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Za nami kolejna „Kolacja z Artystą”. W niedzielę 25 lutego, na sce-
nie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim wystąpił 
światowej rangi artysta. Już po kilku dniach od pojawienia się informacji 
o koncercie wszystkie bilety zostały wyprzedane. Niejednokrotnie sły-
szeliśmy od osób zainteresowanych wydarzeniem pytanie „Czy to TEN 
Porter będzie u nas w Gryfowie?”. Tak. To był ten jedyny i niepowtarzalny  
John Porter w solowym koncercie. Nieprzeciętny wokal i muzyczna cha-
ryzma porwały zebranych od pierwszych szarpnięć strun gitary. W trak-
cie dwugodzinnego koncertu artysta zabrał publiczność w magiczną 
podróż po swoich muzycznych przestrzeniach. Nietuzinkowe poczucie 
humoru, dystans do otaczającego świata i doskonały kontakt z publicz-
nością sprawiły, że to artystyczne spotkanie na długo pozostanie w pa-
mięci. To była prawdziwa „uczta” dla duszy. Wkrótce zaprosimy Państwa 
na kolejne wydarzenie w ramach popularnego cyklu. Już teraz serdecznie 
zapraszamy! 

W Gryfowie dzieją się cuda
 czyli John Porter na kolacji w M-GOK

Anna Michalkiewicz

Fot.: Mariusz Dragan Fot.: Mariusz Dragan
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Spotkanie promocyjne najnowszej powieści Kazimierza Kiljana 
„Znajdę cię wszędzie” zgromadziło w gryfowskiej galerii wielu wielbicie-
li talentu pisarza. Do czytania powieści autora, czytelników gryfowskiej 
biblioteki nie trzeba specjalnie zachęcać – jego książki są u nas bardzo po-
pularne. Spotkanie było zatem wspaniałą okazją do znalezienia się twarzą 
w twarz z lubianym pisarzem, wysłuchania jego historii, a także zada-
nia mu pytań. Autor zrobił zebranym dużą niespodziankę, przywożąc ze 
sobą panią Helenę Owsiak, która wystawiła monodram jego autorstwa 
„Jesienią w Nałęczowie”, żywo i serdecznie przyjęty przez gryfowską pu-
bliczność.
O autorze:

Kazimierz Kiljan dziennikarz, poeta, pisarz, fotografik – człowiek 
wielu pasji. Urodził się we Wrocławiu, dorastał w Kościelniku, obecnie 
mieszka w Lubaniu. Jest założycielem i członkiem wspaniałej, niegdyś 
lubańskiej, dziś dolnośląskiej grupy literackiej Nurt. 

Był wieloletnim dyrektorem domu kultury w Lubaniu, redaktorem 
naczelnym Ziemi Lubańskiej, laureatem konkursów literackich. Obecnie 
skupia się głównie na pracy twórczej. Jest człowiekiem niezwykle wrażli-
wym na piękno otaczającego go świata, otwartym na ludzi i ich przeżycia 
duchowe. Lubi i potrafi pisać o uczuciach, o relacjach między ludźmi, 
o ich troskach i marzeniach. 

Tworzy tomiki wierszy, monodramy, powieści, dobrze znane gryfow-
skim czytelnikom m.in.: W galerii uczuć, Smak szarlotki, Bukiet cha-
brów, Zagubieni w czasie, Stamtąd się nie wraca czy Zielarka z bukowej 
góry. Obecnie ukazała się najnowsza powieść autora Znajdę cię wszędzie. 
Książki autora są dostępne w gryfowskiej bibliotece publicznej. 
Zapraszamy!

Wieczór z niespodzianką w tle

Podczas uroczystej Gali  Gazety Wrocławskiej „Osobowość Roku 
2017”, która odbyła się w Dolnośląskim Centrum Filmowym we Wrocła-
wiu,  gryfowianin Mariusz Dragan odebrał statuetkę Osobowość Roku 
Powiatu Lwóweckiego w kategorii kultura. 

W lutowym numerze Kuriera Gryfowskiego przeprowadziliśmy wy-
wiad z Mariuszem m.in. na ten temat. Mariusz w konkursie sms otrzymał 
575 głosów i był to wynik w  naszym powiecie bezkonkurencyjny. Dzię-
kujemy wszystkim, którzy oddali głos na naszego kandydata.

Redakcja

Za Gazetą Wrocławską:

Chcieliśmy docenić ludzi nietuzinkowych
W plebiscycie można było nominować kandydatów w czterech kate-

goriach: kultura, działalność społeczna i charytatywna, samorządność 
i  społeczność lokalna oraz biznes. Plebiscyt był okazją do zaprezento-
wania dokonań ludzi, którzy najczęściej wcale nie zabiegają o aplauz, 
uznanie czy honory. Swoich działań nie podejmują dla poklasku, lecz 
z autentycznej potrzeby działania. Chcieliśmy docenić ludzi nietuzinko-
wych. Pomysłowych i ciekawych. Osoby, które pociągają za sobą innych.  
Mają na swoim koncie sukcesy lub potencjał, aby odnieść sukces w przy-
szłości. Uhonorowaliśmy i wyróżniliśmy tych, którzy konsekwentnie re-
alizują obrany cel. 

Osobowości nam potrzeba…
Osobowości nam potrzeba, ponieważ tacy ludzie pokazują, w jakim 

kierunku powinna podążać ludzkość, by świat był lepszy, a ludzie szczę-
śliwi. Zwłaszcza my, tu na Dolnym Śląsku, ustawicznie budujący swoją 
tożsamość regionalną winniśmy intensywniej wskazywać takich ludzi, 
którzy mimo powątpiewań w innych rejonach kraju, pokazują że jesteśmy 
nie na rubieżach Rzeczpospolitej, a w samym jej centrum. Nasze oso-
bowości to potomkowie tej Polski, która w 1939 roku zniknęła z mapy 
świata, tych Polaków, którzy zagubieni po zawierusze wojennej tu od-
naleźli swój dom – mówi Arkadiusz Franas, redaktor naczelny „Gazety 
Wrocławskiej”.

Źródło: Gazeta Wrocławska

Osobowość Roku 2017

Fot.: Matusz Szeliga
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Książka na marzec
 
„Kobieta to jednak niezrozumiały dla normalnego 
człowieka twór boży.” 

Zauważyłam, że ostatnio mam szczęście do do-
brych książek. Czego nie wezmę do ręki- wszystko mi 
się podoba, chociaż nie wiem, czy to kwestia szczęścia, 
czy może obniżyłam loty i stałam się mniej wymaga-
jąca? Niemniej jednak do powieści Małgorzaty Kursy 
mam słabość „od pierwszego zaczytania” i zawsze chęt-
nie sięgam po jej książki bo potrafią poprawić czytel-

nikowi nastrój w najbardziej beznadziejnych momentach. Nie inaczej było 
i tym razem. „Ekologiczna zemsta” to naturalny antydepresant i już na wstę-
pie ostrzegam, przy tej książce ubawicie się do łez! Malwina i Eliza to dwie 
dojrzałe kobiety i niegdyś bliskie przyjaciółki. Kiedy Malwina po latach życia 
na obczyźnie wraca do ojczyzny chce odnowić znajomość, a gdy dowiaduje 
się, że Eliza została okradziona postanawia pomóc przyjaciółce zemścić się 
na złodzieju. Jako że policja nie miała wystarczających dowodów by rozwią-
zać sprawę, kobiety postanawiają na własną rękę wymierzyć sprawiedliwość 
posługując się dość nieoczywistymi środkami. Pomocą służą im syn Elizy 
– Piotr wraz z nowo poznaną dziewczyną – Lalą. Jednak szybko okazuje się, 
że w Kraśniku jest więcej rzezimieszków, którym wypadałoby dać nauczkę. 
Na kim ostatecznie zemści się „ekologiczny gang” i w jakie tarapaty wpadną 
dwie niesforne i nieco zwariowane kobiety? Cóż, tego nie da się opowiedzieć, 
to trzeba po prostu przeczytać ; )

 „UWAGA! TO NIE JEST KSIĄŻKA DLA WIECZNIE NIEZA-
DOWOLONYCH PONURAKÓW!” – Brzmi napis na odwrocie każdej 

Sandra poleca

Małgorzata Kursa
Ekologiczna zemsta

powieści Małgorzaty Kursy, które czytałam i na dobrą sprawę jest to trafione 
w samo sedno podsumowanie twórczości autorki. Często słuchając wypowie-
dzi autorek powieści obyczajowych lub czytając ich książki mam wrażenie, że 
na siłę próbują narzucić sobie pewnego rodzaju misję by ich książki sprawiały 
wrażenie poważniejszych, niż są w rzeczywistości. Próbują za wszelką cenę 
wpleść jakieś moralizatorskie wątki lub skłonić czytelników do refleksji z lep-
szym lub gorszym skutkiem, bo uważają, że prosta relaksująca historia do 
poczytania na długie wieczory to za mało, że to za proste i kończy się zazwy-
czaj na tym, że próbują rywalizować same ze sobą byle tylko było mądrzej, 
poważniej, dojrzalej etc. Małgorzata Kursa wyłamała się z tego trendu i od 
samego początku jej „misja” jest jedna: bawić czytelnika i jest to strzał w dzie-
siątkę. Autorka pisze bardzo prosto: nie kombinuje, nie tworzy pięćdziesięciu 
bohaterów i miliona wątków tylko skupia się na dwóch, trzech konkretnych 
wątkach, które staranne prowadzi od pierwszej do ostatniej strony. 

