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M i e j s k o - G m i n -
ny Ośrodek Kultury 
w Gryfowie Śląskim za-
prasza dzieci i młodzież 
w wieku szkolnym 7-16 
lat do udziału w otwar-
tym turnieju szacho-
wym, który odbędzie 
się 15 czerwca 2018 r. 
o godz.16.00 w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury w Gryfowie Śląskim przy ulicy Kolejowej 33a. Zgłosze-
nia do uczestnictwa w turnieju przyjmujemy w siedzibie M-GOK 
do dnia 10 czerwca 2018 r. Wszelkie informacje o turnieju oraz 
regulamin będą dostępne a stronie Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na ostatnią przed waka-
cjami „Kolację z Artystą”. Tegoroczny sezon zakończymy spektaklem, 
którym inaugurowaliśmy cykl spotkań artystycznych w 2015 roku. Już 17 
czerwca (niedziela) o godz. 17.00 sala widowiskowa Gryfowskiego Domu 
Kultury ponownie zamieni się w teatralną scenę studyjną za sprawą spek-
taklu „Mąż mojej żony”.

Mieszkającego od kilku lat we Frankfurcie Ślązaka, niejakiego Zefli-
ka, odwiedza przybysz z Warszawy, niejaki Edmund. Mężczyźni nie zna-
ją się wcale, lecz łączy ich – co wychodzi w trakcie wizyty – jakże istotna 
rzecz: kobieta. Dokładniej mówiąc, wspólna żona Helena. 

Jak poradzą sobie z tym problemem? Czy w jego rozwiązaniu pomogą 
butelki wypitego alkoholu? Co wyniknie z ich niezwykłego spotkania? 
Wszystkiego dowiecie się Państwo oglądając spektakl Sceny Inicjatyw 
Aktorskich „Mąż mojej żony” autorstwa Miro Gavrana, który powstał 
w Teatrze im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze. Swoją premierę miał 31 
grudnia 2014 r. na deskach tegoż teatru.

Kolejna „Kolacja z artystą” już wkrótce
Sztuki Gavrana od ponad dwudziestu lat odbywają triumfalny pochód 
przez sceny całego świata. Także w Polsce cieszą się zasłużonym powodze-
niem. Komedia „Mąż mojej żony” stanowi z pewnością jedno z najwięk-
szych osiągnięć chorwackiego dramaturga. 

Przedstawienie gwarantuje nie tylko dobrą zabawę, proponuje również 
odrobinę refleksji na temat kondycji współczesnego mężczyzny, jak i rela-
cji damsko-męskich w dzisiejszym świecie. 
Reżyseria: Henryk Adamek
A w genialnych kreacjach: Jacek Grondowy oraz Piotr Konieczyński.

Bilety w cenie 30 zł. Uwaga!!! Ze względu na ograniczoną liczbę 
miejsc prosimy o wcześniejszą rezerwację biletów. Odbiór zarezerwowa-
nych biletów do 8 czerwca w siedzibie M-GOK przy ul. Kolejowej 33a. 
Więcej informacji oraz rezerwacje pod numerem tel. 75 78 12 900.

Turniej szachowy
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Taki jubileusz zdarza się tylko raz, a zdarzył się nam. Kabaret Elita 
obchodził 22 kwietnia w Gryfowie Śląskim 50-lecie swojej bogatej twór-
czości. Wypełniona po brzegi sala widowiskowa Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury bawiła się wspólnie wspominając najlepsze skecze oraz 
piosenki jednego z najbardziej znanych polskich kabaretów. Panowie Le-
szek Niedzielski, Jerzy Skoczylas oraz Stanisław Szelc potwierdzili swoją 
fantastyczną formę sceniczną podczas niemal dwugodzinnego programu. 
Satyrykom towarzyszyły Agnieszka Damrych i Marta Dzwonkowska 
z Teatru Capitol we Wrocławiu. Były salwy śmiechu, łzy wzruszenia, 
świeczki na torcie, a nawet... jaja w dużej ilości. 

Organizatorem wydarzenia był Ośrodek Kultury i Sztuki we Wro-
cławiu Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. 
Współorganizatorem Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie 
Śląskim. Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego.

    Anna Michalkiewicz

1 maja Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim zapro-
sił na spotkanie z Rufim Rafim. 

Zagubiony w czasie średniowieczny błazen Ruphus Raphus pojawił 
się w naszych czasach na gryfowskim rynku. W spotkaniu z widzami 
z  XXI wieku nie zabrakło zuchwałych psikusów, frywolnych żartów, 
chwil niepewności i strachu przy ekwilibrystycznych sztuczkach oraz za-
skakujących zwrotów akcji. Po spektaklu Ruphus Raphus wraz ze swymi 
kompanami przeprowadził różnorodne warsztaty i animacje. Nie zabra-
kło nauki chodzenia na szczudłach, średniowiecznych zabaw czy robienia 
lalek - motanek.

Rufi Rafi, a właściwie Rafał Biesiada to twórca Teatru Czerwona 
Walizka. Jest animatorem kultury, pedagogiem, pomysłodawcą Festiwa-
lu Sztuk Przeróżnych CYRKI NOWE. Głównymi jego realizacjami są 
spektakle jednego klauna, choć obecnie skład tworzą również kuglarze, 
którzy eksperymentują, korzystając z elementów sztuk cyrkowych, teatru, 
performansu, sztuk plastycznych i zabaw edukacyjnych.

Błazeńskie przypadki 
Ruphusa Raphusa

50 lat minęło...

Fot. Mariusz Dragan



4 KURIER GRYFOWSKI   MAJ 2018

11 maja Biblioteka Publiczna zaprezentowała gościom wernisażu 
wspaniałą wystawę pokonkursową „Orzeł biały – nasza duma”. Wystawa 
jest pokłosiem okręgowego etapu ogólnopolskiego konkursu plastyczne-
go, organizowanego przez Kancelarię Senatu pod patronatem marszałka 
Senatu RP. Pierwszy wernisaż prac odbył się 6 kwietnia w biurze senator-
skim ponieważ senator Rafał Ślusarz był organizatorem okręgowego eta-
pu oraz fundatorem nagród głównych i wyróżnień dla uczestników kon-
kursu. Po powitaniu gości, dyrektor biura senatorskiego Urszula Maga 
przybliżyła zebranym ideę konkursu, a następnie obdarowała obecne na 
wernisażu dzieci (i nie tylko) czekoladami, co wprowadziło wszystkich 
w jeszcze lepszy nastrój.

Na konkurs nadesłano 67 prac z 17 szkół podstawowych i 5 ponad-
podstawowych. Godło Polski można było przedstawić w dowolnej tech-
nice plastycznej, a w komisji konkursowej pracowali m.in. senator Rafał 
Ślusarz oraz Jolanta Kuczyńska i Iwona Tatarczuk – gryfowskie biblio-
tekarki. Gościom wernisażu, wśród których byli m.in. sekretarz Gminy 
i Miasta Jerzy Andrzejczak oraz liczna reprezentacja zaprzyjaźnionego 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Mocni”, bardzo 
spodobały się prace wykonane najprzeróżniejszymi technikami: malowa-
ne, wydzierane, rzeźbione, powstałe z surowców wtórnych, gliny, a nawet 
ptasich piór. Nie wszyscy mogli być obecni na wernisażu zatem już zapo-
wiedziały się w odwiedziny grupy dzieci ze szkół i przedszkoli gminnych. 

w bibliotece

16 maja pojawiły się np. dwie grupy milusińskich z gryfowskiego Przed-
szkola Publicznego oczywiście wraz z wychowawczyniami (fot. na okład-
ce). Wystawę można oglądać do 22 maja w godzinach pracy biblioteki.

M.
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14 maja w bibliotece odbyło się wyjątkowe spotkanie. Pan Czesław 
Chytry z Ukrainy podzielił się gryfowianami swoją historią spisaną 
w  książce „Droga życia nie usłana różami”. Książka jest dedykowana 
zmarłej matce autora Władysławie Chytrej i wydana w języku polskim, 
który był dla niej ojczystym. Znalazło się w niej miejsce na wzruszające 
momenty oraz zdjęcia z archiwum rodzinnego. Motywem przewodnim 

Książka dedykowana matce

 Dyrektorzy Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku 
Śląskim oraz Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji zorganizowali 
seminarium dla bibliotekarzy powiatu lwóweckiego. Okazją był oczywi-
ście Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Spotkanie odbyło się 
11 maja w Sali Mieszczańskiej lwóweckiego ratusza. W części oficjalnej 
miały miejsce okoliczne wystąpienia samorządowców z gmin powiatu, 
którzy przyjęli zaproszenie i przybyli złożyć życzenia, w szczególności 
„swoim” bibliotekarzom. Gminę Gryfów Śląski reprezentował sekretarz 
Jerzy Andrzejczak, który serdeczne życzenia dla bibliotekarzy złożył na 
ręce dyrektor Biblioteki Publicznej w Gryfowie – Marzeny Wojciechow-
skiej. Władze powiatowe reprezentował starosta Marcin Fluder oraz 
członkini Zarządu Powiatu Małgorzata Szczepańska, którzy przygoto-
wali listy gratulacyjne dla wszystkich bibliotekarzy powiatu „W uznaniu 
za promowanie czytelnictwa i książki oraz za organizowanie życia kul-
turalnego”. Podczas spotkania odbył się wykład dr Sylwii Bielawskiej 
„Jakość w pracy bibliotekarza”. Interesująca prezentacja multimedialna 
przypadła do gustu nie tylko bibliotekarzom, ale także zaproszonym na 
uroczystość gościom.

