Jelenią Górą,
studiowała polonistykę we Wrocławiu, a obecnie jest gryfowianką.
Jej życie zawodowe związane było z oświatą. Pracowała jako nauczycielka
polonistka oraz bibliotekarka. Obecnie działa w wielu stowarzyszeniach
literackich.
Jest członkinią: stowarzyszenia Jeleniogórski Klub Literacki, stowarzyszenia W Cieniu Lipy Czarnoleskiej w Jeleniej Górze, oddziału dolnośląskiego Związku Literatów Polskich oraz Stowarzyszenia Autorów
Polskich we Wrocławiu.
Jest autorką wielu tomików wierszy m. in. Na pograniczach świtu i Za
firanką Wiatru, prozy religijnej, wielu wydawnictw dla dzieci, w tym
znanego przewodnika bajkowego Co bajka opowie o pięknym Gryfowie?
oraz powieści dla dorosłych m. in. Weronika, Randki. pl., i Smak błękitnego nieba.

Melanż w gryfowskiej galerii

Pomimo zmiany tradycyjnego piątku na sobotę, 17 stycznia publiczność
dopisała. Licznych gości wernisażu przywitała feeria barw i tematyczna
różnorodność czyli obrazy Bernadety Nowak. Tak zapraszała do obejrzenia wystawy kamiennogórska malarka: Melanż - czyli zaduma nad przemijaniem, barwy kobiecości, temperament i żywiołowość, uroki dwóch pór roku:
zimy i jesieni oraz impresje wrocławskie....Czyli jak mawiał jeden z bohaterów
niezapomnianego Studia 202: dziadek Jacek, Maria Poszepszyński (w tej roli
Jan Kobuszewski) – bigos i sernik w jednej szklance.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzania wystawy w godzinach pracy
Biblioteki Publicznej.
O artystce: Bernadeta Nowak pochodzi z Krynicy Górskiej. Z wykształcenia jest chemikiem, z zamiłowania malarką, od 27 lat mieszka w Kamiennej Górze. Od 2010 r. jej prace znajdują się w internetowej, europejskiej
galerii malarstwa: www.touchofart.eu. W 2011 roku została przyjęta do grona
artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych działających w Stowarzyszeniu „Nowy Młyn” Kolonia artystyczna w Szklarskiej Porębie. Stowarzyszenie
ma swoją siedzibę w Domu Carla i Gerharta Hauptmannów i skupia artystów z Karkonoszy i Gór Izerskich. Jej obrazy, szczególnie portrety znalazły
już swoje miejsce w wielu krajach na świecie: w Niemczech, USA, Kanadzie,
Włoszech, Szwajcarii, Anglii i na Ukrainie. Fascynacja B. Nowak ilustracjami
do bajek z dzieciństwa, zaowocowała książeczką dla dzieci pt. „Przygody Haneczki i misia Kuleczki”. Narysowała do niej dziesiątki barwnych ilustracji.
W 2011 roku bajeczka świąteczna z jej ilustracjami, pt. „Gwiazdeczka dla
Hani” brała udział w ogólnopolskim konkursie na opowiadania (prozą i wierszowane) o tematyce świątecznej dla dzieci i młodzieży.
W grudniu 2014 roku została członkiem Związku Artystów Plastyków
– ZAP. Od 2016 r. jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Artystycznego: „ La Palette du Monde”. Uczestniczyła w ponad 50 wystawach
zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą. W październiku 2016 roku
zdobyła II Grand Prix Salonu we Francji, w Vierzon podczas XXII Międzynarodowego Festiwalu Sztuk: „Salon Jesienny” za obraz: „Akt w zieleni
i fiolecie”. W październiku 2017 r. w Jeleniej Górze podczas trwania VIII
Międzynarodowego Festiwalu Folkloru o nazwie „Tradycja Inspiruje - Ceremonie pożegnań” wzięła udział w konkursie „Pożegnania”, w którym zajęła
3 miejsce.
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Dzięki za kopa do pracy!
Praca, w tym wolontariacka, stanowi ważny element jego życia i sprawia dużo przyjemności. Od początku kariery zawodowej postawił
na jedną kartę – robi to co lubi. Mówi, że gdyby nie robił tego co uwielbia, chyba by zwariował. W jego życiu zachodzi ostatnio sporo zmian,
nie wszystkie były planowane. Twierdzi, że najważniejsze jest teraz, aby odnaleźć nowe drogi, a jednocześnie pozostać sobą.
Ze smutkiem zauważa, że świat za bardzo pędzi do przodu, gdzieś gubią się prawdziwe wartości. Dlatego stara się żyć w swoim tempie,
z pokorą, słuchać innych i pomagać w miarę możliwości. Wierzy, że któregoś dnia przyniesie to wiele dobrego.
lubię obserwować pracę kreatywną ludzi stąd. Choć wydaje mi się, że
aktualnie jest z tym gorzej (a może jestem za stary?), ale wtedy działy się
różne fajne rzeczy.

