Dzień Sybiraka

17 września, jak co roku, obchodziliśmy Dzień Sybiraka. Z okazji
78. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę w gryfowskim kościele została odprawiona msza święta w intencji Sybiraków i ich rodzin. Po nabożeństwie
Sybiracy i goście zaproszeni spotkali się w restauracji „La Storia”. Spotkanie rozpoczęto chwilą ciszy upamiętniającą Sybiraków, którzy odeszli do
wieczności. Następnie, prezes koła Elwira Urbańska powitała Sybiraków
i osoby towarzyszące oraz gości: sekretarza gminy Jerzego Andrzejczaka,
dyrektor gimnazjum Alicję Kownacką oraz dyrektor Biblioteki Publicznej
w Gryfowie Śląskim Marzenę Wojciechowską.
Miłym punktem spotkania była 90. rocznica urodzin Sybiraczki pani
Reginy Matusewicz. Z okazji pięknego jubileuszu, prezes złożyła solenizantce życzenia oraz wręczyła bukiet kwiatów. Głos zabrali również zaproszeni goście życząc Sybirakom dalszych lat w jak najlepszym zdrowiu.
Spotkanie zakończono przy wspólnym posiłku, w serdecznej atmosferze
sprzyjającej wspomnieniom i rozmowom.
M.

Skaliny w Gryfowie
Zespół folklorystyczny Skaliny jechał ze Słowacji do Lwówka Ślaskiego na festiwal „Dary lasu”. W ramach współpracy z Powiatem Lwóweckim,
zatrzymali się na krótką chwilę w Gryfowie, gdzie przyjęli ich przedstawiciele Urzędu Gminy i Miasta, ośrodka kultury i biblioteki. Po ratuszu delegację
oprowadził i opieką objął sekretarz gminy Jerzy Andrzejczak. Dzięki niezawodnej Gryfowskiej Kapeli Podwórkowej Słowacy poczuli się u nas jak w domu,
a koncert, który spontanicznie dali na rynku na długo zostanie w pamięci gryfowian, którzy akurat znaleźli się w centrum wydarzeń.
M.
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Od pomysłu do realizacji
Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium.
									

Zbliża się 150 rocznica
urodzin Józefa Piłsudskiego pierwszego marszałka
Polski genialnego dowódcy, wybitnego stratega
i polityka, a przede wszystkim wizjonera. 11 listopada podczas obchodów
Święta Niepodległości na
gryfowskim rynku odbędzie się odsłonięcie tablicy
pamiątkowej ku czci marszałka Józefa Piłsudskiego.
Inicjatorką umieszczenia tablicy na ścianie ratusza jest pani Krystyna Rapacka-Świerkocka. Z tej okazji redaktorzy Kuriera Gryfowskiego przeprowadzili z panią Krystyną krótką rozmowę.
Pani Krystyno, jak zrodził się pomysł umieszczenia na gryfowskim ratuszu tablicy poświęconej Józefowi Piłsudskiemu?
Dla mnie bardzo ważne jest poczucie tożsamości narodowej, posiadanie w tej kwestii autorytetów. Zrozumienie roli męża stanu związane jest
z prawem człowieka do wolności. Są różne definicje wolności. Wolność
to szukanie prawdy o sobie i otaczającym świecie. Wolność to także życie
wśród mądrych ludzi i wiedza, że jutro tworzymy dziś. Patriotyzm to nie
polityka, to umiłowanie swojego miejsca na ziemi. Pamięć o tych, którzy to
miejsce tworzyli i o nie walczyli. Józef Piłsudski był w tej dziedzinie niekwestionowanym autorytetem. Tablice, pomniki, ulice jego imienia znajdują się
w wielu miastach w Polsce. Dlaczego więc Gryfów nie miałby w ten symboliczny, a jednak ważny dla potomnych sposób nie uczcić pamięci wielkiego
wodza?
W historii pani rodziny jest wątek związany z Józefem Piłsudskim.
To prawda. Mój dziadek był legionistą w randze majora. Walczył w legionach marszałka Józefa Piłsudskiego. Ojciec natomiast był żołnierzem
w Korpusie Ochrony Pogranicza, w którym służyli patrioci. Ojciec w 1945
roku uciekał ze stron rodzinnych z wyrokiem śmierci za działalność w Armii Krajowej. Przystań znalazł w Gryfowie Śląskim. W 1946 roku ściągnął
tu rodzinę. Wiele lat później, ze względu na pamięć o dzieciństwie w Gryfowie Śląskim, wybudowałam tutaj własny dom.
Jest pani osobą bardzo aktywną, niepoddającą się upływowi czasu.
Aktywna byłam zawsze. Jestem dziewczynką z Gryfowa, której Bóg dał
niezłą głowę. Uważam, że całe życie trzeba się uczyć, bo tym charaktery-