M.

spotkania były trudne losy matki autora, która wcześnie owdowiała i sa-
modzielnie wychowywała czwórkę dzieci, w tym najmłodszego Czesła-
wa. Na kartach książki autor poruszył wątki związane z Gryfowem Ślą-
skim, ściślej zaś z wsią Wieża, z którą splotły się losy jego rodziny. 

Obecni na spotkaniu goście ciepło przyjęli przybysza ze Wschodu. 
Zadawano pytania, obudziło się wiele tęsknot i wspomnień, poleciała 
niejedna łza. Rozmowy trwały jeszcze długo po zakończeniu części ofi-
cjalnej spotkania.

O autorze:
Czesław Chytry urodził się w Równem. Jest członkiem Narodowego 

Związku Krajoznawców I Narodowego Związku Dziennikarzy Ukrainy. 
Jest także laureatem nagrody „Zasłużony dla kultury polskiej”. Wśród 
jego książek są publikacje: „Polski cmentarz w Równem”, „Przeszłość 
Rówieńszczyzny – daleka i bliska”, „Czeskie nekropolie koło Dubna i nie 
tylko”. 

Książka „Droga życia nie usłana różami” znajduje się w zbiorach  
Biblioteki Publicznej. Zapraszamy!

M.

Powiatowy Dzień Bibliotekarza
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Uroczyste obchody
Święta Konstytucji 3 Maja 

w Gryfowie Śląskim

W piątek 11 maja w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta odbyło 
się szkolenie dla pracowników i animatorów kultury oraz stowarzyszeń 
działających w tym obszarze. Tematem przewodnim była tożsamość kul-
turowa dolnośląskiej społeczności. Około czterogodzinne zajęcia były 
poświęcone specyfice regionu dolnośląskiego – procesom społeczno-kul-
turowym okresu powojennego, materialnemu i niematerialnemu dzie-
dzictwu kulturowemu, jako czynnikowi społecznej integracji i promocji 
oraz strategiom kulturalnym w procesie wzmacniania poczucia tożsamo-
ści kulturowej członków społeczności lokalnej. 

W programie szkolenia poza wykładami i prezentacją multimedialną 
zorganizowano także interaktywne zajęcia warsztatowe z uczestnikami 
na temat dolnośląskiego potencjału kulturowego, jego szans i zagrożeń. 
Całość przeprowadził Henryk Dumin etnolog i menadżer kultury – sty-
pendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, któremu 
podczas spotkania burmistrz wręczył list gratulacyjny za wspieranie ze-
społu folklorystycznego z Rząsin.

3 maja świętowaliśmy 227 rocznicę ustanowienia przez Sejm Konsty-
tucji Rzeczpospolitej Polskiej. Gryfowskie obchody rozpoczęły się Mszą 
Świętą w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym w Gryfowie Śląskim 
pod przewodnictwem Proboszcza Parafii - Krzysztofa Kurzei. Po Mszy 
zgromadzone delegacje złożyły kwiaty pod Tablicą Pamiątkową ku czci 
Kombatantów Ziemi Gryfowskiej. W swoim wystąpieniu Burmistrz 
Gminy i Miasta, przypomniał wszystkim zgromadzonym, jak ważną rolę 
odgrywamy w życiu naszego państwa oraz jak bardzo jesteśmy odpowie-
dzialni za losy Ojczyzny, która jest naszym wspólnym dobrem. Nawiązał 
również do ważnego jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Nie-
podległości. Krótki montaż słowno-muzyczny przygotowała młodzież 
z  Gimnazjum im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej pod przewodnic-
twem pani Marzanny Krawiec.

Na zakończenie wysłuchaliśmy krótkiego koncertu przygotowanego 
przez Gryfowską Kapelę Podwórkową. Był to pierwszy występ naszej ka-
peli z repertuarem patriotycznym przygotowanym specjalnie na tę oko-
liczność.

Organizatorzy dziękują licznie zgromadzonym delegacjom, pocztom 
sztandarowym, przedstawicielom szkół, instytucji oraz organizacji poza-
rządowych za obecność na tegorocznych uroczystościach.

Zarządzanie kulturą
i wspieranie kadr kultury

Anna Michalkiewicz

Fot. Marek Dral

Sekrretarz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Jerzy Andrzejczak

Fot. Marek Dral

Fot. Marek Dral
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Kwietniowa sesja Rady Miejskiej poświęcona była gospodarce odpadami 
na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski. Na sali obecni byli m. in.: pre-
zes zarządu Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Izery” Wiesław 
Gierus oraz prezes zarządu Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych 
w Lubaniu Michał Turkiewicz. Szczegółowa analizę gospodarki odpada-
mi w gminie przedstawiono zebranym w obszernej prezentacji. Autorką oraz 
prelegentką była inspektor ds. gospodarki odpadami Urzędu Gminy i Miasta 
w Gryfowie Śląskim Krystyna Samborska. 

Podsumowanie współpracy
W dyskusji, która miała miejsce po przedstawieniu analizy, wypowie-

dzieli się m.in. obaj zaproszeni prezesi. Wiesław Gierus podkreślił, że pię-
cioletnia już współpraca z gminą Gryfów Śląski na tle współpracy z innymi 
gminami układa się bardzo dobrze. Prezes zauważył, że w tym czasie doko-
nano m.in. wielu kontroli, co diametralnie poprawiło poziom odzyskiwa-
nia surowców wtórnych. Także Michał Turkiewicz pochwalił naszą gminę 
za dobrą współpracę i perfekcyjnie przygotowaną, na tle sąsiednich gmin 
analizę. W swoim wystąpieniu prezes podkreślał także wysokie standardy 
i efektywność w zakresie gospodarki odpadami.

Wojna ze śmieciarzami, czyli monitoring śmietników
W zakresie gospodarki odpadami jest dobrze, ale są i słabe strony, jak 

choćby nielegalne wysypiska, podrzucanie odpadów pod śmietniki. Jak po-
informowano na sesji będzie prowadzony monitoring śmietników i miejsc 
nielegalnego składowania śmieci. Już została zakupiona mobilna kamera 
do monitoringu najbardziej newralgicznych miejsc w gminie notorycznie 
zaśmiecanych przez mieszkańców.

Gryfów na tle kraju
Średnia ilość odpadów wytwarzanych na obywatela w Polsce to 303 

kg. W województwie dolnośląskim liczba ta jest najwyższa w kraju – 360 
kg. W Gryfowie sytuacja przedstawia się następująco: rocznie na jednego 
mieszkańca przypada 320 kg wytwarzanych odpadów, w tym 242 kg to 
odpady zmieszane a 78 kg – wysegregowane.Ilość wytwarzanych odpadów 
będzie wciąż wzrastać, jednak za sprawą uszczelnienia systemu gospodarki 
odpadami coraz więcej ich trafia do przetworzenia. Nasza gmina ma bar-
dzo dobre wyniki w ilości wysortowanych surowców 29%, gdzie w skali 
kraju, jest to na poziomie 20%.

Co nas czeka?
Z roku na rok wzrastają obowiązujące poziomy wysortowania surowców. 

W 2035 r. będzie można składować tylko 10% odpadów – reszta będzie 
przeznaczona do recyklingu. Wynika to m.in. z przepisów Unii Europejskiej 
i wszyscy musimy się do tego przygotować. 

Wnioski z analizy
Gmina Gryfów Śląski zapewnia mieszkańcom odbiór odpadów komu-

nalnych. Na terenie gminy funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów, do którego nieodpłatnie można dostarczyć odpady komunalne oraz cy-
klicznie raz w roku, na terenie całej gminy, organizowana jest akcja zbierania 
zbędnych przedmiotów i sprzętu z gospodarstw domowych. 

Jak wynika z przedstawionej na sesji analizy, nasza gmina właściwie re-
alizuje zadania określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm. 
Osiągnięto zakładane limity recyklingu, przygotowanie do ponownego uży-
cia i odzysku innymi metodami frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych, 
szkła oraz odpadów remontowo budowlanych, a także ograniczenie odpa-
dów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.  
Finansowanie systemu gospodarowania odpadami pokrywa koszty jego 
funkcjonowania. W dalszym ciągu będą prowadzone kontrole nierucho-
mości w zakresie zgodności złożonej deklaracji ze stanem faktycznym (tj. 
w  zakresie prawidłowo prowadzonej selektywnej zbiórki odpadów, ilości 
zadeklarowanych osób, wyposażenia nieruchomości w pojemniki). Nadal 
systematycznie prowadzone będą sprawy dotyczących opłat nieuiszczonych 
w wyznaczonym terminie, które podlegają przymusowemu ściągnięciu w try-
bie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
Końcowym wnioskiem jest zwiększenie i prowadzenie edukacji w zakresie 
prawidłowej zbiórki odpadów zbieranych selektywnie. Pełna Informacja na 
temat gospodarki odpadami w gminie Gryfów Śląski za 2017 r. umieszczona 
jest na gryfowskim BIP. W menu przedmiotowym wybieramy: Pliki do po-
brania, a następnie: gospodarka odpadami.

Sesja Rady Miejskiej
Gospodarka odpadami w gminie Gryfów Śląski

Oprac. Marzena Wojciechowska

W piątek 11 maja br. W gabinecie Burmistrza Gminy i Miasta  
Olgierda Poniźnika odbyło się uroczyste podpisanie umowy na kolejny 
etap modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków. W imieniu Wyko-
nawcy, Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych INSBUD Sp. Z o.o. ze 
Zgorzelca umowę podpisał Prezes Zarządu pan Jerzy Frania. Prace mo-
dernizacyjne będą prowadzone w okresie do sierpnia 2019 r. a ich wartość 
to 5.029.740,00 zł brutto, z czego 85% Gmina Gryfów Śląski pozyskała 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Gminna Ewidencja Zabytków
Od kilkunastu dni mieszkańcy naszej gminy dopytują o tajemnicze 

osoby, fotografujące obiekty zabytkowe. Pragniemy wszystkich uspokoić, 
dokumentacja zdjęciowa jest wykonywana na zlecenie gminy i jest nie-
zbędna do sporządzenia Gminnej Ewidencji Zabytków.