Z Mariuszem Draganem – zwycięzcą w konkursie Osobowość Roku
2017 powiatu lwóweckiego w kategorii kultura, w plebiscycie Gazety Wrocławskiej, rozmawiają Małgorzata Szczepańska i Marzena Wojciechowska.
Dragu, wydaje nam się, choć popraw, jeśli się mylimy, że za korzenie
Twojej undergroundowej działalności uznać można pracę w Kurierze
Gryfowskim. Przypomnij nam ten wątek Twojej kariery.
Kurier Gryfowski był ważnym i ciekawym doświadczeniem, przez ponad rok poświęcałem mu naprawdę dużo energii tworząc ze znajomymi
Gryfowskie Odloty. Sporadycznie do dziś w gazecie pojawiają się moje
teksty, jednak nie uznałbym tego za całkowity początek mojej działalności. Wcześniej redagowałem portal internetowy gryfow.info i gryfowskie
forum internetowe. Ludzie umawiali się tam na spotkania, ostro dyskutowali, było to coś w stylu dzisiejszych grup na Facebooku. W międzyczasie
powstało kilka numerów podziemnego zina komiksowego Obstruktor, do
których pisałem recenzje koncertów organizowanych w Krzewiu Wielkim i Opposite. Chyba to są moje prawdziwe początki pracy twórczej
i wolontariatu. Pamiętam, że w tych recenzjach śmiałem czasem krytykować organizację koncertów w wykonaniu ekipy z Opposite. Już kilka
lat później ugryzłem się w język z tego powodu. Realia organizacji imprez
z udziałem wolontariuszy poznałem od strony organizującego i wtedy
zrozumiałem, że potrzeba dużo energii, aby zrobić cokolwiek, a i tak zazwyczaj zdarzają się wpadki. W pierwszych latach „kreatywnych” gdzieś
tam wokół byli jeszcze kumple, z którymi oklejałem miasteczko wlepkami i prowadziliśmy inne działania wywrotowo- artystyczne (w naszym
mniemaniu). Oni dodatkowo jeździli na rolkach i deskach, ja się bałem
i nie wychodziło mi nawet ollie. Raz odważyłem się na rolkach, co zostało
uwiecznione w gryfowskiej odpowiedzi na Jackass – czyli Bathroom :).
To kawałek fajnej przeszłości. Nie wiedziałeś co robić, szedłeś na rynek,
a na fontannie zazwyczaj czekał ktoś znajomy.
Bathroom?
To prawdopodobnie jeden z nielicznych filmów nakręconych w Gryfowie na przełomie wieków. Premiera miała miejsce w Sylwestra 2002 r.
Na potrzeby filmu zrealizowaliśmy kilka inscenizacji fabularnych.
Mieliśmy gryfowskiego Matrixa i Power Rangers. Zagubiony kurczak
poszukiwał swoich rodziców po lokalnych rzeźniach. Na początku podchodziłem sceptycznie do projektu, ale potem zmontowałem całość,
z czego byłem strasznie dumny. Fajne jest to, że Bathroom zainspirowało
innych młodych do nakręcenia kilka lat później „M jak Mafia”. Bardzo
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A później Awantura zaczęła nakręcać pozytywne akcje…
W 2007 roku założyliśmy ze znajomymi stowarzyszenie Awantura.
Organizacja ta pozwoliła nieco sformalizować moje działania pozazawodowe i nadać im kształtu. W przeciągu ostatnich lat zorganizowałem
wiele koncertów. Zapraszałem niszowe zespoły, a miejsce w którym organizujemy przedsięwzięcia stało się rozpoznawalne w skali kraju. Sam
oczywiście niewiele bym zrobił. Udało się zgromadzić wokół siebie gromadę pozytywnych ludzi, którym coś się chce. Wspólnie nakręcaliśmy się
do działań i za śmieszne pieniądze organizowaliśmy ciekawe wydarzenia.
To bardzo ważne, szczególnie w tak małych miejscowościach jak Gryfów
Śląski. Oferta kulturalna dla młodych jest uboga, nasze prace w znaczący
sposób uzupełniały ją, tworząc coś świeżego i unikalnego. W ramach organizacji podejmowaliśmy również działania proekologiczne i edukacyjne. Wielokrotnie organizowaliśmy "pospolite ruszenia" w ramach którego
sprzątaliśmy brzegi jeziora, parki, sadziliśmy drzewa, czy promowaliśmy
kampanię "zerwijmy łańcuchy". Udało mi się również zorganizować kilkukrotnie warsztaty fotograficzne i wystawy artystyczne w zaprzyjaźnionej Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śląski. W 2017 roku
wolontariacko współpracowałem również z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury, w którym prowadziłem zajęcia Studia Filmowego Kaczka. Był to dla mnie bardzo ważny czas, tam łączyłem ambicje zawodowe
z hobby. Udało nam się nagrać kilka filmów, a w zajęciach uczestniczyły
osoby z terenu powiatu. Od pewnego czasu noszę się z zamiarem powrotu
do podobnych działań.
Czy jakaś akcja, impreza szczególnie utkwiła Ci w pamięci?
W 2009 r. uczestniczyłem w projekcie Młodzi Menadżerowie Kultury. Fajna przygoda, szkolenie w Warszawie, a potem trochę kasy na
organizację wydarzenia. Do całości podszedłem bardzo ambitnie.
Kulminacja odbyła się w trakcie Kwisonaliów. W trakcie jednego dnia
odpowiadałem za organizację wystawy plenerowej na rynku, którą tworzyła gromada młodych fotografów. Wszystko powstawało na bieżąco, fotografowie ruszyli w miasto, zaczepiali mieszkańców, wręczali im kartki,
prosili o dokończenie pewnych zdań i wykonywali fotograficzny portret.
Portrety były na bieżąco drukowane i przyczepiane spinaczami do sznurka. Tego samego dnia odbył się też świetny pokaz break dance i flatlandu
na deskorolce. Z tym tematem nie było różowo. Dzień wcześniej wraz
ze znajomym pojechaliśmy do Berlina po kilku tancerzy. Kilka godzin
snu i znów w trasę po break dancerów z Sobieszowa. Przy okazji miałem
odebrać z Jeleniej Góry gramofony dla DJ`a Haema (zaprosiłem wtedy
na wieczorny koncert O.S.T.R`a). Wszystko byłoby nieźle – chłopaki
z Sobieszowa w aucie, jadę do Jeleniej po gramofony i... całuję klamkę,
a w zasadzie kratę. Dzwonię do osoby która miała być o umówionej godzinie, nie odbiera. Po 30 minutach dobijana się – jest, odebrał! Problem
w tym, że słyszę, że gość właśnie.... ucieka skuterem przed leśniczymi po
lesie i wkrótce będzie. Był... 2 godziny później, w międzyczasie miałem
dawno być w Gryfowie i rozpoczynać projekt. Jednakowoż nie mogłem
zostawić DJ`a bez gramofonów. Potem już jakoś poszło, ale wtedy zrozumiałem, że nie ma sensu przesadzać z ilością przedsięwzięć w jednym
czasie, bo coś zawsze przecież musi się posypać.
Bardzo miło wspominam też ostatnie lata. W pewnym momencie
można było liczyć na prawie 20 osób chętnych do pomocy. Wspólnie zorganizowaliśmy wiele koncertów i akcji proekologicznych. W większości
są to ludzie nadal aktywni, w pewnym sensie moi wychowankowie i na
zawsze pozostaną w mojej pamięci.
Dokończ zdanie: Kultura alternatywna jest...
czymś pięknym, oddolnym i... niedocenionym. Od lat jestem
w szoku, jaki potencjał jest w tym mieście. Gdyby znalazł się ktoś