Józef Piłsudski

zuje się człowiek mądry. Sama już po siedemdziesiątce zrobiłam studia
podyplomowe z zakresu kulturoznawstwa oraz historii sztuki. W młodości
studiowałam technologię żywienia i prawo. Następnie podyplomowo pedagogikę, organizację i zarządzanie oświatą, religioznawstwo, a także etykę
oraz przedsiębiorczość.
Pani praca zawodowa to także zaskakujące zwroty akcji.
Zgodnie z kierunkiem moich studiów pracowałam jako kierownik
działu przetwórstwa, a następnie kierownik laboratorium spożywczego.
To nie była jednak praca dla mnie. Odnalazłam się dopiero w szkole
– w Zespole Szkół Gastronomicznych, gdzie przepracowałam 20 lat.
Praca nauczyciela to piękna i bardzo ważna profesja. Po tych dwudziestu latach wiele się nauczyłam i sama stworzyłam szkołę na miarę moich marzeń.
Jest to Szkoła Hotelarsko- Gastronomiczna HO-GA we Wrocławiu, która
z sukcesami działa do dzisiaj. Jako dyrektor pracuję tam już 26 lat.
Co uważa pani za swój największy sukces?
Sukcesów w moim życiu było dużo. Otrzymałam za nie nagrody i dyplomy, m.in. Nagrody Ministra Oświaty za doprowadzenie uczniów do
zwycięstwa w konkursach ogólnopolskich, tytuł „Zasłużona dla dzielnicy
Śródmieście Miasta Wrocław”, „Przyjaciel ognisk wychowawczych”. Były
także osiągnięcia sportowe np. Mistrzostwo Polski Akademickiego Związku
Sportowego w 1959 roku w tenisie stołowym. Stworzenie szkoły, o której
wspomniałam to także sukces. Jednak za moje największe życiowe osiągnięcie uważam pracę z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych. Matki alkoholiczki,
rozbite rodziny, nieszczęście dzieci – zamiast patrzeć i użalać się, postanowiłam działać. Powstał pomysł, by w moim domu w Gryfowie Śląskim organizować im wakacje i ferie. W ciągu 10 lat opiekę znalazło u mnie ponad
500 dzieci. W badaniach ankietowych przeprowadzonych przez ogniska
wychowawcze dzieci pisały: „Najlepsze wakacje to u Pani Krysi w Gryfowie”. To mój największy sukces.
Wracając do tematu tablicy poświęconej marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, wspomniała pani, że wspierało ten projekt wiele osób.
Tak to prawda, chciałabym im za to bardzo serdecznie podziękować.
W tej misji, bo dla mnie to jest kolejna, życiowa misja, wspierali mnie
przyjaciele, znajomi i mieszkańcy naszego miasta. W szczególny sposób
chcę serdecznie podziękować paniom: Stygmie Rzeźniczak, Rozalii
Kubiak, Elżbiecie Rucińskiej, dyrektor biura senatorskiego Urszuli Madze
oraz panom: senatorowi Rafałowi Ślusarzowi i burmistrzowi Olgierdowi
Poniźnikowi. Natomiast wszystkich Państwa chciałabym serdecznie zaprosić na uroczystość z okazji Święta Niepodległości, podczas której odbędzie
się odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci marszałka Józefa Piłsudskiego.
Dziękujemy za rozmowę.

Kurier Gryfowski
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 internetowa:
www.biblioteka.gryfow.pl, Fanpage
FB: www.fb.com/biblioteka.gryfow
e-mail: kurier.gryfowski@gmail.com
Dyżur redakcyjny: poniedziałek,
wtorek, czwartek, piątek: 10.0017.00, środy: 10.00-15.00.
NAKŁAD: 800 egzemplarzy,
DRUK: Drukarnia Chroma, Żary.

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

PAŹDZIERNIK 2017 KURIER GRYFOWSKI

3

Ogólnopolski Zlot Szkół Reymontowskich
W dniach 22-24 września delegacja ze Szkoły
Podstawowej w Uboczu gościła w Zawidzu Kościelnym na XXI Ogólnopolskim Zlocie Szkół
Reymontowskich. Naszą szkołę reprezentowali:
dyrektor Anna Pląskowska, niżej podpisana
nauczycielka angielskiego oraz uczennice klasy
siódmej: Julia Wrona, Karolina Bogdziewicz oraz
Wiktoria Gawlak.
Gościem honorowym uroczystości była odtwórczyni roli Jagny w filmie „Chłopi” – Emilia
Krakowska. Zlot swoją obecnością zaszczycili
goście z Kanady – zwycięzcy kanadyjskiej edycji
Konkursu Recytatorskiego im. Marii i Czesława
Sadowskich: Natalia Folaron, Jessica Malek oraz
Oscar Ossowski. Uczniowie zagościli w Polsce
wraz z panią Katarzyną Biernat, właścicielką
szkoły polonijnej im. Jana Pawła II w Hamilton.
Ponadto, podczas Zlotu obecni byli samorządowcy i przedstawiciele instytucji wspierających
działania oświatowe regionu sierpeckiego oraz dr
Tadeusz Samborski – członek Zarządu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. W trakcie Zlotu odbył się XIII Ogólnopolski
Konkurs Recytatorski „Mówimy Reymontem”.
Swoje interpretacje fragmentów prozy Władysława Reymonta przedstawiali uczniowie biorący
udział w Zlocie. Poziom był wysoki. Jury (Emilia
Krakowska, Marzanna Biernat, Karolina Strachów i Agnieszka Jurczak) miało trudne zadanie.
Wspaniałym doświadczeniem była wizyta w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
Następnie udaliśmy się na Ranczo Boguszewiec
gdzie integrowaliśmy się z innymi uczestnikami
Zlotu. Za wszystkie cudownie spędzone chwile
serdecznie dziękujemy. Zlot zakończył się uroczystą mszą świętą z udziałem pocztów sztandarowych. Mamy nadzieję, że spotkamy się za rok
w Bożkowie na Dolnym Śląsku z całą Rodziną
Reymontowską.
Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców
przy Szkole Podstawowej w Uboczu za dofinansowanie naszego wyjazdu i pobytu w Zawidzu
Kościelnym.
Bardzo serdecznie dziękujemy dr Tadeuszowi
Samborskiemu za sfinansowanie przejazdu na
miejsce zlotu oraz wspólnie spędzony czas.
Monika Maciejko
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OSP w akcji