Wykonawcą tego przedsięwzięcia jest rekomendowany fotograf  
Google, specjalista w dziedzinie dokumentacji zabytków Pani Sonia Rut-
kowska.

Uprzejmie prosimy o wyrozumiałość i przychylność dla Wykonawcy, 
który często zwraca się do Państwa o udostępnienie nieruchomości.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej
Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby

Działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa
Poddziałanie 3 - 4.2.3 Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT AJ

Nr naboru RPDS.04.02.03-IZ.00-02-124/16 - ZIT AJ

Podpisanie umowy
na modernizację

oczyszczalni

Zastępca Burmistrza Andrzej Tartak
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Dotacje do wymiany ogrzewania
Burmistrz Gminy i Miasta Gry-

fów Śląski informuje, że w chwili 
obecnej oczekujemy na zatwier-
dzenie wniosku o pożyczkę z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu. O terminie podpi-
sywania umów dotacyjnych będzie-
my powiadamiać telefonicznie.

Konkurs „Ukwiecone miasto”
Trwa nabór zgłoszeń 
w dwóch kategoriach:

- Najładniej udekorowany balkon, 

- Najładniej udekorowana 
p o s e s j a / k a m i e n i c a / p r z yd o m o w y 
ogród. 

Przyznana zostanie również specjalna nagroda mieszkańców dla 
osoby, której posesja otrzymała największą ilość głosów mieszkań-
ców. W konkursie nie mogą brać udziału laureaci z poprzednich  
2 edycji konkursu. Na zgłoszenia uczestników czekamy do 30 
maja 2018 r.

Podinspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa
 Magdalena Nowak

OGŁOSZENIE O WYKAZACH
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że wyka-
zy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użyt-
kowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę w roku 2018 
znajdują się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Mia-
sta Gryfów Śląski oraz na stronie internetowej www.gryfow.pl  
i www.bip.gryfow.pl w zakładce nieruchomości.

W czwartek, 10 maja w sali posiedzeń lubomierskiego urzędu, odbyła 
się konferencja pt. „Szli na zachód osadnicy” poświęcona osadnictwu na 
Ziemiach Odzyskanych. 

Organizatorami przedsięwzięcia byli Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Dolnośląskiego oraz Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, 
a współorganizowali ją Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział 
w Bolesławcu, Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim i Urząd Gmi-
ny i Miasta w Lubomierzu.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali Elżbieta Zienowicz – dy-
rektor PiMBP w Lwówku Śląskim i Olgierd Poniźnik burmistrz Gryfo-
wa Śląskiego. W imieniu gospodarzy wszystkich zgromadzonych powita-
li Wiesław Ziółkowski – burmistrz Lubomierza oraz Dominik Kłosowski 
zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszał-
kowskiego.

Konferencję swoim udziałem zaszczycili m.in.: Tadeusz Samborski 
– członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz Andrzej Walus 
– zastępca dyrektora Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Gryfów 
Śląski, poza samorządowcami, reprezentowali licznie seniorzy z Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku oraz młodzież z gryfowskiego ZSOiZ. 

Po oficjalnym wprowadzeniu przyszedł czas na wykłady, które prowa-
dzili: mgr Barbara Grzybek – starszy kustosz Archiwum Państwowego 
we Wrocławiu, Oddział w Bolesławcu, (Problemy codzienne osadników 
na podstawie gazetki „Na straży”), dr płk Jacek Macyszyn z Muzeum 
Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego z Warszawy (Duszpasterstwo 
Wojska Polskiego na Wschodzie), profesor Jakub Tyszkiewicz z Uni-
wersytetu Wrocławskiego (Działalność Powiatowego Urzędu Repatria-
cji w  powiecie lwóweckim), Jan Engelgard z Muzeum Niepodległości 
w Warszawie (Znaczenie Ziem Zachodnich dla niepodległości Polski). 

Ponadto podczas konferencji Elżbieta Zienowicz przeprowadziła peł-
ną wzruszeń rozmowę z 94-letnim pułkownikiem Jerzym Borowcem, na 
temat jego wspomnień z pierwszych dni osadnictwa wojskowego w po-
wiecie lwóweckim.

Na zakończenie konferencji przedstawiciele Fundacji „Dziki Zachód” 
z Grabiszyc w gminie Leśna zaprezentowali swoją książkę „Grabiszyce 
nasza wieś nasza historia” i opowiedzieli pasjonującą historię jej powsta-
nia. Naszych czytelników informujemy, że książkę można wypożyczyć 
w Bibliotece Publicznej w Gryfowie Śląskim.

Szli na zachód osadnicy
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Był taki 

zespół...
Gratis

Zespół Gratis powstał w 1979 r. w Ol-
szynie i działał ponad 10 lat. Zespół przy-
grywał na zabawach, weselach, imprezach 
i świętach państwowych. 

Skład zespołu: od lewej: Zygmunt Ro-
mański – akordeon, Jan Romański – per-
kusja, Grażyna Zalewska – wokal, Bole-
sław Jankowski – gitara solowa.

Zygmunt Bodak

Prawnik radzi
W lutowym odcinku naszego cyklu radca prawny 
pani Bernadetta Baszak opisuje temat upadłości kon-
sumenckiej

Jeśli mają Państwo pytania związane z zagadnieniem  
poruszanymi przez naszego prawnika, możecie je zadać za pośred-
nictwem Kuriera Gryfowskiego i na jego łamach zostanie udzielo-
na odpowiedź lub też uzyskać nieodpłatną poradę prawną w biurze 
senatora Rafała Ślusarza w każdą środę w godz. od 15.00 do 17.00.

Jest to instytucja wpro-
wadzona nowelizacją usta-
wy prawo upadłościowe 
w  dniu 31 grudnia 2014 
roku w zakresie postępo-
wania upadłościowego osób 
nieprowadzących działalno-
ści gospodarczej, czyli tzw. 
konsumentów. Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym 
dla konsumentów, którzy stali się niewypłacalni. Zgodnie z ustawą 
niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wyko-
nywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, np. nie ma 
pieniędzy na spłatę rat pożyczki, nie wystarcza mu na życie z powodu 
swoich zobowiązań. Celem upadłości konsumenckiej jest głównie 
pomoc osobom zadłużonym poprzez oddłużenie, jak również pomoc 
wierzycielom w celu odzyskania należności. Oddłużenie pozwala na 
zwolnienie konsumenta z długów, prowadzi do umorzenia wszelkich 
zobowiązań powstałych przed ogłoszeniem upadłości i nie zostały za-
spokojone w postępowaniu upadłościowym. Ostatecznie konsument 
taki jest całkowicie zwolniony z długów. Niemniej jednak warunkiem 
skorzystania z tego dobrodziejstwa jest ustalenie w postępowaniu, że 
konsument nie doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub 
wskutek rażącego niedbalstwa, nie podejmował działania na szkodę 
swoich wierzycieli, nie ukrywał swojego majątku.

Konsekwencje 
ogłoszenia upadłości:

• cały majątek konsumenta staje się „masą upadłości” zarządzaną 
przez syndyka, którego wyznacza sąd, a zatem konsument nie może 
zarządzać swoim majątkiem, w skład masy upadłości wchodzi także 
wynagrodzenie za pracę,
• konsument ma obowiązek wskazać i wydać cały swój majątek,
• syndyk sporządza inwentaryzację majątku, a następnie przystępuje 
do jego sprzedaży (sprzedaży podlegają rzeczy wartościowe)
• wraz z ogłoszeniem upadłości konsument może zawierać 
tylko drobne umowy życia codziennego np. żywność,

• wszystkie wierzytelności stają się natychmiast 
wymagalne, co oznacza, że kredyt na raty bę-
dzie płatny natychmiast w pełnej wysokości,
• wszystkie postępowania sądowe i postępowania egzekucyjne 
prowadzone przeciwko konsumentowi zostaną wstrzymane.

Postępowanie upadłości konsumenckiej wszczynane jest na 
wniosek konsumenta i tylko konsument taki wniosek może złożyć 
(wniosek składany jest na formularzu, który do pobrania jest w Są-
dzie Rejonowym w Jeleniej Górze w Wydziale Gospodarczym 
przy ul. Bankowej 18 lub na stronie internetowej www.ms.gov.pl). 
Wniosek o ogłoszenie upadłości należy opłacić, jednakże opłata 
ta jest stosunkowo niska i wynosi 30,00 zł.

Syndyk, jak już wcześniej wspomniano, zarządza majątkiem 
konsumenta, sporządza jego spis i dokonuje jego sprzedaży – li-
kwidacji, po zakończeniu której ustalany jest plan spłaty. Obejmuje 
on część wierzytelności, które nie zostały spłacone ze zlikwido-
wanego majątku. Plan spłaty ustala sąd, wskazuje jaka część do-
chodów konsumenta będzie przeznaczana na spłatę pozostałych 
wierzytelności i jak długo konsument będzie musiał spłacać swoje 
zobowiązania, sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe kon-
sumenta, konieczność jego utrzymania i osób pozostających z nim 
we wspólnym gospodarstwie domowym. Plan spłaty nie może 
jednak przekraczać 36 miesięcy, choć czasem może zostać wydłu-
żony do 54 miesięcy. Plan spłaty ustalany jest po to, aby poddać 
konsumenta próbie pod względem jego uczciwości i rzetelności 
płatniczej. Jeżeli konsument wykona plan spłaty to pozostała nie-
zaspokojona część zobowiązań zostanie mu umorzona.