ogarnięty, kto potrafi biznesowo podejść do sprawy (bo ja niestety nie potrafię), to w Gryfowie można by się pokusić o dobrze prosperującą i unikatową w skali kraju agencję reklamową, generującą unikalne i piękne treści.
Tu są ludzie potrafiący pisać, rysować, malować, lepić figurki, świetni fotografowie czy muzycy. Nie jest to jednak skupione, a część osób
w międzyczasie uległa wypaleniu, albo pracuje na własną rękę. To taki
podziemny lokalny koloryt, sęk w tym, że często im nie zależy na sławie, tworzą dla siebie, a żyjemy w czasach w których większe powodzenie
mają idioci, o których jest głośno niż ludzie, którzy poświęcają życie pasji
i mają ku temu talent. Obserwując region nie widzę aż tak dużego potencjału kreatywnego w okolicznych miastach. Według mnie przebija nas
tylko Wolimierz, ale konsekwencja i wieloletnia działalność mieszkańców sprawiła, że stał się on miejscem atrakcyjnym dla artystów z miast.
Sprowadzają się tam i tworzą. U nas nie zapowiada się na podobny rozwój
wypadków, być może cały czas brakuje jednej osoby, która potrafiłaby te
złoża energii spożytkować. W konsekwencji stanowiłoby to silny poten-

cjał dla turystycznego rozwoju miasta, jak i było szansą dla rzeczonych
twórców.
Zostałeś Osobowością Roku 2017 powiatu lwóweckiego w kategorii kultura, w plebiscycie Gazety Wrocławskiej, jak się z tym czujesz?
Do dziś nie wiem kto mnie nominował, ale serdecznie tej osobie dziękuję. Jest to miłe, raczej nie spotykałem się dotychczas z jakimiś formami
docenienia mojej pracy i działań wolontariackich. Nigdy też nie robiłem
tego, aby dostawać nagrody. Po prostu czułem potrzebę. Jednak fajne zobaczyć wynik i okazać się tą osobą, na którą oddano najwięcej głosów.
Wiem, że sporo znajomych wkładało dużo serca, aby mi pomóc. Często
są to osoby, których nawet za dobrze nie znam, ale robiły to, bo uznały, że
moje dotychczasowe działania są tego warte. Bardzo mnie to podbudowało, ostatnio przeżywałem nieco wolontariackiego marazmu, ale teraz
już wiem, że niedługo powracam do działań.
Dziękujemy za rozmowę.

Kwisonalia w zmienionej formule!
Przystań nad Kwisą
W telegraficznym skrócie:
Sobota będzie
sportowo-młodzieżowa
ze smakowitym akcentem

Pracujemy dla Was

Od stycznia pracuje Komitet Organizacyjny Kwisonaliów 2018.
Mamy już wstępną wersję programu, gwiazdy, wydarzenia, atrakcje. Ale po kolei. Rzecz najważniejsza to zmiana formuły święta
miasta. Po pierwsze rezygnacja z trzech dni – Kwisonalia odbywać
się będą w sobotę i niedzielę (2 i 3 czerwca). Po drugie, właściwie
najważniejsze, robimy wielki powrót do źródeł czyli rezygnujemy
ze sprzedawania placu jednej firmie i bierzemy sprawy w swoje
ręce.
Od lat spotykaliśmy się z uwagami na temat pustek w zakresie
gastronomicznym, niewielkiej ilości stoisk i nieatrakcyjnej oferty
kulinarnej. Były to z Państwa strony bardzo celne uwagi. Od tego
roku sytuacja zmieni się diametralnie.

Gościnna Przystań

Kwisonalia rozbłysną kolorami, smakami i wytworami Pogórza
Izerskiego. Zaprosimy najwspanialszych wystawców, najciekawszych ludzi, będzie gwarnie, pysznie, ciekawie, naturalnie, ekologicznie, swojsko. W miejscu z ogromnym potencjałem, jakim jest
fantastyczny, nadkwisański bulwar, zgromadzimy wielkie bogactwo regionalnych smaków, produktów, przetworów i rękodzieła.
Poduszki z gryką, naturalne mydła, oleje tłoczone na zimno, kozie sery, mnóstwo lokalnych pyszności zarówno mięsnych jak i dla
wegan, food trucki z różnościami.
Absolutną nowością będzie Festiwal Piwa Rzemieślniczego
i Warsztaty Piwowarskie. Będą Państwo mieli okazję degustować
zarówno piwa z małych regionalnych browarów, jak i spróbować
trunków przygotowanych przez rzemieślników hobbystów.
Uczestnicząc w Kwisonaliach 2018 spotkacie Państwo inspirujących ludzi, natraficie na przyjazny klimat, niezwykłe wydarzenia
kulinarne, muzyczne i estetyczne. Brzmi dobrze prawda? Zatem
Przystań nad Kwisą. Gra słów i wieloznaczność tego hasła w pełni
odzwierciedla nasze zamierzenie organizacyjne. W naszej przystani przystaniecie państwo z przyjemnością. Dołożymy do tego
wszelkich starań.

