Zabawa karnawałowo-walentynkowa dla niepełnosprawnych
Wcześniej bawiliśmy się w bibliotece i w ośrodku kultury, a tym razem tradycyjna zabawa walentynkowa dla niepełnosprawnych odbyła się
w świetlicy środowiskowej. Dzięki uprzejmości pani kierownik Krystyny Pietruszewskiej mieliśmy naprawdę dużo miejsca do tańców. Oprawę
muzyczną oraz karaoke zapewnił opiekun świetlicy pan Jarosław Niedbalski. Zabawy i walentynkowe wróżby pani Jola Kuczyńska z biblioteki. Wspaniały tort autorstwa Barbary Pasiak ufundowała pani prezes
LGD Bożena Mulik, słodycze, napoje, owoce, soki ufundowali dyrektor biura senatorskiego Urszula Maga, kierownik M-GOPS Krystyna
Pietruszewska oraz Starostwo Powiatowe we Lwówku Śląskim. Niezawodni rodzice „Mocnych” upiekli przepyszne ciasta. Swoją obecnością
zaszczycili nas goście z TPD w Mirsku z panią prezes Lidią Pereniuk,
starosta Daniel Koko wraz z przewodniczącą Rady Powiatu Lwóweckiego Małgorzatą Szczepańską oraz radny Mariusz Dragan. W otoczeniu
przyjaciół, ludzi dobrej woli, rodziny nasi niepełnosprawni bawili się jak
zwykle radośnie. Dziękujemy wszystkim za piękne chwile.
Zabawę zorganizowało Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Mocni”, Biblioteka Publiczna i Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej.
Organizatorzy

XVII Koncert Noworoczny – Mirsk 2020

Koncert Noworoczny odbył się 25 stycznia w Sali Widowiskowej Klubu Integracji Społecznej w Mirsku. Jego organizatorami w tym roku był
Powiat Lwówecki z Gminą Mirsk. Koncert Noworoczny miał już swoją
17 edycję – przy czym po raz drugi odbył się w Mirsku.
Tradycyjne już spotkanie Starosty Lwóweckiego z przedstawicielami
lokalnych samorządów, przedsiębiorców, sponsorami i liderami lokalnych
społeczności miało w tym roku wysokiej klasy obsadę artystów, a dodatkowym atutem było miejsce, czyli piękna Sala Widowiskowa Klubu
Integracji Społecznej, świeżo odremontowana, dzięki czemu goście mogli
w pełnym komforcie oddać się muzycznym wrażeniom.
Koncert był również okazją do spotkania z przedstawicielami
partnerów Powiatu Lwóweckiego – odwiedziło nas 19 gości z Rejonu Gródka na Ukrainie, oraz 4 gości ze słowackiego Miasta Hnúšťa.
Koncert rozpoczął się o godz. 17.00 w powitaniem, które przygotowali
gospodarze wieczoru – Starosta Lwówecki Daniel Koko oraz Burmistrz
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Miasta i Gminy Mirsk Andrzej Jasiński. Wśród gości zaproszonych pojawili się m.in. Robert Obaz – Poseł na Sejm RP, Andrzej Kredkowski
– Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Radni
Powiatu Lwóweckiego, Pani Burmistrz Mariola Szczęsna, przedstawiciele
służb mundurowych, przewodniczący rad gmin, sołtysi sołectwa Gminy
Mirsk.
Gospodarze powitali również obecnych na sali prezesów stowarzyszeń
działających na rzecz mieszkańców Powiatu Lwóweckiego, sponsorów
Dolnośląskiego Festiwalu Dary Lasu oraz Izerskiej Gali Folkloru, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Lwóweckiego
i Gminy Mirsk, reprezentantów lokalnych fi rm i biznesów.
Coroczny koncert noworoczny to
swoista forma podziękowania naszych
samorządów wszystkim tym, którzy
przyczyniają się do rozwoju naszej
społeczności, którzy działają na rzecz
poprawy warunków bytowych, społecznych, zdrowotnych czy duchowych
mieszkańców Powiatu Lwóweckiego.
Po powitaniu i podziękowaniach odbył się koncert w wykonaniu Marcina
Wyrostka wraz z zespołem Corazon.
Publiczność żywo reagowała na zachęty
artysty do wspólnego śpiewania kolęd
czy gwizdania przy „Janosiku”. Oczywiście nie obyło się bez bisów.
Źródło: powiatlwowecki.pl

Zapraszamy na bezpłatne seminaria
dla rodziców, opiekunów, nauczycieli...
JEŚLI:
Chcesz dowiedzieć się jak stać się przywódcą,
który stawia na równą godność i integralność?

Nie rozumiesz, dlaczego Twoje dziecko zachowuje się w dany sposób?
Pragniesz zrozumieć zachowania agresywne dziecka.
Chcesz dowiedzieć się, czy masz prawo mówić NIE?
Chcesz wspierać, a nie wyręczać swoje
dziecko w szkolnych obowiązkach.

Chcesz dowiedzieć się, jak wspierać
rozwój poczucia wartości u siebie i dziecka?

Nie wiesz, co dzieje się z Twoim nastoletnim dzieckiem.
Pracujesz z dziećmi lub młodzieżą
i chcesz wspierać ich zdrowy rozwój.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim zaprasza
na pierwsze spotkanie z cyklu sześciu
seminariów inspirujących, które kierowane są do rodziców, opiekunów,
dziadków i wszystkich dorosłych,
którzy chcę budować z dziećmi świadome relacje, oparte na wzajemnym
szacunku.
Seminaria prowadzić będzie
Katarzyna Kubiczek – z wykształcenia pedagog i socjoterapeutka. Ponadto jako Certyfikowana Trenerka
Familylab Association, międzynarodowej organizacji założonej przez
duńskiego pedagoga i terapeutę Jespera Juula, zrzeszającej profesjonalistów pracujących z rodzinami i wychowawcami, którzy wyznają podobne
wartości, oparte na poszanowaniu ludzkiej godności i chcą w ten sposób
współtworzyć zdrowsze i bardziej świadome społeczeństwo, wspierająca
dorosłych w budowaniu świadomych relacji z dziećmi.

Proszówka
w obiektywie

Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki w roku 2019 pozyskało 5.000 zł
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację
projektu Promocja Idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej poprzez organizację warsztatów fotograficznych „Fotografie Proszówki do kalendarza
rozkładówki”. Było to zadanie publiczne, którego celem jest pobudzenie
aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowo-

Relacja dorosły-dziecko jest dla Ciebie ważna
i chcesz, by opierała się ona na wzajemnym szacunku.
SEMINARIA MOGĄ POMÓC CI W POSZUKIWANIU
ODPOWIEDZI W TYCH I WIELU INNYCH OBSZARACH.

Pierwsze spotkanie o tematyce „Jak dzieci
rozwijają zdrowe poczucie własnej wartości?”
odbędzie się 13 marca 2020 r. (piątek) w M-GOK
przy ulicy Kolejowej 33a, w godz. 17.00-19.00
Udział w seminariach bezpłatny.
Wydarzenia sfinansowane ze środków MAGOVOX (http://ashoka-cee.org/wzmocnione/about-us/) i objęte patronatem fundacji
Family-lab Polska (http://www.family-lab.pl/).

Dlaczego poczucie wartości jest ważne?

Zdrowe poczucie własnej wartości pozwala rozwijać swój potencjał,
wykorzystywać własne talenty, ale jest również ważne w naszym życiu
społecznym. To dzięki niemu budujemy jakościowe i satysfakcjonujące
relacje z ludźmi, funkcjonujemy zgodnie z wartościami. Poczucie własnej
wartości stanowi też psychospołeczny system odpornościowy człowieka.
Nasze własne poczucie wartości mogło być nadszarpnięte w toku socjalizacji – przez opinie bliskich, niekonstruktywną krytykę, skupianie
uwagi na błędach. Poczucie wartości jest kluczowe w rozwoju dziecka.
Chroni je przed niepożądanym i destrukcyjnym wpływem środowiska –
zarówno ludzi (presji rówieśniczej, nękania, krzywdzących dorosłych) jak
i zdarzeń (rozwód rodziców, śmierć bliskiej osoby, choroba, emigracja itd.
Warto wiedzieć, jak towarzyszyć dziecku w sposób konstruktywny –
wspierać budowanie własnej wartości, ale nie „rozpuszczać”. Odróżniać
poczucie własnej wartości od pewności siebie. Komunikować się, dając
bezcenne informacje zwrotne dla dziecka, a przy okazji – dowiadywać się
więcej o sobie! Zapraszamy!!!
ści, rozwój tożsamości wiejskiej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich, a przede wszystkim ich promocja.
31 stycznia wystawa fotografi i „Proszówka w obiektywie lokalnych fotografików” zorganizowana w ramach projektu Stowarzyszenia Rozwoju Proszówki dotarła do gryfowskiej galerii, gdzie odbył się jej wernisaż
i spotkanie wszystkich tych, którzy nie mogli uczestniczyć w uroczystym
otwarciu i podsumowaniu projektu 11 stycznia w Proszówce.
Pani prezes stowarzyszenia Agnieszka August przybliżyła gryfowskiej
publiczności ideę projektu, autorom zdjęć podziękowano symbolicznymi
różami, a sekretarz Gminy w imieniu burmistrza wręczył naszym fotografikom pamiątkowe herby miasta. Prezentowane zdjęcia zachwyciły
uczestników wernisażu, co nie dziwi wcale, gdyż jest to naszym zdaniem
najwyższa półka fotografi i krajobrazowej.
Na wystawie znalazły się zdjęcia Roberta Grzelczaka, Pawła Zatońskiego, Ryszarda Stolarczyka, Stanisława Pawłowskiego i Mariusza
Dragana. Gratulujemy autorom pięknych zdjęć.
M.
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Nowe przedszkole w Gryfowie Śląskim
Pan Mirosław i metamorfoza budynku

Państwo Maria i Józef Żukowie przyjechali z Kresów do Gryfowa
w 1946 r. i zamieszkali w budynku przy ul. Kolejowej 41. 13 lipca 2017
r. dzieci państwa Żuk sprzedały nieruchomość panu Mirosławowi Hryniewiczowi. Jak mówi pan Mirosław: z chwilą gdy kupiłem budynek miałem
już na niego pomysł. Wiedziałem, że to będzie idealne miejsce na przedszkole.
Budynek był piękny z duszą i potencjałem, aczkolwiek w stanie technicznym fatalnym. Pan Mirosław włożył w jego rekonstrukcję całe serce
i mnóstwo pracy, praktycznie od podstaw. Zadbał o każdy detal. Pasujące
do budynku fundamenty ogrodzenie sprowadził z Ukrainy.
Rekonstrukcja budynku trwała 2,5 roku, jak wspomina inwestor był
to trudny i wyczerpujący czas, w którym budynek przeszedł prawdziwą
metamorfozę. Zakończenie prac i przekazanie budynku do wynajęcia nastąpiło w lutym 2020.
Pan Mirosław Hryniewicz serdecznie dziękuje za współpracę i wielką pomoc swojemu bratu Arturowi Hryniewiczowi, burmistrzowi
Olgierdowi Poniźnikowi oraz fi rmom (CADprojekt, Konkret, EL-Stan,
Mer-Eko, Suneco, Appe, Zelik, Liliana) i wielu innym osobom, które
współpracowały przy projekcie a także mieszkańcom Gryfowa Śląskiego
za wsparcie i miłe słowo.