Upadłość konsumencka może zostać również przeprowadzona 
co do konsumenta nie posiadającego żadnego majątku i nie mogą-
cego wykonać planu spłaty. Oznacza to, że w niektórych sytuacjach 
warto jest złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, gdyż można 
uzyskać całkowite oddłużenie. Wniosek o ogłoszenie upadłości 
konsumenckiej można składać raz na 10 lat.

Upadłość konsumencka
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Książka na maj
„Cóż, każda kobieta marzy o księciu na 
białym koniu, niestety zazwyczaj kończy się to na 
romansie ze stajennym.” 

Macie dość Danki Braun? Mam nadzieję, że nie, 
bo osobiście jestem ciągle zakochana w jej twórczo-
ści i  z niecierpliwością wyczekuję każdej jej kolejnej 
książki. Tym razem zostawiamy nieco z boku rodzinę 
Orłowskich, by rozwiązać pewną kryminalną zagad-
kę i poznać historię tajemniczej Beaty Tomczyk.

Mark Biegler na prośbę znajomej Roberta Orłowskiego postanawia 
użyć swoich detektywistycznych zdolności by znaleźć mordercę prowincja-
ła Edwarda Nasiadki – przełożonego Zgromadzenia Księży Katechetów. 

Szybko wychodzi na jaw, że powszechnie szanowany prowincjał, wcale 
nie miał tak krystalicznego życiorysu, jak powszechnie sądzono, z każdym 
kolejnym dniem śledztwa wydłuża się lista wrogów Nasiadki, a co za tym 
idzie, potencjalnych morderców. Tylko kto ostatecznie zabił? Aby dojść do 
prawdy Mark postanawia połączyć siły z komisarzem Biedą, jednak Zgro-
madzenie Księży Katechetów to dość zamknięty krąg niechętnie współpra-
cujący nawet z Markiem, którego sami wynajęli. 

W międzyczasie poznajemy historię życia Beaty Tomczyk. Kobieta, któ-
ra sama prosiła Marka o pomoc w odnalezieniu mordercy okazuje się mieć 
ze Zgromadzeniem znacznie więcej wspólnego, niż początkowo twierdziła. 
Na jaw wychodzą nowe fakty z życia Beaty, i jej powiązania z księżmi. Jaką 
naprawdę tajemnicę skrywa kobieta i czy ma coś wspólnego ze śmiercią 
prowincjała Nasiadki? Cóż, pewne jest jedno: w tej powieści nic nie jest 
takie, jakie się wydaje, a pierwsze wrażenia bywają bardzo mylne. 

Nie chcę zdradzać Wam zbyt wiele o bohaterach, by nie zepsuć Wam 
zabawy podczas czytania, ale zapewniam Was, że mimo iż są to posta-
cie odbiegające swoim zachowaniem i charakterem od Orłowskich to są 
niesamowicie barwne i nawet po zakończeniu lektury ciężko o nich za-

Sandra poleca

Danka Braun
Krew na sutannie

pomnieć. Pomimo tego, że książka jest absolutnie spójna z poprzednimi 
powieściami autorki, to tym razem pokusiła się ona o coś, czego wcześniej 
nie było: nawiązania do obecnej sytuacji społecznej i aktualnie panujących 
realiów a ponadto uderzyła moim zdaniem w bardzo trudny w Polsce temat 
jakim jest kler. Nie oszukujmy się, w takim kraju, jakim jest Polska, gdzie  
Kościół ma ogromny wpływ na praktycznie każdą dziedzinę ludzkiego ży-
cia (i niestety nie ma znaczenia, czy i w co, człowiek wierzy, Kościół po 
prostu jest obecny w życiu każdego, czy ktoś tego chce, czy nie) uderze-
nie, nawet w fikcyjnej historii, w kler jest swojego rodzaju wsadzeniem kija 
w mrowisko i osobiście Danka Braun bardzo mi tym zaimponowała, bo 
mimo że historia jest wymyślona, to zawiera wiele prawd, które mają swoje 
odzwierciedlenie w realnym świecie: Prawdą jest, że idealizujemy księży, że 
wierzący często traktują ich jako kogoś lepszego, swojego rodzaju „nadlu-
dzi”, a prawda jest taka, że ksiądz to taki sam śmiertelnik, jak każdy z nas 
i niejedno ma na swoim sumieniu i najwyższa pora abyśmy my – jako spo-
łeczeństwo w końcu to zauważyli.

 Jednak nie myślcie sobie, że nagle, po serii książek o charakterze stricte 
rozrywkowym autorka postanowiła wziąć się za literaturę misyjną, nie, nie 
nie – to nadal jest ta sama niezastąpiona Danka Braun, która swoim poczu-
ciem humoru potrafi doprowadzić do śmiechu największego ponuraka ;)

„Ostatnio mordercy rozmnażają się jak muchomory sromotnikowe 
po deszczu. K.... mać, urządzili sobie casting na mordercę! Prokurator 
wściekły, bo miał taką fajną morderczynię, a tu nagle ksiądz też chce być  
mordercą.”

Cóż ja Wam mogę powiedzieć? Nie od dziś wiadomo, że jestem absolut-
nie zakochana w powieściach tej autorki i nic się w tym temacie nie zmie-
niło. Danka Braun wykreowała niesamowicie wciągającą historię pełną 
barwnych postaci, zawiłych intryg i duchów przeszłości ale również przed-
stawiającą pełen wachlarz ludzkich uczuć ale i ułomności. Bo świat nie jest 
romantyczną idyllą, jest również pełen wad: intryg, zazdrości i ludzkich 
słabości i autorka doskonale zdaje sobie z tego sprawę, o czym przekonuję 
się za każdym razem sięgając po jej powieści. 

„Krew na sutannie” to historia absolutnie nietuzinkowa i polecam ją 
Wam z całego serca, bo warta jest każdej minuty poświęconej lekturze, 
a mi nie zostało nic innego, jak tylko czekać na kolejną książkę autorki, 
której premiera zapowiadania jest już na czerwiec. 

Oprac. Sandra Gałka

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:
KLASA POLICYJNA:

rozszerzenia: język angielski, język niemiecki
przedmioty dodatkowe: edukacja policyjna, zaję-
cia z samoobrony

KLASA JĘZYKOWA:
rozszerzenia: język angielski, język niemiecki
przedmioty uzupełniające: przyroda oraz
do wyboru dla zainteresowanych: edukacja 
teatralna, dziennikarstwo muzyczne, język hisz-
pański!!! od podstaw 
KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA
rozszerzenia: biologia, chemia, 
przedmiot uzupełniający: historia i społeczeń-
stwo, 
KLASA MATEMATYCZNO-FIZYCZNA:
rozszerzenia: matematyka, fizyka, 
przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo

TECHNIKUM W ZAWODZIE:
TECHNIK PRZEMYSŁU MODY

kwalifikacje:
K1: Projektowanie i wytwarzanie wyrobów 
odzieżowych

K2: Organizacja procesów wytwarzania wyro-
bów odzieżowych 

TECHNIK LEŚNIK
kwalifikacje:
K1: Ochrona i zagospodarowanie zasobów le-
śnych
K2: Użytkowanie zasobów leśnych

TECHNIK HOTELARSTWA oraz
TECHNIK HOTELARSTWA

z animacją czasu wolnego 
kwalifikacje:
K1: Planowanie i realizacja usług w recepcji
K2: Obsługa gości w obiekcie świadczącym usłu-
gi hotelarskie

TECHNIK INFORMATYK oraz
TECHNIK INFORMATYK 
ze specjalnością projektowanie 

gier i grafiki komputerowej
Kwalifikacje:
K1: Montaż i eksploatacja komputerów osobi-
stych oraz urządzeń peryferyjnych
i sieci
K2: Programowanie, tworzenie i administrowa-
nie stronami internetowymi i bazami danych.

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
KSZTAŁCENIE W ZAWODACH:

operator maszyn leśnych, operator obrabiarek 
skrawających, fryzjer, kucharz, piekarz, cukiernik, 
wędliniarz, stolarz, murarz, tynkarz, elektryk, 
kierowca-mechanik, mechanik pojazdów samo-
chodowych, monter zabudowy i robót wykoń-
czeniowych w budownictwie

KONTAKT:
www.zsoiz.gryfow.pl

www.fb.com/zsoizgryfow/
e-mail: zsoiz.jp2@wp.pl

Kierunki kształcenia na rok szkolny 2018/2019 w ZSOiZ w Gryfowie Śląskim
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Pierwsza grupa uczestników projektu Po-
nadnarodowa mobilność uczniów i absolwen-
tów oraz kadry kształcenia zawodowego pod 
nazwą „Leśnicy i informatycy na praktykach 
zagranicznych” realizowała praktykę w branży 
leśnej w Longford Demesne Wood, Beltra, co. 
Sligo, Ireland-posiadłości leśnej nagrodzonej 
przez irlandzkie ministerstwo ochrony środo-
wiska za utrzymanie bioróżnorodności.

Uczniowie przez dwa tygodnie zajmowali się 
inwentaryzowaniem środowiska leśnego, budo-
waniem infrastruktury turystycznej i ścieżek 
dydaktycznych. Tworzyli również mapy leśne, 
badali stan czystości wody oraz uczestniczy-
li w warsztatach ornitologicznych. Brali także 
udział w pielęgnowaniu i tworzeniu terenów 
zielonych w B&B Castledale-Carraroe, co. Sli-
go.

Uczniowie z branży leśnej 
ZSOiZ w Gryfowie Śląskim szkolili się w Irlandii

Uczestnicy projektu brali udział w zajęciach 
przygotowujących do mobilności z języka an-
gielskiego branżowego z elementami kultury 
Irlandii, warsztatach pedagogiczno-psycholo-
gicznych oraz kursie poznania środowiska przy-
rodniczo-leśnego Irlandii.