Bieg Gryfitów oraz marsz Nordic Walking zgromadziły
w ubiegłym roku setki osób. Tym razem będzie jeszcze tłumniej!
Tradycyjny konkurs „Smaki Kwisy” wpisuje się doskonale w nową
formułę, dlatego absolutnie nie zamierzamy z niego rezygnować.
Wieczór zaś będzie dla młodych. Także duchem. W sobotę odkopujemy formułę pamiętnych, „alternatywnych” Kwisonaliów.
W tym roku wystąpią dwie formacje hip hopowe – przyjedzie do
nas Zeus i Pokahontaz. Dwie ostatnie płyty Zeusa okryły się platyną, a sam artysta działający na scenie od 1998 roku jest jednym
z najbardziej rozpoznawalnych twórców pokolenia dzisiejszych
30 latków. Pokahontaz, czyli legendarny skład, który powstał po
śmierci Magika i zakończeniu działalności Paktofoniki. Pod koniec zeszłego roku wydali płytę REset, album stanowi powrót do
korzeni, został ciepło przyjęty zarówno przez krytyków, jak i fanów. Obydwa składy tworzą muzykę z przesłaniem, często krytykującą obecny konsumpcyjny model życia i pęd.
Po zakończeniu koncertów na scenę zawita DJ Noir.man
z Bischofswerdy. Zaproponuje on szeroki przekrój brzmień, w których każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

Niedziela będzie rodzinna,
pełna muzyki, występów
i rowerowego szaleństwa

Rozpoczną ją Rajd „Rowerowy-CROSS-Gryfitów” MTB
Cross oraz rajd dziecięcy „Gryfuś na dwóch kółkach”.
Odbędzie się energetyczny Pokaz Zumby, zaprezentują się
gryfowianie od małego do dużego, zaproponujemy państwu biesiadę grecką z zespołem Mythos, łez radości dostarczy kabaret K2,
a Mateusz Ziółko z zespołem to gwarancja wspaniałych, muzycznych wzruszeń.
Więcej informacji już wkrótce, ale... już teraz rezerwujcie państwo w kalendarzach 2 i 3 czerwca 2018, aby odwiedzić pełną atrakcji Przystań nad Kwisą.
Komitet Organizacyjny
LUTY 2018 KURIER GRYFOWSKI
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Zabawa Karnawałowa
z Babcią i Dziadkiem

W SP w Uboczu
Nasi uczniowie w Dreźnie
13 grudnia nasi siódmoklasiści, dołączając do grupy uczniów gryfowskiego gimnazjum, mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach warsztatowych przygotowanych specjalnie dla uczestników wyjazdu przez
pracowników i studentów Uniwersytetu Technicznego i Niemieckiego
Centrum Lotnictwa i Kosmonautyki w Dreźnie. Podczas warsztatów,
wykonując samodzielnie eksperymenty, uczniowie mogli się przekonać,
czy mają to coś, co pozwala zostać młodym naukowcem! Po wyczerpujących zajęciach był czas na przyjemności, czyli zwiedzanie z przewodnikiem zabytków pięknego Drezna oraz spacer i świąteczne zakupy na
jarmarku bożonarodzeniowym, a trzeba dodać, że właśnie ten drezdeński
ma najdłuższa tradycję.
Renata Figurska

Gramy z WOŚP

14 stycznia zbieraliśmy do puszek pieniądze, śpiewaliśmy i uczyliśmy
pierwszej pomocy w 26 Finale WOŚP. Dziękujemy wszystkim uczniom,
rodzicom, nauczycielom za włączenie się do tegorocznej akcji.
Monika Maciejko, Alicja Celejowska

Kurier Gryfowski
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13 stycznia w Centrum Kultury w Uboczu uczniowie naszej szkoły
bawili się w rytmie skocznej muzyki razem ze swoimi nauczycielami,
rodzicami, babciami, prababciami i dziadkami. Uroczystość rozpoczęła dyrektor szkoły Anna Pląskowska witając gości i składając życzenia
wszystkim przybyłym. Następnie przedszkolaki i starsi uczniowie zaprezentowali program artystyczny pod kierunkiem Danuty Sieradzkiej, Alicji Celejowskiej i Alicji Kuźniarz nagrodzony gromkimi brawami. Wszystkim dopisywały znakomite humory. Zabawa obfitowała
we wspaniałe konkursy ze słodkimi nagrodami dla dzieci i zaproszonych gości. Wśród dziadków Królem Balu został ponownie pan Ludwik Kubasiewicz, Królową Balu pani Mariola Kaczmar. Uroczystość
zorganizowała nasza kreatywna i przedsiębiorcza Rada Rodziców pod
kierownictwem pani Klaudii Cymerman i pani Ewy Majchrowskiej. Serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i pyszny poczęstunek.
Zabawę profesjonalnie poprowadził pan Mariusz Swastek. Podziękowanie kierujemy również do WSZYSTKICH Rodziców, Babć i Dziadków,
którzy bawili się wspólnie z nami podczas tegorocznego karnawału.

W ZSOiZ w Gryfowie Śląskim
Kurs języka angielskiego zawodowego
Od 2 stycznia do 7 marca w szkole realizowany jest 30 godzinny kurs
języka angielskiego zawodowego dla informatyków i leśników w ramach Projektu „Leśnicy i informatycy na praktykach zagranicznych”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczniowie przygotowując się do
mobilności redagowali Europass CV oraz umowę pomiędzy organizacją
wysyłającą a uczestnikiem mobilności w języku angielskim, przystąpili do
testu Paszport Językowy Europass, zapoznają się z bezpieczeństwem i higieną pracy, omawiają oraz referują wykonywane czynności w formie ustnej i pisemnej. Uczą się w jaki sposób uzyskiwać oraz udzielać informacji
w czasie poruszania się po mieście, zapoznają się z warunkami i zasadami
życia w Irlandii, zajmują się zagadnieniami życia codziennego i różnicami
kulturowymi. Po powrocie z praktyk w Irlandii ponownie przystąpią do
testu Paszport Językowy Europass.
Interesujące zajęcia prowadzi Monika Ignaciuk-Borkowska.