Bardzo dobrze spisali się strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wolbromowie wsparci przez strażaków z Ubocza w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych OSP w Lwówku Śląskim.
Na 12 startujących drużyn OSP z powiatu lwóweckiego zajęli III miejsce
i otrzymali w nagrodę bon na zakup sprzętu w wysokości 2000 zł. Niestety
nie powiodło się strażakom z Gryfowa Śląskiego, którzy zajęli ostatnie miejsce i na pocieszenie zdobyli bon o wartości 500,00 zł.
Stanisław Jóźwiak, fot.: lwowecki.info

Nowe stawki podatkowe

Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski 6 października uchwaliła stawki
podatków lokalnych, które będą obowiązywały w 2018 roku.
Między innymi:

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Posadzili i… wyrosły

Sadzenie drzewek to tradycja Sojuszu Lewicy Demokratycznej,którą
jej członkowie pielęgnują od 1999 r. Kontynuują ją różne struktury wojewódzkie i powiatowe. 8 kwietnia na terenie powiatu lwóweckiego odbyło
się sadzenie drzewek. W Gryfowie Śląskim na stadionie sportowym Gryf
zgromadziło się 30 członków z różnych kół SLD powiatu lwóweckiego.
Pogoda dopisywała, a do posadzenia było 80 sztuk sadzonek różnych
gatunków drzewek, które zostały dostarczone przez Nadleśnictwo Lwówek Śląski. Dzięki dobrej organizacji pracy akcja przebiegła pomyślnie
i szybko.
Minęło kilka miesięcy i postanowiliśmy sprawdzić, jak wyglądają posadzone przez nas drzewa. Przyjęły się prawie wszystkie i rosną w górę,
co nas bardzo cieszy. Nasza akcja zakończyła się w Gryfowie pełnym sukcesem.
Anita Pysz

1) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,77 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,90 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
c) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 4,70 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
d) pozostałych, wykorzystywanych na cele prowadzenia gospodarstwa domowego – komórki, szopy, stodoły 4,67 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 7,17 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.
2) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,88 zł
za 1 m² powierzchni
b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 0,42 zł od 1 m² powierzchni
c) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa
w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r.
Poz.1777), i położonych na terenach, na których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę
mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego
planu w odniesieniu od tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie
zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,04 zł od
1 m² powierzchni użytkowej.
Mając na uwadze powyższe, podatek od nieruchomości za 1 m2 powierzchni w 2018 roku wzrośnie w stosunku do 2017 roku o:
• 2 grosze od powierzchni mieszkalnej oraz gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
• 10 groszy od powierzchni budynków związanych z prowadzeniem działaności gospodarczej,
• 5 groszy od powierzchni budynków pozostałych,
• 1 grosz od powierzchni budynków gospodarczych oraz gruntów pozostałych,
• 9 groszy od powierzchni budynków związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych.

PODATEK ROLNY

Do wymiaru podatku rolnego na 2018 rok przyjęta będzie średnia cena
skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający
rok podatkowy, którą Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosi komunikatem dnia 18 października 2017 roku.
Stawki podatku od środków transportowych pozostaną na poziomie
obowiązującym w 2017 roku. Pełne teksty uchwał opublikowane są
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gryfów Śląski na stronie
www.bip.gryfow.pl
Renata Adamska, Teresa Polesiak, Paulina Owoc
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Szanowni Pedagodzy i Pracownicy
Niepedagogiczni Jednostek Oświatowych
funkcjonujących na obszarze
Gminy Gryfów Śląski

W Dniu Edukacji Narodowej pragnę
podziękować wszystkim, którzy dzielą się z
uczniami tym, co mają najlepszego – swoją
wiedzą. Dobrze wykształcona i wychowana młodzież stanowi najwyższą wartość
każdej społeczności i jest nadzieją na lepsze jutro.
Życzę Państwu, aby w wypełnianiu tej
trudnej, ale jednocześnie pięknej misji nie
zabrakło Wam mądrości i roztropności.
Aby oddanie i miłość do zawodu przyniosły
jeszcze lepsze efekty, satysfakcję, radość oraz
świadomość, że budujecie Państwo fundamenty pomyślnej i lepszej przyszłości.

Burmistrz Gminy i Miasta
Olgierd Poniźnik

Szanowni Państwo
Mieszkańcy Gminy
i Miasta Gryfów Śląski!
Serdecznie zapraszam na uroczystość
z okazji 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, która odbędzie się
11 listopada według następującego programu:
godz. 10.30 – Kościół pod wezwaniem
Świętej Jadwigi w Gryfowie Śląskim – uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny,
ok. 11.30 – przemarsz pocztów sztandarowych i delegacji do Rynku
godz. 11.45 – Rynek, plac przed tablicą poświęconą Kombatantom Ziemi Gryfowskiej.
Uroczystość patriotyczna, podczas której
zostanie odsłonięta tablica poświęcona marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu z okazji 150
rocznicy jego urodzin. Wygłoszone zostaną
przemówienia okolicznościowe, wystawiony zostanie montaż słowno-muzyczny
oraz na zakończenie uroczystości zostaną
złożone
wiązanki
kwiatów. Serdecznie
zapraszam!
Burmistrz
Gminy i Miasta
Olgierd Poniźnik

Ograniczenie niskiej emisji
Podczas sesji Rady Miejskiej w Rząsinach przyjęto m.in. uchwałę
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Gryfów Śląski w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej
emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”. W lipcu br. została przeprowadzona ankieta, której celem było zobrazowanie skali zainteresowania
mieszkańców przedmiotowym programem. Niestety, wcześniejsze informacje o możliwości dofinansowania zadań, zrealizowanych w 2017 roku
były zbyt optymistyczne. Zgodnie bowiem z aktualnym orzecznictwem
Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz rozstrzygnięciami nadzorczymi
Regionalnej Izby Obrachunkowej, uchwały dopuszczające refundację poniesionych kosztów są niezgodne z prawem. Ustawodawca nie dopuszcza
możliwości dotowania środkami publicznymi przekazanymi w ramach
dotacji celowej – inwestycji z zakresu ochrony środowiska zrealizowanych
przed datą zawarcia umowy dotacyjnej z Gminą.
O ogłoszeniu naboru wniosków w 2018 roku mieszkańcy Gminy Gryfów Śląski zostaną poinformowani za pośrednictwem strony www.gryfow.
pl oraz Kuriera Gryfowskiego.
Rafał Olszówka