Mieszkając u rodzin irlandzkich młodzież 
utrwalała umiejętności posługiwania się języ-
kiem angielskim, poznawała kulturę i życie co-
dzienne Irlandczyków. Leśnicy odwiedzili cie-
kawe miejsca Irlandii, między innymi: Belfast, 
Donegal, klify Slieve Legue.

Uczniowie wrócili bogatsi w doświadczenie 
zawodowe i umiejętności językowe, nawiązali 
przyjaźnie z rodzinami goszczącymi, niektórzy 
otrzymali propozycje pracy w branży leśnej.

Koordynator projektu Renata Nowak

Wydawca: Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy Gryfów Śląski. 
Redaguje społeczny zespół: Mariusz 
Dragan, Małgorzata Szczepańska, 
Jan Wysopal, Agnieszka Szymańska. 
Redaktor naczelna: Marzena Wojciechowska. 
Skład i foto-edycja: Paweł Rubaj. 
Adres: Biblioteka Publiczna,  
ul. Kolejowa 44, 59-620 Gryfów Śląski, 
Tel.: 75 78-13-387 Strona interneto-
wa: www.biblioteka.gryfow.pl, 
Fanpage FB: www.fb.com/biblioteka.gryfow
e-mail: kurier.gryfowski@gmail.com 
Dyżur redakcyjny: poniedziałek, wto-
rek, czwartek, piątek: 10.00-17.00, 
środy: 10.00-15.00. NAKŁAD: 700 egzemplarzy 
DRUK: Drukarnia Chroma, Żary. 

Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogło-
szeń, nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega 
sobie prawo do skracania i  przeredagowywania treści 
ogłoszeń i artykułów, bądź odmowę ich publikacji. 

Kurier Gryfowski
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W SP w Uboczu
W magicznej krainie Smerfów 

11 kwietnia dzieci z oddziału przedszkolnego i z klas młodszych bawi-
ły się w magicznej krainie Smerfów w MDK w Lubaniu. Maluchy obej-
rzały baśń muzyczną pt. „W tajemniczej Krainie Krasnali” przedstawioną 
przez Teatr Muzyczny Duduś z Łodzi. Wspólna zabawa nie pozwoliła 
nudzić się, ucząc dzieci właściwego postępowania wobec rówieśników 
i dorosłych. W trakcie spektaklu były przeprowadzane konkursy i loso-
wanie nagród. Z naszej szkoły szczęśliwy los uśmiechnął się do Martynki 
z klasy I. Wszyscy wrócili do szkoły na zajęcia zadowoleni z balonikami 
w dłoni. Nad organizacją wyjazdu czuwała Alicja Celejowska.

Dbamy o Ziemię
23 kwietnia odbył się w naszej szkole Dzień Ziemi przygotowany przez 

Alicję Celejowską pod hasłem „Walczymy z zanieczyszczeniem Ziemi pla-
stikowymi odpadami”. Na początku Julia z klasy VI odczytała list od Ziemi 
do uczniów z prośbą o codzienne dbanie o nią. Były piosenki w wykonaniu 
przedszkolaków i klas młodszych, ciekawostkami zainteresowała nas klasa IV, 
plakaty i hasła związane z tematyką dnia przedstawiła klasa VII, a klasa VI 
przypomniała, co należy wrzucać do pojemnika na plastik, a czego nie można, 
ponieważ w dalszym ciągu mamy z tym wielki problem. Seweryn i Szymon 
z klasy V zapoznali kolegów i koleżanki z pokaźną kolekcją własnych minera-
łów, która wzbudziła ogromne zainteresowanie. Następnie, z głowami pełnymi 
ciekawych informacji wyruszyliśmy posprzątać wyznaczone tereny.

Mamy nadzieję, że Dzień Ziemi będzie codziennie gościł w naszym życiu, 
a nie tylko w Dniu Ziemi, który przypada co roku 22 kwietnia. Dbajmy więc 
o nią, przecież chcemy żyć w pięknym i czystym otoczeniu.

Spotkanie z Anią 
z Zielonego Wzgórza

25 kwietnia uczniowie klas IV- VII wybrali się na seans lektury szkol-
nej pt. „Ania z Zielonego Wzgórza” w ramach Interdyscyplinarnego 
Programu Edukacji Medialnej i Społecznej Kinoszkoła, Edycja VII, rok 
szkolny 2017/2018.

Przed seansem odbyła się krótka prelekcja na temat emocji. Wycieczkę 
zorganizowała Monika Maciejko.

Laureatki VI Ogólnopolskiego Konkursu 
Historyczno – Regionalnego „Poznaje-
my Źródła Historii i Kultury Naszego 

Regionu” „Regionalne Stroje Ludowe”
W marcu w Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim został rozstrzy-

gnięty ww. konkurs. Z naszej szkoły zostały wyróżnione dwie uczennice 
– Julia Radkiewicz z kl. VI i Maja Radkiewicz z kl. III. Gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów.

Święto Konstytucji 3 Maja
27 kwietnia w naszej szkole odbył się uroczysty apel upamiętniają-

cy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie z klasy VI i VII 
pod kierunkiem Pauliny Sarzyńskiej, krótką lekcją historii i patriotyzmu 
przypomnieli wszystkim zebranym o tak ważnym dla naszego kraju wy-
darzeniu, jakim było uchwalenie w roku 1791 Konstytucji 3 Maja. 

Ten krótki montaż słowno-muzyczny zachęcił nas do chwili refleksji 
nad tak ważnymi pojęciami, jak Bóg, Honor i Ojczyzna.3 maja delegacja 
szkoły z pocztem sztandarowym brała udział w uroczystych obchodach 
Święta Konstytucji 3 Maja w Gryfowie Śląskim. 

Oprac. Alicja Celejowska, Monika Maciejko
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7 maja delegacja Pocztu sztandarowego z dyrektor Anną Pląskowską 
oraz Moniką Maciejko ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Rey-
monta w Uboczu wzięła udział w uroczystych obchodach rocznicy uro-
dzin i imienin naszego wybitnego patrona na cmentarzu Powązkowskim 
w Warszawie. Po oficjalnych uroczystościach delegacja miała możliwość 
bezpłatnego zwiedzania Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. Dziękujemy 
serdecznie panu Tadeuszowi Samborskiemu z Zarządu Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Dolnośląskiego za zaproszenie i sfinansowa-
nie wyjazdu delegacji do Warszawy. Dziękujemy Radzie Rodziców przy 
Szkole Podstawowej im. W. S. Reymonta w Uboczu za dofinansowanie 
wyjazdu delegacji. 

Urodzin Władysława 
Stanisława Reymonta ciąg dalszy

8 maja w Szkole Podstawowej im. W. S. Reymonta w Uboczu miał 
miejsce apel z okazji 151. rocznicy urodzin naszego noblisty. Uroczystość 
rozpoczęto przemówieniem dyrektor Anny Pląskowskiej oraz przywita-
niem naszego gościa, wirtuoza harmonijki ustnej Włodzimierza Zdzie-
nickiego. Podczas uroczystości wysłuchaliśmy fragmentów wspaniałej 
twórczości naszego patrona, a także ludowych utworów w wykonaniu 
szkolnego zespołu wokalno-muzycznego. 

Anna Pląskowska, Monika Maciejko

Delegacja z Ubocza w Warszawie

Podziękowanie
Serdecznie dziękuję za pomoc w uratowaniu życia mojemu kotu:
burmistrzowi Olgierdowi Poniźnikowi, Ryszardowi Stolarczykowi 
i strażakom ze Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim.

Renata Kotarba
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Policjant po służbie rozpoznał zarejestrowanego 
na monitoringu sprawcę kradzieży

11 maja policjant z Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim w cza-
sie wolnym od służby, będąc na zakupach w jednym ze sklepów na te-
renie Gryfowa, zauważył mężczyznę, który dziwnie się zachowywał 
przy półkach z perfumami. Policjant postanowił bliżej się mu przyjrzeć. 
W pewnym momencie zauważył, iż mężczyzna jest podobny do osoby 
zarejestrowanej na monitoringu w sprawie kradzieży prowadzonej przez 
komisariat.

Jak się okazało, mężczyzna dodatkowo zjadł batonika, nie miał pie-
niędzy, aby za niego zapłacić i chciał opuścić sklep. Na miejsce został 
wezwany do pomocy patrol policji. Mężczyzna, 22 letni mieszkaniec po-
wiatu wałbrzyskiego został zatrzymany. Okazało się, iż w dniu 2 maja 
ukradł z tego właśnie sklepu kosmetyki na kwotę 1700 zł a po sprawdze-
niu w policyjnym systemie okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany 
celem osadzenia w zakładzie karnym do odbycia kary więzienia.

Sprawca został zatrzymany w policyjnym areszcie i przetransporto-
wany do Aresztu Śledczego w Świdnicy celem przekazania służbie wię-
ziennej.

Sprzedał alkohol małoletniemu 
– przedstawiono mu zarzuty, sprawa trafi do sądu
„Pozory mylą, dowód nie” to ogólnopolska kampania realizowana od 

wielu lat także na terenie powiatu lwóweckiego, w którą zaangażowana 
jest policja. Jej celem jest zapobieganie sprzedaży alkoholu osobom po-
niżej 18 roku życia. Dotychczasowe działania prowadzone w ramach tej 
kampanii zaowocowały wyraźną zmianą podejścia Polaków do zjawiska 
sprzedaży alkoholu niepełnoletnim. Zmniejszyło się przyzwolenie spo-
łeczne na sprzedaż alkoholu dzieciom, a zwiększyła świadomość zagro-
żeń wynikających z dostępu niepełnoletniej młodzieży do alkoholu.