Warsztaty z Wyższą Szkołą
Bankową we Wrocławiu
5 lutego w ramach szkolnego doradztwa zawodowego przedstawiciele Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu przeprowadzili dla uczniów
klas trzecich i czwartych technikum warsztaty na temat „Wystąpienia
publiczne-jak przeżyć od A do Z”.
Celem warsztatów było wzmocnienie kompetencji uczniów w zakresie
wystąpień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem sposobów doboru treści i ich prezentacji oraz podstaw komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Warsztaty wzbogacono o metody ograniczające stres w czasie
wystąpień publicznych.

Sobotni poranek z WordPressem
10 lutego odbyła się pierwsza część kursu zarządzania treścią w Internecie, realizowanego w ramach projektu „Leśnicy i informatycy na praktykach zagranicznych”. Zajęcia mają za zadanie podnieść umiejętności
w zakresie systemów CMS, które uczniowie wykorzystają podczas stażu
w Irlandii.

Warto pomagać
W ramach akcji Tęczowy Kocyk w ZSOiZ ogłoszono
zbiórkę dodatków pasmanteryjnych. Uczniowie i nauczyciele do końca lutego zbierają kolorowe włóczki, resztki
materiałów, kolorowych wstążek, ozdobnych guzików.
Wolontariusze wykonują z nich beciki, czapeczki, otulacze dla aniołków czyli dzieci urodzonych z wadami letalnymi (zaburzenia
rozwoju płodu), które umierają już w łonie matki lub niedługo po urodzeniu, hiperwcześniaków (urodzonych między 12 a 24 tygodniem ciąży),
dla maluszków tak małych, że nie można dla nich kupić ubranek, a każdy
kocyk jest za duży. Wolontariusze pomagają tym samym rodzicom godnie pożegnać swoje dziecko, okryte kocykiem lub rożkiem, a nie szpitalną
chustą. Wyroby te to także pamiątka dla rodziny. Koordynatorem zbiórki jest pani Agata Pender i członkinie koła bibliotecznego.
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Historia drugiego kościoła

Jeżeli mówimy o historii drugiego kościoła w Gryfowie Śląskim, to
oczywiście mamy na myśli obecną kaplicę im. św. Wawrzyńca przy ulicy Lubańskiej. Budynek ten został wzniesiony jako kościół cmentarny
w roku 1560 i miało to związek z założeniem w 1553 roku nowego cmentarza za murami obronnymi naszego miasteczka, a dokładnie przed Bramą Lubańską. Zgodę na to wyraził ówczesny biskup wrocławski, Baltazar
von Promnitz. W porównaniu do innych kościołów w naszej okolicy, jak
już nieistniejącego kościoła w Wieży, promieniującego na całą okolicę
myślą teologiczną i słynącego z kazań pastora Kaspra Schwendlera; czy
też do znajdującego się w naszym miasteczku kościoła parafialnego pod
wezwaniem św. Jadwigi, słynącego z pięknego ołtarza i krypty Schaffgotschów, kościół św. Wawrzyńca prezentuje się przy nich jak ubogi krewny.
Dzisiaj, gdy wchodzimy do niego przez drzwi od strony ulicy Lubańskiej, zwieńczonymi półkoliście portalami z piaskowca, momentalnie
znajdujemy się w skromnym, wręcz ubogim czy też spartańskim domu
modlitwy. Ołtarz z obrazem w centralnym punkcie świątyni przedstawia
męczeńską śmierć patrona kościoła, św. Wawrzyńca. Na obrazie widzimy
znęcających się nad św. Wawrzyńcem rzymskich żołnierzy, którzy na rozkaz cesarza Waleriana starają się wymusić tajemnicę pieniędzy ukrytych
przez chrześcijan. Św. Wawrzyniec był bowiem administratorem majątku Kościoła w Rzymie. Miał równocześnie zleconą opiekę nad ubogimi.
Cesarz rzymski liczył, że namową i kuszącymi obietnicami, a w razie
potrzeby torturami, wymusi na nim oddanie całego majątku kościelnego
w swoje ręce. Wawrzyniec miał wówczas poprosić o kilka dni, aby mógł
zebrać „skarby Kościoła” i przekazać cesarzowi. Kiedy nadszedł oznaczony dzień, diakon zgromadził wszystką biedotę Rzymu, którą wspie-