OGŁOSZENIE O WYKAZACH

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę w roku 2017
znajdują się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz na stronie internetowej www.gryfow.pl
i www.bip.gryfow.pl w zakładce nieruchomości.
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Nieodpłatna Pomoc Prawna
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
w Gryfowie Śląskim czynny jest:
- w poniedziałki w godzinach: 10:00 – 14:00
- w piątki w godzinach: 14:00 - 18:00.
w siedzibie Organizacji Pozarządowych
w Ratuszu (wejście od strony postoju TAXI)
Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci, radcowie prawni lub aplikanci.

Podziękowanie
Bardzo dziękujemy Burmistrzowi za spełnienie naszej prośby w sprawie oświetlenia naszej
ulicy Sikorskiego, o co prosiliśmy w naszym piśmie z dnia 19 czerwca 2017 r.
Dzień 18 września 2017 r. zapisze się w naszej
pamięci jako istotne wydarzenie, bowiem w tym
dniu o godz. 19.30 zapaliły się po raz pierwszy
nowe lampy.
Przy okazji dziękujemy za wykonanie remontu całej ulicy z istotnymi instalacjami. Będzie to
pamiątka na wiele lat zapisana w annałach sprawowania przez Pana urzędu Burmistrza.
Mieszkańcy ulicy Sikorskiego

Wyjazdowa sesja Rady Miejskiej
Sesja zwyczajna Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski tym razem odbyła
się w świetlicy wiejskiej w Rząsinach. Gościem specjalnym była Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Ewa Mańkowska. Zebranych powitała sołtys Rząsin Katarzyna Jezierska. W krótkim wystąpieniu przybliżyła
gościom najważniejsze tematy dotyczące sołectwa Rząsiny, przedstawiła
także prezentację zdjęciową.
Następnie pani wicemarszałek wręczyła odznakę honorową „Zasłużony
dla Rolnictwa” panu Tomaszowi Krawczykowi z Wieży, a burmistrz Olgierd Poniźnik uhonorował za pracę na rzecz bezpieczeństwa na terenie
gminy Gryfów Śląski starszego rachmistrza Izby Celnej Dariusza Stocha.

W imieniu mieszkańców i władz samorządowych gminy Gryfów
Śląski burmistrz złożył pani wicemarszałek Ewie Mańkowskiej serdeczne podziękowania za wsparcie działań na rzecz lokalnych społeczności
w zakresie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, konserwacji
cieków wodnych oraz małej odnowy sołectw. Szczególnie podziękował
za wsparcie w budowie dróg dojazdowych, które powstały w ostatnich
11 latach w pięciu sołectwach o łącznej długości 9 km, wartości 2,93 mln zł,
w tym dofinansowanych z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie
1,75 mln zł. Burmistrz podkreślił, ze wsparcie pani wicemarszałek i jej
współpraca z gryfowskim samorządem przyczyniły się do poprawy stanu
wizerunku sołectw gminnych.
Na początku obrad podsumowano konkurs „Piękna Posesja Gminy
Gryfów Śląski”. Do konkursu zgłoszonych zostało 14 posesji ze wszystkich
sołectw naszej gminy, w tym cztery z Ubocza, dwie z Rząsin, dwie z Krzewia Wielkiego, jedna z Młyńska, jedna z Proszówki, dwie z Wieży i dwie
z Wolbromowa. Zebrani na sesji goście mogli obejrzeć wszystkie zgłoszone
do konkursu posesje na specjalnie przygotowanej prezentacji multime-

dialnej. I miejsce w konkursie przyznano państwu Ewie i Bogusławowi
Dżygórom z Rząsin, II miejsce państwu Elżbiecie i Zbigniewowi Grodeckim także z Rząsin, a III miejsce przypadło w udziale państwu Justynie
i Sławomirowi Wesołowskim z Wieży. Nagrody zwycięzcom wręczyli wicemarszałek Ewa Mańkowska oraz burmistrz Olgierd Poniźnik.
Po podsumowaniu konkursu, przerwano na kilkanaście minut sesję, by
otworzyć nową drogę dojazdową do pól w Rząsinach. W tym ważnym dla
mieszkańców Rząsin wydarzeniu wzięła udział m.in. wicemarszałek Ewa
Mańkowska, która symbolicznie otworzyła drogę wraz z sołtys Katarzyną
Jezierską. W trakcie przerwy Rada Sołecka wsi Rząsiny przygotowała poczęstunek dla wszystkich gości.