Dużym plusem są bardzo dobrze wykreowani, charyzmatyczni bohate-
rowie, których pomysły przekraczają wszelkie granice wyobraźni czytelnika, 
a dialogi dosłownie zwalą go z nóg. Malwina i Eliza to bohaterki nie do 
podrobienia, dwie dorosłe ale nieco nieokrzesane kobiety z milionami zwa-
riowanych pomysłów na minutę i wyjątkowym talentem do pakowania się 
w tarapaty. Jedno jest pewne: z nimi nie można się nudzić.    

„Ekologiczna zemsta” to bardzo lekka i przezabawna historia, która wcią-
ga już od pierwszego zdania. Lekkie pióro i niesamowite poczucie humoru 
autorki sprawiają, że jeśli już sięgniecie po lekturę nie oderwiecie się od niej 
do samego końca. Ale uważajcie, Małgorzata Kursa wie, jak uzależnić czy-
telnika od swoich powieści, więc kiedy już sięgniecie po pierwszą z nich od 
razu będziecie chcieli więcej i więcej...

Oprac. Sandra Gałka

Widokówka z końca XIX wieku z pozdrowieniami z dawnego Gryfo-
wa Śląskiego, a dokładnie pozdrowienia z dawnego „Hotelu Zamkowego” 
czyli z „Burghotel”. Jak widzimy budynek hotelu przedstawiono nie tylko 
na zewnątrz, ale pokazano też wnętrze sali restauracyjnej. Iście domowa 
atmosfera, bufet obficie zaopatrzony, czyste białe obrusy i wygodne krzesła 
zachęcają do spoczynku i zajęcia się szeroko rozumianą konsumpcją. W rogu 
sali stoi wykonany z przepięknych kafli piec węglowy, a sala oświetlona jest 
jeszcze lampami gazowymi. Warto też zwrócić uwagę na okno, które udeko-
rowane jest stylową zasłoną. Na pocztówce sprytny właściciel zareklamował 
swój obiekt jako hotel dla rowerzystów, widocznie już wtedy wiedziano, że 
trzeba postawić na turystykę rowerową. Oczywiście na pocztówce dodano 
jako atrakcję turystyczną ruiny zamku Gryf. W dolnym lewym rogu, co jest 
rzadkością na widokówkach, umieszczono specjalność restauracji hotelowej. 
Więc jest kiełbasa pasztetowa z gęsich wątróbek, własna kiełbasa serdelowa 
przygotowana domowym sposobem oraz różnego rodzaju zakąski, takie jak 
np. śledzie Bismarcka itp. Polecano też trunek o nazwie „eiergrog” jest to 
wykwintny napój wykonany z ubitego żółtka z cukrem oraz wanilią z dużą 
ilością rumu oraz odrobiną gorącej wody. Miłego oglądania i smacznego. 

Jan Wysopal

Widokówki, pocztówki
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Zatrzymany w trakcie 
kontroli drogowej z narkotykami

 Policjanci Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim intensywnie kon-
trolują i sprawdzają pojazdy, szczególnie w porze nocnej pod kątem prze-
ciwdziałania włamaniom i kradzieżom.

W trakcie jednej z takich kontroli, która miała miejsce o godzinie 
23:55 na terenie Gryfowa policjanci zatrzymali pojazd marki Citroen. 
Pojazdem na zgorzeleckich numerach rejestracyjnych kierował mieszka-
niec powiatu bolesławieckiego. Po dokładnym sprawdzeniu auta okazało 
się, że w samochodzie ukryte są narkotyki – 5 porcji marihuany i 2 porcje 
metamfetaminy popularnie zwanej piko. Ponadto ustalono, iż kierujący 
nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami, nie posiada przy sobie 
dokumentów, jak również próbował wprowadzić funkcjonariuszy w błąd, 
co do swojej tożsamości. Samochód został zabezpieczony na policyjnym 
parkingu, a zatrzymany 30- latek trafił do policyjnego aresztu do dys-
pozycji policjantów kryminalnych. Za popełnione przestępstwo odpowie 
przed Sądem w Lwówku Śląskim. 

Awantura domowa zakończyła się w areszcie
Dyżurny Komisariatu Policji otrzymał telefoniczne zgłoszenie z miej-

scowości Rząsiny z prośbą o podjęcie interwencji. Po przyjeździe na miej-
sce okazało się, że mężczyźni w wieku 57 i 40 lat razem spożywają alko-
hol. Po pewnym czasie doszło między nimi do sprzeczki i wzajemnych 
wyzwisk i jeden z nich zadzwonił po policję. Policjanci uspokoili panów 
i postanowili ich także wylegitymować. Jak się okazało jeden z mężczyzn 
jest poszukiwany przez Sąd w Poznaniu celem odbycia kary pozbawienia 
wolności. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym aresz-
cie skąd zostanie przewieziony do zakładu karnego.

Zatrzymany sprawca licznych włamań
 Dalsze działania policjantów z Komisariatu Policji z Gryfowa Śląskiego 

związane ze zwalczaniem włamań i kradzieży na terenie miasta doprowa-
dziły do zatrzymania kolejnego mieszkańca Gryfowa. 31 letni mężczyzna 
podejrzany jest o włamanie i kradzież różnego rodzaju kształtek miedzia-
nych i przewodów elektrycznych miedzianych z pomieszczeń gospodarczych 
na terenie miasta. Jak się okazało w trakcie przeszukania mężczyzna ukradł 
także wózek pokrzywdzonemu aby móc dowieźć skradziony towar na skup 
złomu. Zatrzymany zostanie przekazany do dyspozycji Sądu celem wymie-
rzenia mu kary,  a odzyskane rzeczy zostaną przekazane do właściciela.

Policja apeluje, aby w przypadku zauważenia niepokojących sytuacji, osób 
kręcących się po klatkach, piwnicach, podwórzach, wokół garaży, parkin-
gów i posesji natychmiast reagować dzwoniąc na numer 112. Jednocześnie 
zwracamy się z prośbą o zabezpieczenie swojego mienia przede wszystkim 
dokładnie zamykając okna i drzwi, montując oświetlenie z czujnikiem ruchu, 
porządną kłódkę oraz alarm i monitoring.
Kryminalny pakiet – włamanie, kradzież i narkotyki

Policjanci Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim w wyniku podjętych 
działań operacyjnych związanych ze zwalczaniem włamań i kradzieży na 
terenie miasta ustalili, iż w punkcie skupu złomu zostały ujawnione skra-
dzione felgi aluminiowe. Rzeczy zostały zabezpieczone procesowo. Jak się 
okazało, sprawa dotyczy włamania. Z policyjnych ustaleń wynika iż sprawca 
po uszkodzeniu zamka w drzwiach, dostał się do wnętrza jednego z po-
mieszczeń na terenie Gryfowa skąd ukradł 5 felg aluminiowych, po czym 
dokonał ich sprzedaży w punkcie skupu złomu w sąsiedniej miejscowości.

Policjanci zabezpieczyli całość dokumentacji dotyczącej transakcji kup-
na – sprzedaży. W związku ze sprawą zatrzymano 32 letniego mieszkańca 
Gryfowa Śl. Jak się okazało w trakcie przeszukania mieszkania u zatrzyma-
nego ujawniono także 25 porcji metamfetaminy. Zatrzymany został osa-
dzony w policyjnym areszcie. Całość sprawy zostanie przekazana do Sądu 
w Lwówku Śląskim, który po rozpatrzeniu wymierzy zatrzymanemu karę. 
Skradzione rzeczy zostały przekazane właścicielowi.

190 porcji narkotyku nie trafi do młodzieży
Celem działań policjantów lwóweckich i gryfowskich jest wyelimino-

wanie z obrotu jak największej ilości narkotyków, ale także zatrzymanie 
osób, które zajmują się handlem i produkcją tychże narkotyków. Efek-
tem takich działań przeprowadzonych przez policjantów gryfowskich 
wspólnie z funkcjonariuszami izby celnej i przy użyciu psa służbowego 
było przeszukanie w miejscowości Krzewie Wielkie niedaleko Gryfowa 

Śląskiego. W wyniku przeszukania ujawniono marihuanę, z której moż-
na wytworzyć około 190 porcji handlowych oraz kilka tabletek ekstazy. 
Zatrzymano także 31 letniego mężczyznę. Zatrzymany i całość doku-
mentacji sprawy zostanie przekazana do Sądu w Lwówku Śląskim celem 
wymierzenia kary. Warto zauważyć w jakich warunkach wytwarzane są 
narkotyki. Osoby produkujące narkotyki często mieszają jak w przypadku 
np. marihuany z chemią niewiadomego pochodzenia do tego nie zacho-
wując minimalnych warunków higieny.

Awantura domowa zakończyła się w areszcie
Policjanci z Gryfowa Śląskiego w trakcie patrolu postanowili sprawdzić 

zaparkowany na osiedlowym parkingu pojazd, w którym siedziało dwóch 
mężczyzn. Podczas kontroli policjanci ujawnili w samochodzie metamfe-
taminę w ilości 3 porcji. Obaj mężczyźni, mieszkaniec Gryfowa i obywatel 
Ukrainy zostali zatrzymani i przewiezieni do jednostki policji celem wyko-
nania z ich udziałem czynności procesowych. Policjanci sprawdzają teraz 
gdzie mężczyźni nabyli narkotyki, kto im je sprzedał.

Przypominamy, iż miejsca gdzie może dochodzić do sprzedaży lub za-
żywania narkotyków można całkowicie anonimowo zaznaczyć na Krajowej 
Mapie Zagrożenia Przestępczością. Informację o osobach przebywających 
w samochodach na parkingach długo i bez celu można także zgłaszać do 
dyżurnego na nr telefonu 997 lub przekazać taką informację dzielnicowym 
anonimowo.