rała gmina chrześcijańska. Miał przy tym wypowiedzieć słowa: „Oto są
skarby Kościoła!”. Zawiedziony tyran poddał go wyjątkowym katuszom.
Świętego Wawrzyńca rozciągnięto na żelaznych rusztach i wolno przypiekano żywcem na ogniu. Wawrzyniec miał się zdobyć jeszcze na słowa: „Widzisz, że ciało moje jest już dosyć przypieczone na jednej stronie.
Obróć mnie na drugą.” Kult Świętego Wawrzyńca był bardzo rozpowszechniony na ziemiach Dolnego Śląska. Jest on patronem wielu miast,
ludzi ubogich oraz bibliotekarzy i bibliotek.
Obok ołtarza widzimy ambonę z drewna z roku 1856. Zresztą cały
obecny wystrój wnętrza powstał po pożarze w roku 1855 roku. Ambonę
odnowił malarz Knechtel z Bolesławca. Na ambonie widzimy wyrzeźbione postacie czterech ewangelistów, autorów komentarza do Nowego
Testamentu – św. Mateusza, oraz św. Jana, św. Marka i św. Łukasza. Przy
wejściu na ambonę stoi rzeźba Jezusa z krzyżem i barankiem jako symbolem spełnienia ofiary, jaką złożył Jezus dla odkupienia ludzkości.
Po prawej stronie widzimy konfesjonał z XIX wieku, odrestaurowany, z obrazem przedstawiającym Marię, siostrę Łazarza, która namaszcza
stopy Jezusa. Ona pierwsza rozpoznała w nim Syna Bożego. Z tyłu znajduje się drewniana empora przeznaczona dla chóru. To wszystko zakończone drewnianym polichromowanym sufitem. Ciekawostką jest tablica
wmurowana przy wejściu, upamiętniająca burmistrza Mateusza Rothe,
który wysupłał z prywatnej kiesy 100 talarów na odbudowę kościoła po
pożarze w 1603 roku. W zamian za to, co roku 21 września – w dniu
św. Mateusza, odprawiano mszę świętą na jego cześć.
Kościół w swojej historii kilkakrotnie płonął, mianowicie w latach
1624 i 1635, ostatni pożar miał miejsce w 1855 roku. Po wojnie trzydziestoletniej kościół odebrano ewangelikom. W 1654 roku patronat
nad kościołem przyznano Krzysztofowi Leopoldowi Schaffgotschowi.
Od tego czasu właściciele Gryfowa Śląskiego opiekowali się kościołem,
łożąc odpowiednie kwoty na jego remonty. Generalny remont przeprowadzono w 1688 roku, w 1693 dokonano przebudowy kościoła. W latach
1740 oraz 1761 Schaffgotschowie na własny koszt wykonali naprawy dachu, a w 1771 roku wyremontowano wnętrze kościoła. W okresie wojen
napoleońskich w latach 1813 – 1815 Francuzi urządzili w nim magazyn
wojskowy, przy okazji niszcząc i dewastując wnętrze. W 1820 roku przystąpiono do remontu sprofanowanej świątyni, z tym że koszty dachu
i wieży wzięli na siebie Schaffgotschowie, a koszty wnętrza gryfowski
magistrat. Ciekawostką jest sama wieża kościoła. Jak widać na starych
rycinach, dosyć okazała sprawiała jednak wiele kłopotów. Wielokrotnie
przebudowywana, w 1688 roku została zmniejszona do małej sygnaturki,
jednak w 1823 roku stwierdzono, że jej stan grozi katastrofą budowlaną,
więc dokonano jej całkowitej rozbiórki. Sam budynek świątyni ma 24,50
metrów długości i 10 metrów szerokości. W XIX wieku odprawiano
20 mszy świętych rocznie, w dniu św. Mateusza i św. Wawrzyńca odprawiano sumę. Przy ścianie zachodniej znajdują się pozostałości pomnika
wybudowanego ku czci 63 Rosjan poległych w 1813 roku w czasie walk
z Francuzami. W północną ścianę wmurowane są i luźno ustawione epitafia. Ale to już inna historia.
Jan Wysopal

Pozdrowienia z Gryfowa Śląskiego
Przepiękna, z nutą nostalgii pocztówka z naszego miasteczka. Wydana została z okazji 750- lecia Gryfowa Śląskiego. Rok 1992 wydaje się, jakby to było wczoraj, a 25 lat minęło nie wiadomo kiedy. Zbiór
fotografii na widokówce to standard ówczesnych autorów, fotografików
widokówek. Wyszczególniono kilka charakterystycznych miejsc naszego miasta, a więc kamieniczki w rynku, panoramę Gryfowa Śląskiego
i Jezioro Złotnickie. Życia pocztówce dodaje fotografia dwóch mężczyzn
grających w warcaby na tle fontanny. Szachownica wtopiona w betonowy
postument i pionki z kapsli po piwie. Dynamiczny ruch ręki przesuwającej pionek i tlący się papieros w drugiej ręce, to taktyczna zagrywka
zawodnika z lewej strony. Drugi gracz obserwuje tę akcję ze spokojem
jakby przewidział ruch przeciwnika. Obaj panowie nie zwracają uwagi na
fotografa, tak skoncentrowani są na swojej warcabowej strategii. Tak się
żyło w wolnych chwilach w naszym miasteczku. Widokówkę podarowała
nam pani Teresa Nowosielska, nasze Towarzystwo Miłośników Gryfowa
Śląskiego serdecznie dziękuje. Fotografie na pocztówce są autorstwa pana
Cezarego Wiklika, a wydała ją Agencja Broker z Warszawy.
Jan Wysopal
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Rekordowa gawęda uśmiechniętych ludzi
„Schaffgotsch. Saga zapomnianego rodu” – film Andrzeja Klamta
oraz wspaniały wykład dr Jarosława Bogackiego o historii tego znakomitego niegdyś rodu, był niewątpliwie wielkim wydarzeniem kulturalnym w dziejach naszego miasteczka, a także sukcesem frekwencyjnym
Towarzystwa Miłośników Gryfowa Śląskiego. Nie da się ukryć, że nazwisko Schaffgotsch przyciągnęło wiele osób interesujących się historią
Dolnego i Górnego Śląska. Odwiedzili nas mieszkańcy Starej Kamienicy,
Mirska, Świeradowa a nawet dalekiego Radomia oraz jak zawsze wierni
i wspaniali nasi gryfowscy przyjaciele. Ogółem naliczyliśmy 192 osoby.
Zaczęło brakować krzeseł, ale na szczęście była z nami pracownica Gimnazjum pani Ewelina Dobrowolska, która jak dobra wróżka wyczarowywała kolejne krzesła, które my grzecznie dostawialiśmy w auli.
Serdecznie dziękujemy pani Ewelinie nie tylko za krzesła, ale za rzetelną pomoc w organizacji naszej gawędy. Dziękujemy też pani dyrektor
Alicji Kownackiej za udostępnienie pomieszczeń Gimnazjum. Osobne
podziękowania kieruje do pani Zosi Jazygow i pana Romualda za przesmaczny chleb i smalec, którym częstowali naszą znamienitą publiczność
oraz za pomocną życzliwość w chwilach gdy brakowało już rąk do pomocy. Chylę czoła przed moimi wspaniałymi koleżankami panią Angelą
Byczko i panią Barbarą Baszak oraz kolegą Jerzym Ronijem za trud i pracę włożoną w organizację gawędy historycznej 19 stycznia. Gdy zapytałem – „Czy chce się wam jeszcze poświęcać swój prywatny czas na pracę społeczną, gdy inni koledzy mają to w d...”?, kolega Jurek odpowiedział – „Lubię
patrzeć, jak dużo uśmiechniętych ludzi wychodzi po naszych gawędach”. I tak
w tym dniu było. Za co dziękuje.
Jan Wysopal