Po przerwie, burmistrz przedstawił informację o funkcjonowaniu
ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej na terenie gminy i miasta oraz odpowiadał na pytania i wnioski. W kolejnym punkcie obrad sesji
pozytywnie oceniono realizację budżetu za pierwsze półrocze 2017 r.
W ostatnim punkcie obrad radni podjęli 8 uchwał m. in. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Gryfów Śląski
w ramach programu priorytetowego pn. „Ograniczenie niskiej emisji na
obszarze województwa dolnośląskiego”, w sprawie stawek oraz zwolnień od
podatku od nieruchomości, o emisji obligacji komunalnych.
Sekretarz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Jerzy Andrzejczak

PODZIĘKOWANIE

Bardzo serdecznie dziękuję pani Katarzynie Jezierskiej oraz członkom Rady Sołeckiej Rząsin, panu Stanisławowi Czajewiczowi – Prezesowi Stowarzyszenia Rozwoju Rząsin oraz radnemu Witoldowi Mikosowi za stworzenie warunków i przygotowanie świetlicy na odbycie sesji
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski.
Burmistrz Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik
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INFORMATOR POWIATOWY
Dolnośląski Festiwal Dary Lasu 2017

Już po raz dziewiąty lwówecki rynek zamienił się w tętniący życiem
las. Dolnośląski Festiwal Dary Lasu tradycyjnie odbył się w ostatni weekend września, a „Dary Lasu” na swoich stoiskach, tak jak w latach ubiegłych, zaprezentowały nadleśnictwa, pszczelarze i koła łowieckie. Program tegorocznej imprezy zawierał znane od lat atrakcje – rozstrzygnięcie
konkursów dla dzieci, rywalizacje drwali – amatorów i zawodowców, gotowanie bigosu i występ kabaretu.
Impreza rozpoczęła się przed południem, a lwówecki rynek zapełnił
się barwnymi stoiskami nadleśnictw i pszczelarzy. Już przed południem
zrobiło się gwarno i tłoczno, a do stoisk nadleśnictw, które przygotowały mnóstwo atrakcji dla dzieci i rodziców, ustawiły się długie kolejki.
Nad rynkiem świeciło piękne słońce, które zachęcało do przyjścia tych
którzy jeszcze zostali w domach. Rozpoczęło się również przygotowanie do gotowania bigosu w wielkich kotłach, które znów przybrało formę
turnieju polsko - czeskiego, a na scenie odbywały się kolejno występy artystyczne oraz terenowe prezentacje nadleśnictw i pszczelarzy. Olgierd
Poniźnik i Stanisław Gmyrek – wspaniały duet prowadzących – ze sceny
zapraszali do odwiedzenia imprezy i skorzystania ze wszystkich atrakcji.
Na scenie odbyło się rozstrzygnięcie zorganizowanych na długo wcześniej przed imprezą konkursów ekologicznych dla dzieci i młodzieży.
W błysku fleszy aparatów fotograficznych i gromkich braw, zwycięzcy
odebrali z rąk organizatorów atrakcyjne nagrody.
Nowością podczas tegorocznego Festiwalu był Marsz Nordic Walking
oraz Rajd Rowerowy Darów Lasu, których start odbył się spod samej sceny, a po pokonaniu kilku kilometrów trasy, obie grupy wróciły pod scenę.
Jak zawsze w wyjściu i wyjeździe z miasta pomagała lwówecka policja,
dzięki której wszyscy czuli się bezpiecznie.
Po godz. 15 rozpoczął się turniej drwali dla amatorów, w którym dla
zawodników przygotowano szereg konkurencji z użyciem ręcznych pił
i siekier. Zmagania „drwali” przyciągnęły rzesze widzów, którzy głośno
dopingowali swoich faworytów. Konkurs dla zawodowców znów w tym
roku przekształcono w pokaz rzeźbienia w drewnie, a wytwory pracy
rzeźbiarzy zaprezentowano na scenie głównej. Cały czas trwało gotowa-
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nie bigosu w wielkich kotłach, a dwie sześcioosobowe drużyny uwijały się
jak w ukropie by mieszać, przyprawiać i siekać.
Po występach odbyła się akcja wydawania bigosu, po który ustawiła się
długa kolejka. Ok. godz. 18.00 na scenie rozpoczął się występ Kabaretu
z Konopi. Dodatkowymi atrakcjami był pokaz maszyn wykorzystywanych w leśnictwie. Zbierane były również surowce wtórne oraz zużyty
sprzęt, za które nadleśnictwa wręczały sadzonki drzewek.
Organizatorami imprezy byli w tym roku: Powiat Lwówecki, Lasy Państwowe z Nadleśnictwem Lwówek Śląski, współorganizatorami: Powiatowe Koło Pszczelarskie, Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji, Komenda
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Powiatowa Policji oraz
Koło Łowieckie Głuszec. Partnerem była Gmina i Miasto Lwówek Śląski.
Swoje stoiska zaprezentowały nadleśnictwa: Lwówek Śląski (koordynator), Szklarska Poręba, Świeradów-Zdrój, Żmigród, Milicz, Lubin,
Świdnica, Kamienna Góra, Bardo, Miękinia, Oława, Złotoryja oraz
Bank Genów z Kostrzycy. Patronat Honorowy nad Festiwalem objął
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.
Kolejny festiwal już w przyszłym roku…

Pętla rowerowa

Za nami Powiatowa Pętla Rowerowa, kolejna impreza rowerowa z Powiatem Lwóweckim. Z naszych obliczeń z list obecności wynika, że było nas
łącznie ponad 340 osób. Gratulujemy Państwu udziału, ukończenia rajdu
i cieszymy się, że pogoda nie wystraszyła wszystkich. Żałujemy, że pogoda
również nam pokrzyżowała plany. Dziękujemy jak zawsze za liczny udział,
mamy nadzieję, że kolejna edycja Pętli podobała się i zachęciliśmy Państwa
do jazdy na rowerze!