Potrąciła 15-latkę na pasach
14 marca dyżurny policji otrzymał alarmowe zgłoszenie z telefonu 112 

o wypadku w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 30 i ulicy Kolejowej 
w Gryfowie Śląski. Na miejsce udał się, używając sygnałów uprzywilejowa-
nia patrol policji. Jak się okazało kierująca pojazdem marki Citroen miesz-
kanka powiatu lwóweckiego jadąc drogą krajową nr 30 od strony Jeleniej 
Góry wykonała manewr skrętu w prawo w ul. Kolejową. W trakcie tego 
manewru potrąciła przechodzącą prawidłowo przez przejście dla pieszych  
15-letnią dziewczynkę. Dziewczynka nie posiadała widocznych obrażeń 
ciała jednak z uwagi na zdarzenie i wiek została natychmiast przetrans-
portowana do Szpitala w Jeleniej Górze. Na miejscu grupa dochodze-
niowo-śledcza wykonała oględziny miejsca wypadku. Kierująca została 
przebadana na zawartość alkoholu z wynikiem 0,00. 65-letniej sprawczyni 
zatrzymano prawo jazdy. Całość materiałów zostanie przekazana celem 
rozpatrzenia do Sądu w Lwówku Śląskim.

Policjanci apelują o zachowanie ostrożności szczególnie w rejonie 
przejść dla pieszych.

Nielegalne automaty do gier i narkotyki
Policjanci z Komisariatu Policji z Gryfowa oraz Mirska ujawnili 3 dzia-

łające nielegalne automaty do gier zręcznościowych znajdujące się w konte-
nerze ustawionym przy jednej z ulic w Mirsku.

Miejsce zdarzenia przekazano Służbie Celno- Skarbowej ze Zgorzelca 
celem wykonania dalszych czynności w tym przeprowadzenia postępowa-
nia o ukaranie właściciela automatów oraz dzierżawcę terenu.

Ponadto u obecnego w lokalu 25-letniego mężczyzny z powiatu lu-
bańskiego policjanci ujawnili 10 porcji marihuany. Mężczyzna został za-
trzymany i przewieziony do policyjnego aresztu, po wykonaniu  czynności 
procesowych zostanie przekazany do dyspozycji Sądu w Lwówku Śląskim, 
który zadecyduje o jego dalszym losie.

Źródło: strona FB lwóweckiej Policji www.fb.com/policja.lwowek/
9 zarzutów dla 25-latki z Gryfowa Śląskiego

Lubańscy policjanci zatrzymali kobietę, która przywłaszczyła kartę 
bankomatową i dokonywała zakupów na terenie Lubania, Gryfowa Ślą-
skiego oraz Jeleniej Góry. Za popełnione czyny grozi jej do 10 lat pozba-
wienia wolności. Policjanci Wydziału Kryminalnego zatrzymali 25-letnią 
kobietę mieszkankę Gryfowa Śląskiego, pracującą w jednym ze sklepów 
na terenie Lubania.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego ustalono, iż młoda 
kobieta pracując na kasie w sklepie przywłaszczyła kartę płatniczą pozo-
stawioną w terminalu płatniczym przez jedną z klientek. Ponadto kasjer-
ka za pomocą przywłaszczonej karty dokonywała płatności zbliżeniowej 
za zakupiony towar m. in. na stacji paliw, w aptece oraz w sklepach spo-
żywczych na terenie Lubania, Gryfowa Śląskiego oraz Jeleniej Góry.

Łączne straty na szkodę pokrzywdzonej oszacowano na kwotę  
195 złotych. Młoda kobieta usłyszała 9 zarzutów w tym przywłaszcze-
nia karty bankomatowej oraz kradzieży z włamaniem na konto bankowe.  
Za popełnione czyny grozi jej do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: asp. Magdalena Juźwicka, KPP Lubań
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Podpisanie umowy na modernizację 
oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim

Rozpoczyna się budowa
świetlicy w Młyńsku

 2 marca przejdzie do historii Gminy Gryfów Śląski. W tym dniu, 
w gryfowskim ratuszu, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary 
Przybylski wspólnie z Burmistrzem Gminy i Miasta Olgierdem Poniźni-
kiem i Skarbnikiem Anną Jankowską, podpisali umowę na dofinansowanie 
projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim”. 
Będzie on realizowany w ramach Osi Priorytetowej nr 4 „Środowisko i za-
soby”, Działanie nr 4.2 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałanie nr 
4.2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT AJ” RPO WD 2014- 2020. 
Całkowita wartość projektu wynosi 9 386 831,53 zł, natomiast dotacja unij-
na to 6 499 074,18 zł.

Obecnie pracująca oczyszczalnia została oddana do użytku w 1997 roku 
jako mechaniczno-chemiczno-biologiczna o maksymalnej wydajności 264 
m3/h i została zaprojektowana na ładunek zanieczyszczeń w ściekach su-
rowych 14 300 RLM. Obciążenie hydrauliczne oczyszczalni stanowi ok. 
60% wartości założeń projektowych. Konieczność modernizacji wynika 
ze znacznego wyeksploatowania technicznego obiektów i urządzeń, oraz 
braku automatyki pracy. Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby 
ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków na terenie Gminy 
Gryfów Śląski, zgodnego z wymogami akcesyjnymi, w tym dyrektywy 
dotyczącej oczyszczania ścieków. Zadanie zostanie wykonane do listopada 
2019r. W chwili obecnej został już wybudowany budynek i zamontowano 
prasę do odwadniania osadów wraz z instalacją do higienizacji wapnem. 
W br. zostaną wymienione urządzenia i sprzęt, a w 2019 roku planowane 
jest wykonanie części osadowej oczyszczalni.

Dzięki tym zadaniom będzie uporządkowana gospodarka wodno-ście-
kowa na terenie Gminy Gryfów Śląski, osiągnięte zostaną europejskie stan-
dardy w zakresie oczyszczania ścieków, poprawi się jakość życia i zdrowia 
mieszkańców oraz nastąpi poprawa stanu środowiska przyrodniczego. 

Zastępca Burmistrza Andrzej Tartak

Budowa świetlicy wiejskiej w Młyńsku stała się faktem. Po wielolet-
nich staraniach mieszkańców i władz gminy o prawną możliwość budo-
wy świetlicy w piątek 9 marca br. Burmistrz Gminy i Miasta Olgierd 
Poniźnik podpisał umowy na budowę Centrum Integracji Społeczno-
-Kulturalnej w Młyńsku. Wykonawcą inwestycji będzie Konsorcjum 
Firm FILIGRAN sp. z o.o. oraz AXYO.PL sp. z o.o. z Jeleniej Góry, 
firmy z bogatym doświadczeniem i dużym potencjałem technicznym, co 
daje gwarancję sprawnej i terminowej realizacji zadania.

W ciągu tygodnia od podpisania umowy Wykonawca przejmie plac 
budowy i rozpocznie realizacji inwestycji, której całkowity koszt wyniesie 
1.488.888,89 złotych. Całość zostanie sfinansowana z budżetu gminy.

Zastępca Burmistrza Andrzej Tartak

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.

Tak dziś wygląda wyłączony z użytkowania budynek, w którym przez lata 
mieściła się świetlica w Młyńsku. Czekamy na nowe...

Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim sołtysom 
z terenu Gminy Gryfów Śląski serdecznie 
dziękujemy za nieocenioną pracę i pomoc na 
rzecz rozwoju i poprawy jakości życia lokal-
nej społeczności.  Życzymy Państwu dużo zdrowia, pozytywnego 
nastroju, optymizmu i pogody ducha, a także pomyślności w życiu 
osobistym, satysfakcji z wykonywanej funkcji oraz realizacji po-
mysłów w działalności sołeckiej.

Burmistrz Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik
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Krótkie wprowadzenie w temat:
W grudniu 2016 r. zostały podjęte uchwały 

intencyjne dotyczące przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego tereny położone 
w granicach administracyjnych gminy Gryfów 
Śląski oraz w obrębie ewidencyjnym Ubocze. 
Ustalenia obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego uległy czę-
ściowej dezaktualizacji i nie w pełni odpowia-
dały oczekiwaniom inwestycyjnym zarówno 
gminy jak i pozostałych dysponentów i użyt-
kowników nieruchomości. Sporządzenie planu 
umożliwić miało dokonanie lokalnych korekt 
obecnego przeznaczenia oraz zasad zagospoda-
rowania wyżej wymienionych obszarów w do-
stosowaniu do bieżących potrzeb inwestycyj-
nych, w szczególności wyrażonych w złożonych 
wnioskach.

W lutym 2017 r. przystąpiliśmy do projektu 
„Szkoła planowania przestrzennego” i rozpo-
częliśmy I etap procesu konsultacji. W ramach 
społecznych konsultacji do planu miejscowego 
zostało przygotowane badanie ankietowe (an-
kieta on-line), odbyło się także szereg spotkań, 
w tym warsztat przyszłościowy z przedsiębior-
cami działającymi na terenie Ubocza. Podczas 
dyskusji na marcowym spotkaniu z uczest-
nikami warsztatu zasugerowano, aby z planu 
usunąć zapis dotyczący możliwości realizacji 
inwestycji „zawsze znacząco oddziałujących na 
środowisko”- czyli zasugerowano, aby w ramach 
wniosków do projektu planu, nie było takich in-
westycji na terenie Ubocza. Decyzją burmistrza 
wniesiona została poprawka do projektu planu.