Planeta Uśmiechu na gryfowskim firmamencie

Oficjalne otwarcie pierwszego Niepublicznego Przedszkola w Gryfowie Śląskim miało miejsce w sobotę, 8 lutego 2020 r. Hasło przewodnie
Planety Uśmiechu to: „Tolerancja i nauka to podstawa, uśmiech i zabawa to obowiązek, przyjaźń i integracja to oczywiste”.
W oficjalnym otwarciu uczestniczyli wszyscy, którzy wspierali inwestycję. Zaproszeni zostali także parlamentarzyści, samorządowcy i rodzice przedszkolaków. Pan Daniel Koko Starosta Lwówecki nie krył
radości z faktu powstania przedszkola w jego rodzinnej gminie i podkreślał, że teraz rodzice dzieci nie będą musieli czekać już w kolejce na
przyjęcie swoich pociech do przedszkola. – Kamień z serca nam spada, bo
niejednokrotnie mamy jedno przedszkole publiczne w gminie i niejednokrotnie
mieszkańcy muszą martwić się o to, czy ich ukochane dziecko dostanie się do
przedszkola, czy nie. – mówił Pan Daniel Koko. – Jako przedstawiciel władz
powiatowych jestem bardzo dumny i szczęśliwy, że w moim mieście, w mojej
gminie tak piękne przedszkole powstało. – dodał Starosta Lwówecki.
Burmistrz Gryfowa Śląskiego Olgierd Poniźnik wyrażał nadzieję, iż
pomiędzy nową niepubliczną placówką a publicznymi placówkami będzie
zdrowa rywalizacja, która będzie motywowała strony do ciągłego podnoszenia, jakości. – Mam nadzieję, że pomiędzy przedszkolami, żłobkiem
i szkołami będzie współpraca i na to liczę. – mówił burmistrz – Jesteśmy w
powiecie najlepsi pod tym względem, bo teraz już dla nikogo nie zabraknie
miejsca w przedszkolu i to jest ważne – podkreślał burmistrz Gryfowa Śląskiego.
Nad placówką czuwa zgrane trio: Magdalena Wieczorkowska, Anna
Grzywnowicz-Szawel oraz Mariusz Kozak. Pani Magdalena ma już
ogromne doświadczenie w prowadzeniu przedszkola bowiem w pobliskim
Lubaniu od lat z powodzeniem funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole
Planeta Uśmiechu. Pani dyrektor jest tak zadowolona z działalności, że
jak wspomniała podczas uroczystego otwarcia, gryfowskie przedszkole
nie będzie ostatnią placówką edukacyjną pod szyldem Planeta Uśmiechu.
Oprac. Marzena Wojciechowska
cytaty z oficjalnego otwarcia: lwówecki.info
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Marszałek Województwa
Dolnośląskiego w Gryfowie Śląskim

5 lutego gościliśmy w Gryfowie Śląskim Marszałka Województwa
Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego. Wizyta rozpoczęła się od spotkania w urzędzie, w którym uczestniczyli Piotr Koszarek – Zastępca
Dyrektora Departamentu Marszałka, burmistrz Olgierd Poniźnik wraz
z kierownictwem gminy, przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Królak oraz kierownicy jednostek organizacyjnych. Na początku spotkania
burmistrz w imieniu mieszkańców podziękował za wsparcie finansowe ważnych inwestycji w gminie tj. modernizacji oczyszczalni ścieków
w Gryfowie Śląskim, budowy żłobka, zrealizowania programu e-usługi
i uzbrojenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz pomocy w zakupie nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla gryfowskiej Ochotniczej
Straży Pożarnej. W dalszej części rozmów burmistrz zwrócił się o pomoc
przy czekających gminę kolejnych inwestycjach, takich jak modernizacja
ośrodka kultury i budowa nowego przedszkola. Poruszono także temat
projektu dotyczącego ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła. Obecna na spotkaniu dyrektor ośrodka kultury
Anna Michalkiewicz wręczyła marszałkowi pismo z prośbą o patronat
nad tegorocznymi XX jubileuszowymi Kwisonaliami oraz wsparcie finansowe przedsięwzięcia. Zapoznała Marszałka z propozycją nowej formuły promocji Dolnego Śląska podczas gryfowskiego święta, poprzez
organizację tzw. Przystanku nad Kwisą i prezentację stoisk m.in. Stawów
Milickich, Wydziału Promocji Urzędu Marszałkowskiego, Kolei Dolnośląskich i Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, a także Zielonej Doliny Zdrowia i Żywności.
Po spotkaniu w urzędzie, na gryfowskim rynku zaprezentowano
Marszałkowi samochód OSP i wręczono podziękowania za wsparcie przy
jego pozyskaniu. Następnie marszałek wizytował Żłobek Miejski oraz
Oczyszczalnię Ścieków. Po nowym żłobku gości oprowadziła dyrektor
Anna Zawisza Paliwoda. W budynku oczyszczalni Marszałek spotkał się
z kierownictwem ZBGKiM w Gryfowie Śląskim Małgorzatą Uhornic-
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ką i Tomaszem Lewkowiczem a także przedstawicielami Firmy Insbud
realizującej to zadanie: Tomaszem Daniłowem i Sławomirem Ławniczakiem. Po obejrzeniu inwestycji goście i pracownicy zaangażowani w projekt modernizacji oczyszczalni otrzymali pierniki w kształcie otwartej
komory fermentacyjnej przygotowane przez lokalną fi rmę cukierniczą
„Izerskie słodkości u Basi”.
Podczas dyskusji oraz zwiedzania obiektów poruszono także możliwość wsparcia małych i stosunkowo ubogich gmin w zakresie naszego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027.
Na zakończenie pobytu marszałka burmistrz podziękował mu za poświęcony czas i poznanie problemów naszej gminy.
Marzena Wojciechowska

Gryfów w statystykach
Podsumowanie 2019 roku
na podstawie danych
Urzędu Stanu Cywilnego

Gryfów Śląski. Ilu mieszkańców przybyło? Ilu mężczyzn zamieszkuje Gminę Gryfów Śląski, a ile kobiet? Ilu ślubów udzielono? Ile zarejestrowano aktów urodzeń i jakie
imiona nadawano dzieciom? Ile osób zmarło
na terenie Gminy Gryfów Śląski? Ile osób
zmieniło imiona lub nazwiska?

Nowe barierki ochronne
na skrzyżowaniu
W lutym zostały zamontowane barierki ochronne typu U12a na skrzyżowaniu ul. Kolejowej z ul. Uczniowską przy Zespole Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Gryfowie Śląskim. Przedmiotowe barierki zapewnią bezpieczeństwo mieszkańcom jak i uczniom szkoły. Dodatkowo
informują i ostrzegają kierowców o zachowaniu szczególnej ostrożności.
Wykonawcą zadania była Firma Usług Drogowo- Budowlanych pani
Anieli Sikory. Koszt wykonania i montażu barierek wyniósł 15 375,00 zł
brutto.
Referent ds. drogownictwa Anna Petruch

Ilu nas jest?

W oparciu o dane statystyczne uzyskane z ewidencji ludności Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina
Gryfów Śląski liczy 9533 mieszkańców. W 2018 roku, dla porównania,
Gminę zamieszkiwało: 9618 osób (spadek o 85 osób). Miasto zamieszkuje
6507 osób (w tym: mężczyzn 3059 i kobiet 3448) i sołectwa gminy: 3026
osób (w tym: 1493 mężczyzn i 1533 kobiet).

Ślubów coraz mniej

Warto też przytoczyć dane o ilości zawartych w 2019 r. związków
małżeńskich. W 2019 roku w Gryfowie Śląskim 37 par zawarło związek
małżeński, czyli o 25 par mniej niż w roku poprzednim. 12 to liczba małżeństw cywilnych zawartych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gryfowie
Śląskim, 21 to małżeństwa konkordatowe (śluby wyznaniowe) i 4 małżeństwa zawarte poza granicami kraju, zarejestrowane w USC Gryfów
Śląski.
Niestety część małżeństw kończy się rozwodem. W 2019 zarejestrowano 20 rozwodów i 1 separację. Jest to liczba porównywalna do 2018
roku, w którym to zarejestrowano 21 rozwodów. Jest to liczba utrzymująca się od kilku lat na podobnym stałym poziomie.

Dzieci rodzą się za granicą

W oparciu o dane statystyczne uzyskane z ewidencji ludności Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski, w 2019 roku urodziło się 65 nowych
mieszkańców (35 dziewczynek i 30 chłopców) o 26 osób mniej niż w 2018
roku.
W rejestrze stanu cywilnego Gryfów Śląski odnotowano 40 aktów
urodzeń, dla porównania w 2018 roku – 42. Wszystkie urodzenia miały
miejsce poza granicami naszego kraju. Niemcy- 17 urodzeń, Wielka Brytania- 15, Holandia – 2, Irlandia – 2, Włochy – 1, Dania – 1, Ukraina – 1,
Kazachstan – 1.

Jakie imiona wybierają rodzice?