Kolejne szkolenia w Centrum Bosch Warszawa
W bieżącym roku szkolnym Szkoła kontynuuje realizację projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli w zakresie diagnozowania i naprawy pojazdów samochodowych w szkołach zawodowych obszaru
ZIT AJ” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, X Osi priorytetowej Edukacja, Działanie: 10.4
Dostosowanie systemów kształcenia i Szkolenia
zawodowego do potrzeb rynku pracy-ZIT AJ.
W terminie 23-29 września do Centrum
Szkoleniowego Techniki Motoryzacyjnej Bosch
Warszawa pojechała następna grupa uczniów
kształcąca się w zawodzie mechanik pojazdów
samochodowych. Uczniowie przeszli szkolenie
z diagnostyki w praktyce z wykorzystaniem testera z rodziny KTS i oscyloskopu oraz z zakresu,
pośredni wtrysk benzyny – systemy firmy Bosch
i firm zewnętrznych.
Miłym akcentem podczas szkolenia było wyróżnienie drobnymi upominkami 4 uczniów: Szymona Jaworskiego, Jacka Tyszkowca, Jakuba Rudnika
i Cezarego Struga za najlepsze wyniki z testu kontrolnego. Grupą uczniów z ramienia szkoły opiekowała się Agata Pender, która zadbała o atrakcyjny
program po zajęciach obowiązkowych. Młodzież odwiedziła Pałac Kultury i Nauki, Taras Widokowy, Muzeum Powstania Warszawskiego, Złote Tarasy
oraz relaksowała się na pływalni „Skalar”. Następny wyjazd już w październiku.
Opiekun projektu Renata Nowak

Młodzi Gryfowscy Leśnicy
na IX Dolnośląskim Festiwalu Dary Lasu
Technikum Leśnego ze znajomości tropów zwierząt występujących w polskich lasach. W ramach
Dolnośląskiego Festiwalu „Dary Lasu” wręczano
również nagrody uczestnikom Konkursu Artystycznego „Rekreacja w lesie”, zorganizowanego
przez Powiatowe Centrum Edukacji w Lwówku
Śląskim. Jego laureatkami zostały dwie uczennice: klasy I TL – Patrycja Pawłowska i III TL
– Małgorzata Lisowska, przygotowując swoje
pracę pod kierunkiem Marty Rogólskiej – nauczycielki naszej Szkoły.

Od 9 lat, w każdą ostatnią sobotę września, na
jeden dzień Lwówek Śląski staje się „stolicą” dolnośląskiego leśnictwa. W tym mieście odbywa
się Dolnośląski Festiwal – „Dary Lasu. Od kilku
lat nasza szkoła – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim jest aktywnym uczestnikiem
tego wydarzenia. Szczególnie widoczni staliśmy
się po utworzeniu Technikum kształcącego
w zawodzie technik leśnik, co spowodowane
było przede wszystkim faktem, że od tego momentu nasi uczniowie mają okazję prezentować
się w swoich galowych mundurach leśników,

rozwijać zainteresowania oraz przypomnieć
o swoich osiągnięciach: uzyskanie tytułu laureata
w Ogólnopolskim Konkursie Multimedialnym
„Nasze Nadleśnictwo” oraz finalisty i laureata
w IV i V Ogólnopolskim Turnieju Szkół „Eko”.
W 9 edycji lwóweckiej imprezy zaznaczyliśmy
swoją obecność poprzez udział uczniów klas I,
III i IV Technikum, którzy pod opieką nauczycieli przedmiotów zawodowych, prezentowali
zainteresowanym naszą ekspozycję. Wielkim
zainteresowaniem, szczególnie wśród uczniów
szkół podstawowych, cieszyły się warsztaty prowadzone przez Jana Harbula oraz uczniów klas

Laureatki Konkursu Artystycznego
„Rekreacja w lesie” wraz z opiekunem.
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Kręci nas bezpieczeństwo
23 września w Gryfowie Śląskim odbył się wielki piknik „Kręci Mnie Bezpieczeństwo”. Ważnym etapem akcji było pokazanie działania
służb mundurowych oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do bezpiecznych zachowań nie tylko poprzez pogadanki edukacyjne, ale także
poprzez bezpośredni kontakt z funkcjonariuszami. Była to także dobra okazja do zapoznania dzieci i młodzieży jak należy się zachować
w trakcie działania służb czyli np. podczas wypadku drogowego, legitymowania, poszukiwań osób zaginionych itp.
„Bezpieczeństwo to stan, który daje poczucie pewności i gwarancję
jego zachowania oraz szanse na doskonalenie. Jest to jedna z podstawowych potrzeb człowieka. Odznacza się brakiem ryzyka utraty czegoś dla
człowieka szczególnie cennego – życia, zdrowia, pracy, szacunku, uczuć,
dóbr materialnych i dóbr niematerialnych. Bezpieczeństwo jest naczelną
potrzebą człowieka i grup społecznych, jest także podstawową potrzebą państw i systemów międzynarodowych; jego brak wywołuje niepokój
i poczucie zagrożenia”.
Ważnym etapem działań akcji „Kręci Mnie Bezpieczeństwo” jest pokazanie działania służb, zachęcenie dzieci i młodzież nie tylko poprzez
pogadanki edukacyjne ale poprzez bezpośredni kontakt z funkcjonariuszami. Jest to dobra okazja także to zapoznania dzieci i młodzieży jak
należy się zachować w trakcie gdy służby działają, czyli np. w trakcie
wypadku drogowego, legitymowania, poszukiwań osób zaginionych itp.
W ramach projektu 23 września na terenie Gryfowa Śląskiego odbył się
wielki piknik pn. „Kręci Mnie Bezpieczeństwo”. Ideą pikniku było właśnie pokazanie działania wszystkich służb, każdy mógł samemu zobaczyć
działanie sprzętu używanego przez służby, jednocześnie dowiedzieć się
jak należy zachować się w danej sytuacji.
Piknik był doskonałą okazją, aby przyjrzeć się bliżej pracy funkcjonariuszy oraz sprzętu, jakim dysponuje Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe. Wystawiono stanowiska i namioty prewencyjno-informacyjne, zrealizowano dynamiczne pokazy działań, prezentacje sprzętu
i umundurowania. Z całą pewnością każdy z uczestników tego wydarzenia mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie.
Nie zabrakło także licznych atrakcji dla dzieci – celem imprezy,
było także propagowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia poprzez
gry oraz zabawy. W trakcie pikniku przeprowadzono także liczne konkursy dla najmłodszych dotyczące wiedzy o służbach mundurowych
z atrakcyjnymi nagrodami. Działania te wspierała Lwówecka Straż
Miejska, Straż Ochrony Kolei, Nadleśnictwo Lwówek Śląski. Można było zapoznać się z różnego rodzajami broni prezentowanej przez
Lwówecki Klub Strzelecko-Kolekcjonerski. O bezpieczeństwie na
dwóch kółkach można było dowiedzieć się na stoisku Stowarzyszenia
Motocyklistów Leopolis Bikers. Na stoisku prowadzonym przez funkcjonariusza gryfowskiego komisariatu asp. Grzegorza Wasilewskiego można było zobaczyć z jakimi „niespodziankami” - niewybuchami
– pozostałościami po II wojnie światowej można się jeszcze spotkać
na naszych polach i lasach. Pierwszej pomocy można było się nauczyć
na stoisku Jednostki Poszukiwawczo- Ratowniczej Baryt ze Złotoryi
a na profesjonalnej ściance wspinaczkowej Ochotniczej Straży Pożarnej z Piechowic można było bezpiecznie sprawdzić swoje umiejętności
związane ze wspinaniem się po skałach. Działaniami i pasją w obsza-
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rze związanym z lasem i wojskiem można było w bardzo atrakcyjny
sposób zobaczyć na stoisku grup paramilitarnych takich jak: Izerska
Drużyna ASG, Drużyna Braci i OFM Lama Airsoft. Widowiskowy
pokaz walki wręcz zaprezentowała także grupa Samuraj z Lubania.
Strażacy OSP Gryfów Śląski wraz z SDH Raspenava i pogotowiem
ratunkowym z Jeleniej Góry przeprowadzili pokaz ratownictwa drogowego, technicznego i medycznego, wykonując czynności ratownicze po
zdarzeniu drogowym.