14 listopada 2017 r., czyli w trakcie prac nad 
projektem planu, spółka Eko Serwis ze Szcze-
cina wykupiła teren w Uboczu wraz z dwoma 
zbiornikami po kwasie siarkowym (służyły 
kiedyś do produkcji nawozów fosforowych), od 
użytkownika wieczystego i właściciela obiektu 
na działce – KGHM Polska Miedź s.a. Kupując 
działkę, inwestor zrobił wyciąg z  obowiązują-
cego planu, który dopuszcza takie inwestycje. 
Warto jednak podkreślić, iż 29 listopada 2017 r. 
podczas spotkania z inwestorem zarówno bur-
mistrz, jak i starosta lwówecki sugerowali na-
bywcy działki, że teren jest mocno skażony 
przez działalność Fosforów i zapewne nie bę-
dzie zgody na taką działalność ze strony miesz-

kańców, którzy do dziś są umęczeni działalno-
ścią zakładu.

W 2018 r. przystąpiliśmy do drugiego etapu 
konsultacji społecznych planu przestrzennego. 
Odbyły się: badanie ankietowe on-line oraz 
dwa spotkania konsultacyjne w Urzędzie Gmi-
ny i Miasta w Gryfowie Śląskim. Projekt planu 
był wyłożony do wglądu w Urzędzie oraz opu-
blikowany w BIP.

27 lutego 2018 r. w ramach spotkania kon-
sultacyjnego odbyła się dyskusja publiczna nad 
rozwiązaniami przyjętymi w projektach miej-
scowych planów. Pomimo wielu informacji 
zapraszających, które ukazały się w mediach 
(www.gryfow.pl, Kurier Gryfowski, BIP Gry-
fów Śląski, ogłoszenia na tablicach) nie pojawił 
się nikt z Ubocza, natomiast zjawił się inwestor 
Eko Serwis i wniósł uwagi do planu, wnosząc 
o „wykreślenie § 5 ust. 3 projektu o brzmieniu: 
„Wyklucza się lokalizację obiektów mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko” 
oraz zmianę treści projektu, poprzez dodanie 
zwrotu „aktywność gospodarcza lub przemysł.” 
W uzasadnieniu napisano m.in. iż na terenie 
omawianej działki znajduje się instalacja wraz 
z infrastrukturą techniczną wykorzystywaną 
dotychczas na potrzeby działalności polegającej 
na magazynowaniu i przetwarzaniu odpadów 
niebezpiecznych i obecny użytkownik nabył 
nieruchomość od KGHM Miedź Lubin w celu 
kontynuowania działalności.

Spalarnia śmieci, której nie będzie,
czyli kolejna afera medialna rozkręcona przez Obywatelski Patrol

12 marca 2018 r. w związku z tym, że na spo-
tkaniu w dniu 27 lutego nie pojawili się miesz-
kańcy Ubocza, jako burmistrz zaproponowałem 
dodatkowe spotkanie konsultacyjne. Przybyli 
tym razem mieszkańcy Ubocza i wyrazili swój 
sprzeciw dla realizacji inwestycji proponowanej 
przez firmę Eko Serwis ze Szczecina. Jeszcze 
do 15 marca można składać uwagi do projektu 
planu. Jako burmistrz, już zapowiedziałem, że 
odrzucę uwagi inwestora do planu. W wypad-
ku odrzucenia uwag zajmą się nimi radni Rady 
Miejskiej Gminy Gryfów Śląski na kwietniowej 
sesji Rady Miejskiej. TAKIE SĄ FAKTY.

Ponieważ rozpętała się burza medialna za 
sprawą fanpage Obywatelski Patrol pana Kami-
la Opolskiego, informuję, iż podawane przezeń 
informacje są oburzające i nieprawdziwe.

NIEPRAWDĄ JEST, ŻE:
• burmistrz Gryfowa prowadzi rozmowy za ple-
cami mieszkańców z firmą Eko Serwis,
• są dokumenty, które mogłyby to potwierdzać 
(nie było innego spotkania z firmą, oprócz jedne-
go w towarzystwie starosty lwóweckiego, o któ-
rym napisałem wyżej),
• burmistrz wydawał jakąkolwiek zgodę popartą 
certyfikatami z dokumentów z odpowiednich 
organów, bowiem inwestor nie wystąpił z takimi 
wnioskami i o żadnej zgodzie nie było mowy.

Szanowni Mieszkańcy!
Przedstawiłem fakty, a także zwróciłem 

uwagę na nieprawdziwe dane, które rozpo-
wszechnia pan Kamil Opolski, bez najmniej-
szego zastanowienia i głębszej refleksji, a przede 
wszystkim nie posiadając podstawowej wiedzy 
w temacie. Uprawiane przez niego dzienni-
karstwo nastawione jest na sianie wśród Was 
strachu, niepewności, prowokację konfliktów 
i waśni. Nie po raz pierwszy do publicznej wia-
domości podawane są przez Obywatelski Patrol 
informacje nieprawdziwe, nierzetelne, krzyw-
dzące, wprowadzające niepokój. W związku 
z powyższym zapowiadam wystąpienie na dro-
gę sądową w tej sprawie.

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
Olgierd Poniźnik
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Podziękowanie za podpisy 
Serdecznie dziękuję mieszkańcom Miasta i Gminy Gryfów za złożenie 

podpisów pod wnioskiem w sprawie wykonywania zastrzyków w przy-
chodni w Gryfowie, w związku z likwidacją świątecznej i nocnej opieki 
medycznej. Składam również serdeczne podziękowanie wszystkim oso-
bom, które zbierały podpisy na terenie Miasta i Sołectw Gminy Gryfów 
Śl. Powyższy wniosek zyskał poparcie mieszkańców, bo dotyczy spraw 
ważnych dla wszystkich, a w szczególności - zdrowia osób starszych, cho-
rych, samotnych, matek z dziećmi i wszystkich nie posiadających własne-
go środka transportu. Podczas wyjazdowej Sesji Rady Miejskiej, która 
odbyła się 6 października 2017 roku w świetlicy w Rząsinach, zwróciłam 
się do naszych władz samorządowych w sprawie wykonywania zastrzy-
ków w przychodni, oraz — wykonywania zastrzyków w domu chorego, 
na zlecenie lekarza. Na początku bieżącego roku ukazała się informacja 
Powiatowego Centrum Zdrowia w Lwówku Śl. podpisana przez Prezes 
Zarządu panią Edytę Malczewską, następującej treści: 

SZANOWNI PAŃSTWO 
Uprzejmie informujemy, iż na terenie Gminy Gryfów Śląski, Lubo-
mierz i Mirsk, w dni wolne od pracy, w ramach nocnej i światecznej 

opieki zdrowotnej, wykonywane są w domu chorego zabiegi 
(iniekcje) zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. 

W celu realizacji zlecenia proszę dokonać zgłoszenia pod numerem 
75 782 0 153 (gabinet nocnej i świątecznej opieki medycznej) 

lub 663 220 115 – bezpośrednio u pielęgniarki wykonującej zabiegi.
Z informacji uzyskanej od pani Prezes wynika, że iniekcje na zlecenie 

lekarza, w domu pacjenta, są wykonywane od października 2017 roku.  
Na terenie wymienionych w powyższym piśmie gmin, wykonywanych 
jest około 30 zastrzyków miesięcznie, w ramach nocnej i świątecznej 
opieki medycznej. W sprawie wykonywania zastrzyków w przychodni 
w  Gryfowie (o co wnioskowaliśmy w akcji zbierania podpisów), otrzy-
małam pismo Burmistrza G.iM. Gryfów Śl. Pana Olgierda Poniźnika, 
z treści którego wynika, że Powiatowe Centrum Zdrowia w Lwówku 
Śląskim byłoby skłonne zorganizować weekendowe dyżury lekarza i pie-
lęgniarki w wymiarze 2 godz. (od 9.00 do 11.00) w siedzibie szpitala przy 
ul. Rzecznej na zasadach komercyjnych, a miesięczny koszt realizacji za-
strzyków wyniósłby 8 tys. zł. Na dzień dzisiejszy brak jest jednoznacz-
nego, oficjalnego stanowiska w tej sprawie. Wbrew deklaracjom o dobrej 
zmianie, dla mieszkańców Gryfowa zmiana ustawowa, która obowiązuje 
od 1.10.2017 roku, spowodowała większe utrudnienia; osoby wymagają-
ce pomocy medycznej w ramach nocnej i świątecznej pomocy zdrowot-
nej, zamiast usługi medycznej na miejscu, w przychodni w Gryfowie, 
w celu wykonania zastrzyku lub uzyskania pomocy lekarskiej w przypad-
ku nagłego zachorowania, jadą około 16 km do szpitala w Lubaniu, lub 
w Lwówku Śląskim.

Helena Okulowska

Obfitych Łask i Błogo-
sławieństw od Chrystusa 

Zmartwychwstałego 
oraz pełnych pokoju 

Świąt Wielkanocnych 
z radosnym Alleluja 

wszystkim mieszkańcom 
Gminy Gryfów Śląski

życzy Senator RP Rafał 
Ślusarz oraz dyrektor 
Biura Senatorskiego 

Urszula Maga
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Był taki 

zespół...

W 1987 roku przy Domu Kultury  
w Olszynie powstał zespół muzyczno-wo-
kalny. Członkowie zespołu byli mieszkań-
cami Olszyny i Gryfowa Śląskiego. 

W skład bandu wchodzili (na zdjęciu od 
lewej): Darek Lewandowski (Gryfów) – 
klawisze, Janusz Motwicki – perkusja, Ka-
zik Czwarkiel – gitara, Bogusia Czwarkiel 
– wokal, Mietek Żuk (Gryfów) – gitara ba-
sowa. Zespół przygrywał na różnych, oko-
licznościowych uroczystościach w Olszynie, 
Gryfowie, Lubaniu itp.