Niestety zdarzają się jednak przypadki sprzedaży alkoholu małoletnim 
i tu sprzedawcy muszą się liczyć z odpowiedzialnością prawną. Przykła-
dem może być sprawa z połowy marca 2018 roku z Gryfowa Śląskiego 
gdzie młody chłopiec został przewieziony do szpitala z powodu upojenia 
alkoholowego. Oprócz skierowania sprawy do sądu rodzinnego wobec 
małoletniego, policja wszczęła jednocześnie postępowanie karne wobec 
sprzedawcy. Właśnie zostało zakończone postępowanie ustalono fakty, 
miejsce sprzedaży, przesłuchano świadków. Sprzedawcy został przed-
stawiony zarzut, iż w dniu 16 marca 2018 roku sprzedał osobie poniżej 
18 roku życia napój alkoholowy pomimo, iż jest to prawnie zabronione. 
Teraz sprawa trafi do sądu. Sama sprawa nie jest jednak jedynym finałem 
mianowicie zarzuty i wyrok mogą rzutować na wydaną przez urząd kon-
cesję na sprzedaż alkoholu.

Wpadł z amfetaminą
8 maja około godz. 20:30 w Gryfowie Śląskim na ulicy Kolejowej 

policjanci Komisariatu Policji wylegitymowali 18 letniego mężczyznę. 
Jego zachowanie wzbudziło u policjantów podejrzenie posiadania narko-
tyków. Jak się okazało po sprawdzeniu 18 latek miał przy sobie 3 porcje 
metamfetaminy. Nastolatek został zatrzymany i przewieziony do policyj-
nego aresztu do dyspozycji prokuratora i sądu.

Grupa okradająca hotele zatrzymana w Gryfowie
3 maja około godziny 18.00 dyżurny Komisariatu Policji w Gryfowie 

Śląskim otrzymał telefoniczną informację od właściciela restauracji i ho-
telu w okolicach Gryfowa Śląskiego, iż osoby które wynajęły pokój ukra-
dły z niego wszystkie rzeczy i oddalają się w kierunku Zgorzelca.

Właściciel widząc to udał się samochodem za nimi i uniemożliwił 
im wyjazd ze stacji paliw. Na miejsce zdarzenia został skierowany patrol 
policji, który zatrzymał 30 letniego mieszkańca Wrocławia, 28 letniego 
mieszkańca powiatu trzebnickiego, 24 letnią mieszkankę powiatu gliwic-
kiego oraz 24 letnią mieszkankę Wrocławia. Przy zatrzymanych ujawnio-
no skradziony sprzęt.

Policjanci ustalili także iż mieszkaniec powiatu trzebnickiego jest 
poszukiwany celem odbycia kary pół roku w zakładzie karnym. Jak się 
dodatkowo okazało sprawcy po wynajęciu pokoju ukradli znajdujący się 
w nim cały sprzęt; po czym odkręcili wodę wyrządzając szkody na kwotę 

6500 zł, zalewając pokój celem odwrócenia uwagi i oddalili się z pokoju.
Sprawcy zostali zatrzymani i osadzeni w policyjnym areszcie do dys-

pozycji prokuratury i sądu. Nad sprawą pracują teraz policjanci krymi-
nalni sprawdzając czy sprawcy nie dokonali więcej takich przestępstw na 
terenie województwa dolnośląskiego i Polski.

Zatrzymany sprawca rozboju z bronią w ręku
Szybka reakcja policjantów doprowadziła do zatrzymania sprawcy 

rozboju przy użyciu broni na gorącym uczynku.
Wieczorem, dyżurny Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim otrzy-

mał informację iż w Mirsku mogło dojść do napadu z bronią. Natych-
miast w ten rejon skierowano siły policyjne. Z relacji świadków wynikało, 
że zauważyli oni około 30 letniego mężczyznę który wysiadł z samocho-
du, podszedł do grupy stojących 3 mężczyzn i wyciągając broń zaczął do 
jednego z nich celować. Po czym wsiadł ponownie do auta i odjechał.

Policjanci rozpoczęli sprawdzanie miasta za wskazanym pojazdem. 
Po chwili zauważyli pojazd zgodny z opisem przy budynku niedaleko sta-
cji PKP. W samochodzie siedział mężczyzna, który został zatrzymany 
przez policjantów. Przy nim jednak nie znaleziono broni.

Wtedy też okazało się, że to był kierowca, który tylko przywiózł kole-
gę który wysiadł i poszedł do budynku. Patrol policji pobiegł we wskaza-
ne miejsce. Wchodząc do budynku policjanci usłyszeli głośną rozmowę, 
gdzie sprawca z bronią w ręce groził innemu mężczyźnie postrzeleniem 
w kolana jak ten nie da mu tabletu. Po chwili mężczyzna ten rzucił się 
na sprawcę i odebrał mu broń zaś policjanci zdążyli podbiec do sprawcy 
i skutecznie go obezwładnić.

Napastnikiem okazał się 37 letni mieszkaniec Brzezińca, który był pod 
wpływem alkoholu 2 promile. Pokrzywdzonemu na szczęście nic się nie 
stało. Obaj mężczyźni, kierowca pojazdu i napastnik zostali zatrzymani 
i przewiezieni do policyjnego aresztu do dyspozycji prokuratora i sądu.

Po wykonaniu czynność procesowych na wniosek prokuratury zatrzy-
manemu 37 letniemu mężczyźnie sąd zastosował areszt tymczasowy na 
okres 3 miesięcy. Policjanci kryminalni ustalają dokładne okoliczności 
zdarzenia a bronią zajmie się biegły do spraw balistyki.

Auto utracone w Łodzi odzyskane 
przez gryfowskich policjantów

Policjanci z Gryfowa Śląskiego współpracując z policjantami z Łodzi 
otrzymali informację, iż na terenie Gryfowa może znajdować się utracony 
w Łodzi pojazd marki Nissan Qashqai.

Cenną dla policjantów informacją było to, że pojazd wyposażony jest 
w popularne i zalecane dla kierowców do montażu urządzenie lokalizacji 
pojazdów GPS. Po uruchomieniu systemu zlokalizowano pojazd na ulicy 
Garncarskiej w Gryfowie z dokładnością do 2 metrów. Policjanci posta-
nowili zrobić zasadzkę i poczekać na sprawcę. Jednakże gdy obserwacja 
nie przyniosła rezultatu pojazd został zabezpieczony. Do pracy przystąpił 
policyjny technik który zabezpieczył wszelkie ślady w pojeździe i na ze-
wnątrz. Pojazd został zabezpieczony na policyjnym parkingu i zostanie 
przekazany właścicielowi.

Policjanci zalecają kierowcom montaż dodatkowych zabezpieczeń 
w aucie, dodatkowy alarm z powiadomieniem, system lokalizacji pojazdu 
GPS niewątpliwe znacząco ograniczają możliwość kradzieży lub skutecz-
nie pomagają odzyskać pojazd po utracie. Na powyższym przykładzie 
można zauważyć, iż obecnie stosunkowo niedrogie i łatwe w montażu 
systemy lokalizacji pojazdów sprawdzają się w praktyce.

Oznakuj swój rower
W 2018 roku znakowania rowerów na terenie powiatu lwóweckiego 

będą odbywały się tylko na terenie jednostek w wyznaczonych terminach 
od godziny 14:00 do 19:00.
- znakowanie rowerów jest darmowe
Lwówek Śląski - 6 czerwca 2018 r. w godz. 14-19
Gryfów Śląski - 12 czerwca 2018 r. w godz. 14-19
Lubomierz - 14 czerwiec 2018 r. w godz. 14-19
Mirsk - 19 czerwca 2018 r. w godz. 14-19
Wleń - 21 czerwiec 2018 r. w godz. 14-19
Serdecznie zapraszamy

*znakowanie odbywa się na zapleczu jednostek dlatego w przypadku 
opadów deszczu znakowanie może zostać przeniesione na inny termin o 
którym poinformujemy na naszej stronie FB

Źródło: strona fb lwóweckiej policji: www.fb.com/policja.lwowek/
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6 maja Gryfowska Kapela Podwórkowa gościła w Szklarskiej Porę-
bie. Co to było za granie! Zostaliśmy zaproszeni na… wieczór panieński. 
Niemożliwe? A jednak! Było to prawdziwe wyzwanie dla kapeli, ale sta-
nęliśmy na wysokości zadania i zarówno przyszła panna młoda, jak jej 
koleżanki były wielce ukontentowane. Nasze granie spodobało się, będą 
nas polecać, może się wyspecjalizujemy? Po tym wydarzeniu przygrywa-
liśmy na ulicach Szklarskiej Poręby.

Zygmunt Bodak

On sam (Bronisław Szaminko) grał na tubie w Gryfowskiej Orkie-
strze Dętej, wcześniej na saksofonie i innych instrumentach. W młodości 
grał m.in. w zespole Trio, o którym pisaliśmy w Kurierze Gryfowskim. 

Okazuje się, że dziadek Bronek miłość do muzyki oraz talent przeka-
zał wszystkim swoim wnuczkom, które grają w Młodzieżowej Orkiestrze 
Symfonicznej w Wuppertal w Niemczech. Wnuczki pana Bronisława 
muzykują i śpiewają także podczas rodzinnych spotkań. 

Na powyższym zdjęciu przekazanym nam przez dumnego dziadka 
znajdują się: Adela – akordeon (w orkiestrze gra na pianinie i organach), 
Magda – flet prosty, Marysia – skrzypce altowe, Mizejenka – skrzypce 
wiolinowe.