Wśród zarejestrowanych dzieci jest 23 chłopców o imionach: Liam,
Denis, Jonatan, David, Jakub, Gabriel, Maximilian, Eduard, Kacper,
Marcel, Jerzy, Piotr, Marcin, Jan, Tadeusz, Leon, Aleksander, Kerstin,
Julian, Bartłomiej, Francis, Leonardo, Alexander i 17 dziewczynek:
Nicola, Adela, Liliana, Kaja, Vanessa, Nicole, Yvonne, Aurora, Aurelia,
Amelia, Lena, Maryna, Alicja, Polina, Mila, Liliana i Lena.
Do Urząd Stanu Cywilnego w Gryfowie Śląskim wpłynęło 10 wniosków o zmianę imienia lub nazwiska, wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie.

Nowe ławki na walentynki
14 lutego dziesięć nowych ławek pojawiło się na ulicach naszego miasta oraz w sołectwie Rząsiny. Ustawiono je w miejscach, sygnalizowanych
przez mieszkańców.
Z nowych ławek będą mogli korzystać w walentynkowe święto zakochani, ale oczywiście na co dzień będzie to miejsce do wypoczynku, lub
chwilowego wytchnienia w codziennym, życiowym pędzie.
Referent ds. drogownictwa Anna Petruch

Przewaga zgonów nad urodzinami

W oparciu o dane statystyczne uzyskane z ewidencji ludności Urzędu
Gminy i Miasta Gryfów Śląski, w 2019 r. zmarło 133 mieszkańców Gminy Gryfów Śląski, o dwie osoby mniej niż w roku poprzednim.
W USC Gryfów Śląski zarejestrowano 82 zgony, jest to liczba porównywalna do 2018 roku - 88 zgonów.
Niepokojącym faktem jest informacja, że w dalszym ciągu odnotowujemy przewagę zgonów nad urodzinami. W 2019 roku na świat przyszło
65 dzieci, a zmarło 133 osoby, dla porównania w 2018 r. urodziło się 91,
a zmarło 135 osób.
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
w Gryfowie Śląskim Krystyna Samborska
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Gryfowskie jubileusze
Diamentowy jubileusz
„Aby świętować tak wspaniałe jubileusze, to na pewno musi być zrozumienie, odpowiedzialność za drugiego człowieka, no i kompromis, który jest
ogromnie ważny w małżeństwie”
Słowa uznania dostojnym Jubilatom państwu Paulinie i Romanowi Kostkom, którzy w dniu 14 lutego świętowali 60. rocznicę zawarcia
związku małżeńskiego, złożyli burmistrz Olgierd Poniźnik oraz kierownik USC Krystyna Samborska.
Państwo Kostkowie od lat są mieszkańcami Gryfowa Śląskiego, mają
dwoje dzieci: Bożenę i Wiesława. Pan Roman przez wiele lat pracował
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim, a także prowadził Zakład Stolarski, natomiast pani Paulina pracowała w gryfowskim szpitalu zajmując się sprawami żywienia i dietetyki.
Pragniemy złożyć Państwu z serca płynące gratulacje i życzenia. Życzymy Wam, wielu wspólnych lat w zdrowiu i pomyślności, spokoju i życzliwości ludzkiej, a także tego byście doczekali wspólnie kolejnych
pięknych jubileuszy.
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Gryfów Śląski
Krystyna Samborska

Wyróżnienie dla burmistrza
i UGiM w Gryfowie
19 grudnia w restauracji Hotelu Europejskiego we
Wrocławiu odbyło się spotkanie Okręgu Wrocławskiego
Związku Inwalidów Wojennych RP oraz przedstawiciele
władz rządowych, samorządowych, a także reprezentantów
współpracujących organizacji
i stowarzyszeń.
Gospodarzem spotkania był
wiceprezes Związku Inwalidów Wojennych RP, prezes Zarządu Okręgu we Wrocławiu Wojciech Olenderek, a uczestniczyli w nim m. in.
wicewojewoda dolnośląski Jarosław Kresa oraz prezes ZIWRP Elżbieta
Kazubska.
Zarząd Główny Związku Inwalidów Wojennych RP wyróżnił Krzyżem 100-lecia ZIWRP Olgierda Poniźnika – burmistrza miasta i gminy
Gryfów Śląski.
Ponadto Zarząd wyróżnił Urząd Miasta i Gminy w Gryfowie Śląskim
dyplomem 100-lecia ZIWRP.

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

45 lat spędzonych razem jest dla nas – rodziny – pięknym obrazem,
jak przez problemy, trud codzienności, pozostać nadal wiernym miłości.
Z Szafi rowych Godów cieszymy się z Wami
i wnet na Złote Gody Czekamy!
Kochanym Rodzicom Barbarze i Zygmuntowi Milkowskim
życzy syn Marcin z rodziną.

Zmiany w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi
– wymagane złożenie nowej deklaracji
Szanowni Mieszkańcy!
W związku ze zmianą sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od dnia 1 stycznia 2020 roku obowiązują nowe
wzory deklaracji służące wyliczeniu opłaty za odpady. Wobec powyższego właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie złożyli deklaracji na
nowych drukach powinni to uczynić niezwłocznie.
Druki deklaracji dostępne są do pobrania na stronie internetowej
www.gryfow.pl lub w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskimpokój nr 3. Jednocześnie przypominamy, że w związku z nowelizacją
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od dnia 1 stycznia
2020 roku wszyscy mieszkańcy Gminy Gryfów Śląski zobowiązani są do
SELEKTYWNEGO zbierania odpadów komunalnych.
Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości uznaje się za spełniony w przypadku, gdy odpady
komunalne wytwarzane na terenie nieruchomości zbierane są w podziale na odpowiednie frakcje, tj: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne,
odpady biodegradowalne. Odpady zmieszane powinny stanowić jedynie
pozostałość po segregacji. Odpady należy gromadzić w przeznaczonych
do tego celu pojemnikach lub workach. Za wyposażenie posesji w pojemniki lub worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odpowiada
jej właściciel.
Zabrania się wyrzucania odpadów pod ogólnodostępne pojemniki do selektywnej zbiorki odpadów komunalnych tzw. „dzwony”. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane
i rozbiórkowe, zużyte opony itp. należy przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego
w Gryfowie Śląskim przy ul. Kolejowej 42 a nie zostawiać przy śmietnikach. Należy pamiętać, że nie wykonując obowiązków wynikających
z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gromadząc odpady
w miejscach do tego nieprzeznaczonych podlega się karze grzywny do 500
zł.

Ulica Strzelnicza

Ulica Grodzka

NIE WRZUCAJ DO ŚMIECI WSZYSTKIEGO JAK LECI!
- konsekwencje nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów
Śląski określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono
obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych stosując wysokość stawki podwyższonej, stanowiącej dwukrotność miesięcznej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie złożonej deklaracji.

PAMIĘTAJMY!

Każdy z nas ma wpływ na kształtowanie się kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Nie dostosowanie się bowiem do ogólnie
przyjętych zasad segregacji, wywożenie odpadów do lasów, przydrożnych rowów czy też wyrzucanie ich pod ogólnodostępne pojemniki– wszystko to
generuje koszty, które gmina musi pokrywać w całości z wpływów pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co z kolei ma
bezpośrednie przełożenia na jej wysokość.
inspektor ds. gospodarki odpadami Agnieszka Olszówka

Dopłaty do paliwa rolniczego
W 2020 roku stawka zwrotu akcyzy od
oleju napędowego do produkcji rolnej nie
zmieni się. Jej wysokość to 1,00 zł na 1 litr
oleju. Każdy rolnik, który chce odzyskać
część pieniędzy wydanych na olej napędowy
używany do produkcji rolnej, powinien zbierać faktury VAT.
Kwota zwrotu jest ustalana na podstawie powierzchni użytków rolnych
będących w posiadaniu, bądź współposiadaniu producenta rolnego oraz
średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła, w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok składania wniosku.
Od dnia 3 lutego do dnia 2 marca 2020 roku należy złożyć wniosek
do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31
lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 rok.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 roku wynosi:
• 100,00 zł na 1 ha użytków rolnych,
• 30,00 zł na 1 roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Pieniądze będą wypłacane w terminach:
• od 1 do 30 kwietnia 2020 roku, w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
• od 1 do 30 października 2020 roku, w przypadku złożenia wniosku
w drugim terminie.
Kwota zwrotu akcyzy to iloczyn ilości oleju napędowego kupionego
przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku
o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu.
Ponadto przypominamy, że terminy płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego kształtują się następująco:
• do 15 marca – I rata ( w przypadku wymiaru w wysokości poniżej
100,00 zł w skali roku należy uiścić całość w terminie płatności I raty
zobowiązania podatkowego),
• do 15 maja – II rata; • do 15 września – III rata; • do 15 listopada – IV rata.
Należność niewpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą
pobierane odsetki od zaległości podatkowych. W przypadku braku wpłaty zostanie wystawione upomnienie, które dodatkowo obciąży zobowiązanego kosztami upomnienia. Koszt upomnienia to 11,60 zł.
Inspektor ds. podatków i opłat Paulina Owoc

LUTY 2020 KURIER GRYFOWSKI

9

OGŁOSZENIE

Żeremie bobrowe w naszej gminie

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że rozstrzygnięto konkurs ofert, ogłoszony w dniu 20 grudnia 2019 roku, na podstawie
Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Nr 117/2019
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, promocji i ochrony
zdrowia, kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży, inicjatyw promujących Gryfów Śląski oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych
przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
Na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2020 roku, Komisja Konkursowa
powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Zarządzeniem Nr 8/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku, w składzie :
1. Jerzy Andrzejczak – przewodniczący Komisji, 2. Agnieszka Muszka
– członek Komisji, 3. Marzena Szufl icka – członek Komisji dokonała
otwarcia i oceny ofert złożonych na realizację zadań z w/w zakresu.
Komisja oceniła oferty zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.
U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.).
Biorąc pod uwagę opinię Komisji Konkursowej, Burmistrz Gminy
i Miasta Gryfów Śląski przyznał kwoty dotacji organizacjom wymienionym w poniższym zestawieniu:

Zestawienie przyznanych dotacji
na wsparcie działań z zakresu działalności
pożytku publicznego z budżetu
Gminy Gryfów Śląski w roku 2020

L.P.