Zygmunt Bodak

Prawnik radzi
W lutowym odcinku naszego cyklu 
prawnik pani Bernadetta Baszak radzi 
co zrobić gdy nie stać nas na założenie sprawy sądowej.

Jeśli mają Państwo pytania związane z zagadnieniem  
poruszanymi przez naszego prawnika, możecie je zadać za 
pośrednictwem Kuriera Gryfowskiego i na jego łamach zo-
stanie udzielona odpowiedź lub też uzyskać nieodpłatną po-
radę prawną w biurze senatora Rafała Ślusarza w każdą środę 
w godz. od 15.00 do 17.00.

Nie stać mnie na założenie 
sprawy sądowej – czy mam jakieś 

wyjście z sytuacji?

Zasadą jest, iż każda sprawa sądowa wiąże się z poniesieniem opłaty, 
jako inicjator sprawy sądowej muszę uiścić opłatę sądową z góry, oczywi-
ście z pewnymi wyjątkami, o których będzie mowa poniżej. Wysokość 
opłat sądowych określa nam ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych i w niej znajdziemy informacje ile mu-
simy zapłacić za daną sprawę i tak np. najemca zalega nam z czynszem 
w wysokości 6 tys. zł opłata sądowa w tym przypadku wynosić będzie 
250 zł, chcemy dokonać podziału majątku pomiędzy byłymi małżonka-
mi – opłata sądowa wynosi 1000 zł, zleceniodawca nie zapłacił nam za 
wykonanie zlecenia 10 tys. zł lub składamy pozew o zapłatę zachowku 
w wysokości 30 tys. zł – opłata sądowa to 5% od tych kwot, czyli odpo-
wiednio 500 zł i 1500 zł, zaś w sprawach o rozwód opłata wynosi 600 zł. 
Jak zatem widać w niektórych sprawach może to być dość spory wydatek. 
Ustawodawca realizując postanowienia konstytucji – dostępu do sądu, 
wprowadził do systemu prawnego instytucję zwolnienia od kosztów są-
dowych. Zgodnie ze wskazaną powyżej ustawą – zwolnienia od kosztów 
sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, 
z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzy-
mania koniecznego dla siebie i rodziny (zwolnienia domagać się mogą 
również osoby prawne np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, i tak 
zwane ułomne osoby prawne np. wspólnoty mieszkaniowe).

W myśl powyższego sąd bada czy osoba wnioskująca o zwolnienie od 
kosztów sądowych jest w stanie je ponieść bez uszczerbku koniecznego 
utrzymania, w głównej mierze zwolnienie to jest dla osób, które mają 
trudną sytuację, choć i tu mogą zdarzyć się wyjątki. Sąd może zwolnić 
osobę w całości od kosztów sądowych lub w części uznając np., że strona 
może uiścić bez uszczerbku koniecznego utrzymania kwotę 200 zł, a po-
nad tą kwotę zwalnia od ponoszenia kosztów sądowych, a zatem czasem 
warto jest próbować uzyskać zwolnienie choćby w części. Ważne – osoba 
w całości zwolniona od kosztów sądowych nie uiszcza opłat sądowych 
i nie ponosi wydatków, które obciążają tymczasowo Skarb Państwa, ale 
zwolnienie od kosztów sądowych nie zwalnia tej osoby od obowiązku 
zwrotu kosztów procesu przeciwnikowi, a więc jeśli sprawę przegramy, 
będziemy musieli zwrócić koszty stronie przez nas pozwanej.

Jak złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych? Wniosek taki 
możemy złożyć już w treści pozwu, czy wniosku, lub też po złożeniu po-
zwu lub wniosku w odpowiedzi na wezwanie sądu do uzupełnienia tak 
zwanych braków formalnych w postaci opłaty sądowej – wówczas odręb-
nym pismem składamy wniosek. Ważne – do wniosku o zwolnienie od 
kosztów sądowych obowiązkowo musimy dołączyć oświadczenie o sta-
nie rodzinnym, majątku, dochodach i źródła utrzymania osoby fizycz-
nej. Oświadczenie takie składamy na urzędowym wzorze, który możemy 
pobrać w sądzie lub na stronie internetowej ministerstwa sprawiedliwości 
(ms.gov.pl w zakładce formularze, formularze pism procesowych w postę-
powaniu cywilnym).W oświadczeniu tym należy podać szczegółowe dane 
o stanie rodzinnym, osobach wchodzących w skład wspólnego gospodar-
stwa domowego, majątku jakim posiadamy (wskazujemy nieruchomości, 
oszczędności zgromadzone np. na rachunku bankowym, inne przedmioty 
wartościowe o wartości przekraczającej 5 tys. zł typu samochód, biżute-
ria, sprzęt rtv), a nadto szczegółowo wskazać dochód uzyskiwany przez 
nas i przez członków naszego gospodarstwa domowego, źródła utrzyma-
nia, a także należy wyszczególnić szczegółowo nasze zobowiązania i stałe 
wydatki. W oświadczeniu tym znajduje się także rubryka „inne dane, któ-
re wnioskodawca uważa za istotne”, tutaj możemy opisać naszą sytuację 
życiową np. niepełnosprawność, choroby itp. Do wniosku możemy za-
łączyć dokumenty potwierdzające naszą sytuację materialną, zdrowotną 
np. zaświadczenie o zarobkach, decyzję z opieki społecznej, dokumenty 
potwierdzające niepełnosprawność, przebieg leczenia, rachunki za media. 
Jeśli oświadczenie nie będzie zawierało wszystkich niezbędnych danych, 
lub gdy sąd będzie chciał „coś” dodatkowo, to zostaniemy wezwani do 
uzupełnienia tych danych. Sąd podejmuje decyzję o naszym zwolnieniu 
od kosztów sądowych w drodze postanowienia, które otrzymamy pocztą. 
Jeśli nie będziemy zadowoleni z decyzji podjętej przez sąd, tzn. sąd nie 
zwolni nas, albo zwolni w części, to wówczas możemy złożyć zażalenie 
do sądu wyższej instancji (dokładne informacje znajdować będą się w po-
uczeniu, zachęcam dla naszego dobra do czytania wszelkich pouczeń).

W niektórych sprawach strona wnosząca pozew nie ma obowiązku 
uiszczenia opłaty sądowej, opłata ta jest tymczasowo pokrywana przez 
Skarb Państwa, sprawy te są szczegółowo wymienione w art. 94 i na-
stępnych ustawy wskazanej we wstępie i są to np.: sprawy o alimenty, 
o ustalenie ojcostwa, sprawy pracownicze, sprawy z zakresu ubezpieczeń 
społecznych.



10 KURIER GRYFOWSKI   MARZEC 2018

Kwisonalia 2018 – Przystań nad Kwisą

Mamy dla Państwa kolejne ciekawe informacje dotyczące Kwisona-
liów 2018 w ich zmienionej formule. Serdecznie zapraszamy do zapo-
znania się, a także niezmiennie zachęcamy Państwa do rezerwowania 
czasu 2 i 3 czerwca, by być wówczas z nami – w samym środku wyda-
rzeń. Gościnna Przystań nad Kwisą zaprasza. Nie może tam Państwa 
zabraknąć.

Partnerstwo Izerskie Stowarzyszenie LGD 
partnerem Kwisonaliów! 

Partnerstwo Izerskie to stowarzyszenie 
z  ogromnym doświadczeniem w organizacji im-
prez, niesamowitym potencjałem merytorycznym, 
swoista kopalnia pomysłów i wytwórnia dobrej 
energii. Ich udział w organizacji Kwisonaliów 2018 
przełoży się na rzeczy niezwykłe, które zadzieją 
się nad Kwisą. Jesteśmy ogromnie wdzięczni, że 
Partnerstwo Izerskie wchodzi do gry. Mając takiego partnera, jesteśmy 
silniejsi o lata doświadczeń i nieocenioną pomoc fachowców. Zapraszamy 
na stronę naszego partnera: www.lgdpartnerstwoizerskie.pl

Talenty drzemiące na Pogórzu

Sztuka ludowa odzwierciedla bogactwo 
tradycji Pogórza Izerskiego oraz ogromne ta-
lenty drzemiące w jego mieszkańcach. Swoją 
unikalnością, bogactwem form oraz niezwy-
kłym pięknem rękodzieło sprawia, że każde 
wnętrze staje się bliższe sercu.

Bez względu na to, czy interesuje Cię 
decoupage, filcowanie, tworzenie biżuterii, 
szycie czy też szydełkowanie na Pogórzu znaj-
dziesz coś dla siebie. Pasjonuje Cię filcowanie?  
Zapraszamy do Wrzeszczyna do Kowalo-
wych Skał, oraz do Wioski Barwnych Wąt-
ków w  Chrośnicy gdzie najstarsza technika 
barwienia włókien dziś nabiera coraz większej 
popularności nie tylko ze względu na trendy 
w modzie ale również na łatwość wykonania i 
coraz większą dostępność materiałów. 