Na wieczorze panieńskim Wnuczki pana Bronka
Muzykę mają w genach

TU NAS 
ZNAJDZIESZ
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Podziel się z nami swoją pasją
Ułańska szarża, czyli w cztery dni nad polskie morze

Rower bije rekordy popularności. Jeździ 
coraz więcej ludzi, coraz więcej docenia zalety 
dwóch, a nie czterech kółek. Co trzeba zrobić, 
aby wśród rowerzystów wyróżnić się na tyle, by 
zaistnieć w naszej rubryce? Można na przykład 
dojechać na rowerze nad polskie morze, co sta-
ło się udziałem dzisiejszych bohaterów: Piotra 
Pendera i Andrzeja Szczepańskiego. Ro-
wer towarzyszy im od dawna, zjechali wzdłuż 
i  wszerz Powiat Lwówecki, a ponieważ warto 
sobie stawiać coraz wyżej poprzeczkę, majów-
kę postanowili spędzić przemierzając Trasę 
Rowerową Odra – Nysa. To wyjątkowa trasa, 
która łączy dwie rzeki i trzy państwa. W znacz-
nej mierze biegnie wzdłuż polskiej granicy.  
Jest najkrótszą trasą rowerową na linii Morze 
Bałtyckie – Sudety. 

O szczegóły wyprawy zapytaliśmy osobiście 
naszych śmiałków Piotra i Andrzeja.

Jak zaplanowaliście przejazd?
Wyjechaliśmy w sobotę, do Świnoujścia 

dojechaliśmy we wtorek późnym wieczorem. 
Cztery dni wyglądały w ten sposób, że podczas 
trzech pierwszych przejeżdżaliśmy po około 
150 km, ostatniego dnia 210 km. Nie było ła-
two, śmierć zaglądała nam w oczy. (żartujemy 
oczywiście). Wróciliśmy już pociągiem do Jele-
niej Góry. Może trzeba było podjąć wyzwanie 
i wrócić również rowerem?

Jakie są Wasze wrażenia z przejazdu tą 
specyficzną trasą rowerową ?

To wyjątkowa, urokliwa i klimatyczna tra-
sa. Prawdziwa gratka dla miłośników dwóch 
kółek. Nie powiem niczego zaskakującego, je-
śli zauważę, że z perspektywy roweru wszystko 
widać lepiej, inaczej. Trasa przebiegaj przez te-

ren podlegający ochronie ze względu na siedli-
ska ptactwa. To raj dla ornitologów. Zjeżdżając 
trochę z trasy można podziwiać architekturę 
Brandenburgii i Saksonii. Przejeżdżając jeszcze 

na południu przez miejscowość Bad Muskau, 
mamy okazję obejrzeć Park Mużakowski i przy-
legający do niego pałac, który wpisany został na 
Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego 
i Przyrodniczego UNESCO. W związku ze 
sprzyjającymi okolicznościami przyrody pod-
czas majowego weekendu, wszystko tworzyło 
niezapomniany obraz. 

Co człowiekowi daje taka ułańska szarża?
To wspaniały balsam na układ nerwowy. 

Nikt nikogo nie popędza, wszystko dzieje się 
w swoim tempie. Poczucie sprawczości – sam 
decydujesz czy zatrzymujesz się aby obejrzeć 
gniazdo łabędzi, czy nie. Sam ustalasz, gdzie 
nocujesz. Poczucie przestrzeni. Odnosimy wra-
żenie, że za niewielkie pieniądze zorganizo-
waliśmy sobie niezłe spa. Ważne jest poczucie 
satysfakcji z wykonanego zadania. 

Czy pojawiło się już kolejne wyzwanie?
Poprzeczka musi stale wędrować choćby lek-

ko ku górze..., myślimy o trasie Świnoujście – 
Hel. Potem może wschodnia granica? Tylko... 
czy żony pozwolą?

Serdecznie wam tego życzymy, bo jak wia-
domo, bez wsparcia najbliższych niewiele 
można zdziałać. Dziękujemy za rozmowę.

Oprac. Marzena Wojciechowska

Od redakcji:
Zapraszamy Państwa do dzielenia się swoimi 

pasjami, rekordami, dokonaniami. Każda inspi-
racja jest cenna, by wstać z kanapy, odkopać sta-
re hobby, podnieść poprzeczkę lub zacząć robić 
coś nowego, co przyniesie nam radość.
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Stowarzyszenie Awantura, z okazji Dnia Ziemi 2018 zainicjowało 
kolejną akcję sprzątania świata. Tym razem celem były okolice ulicy Par-
tyzantów i terenu po byłej cegielni. Po raz kolejny mogliśmy liczyć na 
wsparcie UGiM Gryfów Śląski, który zapewnił nam worki i rękawice, 
a następnie zadbał o szybką wywózkę zebranych odpadów. 

Malownicza okolica pełni niechlubną rolę dzikiego wysypiska, gdzie 
pośród zieleni można znaleźć fragmenty lodówek, pralek, czy telewizo-
rów. Pomimo, że odpady wielkogabarytowe bez problemu można oddać 
do PSZOK mieszczącego się na terenie ZBGKiM, nadal dla niektórych 
wygodniej jest wyrzucić je do lasu. To prawdopodobnie kwestia mental-
ności i braków w edukacji. Na szczęście są ludzie, którym stan naszych 
okolic nie jest obojętny i biorą sprawy w swoje ręce. 

Podczas akcji udało się zebrać kilkadziesiąt worków śmieci. O kolej-
nych podobnych inicjatywach będziemy informować w sieci.

Mariusz Dragan

Partyzantów i teren 
po byłej cegielni Było ich prawie 20 osób, zajęło im to 3 godziny, zebrali prawie 60 wor-

ków, pralkę, kilka opon i krzesło wędkarza, wokół którego było mnóstwo 
śmieci wędkarskich. Najmłodszy aktywista miał 3 lata, kolejna aktywist-
ka 3,5. Przy sprzątaniu bawili się świetnie, a nawet znaleźli czas na relaks 
i ognisko przy gitarze. Wysprzątali całą linią jeziora od harcówki, aż do 
mostu i kawałek dalej. Brawo!

Źródło: FB

Brzegi Jeziora Złotnickiego

Sołectwo Proszówka posprzątali strażacy ochotnicy na czele z naczel-
nikiem Sebastianem Zajączkowskim i prezesem Janem Augustem, któ-
rych dzielnie wspierali: Piotr Dąbrowa, Agata Dąbrowa, Przemysław 
Okulowski, Kamila Zajączkowska oraz najmłodsze druhenki Domini-
ka i Wiktoria, a także dzielny mały kierowca Michał.

Źródło: FB

Teren Proszówki

W spontanicznych akcjach posprzątali świat
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W kwisonaliową sobotę na tere-
nie Gryfowa realizowana będzie te-
lewizyjna audycja kulinarna „Rącz-
ka gotuje” z udziałem Remigiusza 
Rączki, pochodzącego z Wodzi-
sławia Śląskiego, niezwykle popu-
larnego w regionie kucharza, gawę-
dziarza, posługującego się piękną, 
śląską gwarą. Gwarą, którą z pasją 
i humorem „godo” o jedzeniu.

Dwukrotny laureat w konkur-
sie Gawędziarzy w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej. Jest nie tylko niezwykle 
popularnym na Śląsku kucharzem, 
ale także nauczycielem, właścicie-
lem restauracji i jurorem w wielu 
kulinarnych konkursach. Jak sam 
mówi, jego misją jest „przywrócenie 
śląskim tradycjom kulinarnym na-
leżnego im miejsca”. To także autor książek kulinarnych tj.  „Rączka gotuje 
na beztydziyń i świynta”, czy „Zasmakuj w Sienkiewiczu. Remigiusz Rączka 
gotuje przysmaki z Sienkiewicza”. Obecnie prowadzi swój autorski program 
kulinarny „Rączka gotuje” na antenie TVP3 Katowice. Cykl liczy już pra-
wie 300 odcinków, a od grudnia 2013 program emituje także ogólnopolska 
TVP3 Regionalna. Wszystkie odcinki są dostępne na stronie: http://www.
tvp.pl/katowice/kultura-i-rozrywka/raczka-gotuje. Gościł też w programie 
„Pytanie na śniadanie” emitowanym na antenie TVP2. Ze swoimi miłośni-
kami jest w stałym kontakcie na profilu: www.facebook.com/RaczkaGotuje

Organizator z ramienia Komitetu Organizacyjnego
Anna Michalkiewicz

Komitet Organizacyjny KWISONALIÓW 2018 zaprasza wszystkie 
chętne osoby do udziału w konkursie pn. „Smaki Kwisy” – promującym 
dania rybne na różne okazje.

W konkursie mogą wziąć udział zarówno amatorzy jak i osoby zwią-
zane profesjonalnie z gastronomią. Uczestnicy konkursu będą mieli do 
wykonani jedną potrawę rybną (na zimno).

Przy ocenie potraw będą brane pod uwagę następujące kryteria: smak 
potrawy, estetyka potrawy, estetyka stołu, oryginalna nazwa potrawy. 
Oceny dokona profesjonalne jury.

Formularz zgłoszeniowy oraz przepis (również w wersji elektro-
nicznej) prosimy nadsyłać drogą pocztową na adres: Urzędu Gminy 
i Miasta Gryfów Śląski ; 59-620 Gryfów Śląski ul. Rynek 1 lub pocztą 
elektroniczną na adres: k.samborska@gryfow.pl Na zgłoszenia czeka-
my do 25.05.2018 r.

Konkurs i jego rozstrzygnięcie odbędzie się 2 czerwca 2018r. (sobota) 
podczas pierwszego dnia KWISONALIÓW.