Sandra poleca
Książka na luty
„Czas, który kiedyś był dla nas okazją do
samotnej refleksji – kilka minut w autobusie,
spacer do pracy albo chwila oczekiwania na
umówione spotkanie – stały się teraz nie do
wytrzymania, dlatego impulsywnie sięgamy po
telefon komórkowy, słuchawki i gry, niezdolni
oprzeć się uzależniającej technologii. Cuda
przeszłości powoli znikają, zastępowane nieustannym głodem wszystkiego, co najnowsze”
Dan Brown
Początek
Dan Brown – jedni go kochają, drudzy nienawidzą,
a jeszcze inni zupełnie nie rozumieją jego fenomenu.
Dla jednych jest mistrzem gatunku, na drugich zaś
przereklamowanym tworem ambitnego PR-owca.
Jednak wśród miłośników literatury, a zwłaszcza powieści sensacyjnych, próżno szukać osoby, która nigdy nie słyszała o autorze i jego najpopularniejszych
powieściach, jak chociażby przeniesione na szklany ekran: „Kod da Vinci”
czy „Anioły i Demony”. Swoją drogą bądźmy szczerzy, kto na hasło „Robert
Langdon” nie widzi przed oczami twarzy Toma Hanksa?
Bez względu na to, czy Browna się kocha czy nienawidzi, trzeba mu oddać jedno: stał się swego rodzaju symbolem gatunku i mimo że konkurencja
rośnie to za każdym razem kiedy tylko po kilku latach przerwy Dan Brown
pojawia się z nową książką, za każdym razem staje się ona bestsellerem i jest
szeroko komentowana w literackim światku. Nie inaczej było tym razem.
Dan Brown, wrócił z nową książką i po raz kolejny wywołał burzę...
Znany z wcześniejszych części serii Robert Landgon zostaje zaproszony przez swojego przyjaciela i byłego studenta – Edmonda Kirscha do Muzeum Guggenheima w Bilbao, gdzie ekscentryczny futurysta ma ogłosić
światu swoje najnowsze odkrycie, które-jak zapowiada gospodarz wieczoru

– ma obalić wszystkie dotychczasowe wierzenia dotyczące powstania świata
i odpowiedzieć na dla fundamentalne pytanie, na które ludzkość od zawsze
szukała odpowiedzi: „Skąd pochodzimy” i „Dokąd zmierzamy”. Jednak niespodziewanie, tuż przed rozpoczęciem prezentacji Kirch zostaje zastrzelony
na oczach zebranych gości.
Robert Langdon w towarzystwie Ambry Vidal – przyjaciółki Kirscha
i jednocześnie przyszłej królowej Hiszpanii ucieka z muzeum i z pomocą
pozostawionych przez Edmonda wskazówek i wynalazków, próbuje znaleźć
sposób, by dowiedzieć się, co tak naprawdę odkrył Kirsch i pokazać światu
jego dzieło. Jednocześnie oboje chcą dowiedzieć się kto stoi za morderstwem,
którego byli świadkami, nieoczekiwanie okazuje się, że kolejne tropy prowadzą do... pałacu królewskiego. Czy to możliwe by przyszły król Hiszpanii
miał coś wspólnego z zamordowaniem słynnego futurysty, czy może Kościół postanowił za wszelką cenę nie dopuścić do ogłoszenia odkrycia, które
zburzy cały ich dotychczasowy ład? I cóż takiego odkrył Edmond Kirsch,
że ktoś posunął się do zbrodni, by tylko jego prezentacja nie ujrzała światła
dziennego? Cóż, tego wszystkiego dowiecie się po zakończeniu lektury.
„Początek” to moje kolejne spotkanie z twórczością Dana Browna i za
każdym razem jestem pod ogromny wrażeniem tego, jak sprawnie autor
potrafi manipulować czytelnikiem i kierować jego myśli w kierunku, który
okazuje się ślepą uliczką, po to by na końcu pokazać prawdę tak oczywistą,
że aż dziwne, że samemu się wcześniej na to nie wpadło. Nie inaczej jest
i tym razem. „Początek” to kolejna znakomita część serii z Robertem Langdonem i czytelnicy, którzy już znają te książki wiedzą doskonale, czego można się po autorze spodziewać, bo Brown w każdej swojej powieści posługuje
się pewnym szablonem. Niemniej jednak ten szablon się sprawdza, a zawiłe
intrygi i nowa tematyka sprawiają, że rozwiązania kolejnych zagadek wcale
nie są oczywiste. Natomiast tym, którzy nie znają jeszcze twórczości Browna
powiem jedno: Naprawdę warto. „Początek” to kawał dobrej sensacji, z nawiązaniami do historii, sztuki i religii, ale tym razem pojawił się również
wątek technologii i skoro w tej powieści prawdy o tym, w jaki sposób my
sami funkcjonujemy dziś w świecie, w którym jesteśmy niejako zakładnikami
nowoczesnych technologii.
W każdym razie zapewniam Was, że Dan Brown nadal jest w świetnej
formie i „Początek” jest tego najlepszym dowodem. Zdecydowanie polecam
wszystkim fanom gatunku, zwłaszcza, że na kolejną nowość spod ręki słynnego mistrza sensacji przyjdzie nam zapewne czekać kolejne kilka lat.