Zapraszamy na decoupage – technikę 
ozdabiania różnych powierzchni wzorami 
wyciętymi z serwetek pokrytych kilkoma 
warstwami lakieru, często z dekoracyjnymi 
spękaniami. Różne przedmioty codzienne-
go użytku – meble, szkatułki, lampy, zegary, 
bombki świąteczne mogą zmienić się w arcy-
dzieło np. Starej Kamienicy kieliszek potrafi 
się przekształcić w magiczny lampion. Oso-
by lubujące się w ręcznie tworzonej biżuterii 
zachwycą korale cisowe z Henrykowa Lu-
bańskiego a  bogate lwóweckie pola agatowe 
dostarczają niepowtarzalnych kamieni do 
wyrobu kolczyków, naszyjników czy zawie-
szek i bransoletek. Dla zwolenników szycia, 
haftowania i szydełkowania mamy bogatą 

ofertę. Zawidowskie hafty, wyroby szy-
dełkowe z Radostowa Górnego i Olszyny 
ozdobią nie jeden dom w obrusy, serwety 
i firany. W bogatej ofercie Pogórza Izerskie-
go znajdą państwo obrazy olejne, akwarele, 
pastele, grafiki. Galerie nasze zawierają ob-
razy przedstawiające klasyczne tematy takie 
jak martwa natura, kwiaty, ale i abstrakcje. 
Wleńskie grafiki, akwarele ze Starej Kamie-
nicy, zdobią już nie jedną ścianę, a piękne 
widoki Izerskie są natchnieniem dla wielu 
plastyków malarzy z Mirska, Kopańca czy 
Lubkowa. Partnerstwo Izerskie na swym 
terenie ma liczne pracownie szkła artystycz-
nego. Witraże Antoniowskie, unikatowe 
wyroby z Tomaszowa Bolesławieckiego czy też grawerowane szkło z Chrom-
ca znalazły swych entuzjastów w Polsce i poza jej granicami. Pięknie ręcznie 
zdobiona ceramika z Nowogrodźca i Rudzicy posłuży nam na kuchennym 
stole bo kawa pita z takiej filiżanki nie tylko świetnie smakuje ale i oko cieszy, 
a ceramiczna biżuteria gwarantuje swą niepowtarzalność. Rzeźba w drewnie, 
piaskowcu i marmurze, kowalstwo ozdobne i wiele nietypowych dzieł które 
trudno jest sklasyfikować, bo jak nazwać skrzaty Izerskie wędrujące po baj-
kowej krainie, bawiąc naszych milusińskich, figurki z masy solnej, wyroby 
z lawendy czy lubomierskie frywolitki. Jedne powstają w pracowniach inne 
w zaciszu domowych pokoi; jedne eksponowane są w galeriach, na wysta-
wach a niektóre skrywają się czekając na odkrycie i pokazanie światu.

My, wiele z opisywanych tu wspaniałości chcemy pokazać światu 
podczas Kwisonaliów 2018. Zapraszamy!

Festiwal piwa rzemieślniczego – nowa fala

Tego jeszcze nie było! Celem tego festiwalu jest pokazanie czegoś no-
wego, co odbiega od standardów i komercji. NOWA FALA manifestuje 
wyczerpanie dawnych środków wyrazu, ale również promuje prezento-
wanie nowych, prowokacyjnych. Jest buntem przeciwko ograniczeniom. 
Akceptuje nowe normy etyczne i nowy styl życia. Promuje oryginalność 
stylu / formy i nowości techniczne.

SMAK PIWA MOŻNA POKAZAĆ!
Są różne nietypowe smaki np. szokująca goryczka, piwa kwaśne, 

cierpkie niezbalansowane, niespotykane owoce, połączenia kwaśny i sło-
ny, nietypowe dodatki... śledź, czosnek, igły sosny… Co Państwo na to?
A może... STYLE NOWOFALOWE – dzikie i kwaśne?

Kwaśne piwa to nowość dla zwykłych piwoszy. Podobnie z piwa-
mi silnie fenolowymi. Stosowanie różnych kultur bakterii oraz dzikich 
szczepów drożdży wywołuje kwaśność. Mamy nieograniczone możliwo-
ści wprowadzania nowych smaków, choćby stosowanie świeżych owoców 
i naturalnych wyciągów… Piwo jako dzieło sztuki piwowarskiej...

W Gryfowie. W Przystani nad Kwisą. 2 i 3 czerwca 2018 r. Zapra-
szamy!

Warsztaty piwowarskie i pokaz warzenia piwa
 Dla chętnych w cenie 10 zł będzie możliwość spotkania się z piwowa-

rami domowymi, którzy będą mieli do pokazania swoje wyroby i pokażą 
sposób warzenia piwa domowym sposobem. Będzie można porozmawiać, 
zobaczyć sprzęt potrzebny do produkcji i rozlewu piwa w domu i… nie 
tylko. 

Komitet organizacyjny Kwisonaliów 2018
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W Gminie Gryfów Śląski płoną kolejne łąki. Pomimo próśb 
i  gróźb nie udaje nam się od lat zahamować tego straszliwego 
z  wielu względów procederu. Nie przemawiają żadne logiczne 
przesłanki, przepisy, apele wypalamy trawy bo...tak. Proceder ten 
okazuje się być naszym głęboko skrywanym narodowym hobby, 
które w marcu odradza się niczym Fenix z popiołów. Wraz z pierw-
szymi nieśmiałymi promieniami słońca i pierwszymi spacerkami, 
trochę chyba z nudów, z braku wyobraźni, z nicnierobienia albo 
z zupełnie innego powodu, WYPALAMY. A kto wypala trawy 
jest przestępcą! Powiecie, że to wykroczenie? Nie, bo w tle stoją 
potencjalne ludzkie dramaty. Nasza czytelniczka – mieszkanka 
jednej z okolicznych wsi, regularnie dwa razy w roku drży o swój 
dobytek, bo ogień wypalacza dochodzi coraz bliżej. „Czy można 
coś z tym zrobić?” – pyta zdesperowana kobieta. Próbujemy w ta-
kim razie. Drogi mieszkańcu gminy Gryfów Śląski, droga miesz-
kanko, którzy dopuszczacie się wypalania traw!

Jest nam za was strasznie wstyd, mieszkamy w jednym mie-
ście, mijamy się na ulicy, nasze dzieci chodzą do jednej szkoły, 
być może podajemy sobie ręce. Gdybyśmy wiedzieli, że to wy, nie 
podalibyśmy wam ręki. Pozwalibyśmy was za to to sądu, zawia-
domili policję, zrobilibyśmy wszystko, żebyście nie uniknęli kary.  
Jesteście bowiem przestępcami!  

Nie apelujemy już do was, bo niczego się nie nauczyliście, nic 
nie zrozumieliście, łamiecie prawo i nie chcemy z wami mieć nic 
wspólnego. Poza jednym – chcemy was złapać!

Dlatego apelujemy do mieszkańców gminy o pomoc w ustala-
niu sprawców! Nie bójcie się donieść na przestępcę! Przerwijmy 
zamknięty krąg milczenia! To nasza gmina, nasza przyroda, na-
sze łąki, nasze bezpieczeństwo. Nikt nie ma prawa tego niszczyć.  
A skoro to robi niech za to odpowie zgodnie z polskim prawem! 

STOP POBŁAŻANIU GŁUPCOM!

W telegraficznym skrócie: 
Wypalanie traw jest zabronione i pociąga za sobą odpowie-

dzialność karną.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:

• art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, 
rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcino-
wisk i szuwarów”. 
• art. 131 pkt. 12 stanowi: Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, 
rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, 
podlega karze aresztu albo grzywny.

Kodeks wykroczeń:
• art. 82 § 1 Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować 
pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia się 

Jesteście przestępcami!

działania ratowniczego lub ewakuacji (...) podlega karze aresztu, 
grzywny albo karze nagany
• art. 82 § 3 Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obsza-
rze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 
m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego 
celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych 
i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, 
grzywny albo karze nagany.
• art. 82 § 4 Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na 
polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, 
zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób 
powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapew-
nienia stałego nadzoru miejsca wypalania, podlega karze aresztu, 
grzywny albo karze nagany.
• art. 82 § 5 Kto w inny sposób nieostrożnie obchodzi się z ogniem, 
podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Kodeks karny:
Jeśli wypalanie traw spowoduje pożar lub stworzy bezpośrednie 
niebezpieczeństwo dla ludzi, zwierząt czy roślinności, wtedy ten 
czyn traktowany jest jako przestępstwo.
Za przestępstwo z art. 163 § 1 Kodeksu Karnego odpowiada ten, 
kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu 
osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru. 
Osoba taka podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
Zgodnie z art. 164 § 1 ten, kto sprowadza bezpośrednie niebez-
pieczeństwo zdarzenia określonego w art. 163 § 1, podlega karze 
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Natomiast art.181 § 1 Kodeksu Karnego stanowi: Kto powoduje 
zniszczenie w świecie roślinności lub zwierzęcym w znacznych roz-
miarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
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W SP w Uboczu
Żegnamy karnawał
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Kurier Gryfowski

13 lutego dbyła się zabawa walentynkowa, w której wzięli udział wszy-
scy uczniowie naszej szkoły. Piękna dekoracja auli i oprawa muzyczna 
została przygotowana przez Samorząd Uczniowski. Podczas zabawy 
uczniowie mogli wzmocnić się słodkimi pysznościami przygotowanymi 
przez uczniów z SU i klasę VI pod opieką Rodziców. Tego dnia każdy 
mógł wysłać specjalnie przez siebie wykonaną walentynkę dzięki kursują-
cej po szkole „Poczcie walentynkowej”. Podczas zabawy uczniowie mogli 
wybierać i dedykować swoje ulubione utwory muzyczne. Tym wesołym 
akcentem pożegnaliśmy karnawał. 