Wszyscy mogli posilić się gorącą grochówką przygotowaną przez Państwową Straż Pożarną z Lwówka Śląskiego. Honorowy patronat nad
imprezą objął senator RP Rafał Ślusarz, mecenat burmistrz Olgierd
Poniźnik. To wszystko nie odbyłoby się bez wsparcia władz gminnych,
sponsorów i mediów którym zależy na bezpieczeństwie nas wszystkich.
Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok.
Mateusz Królak
Piknik współtworzyli: Komitet organizacyjny: Komendant Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim komisarz Wojciech Czafurski, dyrektor M-GOK Anna Michalkiewicz, sekretarz OSP Proszówka Kamila
Zajączkowska, Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lwówku
Śląskim asp.szt. Mateusz Królak, prezes OSP Gryfów Śl. Krzysztof Król,
inspektor ds. współpracy z zagranicą i promocją gminy Agnieszka Muszka, przewodniczący Rady Miejskiej Robert Skrzypek.
Wsparcia udzielili:

Dariusz i Marek Niebieszczańscy – Zakłady Mięsne Niebieszczańscy; Magdalena i Krzysztof August – firma TYTAN Proszówka;
Janusz Niebieszczański – firma ABI-POL Proszówka; Stanisław
Fronc – Firma ELSTAN; Jerzy Horbacz Piekarnia Cukiernia;
Ryszard Stana Firma GRADIX; Sylwia Wróblewska firma FF POLMEX; Wojciech Bruchal – PKS Voyager Lubań; Senator Rafał Ślusarz i Urszula Maga – dyrektor Biura Senatorskiego; Anna Kowalska
Sawczak; Brooklyn Street Food; M-GOK Gryfów – nagłośnienie;
Sołectwo Proszówka – sołtys Jan August; Drukarnia MEGANTO
Sosnowiec; Janusz Kownacki – elektryka; Alicja Kownacka – dyrektor Gimnazjum; Waldemar Wojtaś członek Prezydium Zarządu
Głównego ZOSP RP - ścianka wspinaczkowa; Marian Kryza Agroryb; Tadeusz Jagiełło Prezes Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego Związku OSP RP; Małgorzata Wiśniewska – dyrektor ZSOiZ
Gryfów Śl.; VERNAL Auto-szrot Urzędowe Złomowanie Pojazdów
Radogoszcz; TV Łużyce; Kurier Gryfowski

M.
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Sadzimy drzewa

W SP w Uboczu
Sukcesy
Małych Artystów
Uczniowie naszej szkoły brali udział w Powiatowym Artystycznym Konkursie „Rekreacja
w lesie” Dominika Kowalska z oddziału przedszkolnego zajęła I miejsce w kategorii przedszkolaków, wykonując pracę techniką kolażu pod
kierunkiem Danuty Sieradzkiej.

10 października braliśmy udział w 15. Edycji Święto Drzewa pod hasłem „Drzewo – Przyjaciel”.
Celem akcji było rozwijanie wrażliwości na potrzeby środowiska, wyrabianie poczucia odpowiedzialności za jego stan, przypomnienie zasad zachowania się w lesie, uświadomienie uczniom bardzo ważnej roli drzew w przyrodzie, ich znaczenia w życiu człowieka, potrzeby ochrony drzew oraz zachęcenie
do udziału w akcji sadzenia drzew i opieki nad nimi.
W tym dniu zaprezentowały się wszystkie klasy. Uczniowie z koła ekologicznego przedstawili informacje, ciekawostki i najciekawsze opowiadania uczniów o drzewach – przyjaciołach. Przedszkolaki
zaśpiewały piosenki przyrodnicze, klasa pierwsza i druga przedstawiła prace plastyczne – „Drzewo
moim Przyjacielem”. Klasa trzecia zaprezentowała plakat „Co nam daje drzewo?”. Czwartoklasiści
przypomnieli zasady zachowania się w lesie, piątoklasiści recytowali wiersze o drzewach. Klasa szósta
wykonała Drzewko Przyjaźni, natomiast siódma przedstawiła prośby drzewa. Na zakończenie złożono
obietnicę – dbania o Ziemię. Ze względu na opady deszczu przesunięto na inny termin posadzenie
6 świerków. Dbajmy o drzewa, bo dzięki nim żyjemy.
organizator Alicja Celejowska