Organizator z ramienia Komitetu Organizacyjnego
Krystyna Samborska

Z okazji zbliżających się Kwisonaliów zapraszamy do niebieskiego na-
miotu Towarzystwa Miłośników Gryfowa Śląskiego albowiem obok tego 
towarzyskiego niebieskiego stoiska można będzie zobaczyć samochody z lat 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, które śmigały po niebieskich brukach 
naszego miasteczka. Zobaczycie państwo samochody, które mają duszę, 
które można było naprawić mając tylko śrubokręt i klucz dziewiętnastkę. 
Samochody, gdzie boczną szybę opuszczano kręcąc korbką zamontowaną 
w drzwiach auta, a zerwany pasek klinowy zastąpić pończochą ściągniętą 
z nóg pięknej dziewczyny. Będzie też można nabyć specjalny numer „Hej-
nalisty Gryfowskiego” wydany nieprzypadkowo na tę okazję oraz wiele, 
wiele innych rzeczy związanych z historią naszego miasteczka. 

Zapraszamy. Towarzystwo Miłośników Gryfowa

Trwają zapisy do udziału w Crossie Gryfitów 2018. Impreza sportowa, 
która będzie miała miejsce w trakcie Kwisonaliów z roku na rok rozwija się 
i przyciąga coraz to więcej miłośników aktywnego wypoczynku. W chwili, 
gdy informacja trafia do Kuriera Gryfowskiego na liście zapisanych jest 114 
uczestników, a liczba ciągle zwiększa się. Dla biegaczy przygotowaliśmy 
dwa dystanse 10 km i 21 km, dla rowerzystów dystanse 21 km i 40 km. 
Bardziej zapaleni sportowcy mogą połączyć dwie konkurencje i wystarto-
wać w Duathlonie. Wymagająca trasa prowadzi głównie leśnymi ścieżkami 
wokół Jeziora Złotnickiego, zakręcając po Zaporze Złotnickiej, kończąc 
się na bulwarze nad Kwisą. Wszystkich Gryfowian niezainteresowanych 
bieganiem i wyścigami MTB zachęcamy do udziału w rekreacyjnym mar-
szu Nordic Walking. Odbędzie się on 2 czerwca na odrębnej trasie wokół 
jeziora.Zapisy na imprezy będą trwały do ostatniej chwili, osoby, które nie 
zdążą zapisać się przez internet za 
pośrednictwem strony www.czaso-
mierzyk.pl/zapisy, będą miały oka-
zję uczynić to w biurze zawodów, 
czynnym w przeddzień zmagań i w 
dni w których odbędą się imprezy.

Stowarzyszenie Aktywny Gry-
fów Cross Gryfitów, organizator 
całej imprezy nie zapomniało o najmłodszych. Nasze dzieci będą miały 
okazję porywalizować w biegach i wyścigu rowerowym.

Dla uczestników przewidziane są pamiątkowe medale i dyplomy a dla 
zwycięzców nagrody finansowe i rzeczowe. Zapewniamy wszystkim dobrą 
zabawę i humor.

Organizator z ramienia Komitetu Organizacyjnego
Mariusz Dragan

Gryfów i automobile
Zapraszamy do wzięcia udziału

w konkursie kulinarnym „Smaki Kwisy”

Rączka będzie gotował

Na 19 stronie Kuriera Gryfowskiego zamieściliśmy specjalnie dla Państwa szczegółowy program Kwisonaliów. Ze wszech miar warto 
w nich uczestniczyć, gdyż w odświeżonej formule, zapowiadają się niezwykle interesująco! 
Nasz nowy, rodzinny festiwal wspaniałych smaków, oszałamiających zapachów, rękodzieła wszelakiego poleca się 2 i 3 czerwca od rana 
do wieczora. Zapraszamy Was serdecznie i gorąco. Przybądźcie ze swoimi rodzinami i gośćmi. Świętujmy razem święto naszego miasta.

Cross Gryfitów 2018

Szanowne Panie, Drodzy Panowie
 Kwisonalia 2018 czas zacząć!
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Zostań Liderem SZLACHETNEJ PACZKI
lub AKADEMII PRZYSZŁOŚCI!

Chcesz zdobyć cenione na rynku pracy kompetencje
z zakresu zarządzania projektami i ludźmi, organizowania eventów, pracy 

w grupie. Dołącz do drużyny Paczki i Akademii w Gryfowie Śląskim
 i razem z nami zmieniaj świat!

Co możesz zyskać? 
• Rozwój osobisty, wartościowe relacje i realny wpływ na świat, w którym żyjesz. 
• Kompetencje społeczno-biznesowe, które sprawią, że będziesz atrakcyj-
nym kandydatem dla każdego pracodawcy. Zarządzanie ludźmi, projektami 
i samym sobą, bo Lider to profesjonalny Project Manager. 
• Umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, czyli kluczowe składni-
ki każdego sukcesu.
• Sieć kontaktów biznesowych. Będziesz mieć dostęp do osób, z którymi 
na co dzień nie miałbyś okazji się spotkać – od artystów, przez urzędników, 
po lokalnych biznesmenów.
• Ogólnopolskie wydarzenia z wolontariuszami, motywujące szkolenia, 
emocjonujący Finał i wzruszające spotkania z potrzebującymi. 
• Narzędzia i zasady mądrej pomocy, które pozwolą Ci w przyszłości sta-
wiać czoła wyzwaniom i uczynią Cię liderem w życiu społecznym.

Jakie będą Twoje zadania? 
• TEAM BUILDING: zbudujesz zespół wolontariuszy i będziesz zarzą-
dzał jego pracą oraz dbał o rozwój jego członków.
• WPŁYW NA POTRZEBUJĄCE RODZINY ORAZ DZIECI: po-
łączysz dzieci / rodziny w potrzebie z Darczyńcami, którzy zaangażują się 
w mądrą pomoc.
• ORGANIZACJA EVENTÓW: zorganizujesz Finał ogólnopolskiego 
projektu pomocowego w Twoim rejonie (Paczka) lub niesamowite wyda-
rzenia z udziałem dzieci i wolontariuszy (Akademia).
• AUDYT: stworzysz podsumowanie projektu w Twoim rejonie/kolegium, 
które pozwoli na rozwój w kolejnej edycji.

Zgłoś się, jeżeli: 
• Ideały są dla Ciebie ważne i pragniesz zmieniać świat
• Wyzwanie, to dla Ciebie szansa na rozwój
• Potrafisz współpracować z innymi – jesteś otwarty na drugiego człowieka
• Masz motywację do rozwoju i chcesz podjąć wysiłek – jesteś gotowy, by 
intensywnie pracować
• Masz skończone 18 lat.

Zgłoś się: www.superw.pl – czekamy na Ciebie!

3 maja odbyła się msza Św. z okazji Dnia Strażaka. Uczestniczy-
li w  niej zaproszeni druhowie, goście oraz delegacje z poszczególnych 
jednostek. Uroczystość odprawił pochodzący z Młyńska franciszkanin  
Lucjan Szymański. Po uroczystościach w kościele strażacy mogli spotkać 
się w miejscowej remizie OSP. Kiełbaski na poczęstunek upiekł nieza-
wodny druh Leszek Łania. Całe spotkanie przebiegało w miłej i sympa-
tycznej atmosferze. Druhom z Młyńska życzę dobrego ducha, w przy-
szłości nowej remizy, nowego wozu strażackiego, wzrostu liczby młodych 
druhów oraz jak najmniej wyjazdów do pożarów. 

Sołtys Młyńska Maria Sosnowska

W sobotę, 21 kwietnia wyposażeni w rękawice i worki druhowie OSP 
w Młyńsku sprzątali wiejskie drogi i zakamarki. Pozbierali m.in. butelki, 
puszki, papiery. Brawa i podziękowania dla strażaków uczestniczących 
w  akcji: Jana Kubiszyna, Andrzeja Okulowskiego, Łukasza Więcławo-
wicza, Łukasza Muzyki. Owocem tej akcji było zebranie kilkunastu wor-
ków śmieci. Można uniknąć tej góry śmieci stosując się do zasad ekologii.  
Nie zaśmiecajmy środowiska. Zabierajmy śmieci do domu, przeprowa-
dzajmy segregację i wrzucajmy do przydomowych kubłów, a przyroda 
odpłaci nam czystym powietrzem i czystą wodą.

Sołtys Młyńska Maria Sosnowska 

Akcja sprzątania

Dzień Strażaka
Jeszcze o azbeście...

Artykuł o uszkodzonym eternicie, zamieszczony w kwietniowym nume-
rze Kuriera Gryfowskiego, wywołał w redakcji biuletynu samorządowego 
zaniepokojenie i słusznie, bo azbest to azbest. Jest jednym z najgroźniejszych 
dla zdrowia minerałów, a azbestoza, to groźna choroba rozwijająca się po-
woli, ale nieodwracalnie. Najpierw atakuje płuca, wskutek czego powstaje 
niewydolność oddechowa, a później także krążeniowa. Należy dodać, że 
nie każdy, kto ma kontakt z azbestem zachoruje na azbestozę, tym niemniej 
potencjalne zagrożenie istnieje. Warto o tym pamiętać i nie lekceważyć 
problemu. Być może teoretykom trudno to zrozumieć, ale kto zetknął się 
w praktyce z azbestem, wie o czym jest mowa. Dość późno, bo dopiero Usta-
wą z dnia 19 czerwca 1997 roku (z późniejszymi zmianami) wprowadzono 
zakaz stosowania wyrobów zawierających azbest. Ale lepiej późno niż póź-
niej. Na mocy powyższej Ustawy (art. 7b), obowiązuje między innymi zakaz 
wprowadzania na terytorium RP azbestu lub wyrobów zawierających azbest, 
zakaz produkcji wyrobów zawierających azbest i zakaz obrotu azbestem, lub 
wyrobami zawierającymi azbest. 

Helena Okulowska 

Co słychać w Młyńsku?

Dach na byłej świetlicy w Młyńsku