Nazwa podmiotu

Zad. 1

Kultura fizyczna i sport

Gryfowski Klub Sportowy „GRYF”
Rada Gminna Ludowych
Zespołów Sportowych

Gminny Szkolny Związek Sportowy
Ludowy Klub Sportowy ZRYW

Stowarzyszenie Aktywny Gryfów
„Cross Gryfitów”

Zad. 2

7.500

19.000

13.000
13.000

9.500

Polski Komitet Pomocy Społecznej

2.000

Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki

2.500

1.000

1.000

4.000

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

5.000

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
i promocji zdrowia

6.000

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Mirsku

1.000

GKS Gryf

Razem:

118.000

Kultura, sztuka, tradycje narodowe
i regionalne i regionalne, organizacja czasu
wolnego dzieci i młodzieży oraz inicjatywy
promujące Gryfów Śląski

Towarzystwo Miłośników Gryfowa Śląskiego

Zad. 4

172.500

1.000

Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów

Zad. 3

Wysokość
dotacji

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rząsiny
PZW – Koło w Gryfowie Śląskim

5.000

Polski Związek Niewidomych

2.000

Stowarzyszenie na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych „Mocni”

3.000

193.000

Burmistrz Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik
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Zauważono ślady obecności bobrów
w miejscowości Wieża opodal tamy nad
Kwisą. Jest to swoiste zagrożenie dla spływu wód nad Kwisą. Zróciliśmy się do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Lwówku
Śląskim o podjęcie działań związanych
z usunięciem zagrożenia, trzeba nadmienić, że bobry są objęte częściową ochroną gatunkową. Nie wszyscy wiedzą, że Polska jest krajem, który posiada największe zagęszczenie bobrów
z Europie. Widoczne są tu konstrukcje ochronno-zlęgowe budowane
przez bobry. Jak widać ścinają drzewa, budują tamy, nory i żeremia. Gryzonie tworzą swoje domki z gałęzi drzew, roślinności miękkiej i mułu,
które wystają nawet do 1,5 metra ponad wodę. W przybrzeżnych norach
i żeremiach spędzają całą zimę, a ich działalność ma istotny wpływ na
charakter cieków i ich dolin.
Referent ds. drogownictwa Anna Petruch

PODZIĘKOWANIE
W imieniu swoim i mojego 3 letniego syna, chciałam serdecznie
podziękować za udzielenie nam pomocy przez funkcjonariusza Straży
Miejskiej w Gryfowie Śląskim pana Wilhelma Gałuchę oraz jego syna
funkcjonariusza policji z Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim pana Bartosza Gałuchę. Pod sklepem LIDL w Gryfowie Śląskim
w moim samochodzie razem z kluczykami od samochodu zatrzasnął się
mój 3-letni syn. Synek wpadł w niesamowity płacz i histerię, nie słuchał
się mnie, nie wiedział co się dzieje. Nie potrafi ł otworzyć sam centralnego
zamka, w tym płaczu tracił wręcz oddech, zapowietrzał się. Nie wiedziałam co robić. Nagle pojawił się strażnik miejski z Gryfowa Śląskiego, po
wyjaśnieniu w czym jest problem od razu zaczął uspokajać mnie i syna, po
czym próbował otworzyć drzwi pojazdu. Za chwilę pojawił się również
Bartosz Gałucha, który zaniepokojony sytuacją również zapytał co się
stało. Po czym jeden i drugi Pan poprosili abym uspokajała dziecko przez
szybę, a oni spróbują otworzyć samochód. Za pomocą druta od siatki oraz
kombinerek udało się im podważyć uszczelkę od okna drzwi i otworzyć
samochód, uwalniając mojego synka. W tym miejsc chciałabym jeszcze
raz serdecznie podziękować panu Wilhelmowi Gałucha i Bartoszowi Gałucha za okazane zainteresowanie, pomimo tego, iż nie prosiłam ich o pomoc, nie wzywałam interwencji Straży Miejskiej, ani pan Bartosz nie był
na służbie, to gdyby nie oni to nie wiem jak skończyła by się ta sytuacja.
Dodać trzeba, że pozostałe osoby chodzące nawet obok mnie i widzące
całą tą sytuację nawet nie starały się w żaden sposób nam pomóc, nie
zainteresowały się i nikt nawet nie podszedł i nie zareagował.
Agnieszka Jarosz, Gościszów

Gryfowski Chór śpiewa
nie tylko dla naszych parafian

Zakończenie świątecznego kolędowania

W niedzielę 2 lutego na
zakończenie okresu Bożego
Narodzenia Gryfowski Chór
parafialny wystąpił w kościele pw. Św. Jadwigi w Gryfowie Śląskim z koncertem
kolęd. Licznie zebrani parafianie gromkimi brawami
nagrodzili śpiewaków.
Chór Gryfowski ma swoją historię, o której warto
wspomnieć. Otóż pierwszy
zespół powstał w 1959 roku.
Po krótkim okresie istnienia chór się rozpadł. W 2008 roku, za przyczyną
ówczesnego organisty pana Krzysztofa Purzyckiego, został reaktywowany. Z chwilą zmiany zamieszkania pana Krzysztofa Purzyckiego, chór
ponownie zawiesił swoją działalność. Kolejnej odsłony chóru dokonał
w 2011 roku ksiądz Michał Marszałek, który pracował w parafi i jako wikariusz. W zespole chóru pełnił rolę kierownika artystycznego oraz dyrygenta. W 2015 roku ks. Michał zostaje przeniesiony, a na jego miejsce
przychodzi ks. Krzysztof Lewicki. Od tego roku funkcję kierownika i dyrygenta przejmuje pani Urszula Ślusarz, która tę funkcję pełni do dzisiaj.
Powierzenie tak ważnej roli w chórze pani Urszuli było trafną decyzją. Chór pod jej kierownictwem się rozwija, o czym może świadczyć
wykonywany przez jego członków repertuar. Chór jest znany w różnych

Ofiarowanie Pańskie, zwane Świętem Matki Boskiej Gromnicznej,
kończy w tradycji Kościoła Katolickiego czas śpiewania kolęd. Śpiewanie
pięknych polskich pieśni związanych z Bożym Narodzeniem rozpoczyna
się w noc Wigilijną 24/25 grudnia. Jak podają źródła* Polska jest ewenementem na skalę światową pod względem liczby zachowanych kolęd,
których razem z pastorałkami jest ponad 500. Tych najbardziej popularnych, które znamy na pamięć i śpiewamy podczas mszy św. jest kilkanaście, natomiast pastorałki, czyli pieśni o wątkach nawiązujących do
życia codziennego, ze względu na swój świecki charakter, z reguły nie są
wykonywane podczas nabożeństw religijnych.
Przyjmuje się, że autorem pierwszej kolędy
był św. Franciszek z Asyżu i była ona śpiewana w zorganizowanej przez niego szopce. Najstarsza polska kolęda zaczynająca się od słów
„Zdrów bądź Królu Anielski” pochodzi z 1424
roku. Wiele nabożnych pieśni tłumaczono
w owym czasie ze śpiewników braci czeskich.
Od XVII wieku zaczęły powstawać w Polsce
kolędy popularne do dzisiaj, jak m.in. „W żłobie leży” napisana prawdopodobnie przez Piotra
Skargę z okazji koronacji Władysława IV Wazy
na króla Polski, w 1632 roku. Franciszek Karpiński napisał w rytmie poloneza kolędę „Bóg się
rodzi”.
Współcześnie powstały nowe kolędy, jak
np. pochodząca z lat 30-tych XX wieku „Nie
Ewa Milejska, Marta Krawczyk, Ilona Litkowiec, Renata Kryłowicz, Małgorzata Makowska, było miejsca dla Ciebie”, jednak artyści częściej
Marta Pastuchewicz, Karolina Cierlik, Teresa Polesiak, Marta Wilas, Krystyna Samborska, Krystyna sięgają do tradycyjnych kolęd, włączając je do
Berbecka-Łabuz, Elżbieta Kuczerawa, Wioletta Żołnowska, Iwona Obrębska, Urszula Ślusarz – dyrygent. swojego repertuaru. Fryderyk Chopin zacytował
„Lulajże Jezuniu” w jednym ze swoich utworów.
Tomasz Kostrzewa, Tomasz Lewkowicz, Mariusz Szwarczyński.
Albumy kolędowe wydały zespoły Mazowsze,
Śląsk,
Poznańskie
Słowiki.Wielu
wykonawców muzyki folk i pop, oraz
miejscowościach Polski, gdzie uczestniczył w przeglądach muzycznych
gwiazdy
scen
operowych
włączają
kolędy do występów estradowych.
lub dawał koncerty, między innymi w Ciechanowie, Legnicy, WrocłaDrugiego lutego br. w Kościele p.w. Świętej Jadwigi Śląskiej w Grywiu, Częstochowie, Lwówku Śląskim, Leśnej, Chmieleniu, Giebułtowie
i w wielu innych. Zespołowi akompaniuje organista pan Mariusz Mocek. fowie, odbył się wyjątkowy koncert, bardziej i mniej popularnych kolęd
Poprzez udział w przeglądach zespołów chóralnych, dawanie koncer- i pastorałek, wykonanych a capella przez chór parafialny. Licznie zgrotów w różnych miejscach Polski, nasz chór przyczynia się również do re- madzeni słuchacze nagrodzili wykonawców gromkimi brawami, a na
klamowania Gryfowa Śląskiego. Dzięki ich uczestnictwu w tego rodzaju zakończenie wszyscy razem zaśpiewali z akompaniamentem organów
spotkaniach, słuchacze z różnych części Polski dowiadują się, że na Pogó- kolędę „Bóg się rodzi”.
Najpiękniejsze polskie kolędy włączył do swojego repertuaru zespółrzu Izerskim jest małe miasteczko Gryfów Śląski, które warto odwiedzić.
Na zakończenie należy pogratulować wykonywanego repertuaru oraz ży- ludowy z naszej gminy, Sołtysowe Gryfinki pod kierownictwem pana
czyć, aby 2020 rok był przyjazny, życzliwy dla wszystkich chórzystów, a tak- Jana Augusta.
Podczas Koncertu Noworocznego „Tango Corazon”, który odbył się
że dawał im wiele satysfakcji z pracy, jaką wkładają w funkcjonowanie chóru.
Albert Kwass 25 stycznia, w sali Klubu Integracji Społecznej w Mirsku, wystąpił grazdjęcia archiwalne źródło: http://parafia.gryfow.pl jący na akordeonie, Marcin Wyrostek z Zespołem. W niezwykle energetycznym, karnawałowym repertuarze, znalazła się również brawurowo
wykonana, polska kolęda „Przybieżeli do Betlejem Pasterze”.
Głębokie treści religijne, w pięknej oprawie muzycznej sprawiają, że
tradycyjne polskie kolędy są niezwykle popularne, mimo upływu lat.
Szkoda tylko, że czas świątecznego kolędowania tak szybko się kończy.
*Wikipedia.
Oprac. Helena Okulowska
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W ZSOiZ
w Gryfowie