LUTY 2018 KURIER GRYFOWSKI

15

Prawnik radzi

nie stawimy się w sądzie i sąd nałoży na nas grzywnę, to w ciągu 7 dni od
dnia otrzymania postanowienia sądu o ukaraniu możemy napisać pismo
do sądu z prośbą o uchylenie grzywny i tym samym usprawiedliwić swoją
nieobecność (sąd prawie zawsze uchyla grzywnę).

W lutowym odcinku naszego cyklu
prawnik pani Bernadetta Baszak radzi
jak zachować się w sądzie.
Nie możemy się wstawić do sądu, co zrobić?
Czasem zdarza się, że nie możemy wstawić się do sądu, bo akurat
w tym czasie będziemy przebywać na urlopie, albo nagle zachorujemy.
Pamiętajmy - w takiej sytuacji zawsze trzeba powiadomić sąd. Jeśli
otrzymaliśmy wezwanie i nie będziemy obecni bo mamy zaplanowany
wyjazd, to należy do sądu napisać pismo z prośbą o usprawiedliwienie
nieobecności z uwagi na wyjazd (jeśli możemy to udowodnić np. poprzez dokumenty, to warto do pisma dołączyć ich kserokopie) i poprosić
o wyznaczenie nowego terminu przesłuchania, możemy też wskazać daty
kiedy będziemy dostępni. W przypadku choroby będziemy potrzebowali zaświadczenia lekarskiego, z przepisów wynika wprost, że potrzebne
jest zaświadczenie lekarza sądowego (listę takich lekarzy znajdziemy
na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze), niemniej
jednak sędziowie w większości przypadków są bardzo przychyli świadkom i honorują zwykłe zwolnienia lekarskie tzw. L4. Najczęściej jest
tak, że zostajemy wezwani na przesłuchanie do sądu w pobliżu naszego
miejsca zamieszkania, jednakże zdarzyć się może, że zostaniemy wezwani do sądu mieszczącego się daleko od naszego aktualnego pobytu.
W tej sytuacji możemy napisać pismo do sądu z prośbą o przesłuchanie
nas w ramach pomocy sądowej przed sądem właściwym według naszego
miejsca zamieszkania (wskazujemy wówczas adres sądu np. we Lwówku
Śl.), oczywiście musimy prośbę naszą umotywować, więc trzeba napisać,
że odległość jest bardzo duża, że brak bezpośredniego połączenia, albo
stan zdrowia nie pozwala nam na taką podróż. Niemniej jednak w każdych z powyższych sytuacji nie możemy być bierni, gdyż narażamy się
na ukaranie grzywną za brak stawiennictwa. Jednakże jeśli zdarzy się, że

Czy mogę starać się o zwrot poniesionych wydatków?
Tak, zgodnie z przepisami świadek ma prawo żądać zwrotu wydatków
koniecznych, które są związane ze stawiennictwem w sądzie, a ponadto
świadek może żądać wynagrodzenia za utratę zarobku. Jeśli chcemy uzyskać zwrot wydatków to powinniśmy na koniec przesłuchania złożyć taki
wniosek do protokołu, albo w terminie 3 dni złożyć taki wniosek na piśmie. Każdy wydatek musimy udokumentować, a więc przedłożyć bilety
z komunikacji publicznej, przedłożyć kserokopię dowodu rejestracyjnego
samochodu itp. Na dzień rozprawy nasz pracodawca ma obowiązek zwolnić nas od świadczenia pracy, możemy skorzystać z urlopu wypoczynkowego albo urlopu bezpłatnego, możemy w takiej sytuacji domagać się
także zwrotu utraconego zarobku, w tym celu należałoby przedłożyć do
sądu zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające jaki zarobek utraciliśmy za ten dzień. Wszelkie informacje co należy przedłożyć uzyskamy po
rozprawie w odpowiednim wydziale sądu.
Sąd jest szczególną instytucją prawną, przybywając do sądu zawsze
czujemy zdenerwowanie, stawiennictwo w sądzie niewątpliwie wiąże się
z dużym stresem. Jednakże sędzia to człowiek taki jak my i z pewnością
krzywdy nam nie zrobi, ale pamiętać należy o kulturalnym zachowaniu
zarówno przed salą rozprawach, jak i na niej, a po wszystkim okazuje się,
że „strach miał wielkie oczy”.
Jeśli mają Państwo pytania związane z zagadnieniem poruszanymi przez naszego prawnika, możecie je zadać za pośrednictwem
Kuriera Gryfowskiego i na jego łamach zostanie udzielona odpowiedź lub też uzyskać nieodpłatną poradę prawną w biurze senatora
Rafała Ślusarza w każdą środę w godz. od 15.00 do 17.00.

Zapraszamy na
Zjazd Krystyn i Bożen
Już po raz trzeci Gryfowska Kapela Podwórkowa została zaproszona
na III Zjazd Krystyn i Bożen w Lwówku Śląskim. Spotkanie odbędzie się
11 marca w restauracji Rycerska. Organizatorką jest pani Krystyna Piotrowicz, która serdecznie zaprasza na Zjazd również panie Krystyny i Bożeny
z Gryfowa Śląskiego i okolic.

Zgłoszenia pod nr telefonu: 503-126-99 lub 694-587-244.
A tak było w ubiegłym roku (zdjęcie po prawej)

Zygmunt Bodak

Był taki zespół...
Ostatni taki kwintet
Muzycy z dawnych lat: od prawej pan Bronisław Szyszko, pan Giruć. Przedostatni pan
Fauda i pan Greniuk. Niestety nazwisko jednego z panów umknęło z naszej pamięci. Może
pomogą nam nasi czytelnicy. Też nie wiemy
kiedy i gdzie wykonano prezentowane zdjęcie,
być może zespół przygrywał do tańca na weselu. Dzisiaj trudno ocenić jak grali muzycy ze
starej fotografii, gdyż w tamtych czasach magnetofon był rzadkością. Po uśmiechniętych
twarzach możemy sądzić, że samo granie sprawiało im wielką frajdę.
Dziękujemy za udostępnienie tej sympatycznej fotografii.
Jan Wysopal
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