Szkoła przyszłości
Z radością informujemy, iż Szkoła Podstawowa im. W. S. Reymon-

ta w  Uboczu od 1 lutego 2018 r. bierze udział w projekcie unijnym  
pt. „Szkoły przyszłości – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w gmi-
nie Gryfów Śląski”. W ramach projektu uczniowie uczestniczą w rozma-
itych zajęciach rozwijających uzdolnienia, dydaktyczno-wyrównawczych, 
terapii pedagogicznej, zajęciach z psychologiem i logopedą realizowanych 
na terenie szkoły. Ponadto, szkoła uzyska nowoczesny sprzęt multime-
dialny (tablice interaktywne, laptopy, tablety, urządzenia wielofunkcyjne 
oraz pomoce dydaktyczne do zajęć językowych i przyrodniczo-matema-
tycznych) do pełnej dyspozycji naszych uczniów i nauczycieli. 

Projekt potrwa do końca grudnia 2019 roku.

Wizyta w kinie „Wawel”
6 marca uczniowie z klas III –VII udali się na wycieczkę do kina  

„Wawel” w Lubaniu na projekcję wzruszającego filmu „Cudowny chło-
pak”. Była to dla nas interesująca lekcja tolerancji i akceptacji osób o od-
miennym wyglądzie. Po seansie, pełni refleksji wróciliśmy do szkoły na 
zajęcia lekcyjne. Natomiast 13 marca dzieci z oddziału przedszkolnego 
i z klas młodszych obejrzą zabawny film dla dzieci „Fernando”.

Niech pogoda ducha towarzyszy 
Wam w trudzie każdego dnia, 
a radość serca w odpoczynku.

Wesołego Alleluja!
Sybirakom, honorowym 

członkom oraz ich rodzinom
życzy

Związek Koła Sybiraków 
w Gryfowie Śląskim

Monika Maciejko, Alicja Celejowska
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2018 r. 
– CO DALEJ W PACZCE?

SZLACHETNA PACZKA pracuje pełną parą przez cały „okrągły” 
rok. To nie tylko tradycyjnie Weekend Cudów w grudniu. 

Po raz pierwszy w tej edycji – od stycznia do końca marca br. – wo-
lontariusze odwiedzają ponownie (minimum dwa razy) „swoje” rodziny 
po Finale, by dowiedzieć się, jak wygląda aktualnie ich sytuacja oraz czy 
mogą jeszcze w jakiś sposób im pomóc. 

Ponadto są w toku projekty specjalistyczne, takie jak: Paczka Senio-
rów, Paczka Prawników oraz Paczka Lekarzy.

Za nami styczniowa Ogólnopolska Gala SZP i AP w Krakowie oraz 
lutowe Wojewódzkie Gale Półmetkowe Paczki i Akademii – będące pod-
sumowaniami dotychczasowych działań na różnych szczeblach i podzię-
kowaniami dla wszystkich wolontariuszy za wykonaną pracę oraz zaan-
gażowanie.

SuperW nie osiadają więc na laurach, tylko nadal prężnie działają, po-
dejmując kolejne wyzwania czy też szukając nowych możliwości rozwoju. 
Podsumowując – pracujemy, by ludzie radzili sobie w życiu, by sobie na-
wzajem pomagali i by zarabiali jak najwięcej.

Opracowanie własne na podstawie materiałów Szlachetnej Paczki.
Marcin Lewandowski, SuperW rejonu Gryfów Śl.

Ludzie potrzebują SZLACHETNEJ PACZKI, a  PACZKA potrze-
buje Twojej pomocy! Przekazując 1% na SZLACHETNĄ PACZKĘ, 
pomagasz: mądrze, najbardziej potrzebującym oraz pięknie. Rozlicza-
jąc się razem z nami, sprawiasz, że możemy nadal pomagać i walczyć 
z  biedą w Polsce! Cały rok pracujemy i walczymy, by zmieniać historie 
życia rodzin w potrzebie, seniorów, samotnych, chorych, doświadczonych 
przez los! Bez wsparcia darczyńców realizacja tej misji jest niemożliwa.  
Czy wiesz, że 8 mln Polaków doświadcza ubóstwa i wykluczenia społecz-
nego, a blisko połowa osób niepełnosprawnych deklaruje, że nie zawsze 
starcza im na jedzenie? Razem możemy spróbować to zmienić. Dlatego 
zamień swój 1% podatku w dobro! Aby przekazać cenny dar w postaci 
1% podatku, wystarczy wpisać w zeznaniu rocznym jego kwotę, numer 
KRS 0000050905 oraz cel szczegółowy: SZLACHETNA PACZKA. 
Samym przelaniem środków zajmie się Urząd Skarbowy. 

DLACZEGO WARTO PRZEKAZAĆ 
1% PODATKU SZLACHETNEJ PACZCE?

1. Wiesz, komu pomagamy. To najubożsi. Szukamy ich, sprawdzamy, czy 
są biedni. Nie pomagamy tym, którzy żyją z tego, że wyglądają na biednych. 
2. Nasza pomoc jest tania. Wymyśliliśmy pomysł na to, aby to darczyńcy 
przygotowywali pomoc dla najbiedniejszych. My tylko łączymy biednych 
i bogatych. Gdybyśmy wszystko robili sami, byłoby bardzo drogo. 
3. Nasza pomoc jest przemyślana. Pracujemy z biznesem, od którego 
otrzymujemy wsparcie technologiczne, logistyczne i zarządcze. Dzięki 
temu to, co robimy jest dobrze zorganizowane i tanie. Za nas pracują sys-
temy informatyczne. A wiele firm nieodpłatnie wspiera nasze działania. 
4. Nasza pomoc jest mądra. Jak napisała pewna pani: za wszystkie prezen-
ty dziękuje, ale najbardziej za perfumy dla mnie i mojej 80-letniej mamy.  
To nie rzeczy pomagają, ale ludzie. Jak ten prezent. Perfumy służą przecież 
do tego, aby ktoś czuł się piękniejszym. By był otwarty na innych i szukał 
nowych możliwości. Tak rozumiemy naszą mądrą pomoc. 
5. Mamy już sporo doświadczeń. Bywały lata, w których nie potrafiliśmy 
utrzymać Paczki. Ks. Jacek mówi, że dwa lata nie spał, a siedem ma wy-
ciętych z życiorysu. A mimo to przetrwaliśmy. Jako idealiści, którzy nie 
zrażają się trudnościami i walczą o lepszy świat. 
6. Lubimy ludzi. Wydobywamy to, co mają w sobie najpiękniejszego. 
Są u nas darczyńcami, wolontariuszami, rodzinami w potrzebie. Są dzieć-
mi w AKADEMI PRZYSZŁOŚCI, tutorami. Inwestorami społecznymi.  
Filantropami. Tych, których lubimy jest bardzo, bardzo dużo. 
7. Mamy strategię. Działamy w sposób przemyślany. Najpierw chcieli-
śmy połączyć biednych i bogatych. Teraz marzymy o tym, aby nie było już 
biednych. Chcemy uczyć ludzi, jak zarabiać więcej. Bo jak wszyscy będą 
dobrze zarabiali, to nie będzie biedy. Nie chcemy biedy. Chcemy społe-
czeństwa, które lubi pomagać sobie nawzajem. 
8. Rozwijamy PACZKĘ. Tworzymy kolejne projekty, które pozwalają lu-
dziom uwolnić się z więzienia biedy: A) Paczka Seniorów – nie podniesie-
my wysokości emerytury, ale możemy starszym osobom znaleźć przyjaciół. 
B) Paczka Prawników – bo czasami problemy prawne mogą doprowadzić 
do degradacji całej rodziny. A nasi prawnicy, to oczywiście wolontariusze. 
C) Paczka Lekarzy – bo lepszy jeden życzliwy lekarz, niż sto przychodni. 
D) Paczka Biznesu – już uczymy ludzi, jak zarabiać więcej. Na razie pra-
cujemy z wolontariuszami, a oni mają misję pójścia do rodziny i uczenia jej 
gospodarności. Bo tak jest taniej.
9. PACZKA łączy fajnych ludzi. Bardzo fajnych! Co roku mamy bardzo 
dużo zgłoszeń, aby podzielić się z innymi naszymi wolontariuszami. 
10. Rozwój PACZKI zależy wyłącznie od Darczyńców – bez Waszej po-
mocy nie możemy skutecznie kontynuować naszej misji. Pomóż Paczce!
„Mówi się: nie ryba, ale wędka. Jeśli jednak ktoś nie ma mentalności węd-
karza, sprzeda wędkę i kupi ryby. Szkoła to wędka. Ale wielu młodych ludzi 
marnuje w niej czas. My kształtujemy mentalność wędkarza. Bo jak ktoś 
ma mentalność wędkarza, to z kija zrobi wędkę. My kształtujemy w lu-

Szlachetny 1% to inwestycja, 
która pomnaża dobro!

dziach życiową zaradność. To najnowocześniejsza i najmądrzejsza pomoc 
na świecie. 
Jezus powiedział: pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną /Łk 
16, 9/. Do tej pory myślałem, że pieniądz, to pieniądz. A Jezus podpo-
wiada: pieniądz ma swój adres. Ma dedykację. Jest dobrem, które trzymasz 
w swoim ręku i które możesz przekazać innym. Pieniądz ma moc czynienia 
przyjaciół. Razem z nami, Twój 1% może zamienić się w SZLACHETNY 
PROCENT.” Ksiądz Jacek WIOSNA Stryczek – prezes, Stowarzyszenie 
WIOSNA i pomysłodawca Szlachetnej Paczki 
Warto mieć na uwadze fakt, że rozliczenie swojego PIT-a to doskonała 
okazja, by tchnąć energię w tak ambitne projekty, które pochłaniają koszty. 
Stowarzyszenie WIOSNA skupia prawdziwych idealistów, którzy realizu-
ją takie działania z potrzeby czynienia dobra i zmiany społecznej. Dzięki 
nim Polska bogaci się, a ludzie zmieniają swoją mentalność z korzyścią dla 
wszystkich. Zatem wszyscy sympatycy SZLACHETNEJ PACZKI pamię-
tają o niej także w okresie rozliczeń podatkowych, kiedy decydują, komu 
przekazać 1% swojego podatku. Dzięki 1% podatku możemy przekonać 
się naocznie, gdy tak niewiele potrafi zdziałać tak wiele.