Pasje
Anny Michalkiewicz

Trwa cykl spotkań uczniów ZSOiZ im.
Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim z ludźmi
sukcesu, w ramach naszej całorocznej akcji
wychowawczo-edukacyjnej – „Im się udało –
czyli jak odnieść sukces”. W piątek 31 stycznia miała miejsce jej kolejna odsłona, w ramach której gościliśmy w naszej szkole panią
Annę Michalkiewicz – Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie
Śląskim, znanego animatora kultury w regionie i na Dolnym Śląsku. W frapujący sposób
przykuła uwagę młodych słuchaczy mówiąc
o swoich dotychczasowych dokonaniach menadżerskich w zakresie organizowania imprez kulturalnych, a szczególnie corocznego
święta miasta, czyli „Kwisonaliów”, jak również Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
a także wielu innych przedsięwzięć, których
była i jest pomysłodawczynią. Należy do nich
między innymi cykl spektakli teatralnych,
wieczorów muzycznych, a także spotkania
ze znanymi artystami. Nasz gość od wielu
lat przygotowuje na gryfowskim rynku niezwykle ciekawe odsłony ogólnopolskiej akcji
„Narodowego Czytania”.
Przeprowadziła również w 2018 roku
znane ogólnopolskie spotkanie z „Lato
z Książką”, w ramach którego mieszkańcy
miasta i gminy oraz wiele innych osób, mieli
niepowtarzalną okazję obcować ze znanymi
i wybitnymi pisarzami. Prowadzi i współorganizuje wiele przedsięwzięć kulturalnych
i artystycznych na terenie naszego powiatu
i województwa.
Tak jak nasi wcześniejsi goście, pani Anna
Michalkiewicz zdecydowanie zaakcentowała znaczenie wewnętrznej pasji w realizacji swoich działań zawodowych, a przede
wszystkim potrzebę podsycania w sobie

W SP nr 1 w Gryfowie
VIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS EKOLOG – PLASTYK, EKOLOG POETA
„POLSKA JAKIEJ NIE ZNACIE – CO W TRAWIE PISZCZY?”
VIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNO – REGIONALNY
„POZNAJEMY ŹRÓDŁA HISTORII I KULTURY NASZEGO REGIONU”
- „LEGENDA MOJEGO REGIONU”

PATRONI
HONOROWI:

- przedstawienie teatralne pt. „ Tradycje Świąt Wielkanocnych”,
- spotkanie z twórcami rękodzieła ludowego – forma zajęć manualnych,
- koncert gryfowskiej kapeli,
- kiermasze i stoiska wielkanocne,
- stoiska z biżuterią,
- malowanie twarzy elementami wiosennymi,
- kawiarenka ( domowe ciasta, napoje, słodycze),
- stoisko ze swojskim jadłem,
- stoiska z rękodziełem ludowym,
- wystawa nagrodzonych prac plastycznych.
I NIESAMOWITA ATMOSFERA ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

SZKOŁA
PODSTAWOWA Nr
nr 1

ORGANIZATOR:
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1
W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

3 kwietnia 2020
15.30 - 19.00

KURIER
GRYFOWSKI

Portrety Wiktorii

marzeń o możliwości ich spełniania. Ponad
godzinna rozmowa z uczniami gryfowskiego
ZSOiZ, zakończyła się kuluarowym spotkaniem z grupą młodych ludzi, którzy wyrazili
chęć współpracy z panią dyrektor i kierowaną
przez nią placówką w zakresie uczestnictwa
w warsztatach aktorsko-teatralnych.
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22 stycznia w holu przy bibliotece Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim została otwarta wystawa prac plastycznych
Wiktorii Benuszak uczennicy klasy 1a,
zatytułowana „Ich portrety”. Wiktoria
zaprezentowała prace na wysokim poziomie artystycznym. Tematem przewodnim
wystawy są portrety wykonane ołówkiem.
Najczęściej rysuje ona idoli zespołów muzycznych, przypadkowe osoby lub wymyślone postaci. Jej hobby to również muzyka
i pisanie tekstów. Przygotowaniem wystawy zajęła się pani Agata Pender, która jak
zawsze, wśród naszej młodzieży znajdzie
osoby utalentowane. Zapraszamy do ZSOiZ by obejrzeć prace plastyczne wykonane
przez Wiktorię.

DOLNOŚLĄSKI
KURATOR OŚWIATY

Burmistrz
Gminy i Miasta
Gryfów Śląski

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta
Gryfów Śląski

W SP nr 2 w Gryfowie
Zabawa Karnawałowa

7 lutego w naszej szkole odbyła się zabawa karnawałowa. Uroczystego otwarcia zabawy dokonała dyrektor Anna Pląskowska. Przy dźwiękach
skocznej muzyki bawili się uczniowie, rodzice i nauczyciele. Zabawa była przeplatana licznymi konkursami, w których chętnie brali udział nasi uczniowie. W trakcie zabawy uczniowie udawali się na poczęstunek, serwowany przez Radę Rodziców. Zabawę karnawałową prowadził znany w Polsce
DJ „Golden Boy".

Święto Babci i Dziadka

Święto Babci i Dziadka to dzień pełen wzruszeń, łez, uśmiechów
i radości. Z tej okazji 29 stycznia odbyła się wspaniała uroczystość.
W pięknie udekorowanej sali uczniowie klasy 1 przedstawili program artystyczny. Dziadkowie i Babcie mogli podziwiać swoje wnuki w różnych
formach artystycznych: piosenki, wierszyki, inscenizacje, jak również
mieli okazję zmierzyć się w naszym teleturnieju. Emocji nie brakowało.
Dzieci wdzięcznie i szczerze wyraziły swoje przywiązanie i szacunek kochanym Babciom i Dziadkom. Wręczyły im własnoręcznie przygotowane
upominki i laurki. Serdecznie dziękuję rodzicom za pomoc w przygotowaniu uroczystości.
Agnieszka Gumieniak

Wodne zabawy uczniów klasy II podczas zajęć SKS zorganizowanych
przez Krzysztofa Złocika i Krzysztofa Babiaka na basenie w Świeradowie
Zdroju.
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W SP w Uboczu
Jasełka w wykonaniu
najmłodszych artystów

20 grudnia 2019 r. w naszej szkole odbyła się wspaniała uroczystość,
w której wzięli udział uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy
szkoły. Uczniowie oddziału przedszkolnego wraz z wychowawcą przygotowali przedstawienie jasełkowe (...) Gratuluję aktorom wspaniałego
występu, a rodzicom dziękuję za pomoc w przygotowaniu pięknych kostiumów i tak liczne przybycie na nasz występ.
Małgorzata Pawluczyk

Sukces Karoliny Hasiak

21 stycznia Karolina Hasiak – uczennica klasy ósmej
Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta
w Uboczu wspólnie z rodzicami Eweliną i Tomaszem Hasiak oraz nauczycielką języka
polskiego Janiną Hryniewiecką wzięli udział w uroczystej
Gali konkursów plastycznego
i literackiego w siedzibie Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w Łodzi.
Karolina jest autorką wiersza
dla Babci i Dziadka pt. „Moi
Dziadkowie”, który wśród
wierszy nadesłanych z całej Polski został wyróżniony
w kategorii szkół podstawowych 10-15 lat w VI edycji
Ogólnopolskiego Konkursu
Literackiego „Wiersz o Babci i Dziadku” (...) Wyrazy
uznania i podziękowanie za
przygotowanie uczennicy do
Ogólnopolskiego Konkursu
Literackiego „Wiersz o Babci
i Dziadku” otrzymała również
nauczycielka języka polskiego
Janina Hryniewiecka. Podziękowania i gratulacje otrzymali
też dziadkowie oraz rodzice
Karoliny – Państwo Hasiak (...)
Dziękuję Państwu Ewelinie
i Tomaszowi Hasiakom za
zorganizowanie
wspólnego
wyjazdu do Łodzi, niezapomniane wrażenia z podróży i uroczystości oraz
gratuluję sukcesu córki Karoliny.
Janina Hryniewiecka

Gramy dla WOŚP

Wolontariusze z naszej szkoły mieli przyjemność kwestować w ramach
28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jako członkowie sztabu WOŚP Gryfów Śląski.

Jak powstają bombki?

Odpowiedz na to pytanie otrzymaliśmy 17 stycznia. W tym dniu
uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce szkolnej do Fabryki
Bombek w Złotoryi. Krok po kroku poznali manufakturę powstawania
tych przepięknych ozdób, które są znane na całym świecie. Po zobaczeniu wszystkich etapów produkcji mieli możliwość wykazania się własną
inwencją twórczą w warsztatach zorganizowanych na terenie zakładu. (...)
Dziękujemy Radzie Rodziców za zaangażowanie w organizację wycieczki
oraz opłacenie kosztów przejazdu autokarem.
Alicja Celejowska
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W SP w Rząsinach
Konkurs kolęd i pastorałek

Konkurs kolęd i pastorałek odbył się w naszej szkole 30 stycznia.(...)
Wzięły w nim udział przedszkolaki oraz uczniowie z klas 1-7. Natomiast
dziewczęta z klasy 8: Dominika, Julia, Oliwia i Kornelia, wspomogły
panie z Jury: Katarzynę Jezierską i Ewę Chorzępę. Tegorocznymi zwycięzcami zostali: I miejsce klasa 3, II miejsce klasa 6, III miejsce oddział przedszkolny. W kategorii solistów wystąpiły tylko dwie wokalistki:
Julia Jezioro oraz Lena Kaczmarek, które zajęły kolejno pierwsze i drugie
miejsce. (…) Nagrody rzeczowe, dzięki staraniom mam z rady rodziców,
otrzymali wszyscy. A były one naprawdę wspaniałe, co widać było w rozradowanych oczach uczestników konkursu.
Małgorzata Zagiczek

Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym

31 stycznia uczniowie Szkoły Podstawowej w Rząsinach zajęli pierwsze miejsce (dziewczęta) i drugie miejsce (chłopcy) w Mistrzostwach
Gminy w Tenisie Stołowym. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Przemysław Chorzępa

Z jasełkami w Uboczu

2 lutego uczniowie Szkoły Podstawowej w Rząsinach przedstawili Jasełka w Kościele Nawiedzenia NMP w Uboczu, aby zakończyć okres Bożego Narodzenia oraz uczcić przypadające 3 lutego wspomnienie patrona
naszej szkoły bł. ks. Alojsa Andrickiego kapłana i męczennika.
Mirosława Rudawska

Dzień Babci i Dziadka oraz bal karnawałowy

31 stycznia w świetlicy wiejskiej w Rząsinach odbył się bal karnawałowy, w czasie którego świętowaliśmy Dzień Babci i Dziadka. Dzieci przygotowały program artystyczny, po którym zaczęła się zabawa.
Dziadkowie chętnie uczestniczyli we wspólnych konkursach i tańcach.
Nie zabrakło również konkursu na najlepsze przebranie. Zwycięzcami
zostali:
Dziewczęta: Patrycja Liszczeńska, Kornelia Torba, Zuzia Pawluk, Amelia Kumoś, Michalina Kossowska.
Chłopcy: Bartek Hutyra, Kamil Kumoś, Dawid Miłan, Wiktor Pawluk,
Wiktor Kochanowski.
Dziękujemy Radzie Rodziców za przygotowanie wspaniałych nagród
i pysznego poczęstunku.
Anna Szczyrbak

Spotkanie ze strażakami

3 i 5 lutego nasza szkoła gościła strażaków z Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Lwówka Śląskiego. Uczniowie klas I-VIII uczestniczyli w pogadance na temat bezpiecznego zachowania się w różnych
sytuacjach i miejscach nie tylko podczas pożaru. Strażacy opowiadali
o tym, jak ciężka i niebezpieczna jest ich praca, jakie mają zadania i obowiązki oraz jakie predyspozycje powinien posiadać kandydat na strażaka.
Uczniowie utrwalili sobie zasady udzielania pierwszej pomocy, numery
alarmowe, które trzeba znać oraz zobaczyli jak wygląda strój strażaka gotowego do akcji (...)
Edyta Tkacz
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Prawnik radzi
Zajęcia komornicze
w 2020 roku

Ile może zabrać komornik z wynagrodzenia
za pracę, emerytury, renty i konta bankowego

Wszelkiego rodzaju potrącenia komornicze mogą nastąpić wyłącznie na
podstawie tytułów wykonawczych wydanych przez sąd. Potrącenia dokonuje
pracodawca lub organ rentowy na podstawie postanowienia komornika.

Potrącenia z umów o pracę

Kwestie dotyczące dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę reguluje kodeks pracy. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy z wynagrodzenia za
pracę pracownika, po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do
Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK), jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania, podlegają potrąceniu tylko następujące należności:
• sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie
świadczeń alimentacyjnych,
• sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
• zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
• kary pieniężne przewidziane w przepisach kodeksu pracy, tzn. udzielona
za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bhp i ppoż, opuszczenie
pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości
lub spożywanie alkoholu w czasie pracy.
Potrąceń dokonuje się we wskazanej powyżej kolejności i pracodawca
nie może poza wskazanymi potrąceniami dokonywać żadnych innych potrąceń. Na rzecz należności alimentacyjnych z wynagrodzenia można dokonać potrącenia do 3/5 pensji, tj. 60%. Na inne zobowiązania pieniężne
limit potrąceń to połowa wynagrodzenia. Przy czym pamiętać należy, iż
dodatkowe składniki wynagrodzenia tj. np. nagroda, mogą być potrącone
w całości. Z kolei kary pieniężne mogą być potrącone w wysokości 1/10
wynagrodzenia.
W kodeksie pracy mamy również zapisy o kwocie wolnej od potrąceń
i jest to kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, która w 2020 roku
wynosi 2.600,00 zł brutto, tj. ok 1.920,00 zł netto. Z kwoty minimalnego wynagrodzenia komornik nie może dokonywać potrąceń, za wyjątkiem
oczywiście należności alimentacyjnych. Jeśli pracownik jest zatrudniony
w niepełnym wymiarze czasu pracy np. na 1/2 etatu, kwoty potrąceń ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Potrącenia z umów zlecenia i o dzieło

Jeśli zamiast umowy o pracę jesteśmy zatrudnieni na podstawie umów
cywilnoprawnych, tj. zlecenia czy o dzieło, to niestety nie podlegamy takiej
ochronie jak pracownicy z umowy o prace. Oznacza to, że komornik może
zając 100% wynagrodzenia. Przy czym jest możliwość złożenia wniosku do
komornika w związku z art. 833 kodeksu postepowania cywilnego, tj. jest
możliwość zawnioskowania do komornika o odstąpienie od zajęcia całości
wynagrodzenia i potraktowania go w taki sam sposób, jak wypłatę z tytułu umowy o pracę. W tym przypadku muszą zostać spełnione łącznie następujące przesłanki: pensja z tytułu umowy cywilnoprawnej jest jedynym
źródłem dochodu dłużnika, otrzymywane zarobki mają charakter stały
i powtarzalny, dłużnik pracuje u danego pracodawcy od dłuższego czasu.

Potrącenia z emerytur i rent

Do niedawna komornik musiał pozostawić dłużnikowi równowartość
połowy najniżej emerytury, jednakże w 2017 roku przepisy dotyczące potrąceń ze świadczeń emerytalno-rentowych uległy zmianie i są o wiele łagodniejsze, i tak zgodnie z art. 140 i nast. ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych komornik ma obowiązek pozostawić dłużnikowi 75% najniższej emerytury. Jest to tak zwana górna granica zajęcia i jej wysokość zależna jest od tego, co jest źródłem egzekucji.
W przypadku egzekucji alimentów można dokonać zajęcia do 60% emerytury, w przypadku egzekucji prowadzonej w związku z odpłatnością za
pobyt w domu pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczo-leczniczych
50%, zaś w przypadku innych egzekucji górna granica wynosi 25%. Tożsame zasady dotyczą rent i emerytur z KRUS.

16

KURIER GRYFOWSKI LUTY 2020

Potrącenia z konta bankowego

Egzekucja z rachunku bankowego podlega również pewnym ograniczeniom, obowiązuje kwota wolna od zajęcia i w tym przypadku jest to
kwota 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajecie. W 2020 roku jest to kwota ok.
1.950,00 zł. Wolne od zajęcia są również wpływające na rachunek bankowy
świadczenia alimentacyjne, świadczenia rodzinne i dodatki do nich, zasiłki
dla opiekunów, świadczenia wychowawcze itp. Stanowi o tym art. 54 ustawy prawo bankowe, jednakże w przypadku egzekucji należności alimentacyjnych ten przepis nie ma zastosowanie, a co za tym idzie w przypadku
należności alimentacyjnych nie ma kwoty wolnej od potrąceń na koncie
bankowym.

Sandra poleca

Książka na luty
Magdalena Zimniak
WSCHÓD KSIĘŻYCA
Są takie książki, które wymykają się wszelkim schematom, wyskakują z każdej szuflady, do której chcielibyśmy je włożyć i wyciągają czytelnika z jego strefy
komfortu, budząc w nim niepokój, może nawet lęk
i właśnie taką książką jest najnowsza powieść Magdaleny Zimniak – „Wschód księżyca”.
Monika – młoda matka i żona podczas romantycznej schadzki z Pawłem- swoim kochankiem, w drodze na Zawrat, rzuca
się w przepaść. Mężczyzna zakłada rodzinę i po dwudziestu latach wraca
do Zakopanego, by świętować z żoną rocznicę ich ślubu. Nie spodziewa
się jednak, że w miejscu tragedii sprzed lat czeka na niego dawna miłość,
kobieta-demon, która za nic ma ludzkie cierpienia z i rozkoszą napędza
karuzelę zła, dotykającą niemal wszystkich, którzy mieli jakikolwiek
związek z dziewczyną.
Wschód księżyca to moje pierwsze spotkanie z twórczością Magdaleny Zimniak i strasznie żałuję, że tak późno odkryłam jej książki, bo
sposób, w jaki wykreowała bohaterów oraz sam pomysł na fabułę jest absolutnie fenomenalny!
Książka jest thrillerem psychologicznym z mocno zaznaczonym wątkiem metafizycznym. Autorka bardzo starannie nakreśla portrety psychologiczne bohaterów, dzięki czemu możemy wejść w ich psychikę,
poznać ich odczucia i motywacje, co sprawia, że całość jeszcze mocniej
oddziałuje na czytelnika.
Wschód księżyca to niezwykle mocna, mroczna, tajemnicza, wręcz
psychodeliczna powieść, wbijająca się w umysł czytelnika. To historia
wszechogarniającego zła, ale również tęsknoty, miłości i niespełnionych
pragnień. Autorka pięknie operuje piórem, dzięki czemu potrafi wstrząsnąć czytelnikiem, a za sprawą stale rozwijającej się fabuły i niespodziewanych zwrotów akcji wprowadza nas w stan permanentnego osłupienia
od pierwszej aż do ostatniej strony. Zdecydowanie polecam wszystkim,
którzy szukają nieco innej, nieoczywistej lektury.

Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów – informacje
Komunikat

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie zaległych i uzupełnienie bieżących składek członkowskich. Obecnie składka wynosi 36 zł rocznie.
Informujemy i jednocześnie zapraszamy chętnych do zapisywani się
do naszego Związku. Przy zapisie obowiązuje wpłata 44 zł (wpisowe,
składka i legitymacja). Należy dostarczyć aktualne zdjęcie do legitymacji.
Informacje o działalności i zamierzeniach Związku uzyskacie Państwo w biurze, w każdy czwartek w godzinach 14.30 – 17.00.

Wycieczka

Informujemy zainteresowanych, że są jeszcze wolne miejsca na wycieczkę do Warszawy, która odbędzie się w dniach 24 – 26 kwietnia (piątek, sobota, niedziela). Koszt wycieczki – 550 zł + ok. 110 zł za bilety
wstępów. Więcej szczegółów w Zarządzie Związku w każdy czwartek
w godzinach 14.30 – 17.00. Zapraszamy
Zarząd

Wieści ze Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim
Dzień Babci i Dziadka

Po raz pierwszy obchodziliśmy wyjątkową uroczystość. Z okazji Święta Babci i Dziadka wszyscy żłobkowicze zaprosili swoje babcie i dziadków do wspólnego świętowania. W naszym żłobku świętowaliśmy dwa
dni. 21 stycznia w sali sensorycznej wystąpiła grupa Smerfów, natomiast
22 stycznia zaprezentowała się grupa Minionków. Dzieci wspólnie z paniami opiekunkami przygotowały piosenki i układy taneczne. Jak zwykle
stanęły na wysokości zadania i wszystko wypadło świetnie. Na twarzach
przybyłych gości widać było dumę, radość a czasem wzruszenie. Po występach dzieci obdarowały przybyłych gości własnoręcznie wykonanymi prezentami. Dziadkowie otrzymali laurki - ramki z odbitką dłonią
dziecka, krawaty z papieru, natomiast babcie otrzymały piękne, kolorowe
bukiety z papieru. Na zakończenie każdej uroczystości odbył się wspólny
poczęstunek z pysznymi ciastami przygotowanymi przez rodziców dzieci
i naszą żłobkową kuchnię. Spotkania były doskonałą okazją do rozmów w
czasie których wszyscy mogli się poznać, podzielić wrażeniami po występach, wykonać pamiątkowe zdjęcia na tle przygotowanej przez personel
na tą okazję dekoracją. Dziadkowie byli pełni uznania dla swoich pociech.
Po każdej takiej uroczystości wzrasta więź między dziećmi i ich dziadkami. Wszystko pozostaje na długo w pamięci małych aktorów i widzów.
Dla tych właśnie wartości, dla wspólnych przeżyć warto podtrzymywać
to rodzinne święto. Dziękuję pracownikom żłobka za przygotowanie
dzieci do występu, poświęcony czas na przygotowanie upominków i dekoracji obiektu. Pracownikom kuchni dziękuję ze przygotowanie poczęstunku dla przybyłych gości. Pani Annie Pląskowskiej dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 2 w Gryfowie dziękuję za użyczenie krzeseł.

Marszałek w Żłobku

5 lutego w żłobku gościliśmy wyjątkową delegację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w towarzystwie naszych lokalnych
władz samorządowych. Mieliśmy okazję spotkać się osobiście z Marszałkiem Województwa panem Cezarym Przybylskim, który wizytował nasz
żłobek. Korzystając ze sposobności złożyliśmy na jego ręce prośbę o objęcie
Patronatem Honorowym naszego pierwszego festynu rodzinnego planowanego na 30 maja z okazji Dnia Dziecka, Mamy i Taty. Miło nam poinformować, że nasz wniosek otrzymał akceptację i „Festyn Integracyjny w Bajkowej
Krainie” został objęty Patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gryfowa do
skorzystania z atrakcji, które planujemy na ten dzień.
Dyrektor Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim
Anna Zawisza-Paliwoda

Bal Karnawałowy

31 stycznia mieliśmy w żłobku pierwszy Bal Karnawałowy. Od samego
rana do żłobka podążał korowód: wróżek, księżniczek, Spider-Manów,
Indian, piratów, policjantów, motylków,
biedronek. Czas karnawału to wyjątkowa okazja, do tego aby sprawić naszym
dzieciom ogromną radość płynącą z wesołych zabaw, tańców i przebierańców.
W tym ważnym dniu wszystkie dzieci
przebrane były w ciekawe i różnorodne
karnawałowe stroje. Wszyscy poczuli się
jak w baśniowej krainie. Bal prowadziły
panie opiekunki, były wspólne tańce, gry
i zabawy, pląsom nie było końca. Wydarzenie dostarczyło dzieciom wiele radości
i niezapomnianych wrażeń. Panie oprócz
pięknego wystroju sali sensorycznej, zadbały również o własne stroje, w których
trudno je było rozpoznać.
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The One Ahead

nowy zespół z Gryfowa

Zespół The One Ahead powstał w 2017 r. W skład grupy wchodzą
Gabriela Gola (wokal), Barry Van Der Biezen (perkusja), Adam Jaworowicz (gitara), Jerzy Litkowiec (gitara) oraz bracia Bartłomiej Trocewicz (klawisze) i Cezary Trocewicz (bas).
Z pozoru wydawać by się mogło, że tak różnych od siebie ludzi nie jest
w stanie połączyć nic, lecz kiedy spotkali się wszyscy razem, okazało się,
że pasja do muzyki przełamuje wszelkie bariery.
Ich odmienność i zróżnicowanie charakterów doskonale widać
w utworach, które tworzą. Gatunkowo nie ograniczają się do jednego, co
im w duszy gra przenoszą na instrumenty. Miksują rock z popem, często
zahaczają o bluesa, a raz na jakiś czas między utworami wyraźnie przebija
się reggae. Ich piosenki kierowane są do niemal każdej grupy wiekowej,
od wolnych ballad i spokojnych brzmień, po te skoczne i bardzo energiczne. Utwory tematycznie nawiązują zarówno do spełnionej jak i tej
nieszczęśliwej miłości a ich teksty, pisane przez Gabi, są w języku pol-

Gawęda historyczna z sukcesem

skim jak i angielskim. Dzięki temu zespół
może docierać do szerszego grona odbiorców. I tak też się dzieje, zainteresowanie ich
muzyką wciąż rośnie, dając im tym samym
energię do dalszego działania.
Jaki mają w tym cel? Przede wszystkim
spełnić swoje marzenie o własnym albumie, co też powoli zaczyna się ziszczać.
Chcą również pokazać, że po prostu można.
Można w każdym wieku, w każdej sytuacji życiowej i mając różne plany na przyszłość, zatrzymać się na chwilę
i w całości oddać swojej pasji. Muzyka jest dla nich tym co łączy ludzi,
dlatego wychodzą poza sztywne schematy, grając to co im w duszy gra.
Z twórczością The One Ahead pierwszy raz można było się spotkać na
XXI Lecie Agatowym, a zaledwie tydzień później na XX Izerskiej Gali
w Mirsku. Od tamtej pory zespół dał liczne koncerty na terenie całego
Dolnego Śląska, od Lubania po Trzebnicę. Natomiast w przerwach między koncertowaniem, każdą wolną chwilę poświęcali na pracę w domowym studio. W każdy utwór włożyli całe swoje serce i pasję, co gwarantuję, łatwo będzie można odczuć słuchając gotowego już albumu ''Go!”
Premiera albumu przypada na 20 lutego i jest zwieńczeniem ciężkiej
pracy całego zespołu. Dzieliła ich długa droga do końcowego efektu.
Nad wszystkim ciężko pracowali sami, w każdy utwór wkładając całe serce. I właśnie dlatego ta płyta jest tak szczególna. Nie ma na niej przypadkowych brzmień, każda sekunda była dokładnie dopracowana i doszlifowana, co mamy nadzieje bardzo łatwo da się odczuć.
Ci co już zapoznali się z ich muzyką, będą mogli na nowo zapoznać się
z nieco odmienionymi utworami. Natomiast ci, którzy jeszcze o zespole nie słyszeli, mają świetną okazję by to nadrobić. Tych najmniej przekonanych zapraszamy na oficjalną stronę theoneahead.pl i na platformę
YouTube, gdzie od dłuższego czasu można obejrzeć teledysk do piosenki
„Sympathy''.
Nikola Cybórt

Ucztą gryfowskich regionalistów, spokojnie można nazwać piątkową gawędę historyczną zorganizowaną przez Towarzystwo Miłośników
Gryfowa Śląskiego. Barwna opowieść o historii naszej okolicy sprzed
1945 roku prowadzona przez pana Zbigniewa Madurowicza, wzbudziła
w słuchaczach chwile zadumy i refleksji nad dziejami naszej małej ojczyzny. Pan Zbigniew w sposób niezwykle delikatny i subtelny dawkował
nam stopniowo coraz większą wiedzę na temat czasów, które niestety
minęły i jak pokazuje historia fabryki mebli w Olszynie, minęły bezpowrotnie. Nic więc dziwnego że po zakończeniu swojej prelekcji otrzymał
od zgromadzonych uczestników tego spotkania olbrzymie brawa. Pan
Zbigniew to człowiek legenda, znawca naszej lokalnej historii, autor
licznych artykułów i książek dotyczących bezpośrednio historii Olszyny

i przylegających do niej wiosek. Dodam że niezwykle bogatej historii.
Pan Zbigniew jest człowiekiem niezwykle aktywnym, działa w dwóch
towarzystwach historycznych oraz jest cenionym farmaceutą. Gdy staraliśmy się telefonicznie namówić pana Zbigniewa na poprowadzenie
gawędy w Gryfowie Śląskim, albo był na jakimś zebraniu, konferencji
lub jechał dokądś samochodem. Jednak po miesiącu znalazł czas dla
naszego Towarzystwa, za co jesteśmy mu wdzięczni i serdecznie dziękujemy. Jak zwykle nie zawiodła nasza gryfowska publiczność interesująca się historią regionalną. Pojawiło się wiele nowych osób, co dowodzi że gryfowianie lubią historię oraz dyskusje po skończonej gawędzie.
To nas cieszy. Jak zawsze chciałbym podziękować koleżankom i kolegom z naszego Towarzystwa Miłośników Gryfowa Śląskiego za perfekcyjne przygotowanie tego stojącego na wysokim poziomie wydarzenia
kulturalnego. Jesteście wielcy ! Wielkie Dzięki i do następnej gawędy.
Prezes TMG Jan Wysopal
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Zwycięskie turnieje
GKS Gryf Gryfów Żak
Świąteczny Turniej

2019 rok rok zakończyliśmy świątecznym turniejem u naszych sąsiadów w Biedrzychowicach gdzie przyszło nam się mierzyć z drużynami
z Lubina, Jeleniej Góry, Pisarzowic, Olszyny, Mirska, Jeżowa Sudeckiego. Tego dnia wystawiliśmy 2 drużyny gryfowskich Żaków, tak aby jedna
zdobywała doświadczenie, a druga miała powalczyć o zwycięstwo.
Udało się, pokonaliśmy wszystkich przeciwników na swojej drodze
i unieśliśmy wielki Puchar do góry wygrywając zawody. Warto napomnieć, że królem strzelców został nasz zawodnik Michał Iwiński.