Opracowanie własne na podstawie materiałów Szlachetnej Paczki 
 Marcin Lewandowski
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W sobotę 10 marca w świetlicy wiejskiej w Wieży odbyło się spotkanie 
z okazji Dnia Kobiet. Każda z przybyłych pań otrzymała kwiatka wraz z 
życzeniami. Kolejną atrakcją tego wyjątkowego popołudnia było radosne 
granie Gryfowskiej Kapeli Podwórkowej. Było wesoło i sympatycznie. 
Panie spędziły miło czas przy słodkim poczęstunku zanim wróciły do 
swoich codziennych obowiązków. Dziękuję serdecznie za pomoc w ob-
słudze oraz za przygotowanie ciast pani Małgorzacie Makuchowskiej, 
Bożenie Burak oraz panu Jerzemu Guzemu.

8 marca w świetlicy wiejskiej w Krzewiu Wielkim odbyło się spotka-
nie Pań z naszego sołectwa z okazji Dnia Kobiet. Zorganizowane zo-
stało przez Koło Gospodyń Wiejskich na czele z panią Bożeną Jagiełło.  
Był słodki poczęstunek, życzenia i słodki upominek od radnego po-
wiatowego Tadeusza Jagiełły dla wszystkich kobiet z okazji ich święta. 
 Było słodko i wesoło. Już teraz zapraszamy na uroczystość za rok. 

 Sołtys Krzewia Wielkiego Anna Wieliczko

Dzień Kobiet w Wieży

Sołtys Wieży Barbara Pasiak

Kobiece świętowanie 
w Krzewiu Wielkim

18 lutego 30-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili państwo Krysty-
na i Bronisław Muzyka z Młyńska. Uroczystość rozpoczęła się w miej-
scowym kościele mszą świętą w intencji jubilatów. Były życzenia od ks. 
Szymona, sołtys Młyńska, miejscowych strażaków, przybyłej rodziny, 
parafian i znajomych. Na cześć jubilatów odezwała się syrena strażacka.  
Na co dzień pani Krystyna Muzyka prowadzi miejscowy sklep spożyw-
czy. Jest zawsze uczynna i nigdy nie odmówi powieszenia ważnych ogło-
szeń także w sklepie. Jej mąż Bronisław jest pracownikiem pobliskiego  
Polmexu w Proszówce. Od lat jest czynnym strażakiem Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Młyńsku. Mają dwoje dorosłych dzieci syna Łukasza 
i córkę Justynę. Państwu Krystynie i Bronisławowi Muzyka dużo zdro-
wia, pięknych chwil słońca w rodzinie oraz dalszych szczęśliwych lat ży-
cia z okazji Perłowych Godów życzy 

Sołtys Młyńska Maria Sosnowska

8 marca w świetlicy wiejskiej w Proszówce odbyło się spotkanie z oka-
zji Dnia Kobiet. Podczas uroczystości życzenia dla naszych Pań złożyli 
radny Jerzy Guzy wraz z sołtysem Janem Augustem. Były kwiaty i słod-
ki poczęstunek, całe spotkanie umilał występ męskiej części zespołu  
„Sołtysowe Gryfinki". Panie były bardzo zadowolone ze spędzonego 
w miłej atmosferze wieczoru. Życzę wszystkim kobietom tak miłych wie-
czorów na co dzień. 

Sołtys Proszówki Jan August

Dzień Kobiet w Proszówce

30 lat razem
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3 marca drużyna trampkarzy Szkółki Piłkarskiej UKS Gryfów wzięła 
udział w kolejnych rozgrywkach piłki halowej. Tym razem nasza drużyna 
(grając praktycznie młodszym rocznikiem) pojechała na turniej do Złoto-
ryi, który odbył się pod patronatem Burmistrza Miasta Złotoryja.
  W turnieju wzięło udział 7 drużyn w tym dwie reprezentowane przez 
gospodarza tj.: Górnik Złotoryja I, Górnik Złotoryja II, Wilkowianka 
Wilków,  Football Academy Legnica, LOTNIK Jeżów Sudecki,  Chojno-
wianka Chojnów, UKS Gryfów Śląski.

Mecze rozgrywane były systemem każdy z każdym, gdzie czas trwa-
nia jednego spotkania wynosił 10 minut i każda drużyna rozgrywała 
po sześć meczy. Zgodnie z regulaminem rozgrywek liczba zawodni-
ków biorących udział w meczu dla jednej drużyny wyniosła 4+1 w polu. 
W tym turnieju mogli grać zawodnicy urodzeni w 2003 roku oraz starsze 
dziewczyny. Nasz zespół składał się głównie z zawodników z rocznika 
2004 i 2005. W bramce wystąpił nasz młodzik (Jakub Nowosielski rocz-
nik 2006 – czyli trzy lata młodszy).

3 marca drużynę Szkółki Piłkarskiej UKS Gryfów Ślaski pod wodzą 
trenera Arkadiusza Cichonia reprezentowali: Jakub Nowosielski – bram-
karz (rocznik 2006), Oskar Pietruszewski – rocznik 2004  (1 bramka 
w turnieju), Dawid Kraft – rocznik 2004 (4 bramki w turnieju), Mikołaj 
Pasternak – rocznik 2004 (2 bramki w turnieju), Filip Drążek – rocznik 
2004, Oliwia Ferensowicz – rocznik 2002 (1 bramka w turnieju), Piotr 
Szurmiej – rocznik 2005, Szymon Mazik – rocznik 2005, Mateusz Bigaj 
– rocznik 2003, Patryk Wiktorowicz rocznik 2005

Ostatecznie SZKÓŁKA PIŁKARSKA UKS Gryfów Ślaski zajęła  
II miejsce odbierając osobiście puchar z rąk Burmistrza Miasta Złotory-
ja, który dodatkowo ufundował nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych 
drużyn. Dzięki dobremu miejscu i wsparciu Burmistrza Złotoryi drużyna 
nasza zdobyła nagrodę w postaci torby firmy JAKO na piłki.

Turniej halowy w Złotoryi

W większości zawodów halowych i tym razem zostali wyłonieni naj-
lepsi zawodnicy w tym najlepszy strzelec, najlepszy zawodnik oraz naj-
lepszy bramkarz turnieju, którym to okazał się zawodnik naszej drużyny 
Jakub Nowosielski (zarazem najmłodszy uczestnik turnieju – rocznik 
2006). Wyróżniony statuetką oraz nagrodą rzeczową bramkarz (grający, 
na co dzień w młodzikach) z uwagi na absencje innego zawodnika został 
powołany przez trenera w trybie awaryjnym, gdzie na jego sukces zapra-
cowała cała drużyna. Miło jest patrzeć jak nasi zawodnicy odnoszą ko-
lejne sukcesy. Przypomnieć należy, iż był to już trzeci turniej trampkarzy 
w tym roku i drugi zdobyty puchar!

25 lutego Zarząd, członkowie i zaproszeni goście spotkali się na Zebraniu Sprawozdawczym, 
podczas którego przedstawiono raporty z działalności w roku 2017 i przedstawiono projekty na 
bieżący rok. Wręczono odznaczenia:  odznakę „Za wysługę lat V” otrzymali druhowie: Maciej 
Burkot, Paweł Wołoszyn, Piotr Dąbrowa, Grzegorz Łoziński, Marcin Niebieszczański. Druh-
na Kamila Zajączkowska została odznaczona odznaką „Za wysługę lat XV”. Najmłodsze druh-
ny Dominika i Wiktoria odebrały z rąk Komendanta Powiatowego PSP w Lwówku Śl. medale  
„za dobre serduszko dla OSP Proszówka”. 

Podziękowania wręczono także osobom, które zawsze wspierają nas w naszych działaniach  
– Komendant mł. bryg. Mariusz Mróz, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku 
OSP RP Henryk Leśków, st. kpt. Mariusz Ożogowski Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkole-
niowego  PSP w Lwówku Śl. oraz Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Proszówki Agnieszka August. 
Wielkie słowa podziękowania należą się Janowi Kownackiemu, głównemu wykonawcy moderni-
zacji naszej remizy!

 sekretarz OSP Proszówka Kamila Zajączkowska

Zebranie sprawozdawcze w OSP Proszówka

Dominika i Wiktoria dumnie pozują z medalami.
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Jeszcze nie ma wiosny, ale już coś zaczyna się dziać w przyrodzie.  
Odczuwamy to także w naszej Kapeli. Powoli wybudzamy się z zimowe-
go snu i zaczynamy grać. Polecamy swoje wesołe towarzystwo. Jesteśmy 
otwarci na nowe wyzwania. 
A ostatnio było tak:
• 20 lutego Kapela została zaproszona na 50-lecie pożycia małżeńskiego 
państwa Janiny i Kazimierza Reszków z Gryfowa Śląskiego.

• 10 marca Kapela przygrywała Paniom z okazji Dnia Kobiet w sołectwie 
Wieża.

• 11 marca Kapela była zaproszona po raz trzeci na Spotkanie Krystyn 
i Bożen w Lwówku Śląskim w restauracji Rycerska. W uroczystości uczest-
niczyło także 9 pań z Gryfowa Śląskiego o imionach Krystyna i Bożena.

Zygmunt Bodak

Nowy sezon Gryfowskiej Kapeli Podwórkowej

Fot. lwowecki.info