Turniej w Jeleniej Górze

2 stycznia uczestniczyliśmy w turnieju w Jeleniej Górze. Graliśmy
systemem każdy z każdym zatem rozegraliśmy 6 meczów z drużynami
z Jeleniej Góry, Kowar, Piechowic, Łomnicy czy Chojnika JG. Wszystkie
mecze wygraliśmy z czego jesteśmy bardzo dumni, gdyż potrafi liśmy się
podnieść w dwóch meczach przegrywając 0:1 dzięki ambicji i postawie
całej drużyny z bardzo bramkostrzelnym Szymon Pryjdą w składzie, szliśmy od zwycięstwa do zwycięstwa. Zagraliśmy w składzie: Aleks Dam,
Szymon Pryjda, Miłosz Cabała, Mateusz Tomczewski,Szymon Badermann.

Turniej
ZDOLNY ŚLĄSK
Zawodnik naszego klubu GKS
GRYF bramkarz Aleks Dam zagrał
w Ogólnopolskim turnieju ZDOLNY
ŚLĄSK dla rocznika 2012, gdzie walczył
w barwach Łużyckiej Akademii Sportu
z takimi drużynami jak Pogoń Szczecin,
Śląsk Wrocław, Ślęza Wrocław czy AP
Reissa z Poznania. Ostatecznie zajęliśmy
2 miejsce w grupie srebrnej. W turnieju
wzięło udział 20 drużyn z całej Polski.

Turniej w Sulikowie

25 stycznia odbył się turniej w Sulikowie. Zagrała w nim drużyna
Żaczka - dzieci z rocznika 2011/12. Wyruszyliśmy do Sulikowa na 2
drużyny, by większość dzieci mogła uczestniczyć nie tylko w treningu,
ale również rozwijać się poprzez gry turniejowe. Rozpoczęliśmy bardzo
dobrze obie drużyny świetnie zagrały czego dowód przywieźliśmy do
Gryfowa w postaci pięknego Pucharu za 1 miejsce. Zdobyliśmy także nagrody indywidualne: najlepszego zawodnikiem okazał się Maciej Baszak,
a najlepszą zawodniczką Dagmara Burnos. Takie turnieje są bardzo po-

trzebne, by obie drużyny wspierały się wzajemnie. U nas nie
ma bowiem podziałów, przyjechaliśmy dwoma drużynami,
ale wygrywa zawsze jedna, jest
to GKS Gryf Gryfów Żak i nie
ważne kto gra w której drużynie.
Dlatego po puchar i medale
pamiątkowe wystąpili wszyscy
i to jest piękne w sporcie. Jestem
z nich bardzo dumny.
Trener Paweł Dam

Obowiązek posiadania
indywidualnej skrzynki pocztowej
Poczta Polska S.A. informuje, że na terenie gminy Gryfów Śląski spora część mieszkańców nie posiada zainstalowanych skrzynek oddawczych
tj. skrzynek do których listonosz doręcza korespondencję. Występują
także braki w oznakowaniu numerem porządkowym posesji, co utrudnia
prawidłowe i sprawne doręczanie korespondencji.
Sytuacja braku instalacji skrzynek indywidualnych oddawczych jest
problematyczna dla obu stron, nie tylko dla operatora pocztowego, ale
także dla adresata korespondencji. Nadchodząca korespondencja do osób
które nie mają skrzynek indywidualnych oczywiście jest kierowana do
doręczenia. Listonosze, zarówno w przypadku przesyłek rejestrowanych
jak i zwykłych zmuszeni są do pozostawiania zawiadomienia (awiza) w
zależności od możliwości dostępu do posesji np. w drzwiach mieszkania
lub w ogrodzeniu, rurach i rynnach PCV i stosowania innego rodzaju
tymczasowych rozwiązań wskazywanych przez mieszkańców. Te sytuacje z kolei budzą wiele zastrzeżeń i kierowanie nieuzasadnionych skarg
ze strony naszych klientów, zarówno adresatów jak i nadawców przesyłek.
Przypominamy, iż w przypadku niedostosowania się do obowiązku
instalacji skrzynki indywidualnej przy lokalu, mieszkańcy narażają się
na konieczność każdorazowego odbioru przesyłek z placówki pocztowej.
Wizyta w placówce pocztowej wynika z braku możliwości skutecznego
i bezpiecznego doręczenia korespondencji przez listonosza. W takich
przypadkach każda przesyłka (kartka pocztowa, przesyłka listowa, gazetowa i reklamowa) będzie podlegała tzw. awizowaniu. Jednym słowem
osobisty odbiór nawet zwykłych przesyłek może skutkować stratą czasu
i wywołać niezadowolenie Naszych Klientów. W przypadku braku możliwości doręczenia lub wydania zaawizowanych przesyłek w placówce po
upływie określonego czasu, następuje zwrot korespondencji do nadawcy.
Region Sieci we Wrocławiu
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Zielony las, ekologia, przygoda czyli leśnicy w gryfowskim ZSOiZ
Po skończeniu szkoły można kontynuować naukę
na studiach wyższych, m.in. na następujących kierunkach:

• gospodarka leśna, • ochrona zasobów leśnych; • biologia; • geografia
• ogrodnictwo; • inżynieria środowiska; • ochrona środowiska
• geodezja i kartografia; • architektura krajobrazu; • zootechnika
• bioinżynieria; • agroekologia i ochrona roślin; • gospodarka przestrzenna; • inne, niekoniecznie pokrewne

Już 6 rok szkolny w ZSOiZ im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim
funkcjonuje Technikum w zawodzie technik leśnik, jedna z nielicznych
w regionie szkół o tej specjalności. Technik leśnik, to wymarzony zawód
dla tych, którzy kochają przyrodę, dbają o środowisko naturalne, a w ostępach leśnych, tak charakterystycznych dla Pogórza Izerskiego i Doliny
Rzeki Kwisy chcieliby spełniać się zawodowo. W naszej szkole większość
zajęć z przedmiotów zawodowych prowadzi doświadczony leśnik, który
zna tajniki lasu i wprowadza uczniów w tajniki zawodu. To niepowtarzalna oferta dla absolwentów szkół podstawowych, którzy chcą zgłębiać
wiedzę o biologii, hodowli lasu czy łowiectwa.
Edukacja w trakcie 5 letniego programu nauczania umożliwi adeptom
tego zawodu zdobyć umiejętności i wiedzę w ramach kształcenia teoretycznego, jak i praktycznego. Nieodzowną częścią w kształceniu kadry
leśnej będą praktyki zawodowe realizowane w klasie drugiej i trzeciej,
a ich celem będzie opanowanie techniki wykonywania typowych prac
gospodarczo – leśnych. Dotychczas zdecydowanie większość zajęć praktycznych nasi uczniowie odbywali w Nadleśnictwie Świeradów i podległych mu leśnictwach.
Absolwent otrzymuje wykształcenie ogólne na poziomie liceum ogólnokształcącego oraz uzyskuje tytuł technika leśnika po zdaniu kwalifikacji zawodowej – „gospodarowanie zasobami leśnymi”, a przede wszystkim
zdobędzie takie umiejętności jak:
• zarządzania, organizowania i nadzorowania prac z zakresu gospodarki
leśnej: nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli lasu, gospodarki łowieckiej,
ochrony i użytkowania lasu,
• sporządzania szacunków brakarskich,
• kierowania zabiegami pielęgnacyjnymi,
• dobierania właściwych narzędzi i urządzeń do wykonania określonych
prac,

Ukończenie szkoły umożliwi przyszłym
absolwentom znaleźć zatrudnienie w:

• jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych,
• państwowych lasach samorządów lokalnych i wspólnot majątkowych,
• przedsiębiorstwach, biurach i organizacjach społeczno- gospodarczych
zajmujących się gospodarką leśną, ochroną lasów i stref zieleni,
• pracowniach usługowo-badawczych i marketingowych produktów leśnych,
• placówkach związanych z ochroną środowiska,
• biurach urządzania lasu i geodezji leśnej,
• parkach narodowych i krajobrazowych,
• placówkach naukowo-badawczych,
• administracji państwowej i samorządowej (w urzędach gminnych, powiatowych i wojewódzkich na stanowiskach wymagających przygotowania z zakresu leśnictwa)
• a także w fi rmach prywatnych prowadzących działalność gospodarczą
w lasach i parkach.
Uczniowie zainteresowani udziałem w projektach europejskich związanych z wymianą zagraniczną mogą ubiegać się o otrzymanie Suplementu do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe – EUROPASS, co uprawnia absolwenta do podjęcia pracy w niektórych zawodach
leśnych na terenie Unii Europejskiej.
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W ramach dni otwartych gryfowskiego ZSOiZ będziemy zapraszać
uczniów i rodziców do zapoznania się z ofertą edukacyjną w zawodzie
technik leśnik, jak również pokazywać naszą atrakcyjną bazę edukacyjną
w tym zakresie, a także w trakcie wyjazdów do szkół podstawowych w regionie zachęcać przyszłych absolwentów tych placówek do podjęcia nauki
w tym atrakcyjnym zawodzie.
Od początku istnienia Technikum w zawodzie technik leśnik, jego
uczniowie realizowali wiele przedsięwzięć o charakterze praktyczno-edukacyjnym, w sposób istotny wzbogacających ich wiedzę i umiejętności zawodowe. Do najważniejszych z nich należały:
- praktyka zawodowa w Lonford Demesne Wood w Irlandii,
- praktyka zawodowa w Dreźnie i Chemnitz - Saksonia – Republika Federalna Niemiec,
- warsztaty w Nadleśnictwach Świeradów i Milicz,
- udział w corocznej edycji Dolnośląskiego Festiwalu Dary Lasu w Lwówku Śląskim,
- w finale wojewódzkim w Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno-Krajoznawczym w Krzyżowej,
- specjalistyczne szkolenia w Warszawie w Firmie Bosch, w zakresie stosowania nowoczesnych technologii dotyczących urządzeń stosowanych
w leśnictwie,
- wycieczka zawodoznawcza do Leśnego Banku Genów w Kostrzycy.
Drogi absolwencie szkoły podstawowej – nauka w zawodzie technik
leśnik w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana
Pawła II w Gryfowie Śląskim będzie dla Ciebie niepowtarzalną przygoda
życia!
Zespół Promocyjny