Maja Radkiewicz z klasy trzeciej zajęła
I miejsce w kategorii klas I-III wykonanym plakatem pod kierunkiem Alicji Celejowskiej. Julia
Radkiewicz z klasy szóstej otrzymała wyróżnienie w kategorii klas IV – VI. Pracę wykonała
techniką kolażu również pod kierunkiem Alicji
Celejowskiej. Ponadto zaprezentował się nasz
przedszkolny Zespół „Rozśpiewane przedszkolaki” w składzie: Martyna Aleksandrowicz – 5 lat,
Milena Benisz – 5 lat, Liliana Kaczmar – 5 lat.
Dziewczynki zaśpiewały znakomicie trzy piosenki zdobywając również nagrody. Zespół przygotowała Danuta Sieradzka.

Nie ma śmieci – są surowce
21 września Szkoła Podstawowa im. W.S. Reymonta zaangażowała się w 24. edycję akcji Sprzątanie
Świata pod hasłem: „Nie ma śmieci - są surowce”, biorąc udział w wycieczce edukacyjnej do Centrum
Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu.
Uczniowie mieli możliwość na własne oczy zobaczyć co dzieje się z „naszymi odpadami” i gdzie
można je przekazać – zwłaszcza te, które nie mieszczą się do pojemników domowej segregacji. Dowiedzieli się co znaczy skrót - PSZOK – czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
recykling, czy segregacja. Co zrobić z przeterminowanymi lekami, starą kanapą, czy papą.
Podczas wycieczki Z-ca Kierownika CUO Damiana Fedczak oprowadziła dzieci po Regionalnej
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych omawiając poszczególne etapy przetwarzania odpadów oraz pozyskiwania surowców. Po wycieczce zostały zorganizowane zajęcia edukacyjne.Dodatkową atrakcją okazała się możliwość zważenia się na olbrzymiej wadze. Cała nasza grupa ważyła
2090 kg. Szkoła otrzymała podziękowanie od Fundacji Nasza Ziemia za włączenie się do tegorocznej
akcji Sprzątanie Świata 2017. Dziękujemy pani Alicji Celejowskiej za zorganizowanie wycieczki, pani
Damianie Fedczak za oprowadzenie po zakładzie i przekazanie nam cennych informacji o odpadach
oraz za upominki dla uczniów.
Drodzy Mieszkańcy Gminy i Miasta Gryfów Śląski nadal spotyka się dzikie wysypiska, a wystarczy oddać je posortowane,bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gryfowie Śląskim, ul. Kolejowa – ZBKiM, Tel. 75 781-12-67
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IX Dolnośląski
Festiwal Dary Lasu

30 września Alicja Celejowska zorganizowała wycieczkę edukacyjną
dla wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły na IX Festiwal Dary Lasu
we Lwówku Śląskim. Uczniowie pogłębiali informacje na temat lasu, jego
budowy i mieszkańców. Po pysznym, zjedzonym krupniku w Nadleśnictwie
Lwówek Śląski, każdy mógł znaleźć na lwóweckim rynku coś ciekawego dla
siebie. Leśne zwierzęta i ich odgłosy, rośliny, grzyby, minerały, obserwacje
mikroskopowe zaciekawiły uczestników. Pogoda w tym dniu dopisała i humory również. Dziękujemy organizatorom za zorganizowanie bezpłatnej
wycieczki.
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W SP w Gryfowie
Laureaci XV Gali w Brunowie
19 września po raz kolejny w pałacu w Brunowie odbyła się uroczysta gala laureatów konkursów przedmiotowych, artystycznych oraz
sportowych. Wśród grona nagrodzonych nie
zabrakło również uczniów Szkoły Podstawowej
w Gryfowie, ich rodziców oraz nauczycieli.
Reprezentowali nas:
• Jagoda Reszko i rodzice Beata i Jerzy Reszkowie, op. A. Puchalska
• Justyna Żuk i rodzice Anna i Andrzej Żukowie,
op. M. Kotowicz
• Radosław Grzelczak i rodzice Beata i Leszek
Grzelczakowie, op. E. Kasprzak
• Wiktoria Musiarz i rodzice P. Anna i Piotr
Musiarzowie, op. B. Byczko
• Patryk Hartramph i rodzice Lucyna i Leszek
Hartramph, op. B. Hryciew-Listwan
• Nina Płuciennik, Natalia Maziata,
op. M. Firek
Wszystkim laureatom składamy serdeczne
gratulacje i życzymy dalszych sukcesów na polu
nauki, sportu i sztuki.

Ależ to był bieg – drugie miejsce uczniów z SP
2 października na Stadionie Miejskim
w Lwówku Śląskim odbyły się Sztafetowe Biegi
Przełajowe. To pierwsze tego typu zawody sportowe w tym roku szkolnym. W biegach wzięli
udział również uczniowie Szkoły Podstawowej
w Gryfowie Śl. Zawody okazały się bardzo udane
dla drużyny chłopców z rocznika 2005 i młodszych. Reprezentacja w składzie: Tomasz Januszkiewicz, Filip Rybski, Piotr Szurmiej, Miłosz
Listwan, Dominik Rogula, Tymoteusz Jezierski,
Michał Gajczyk, Łukasz Baszak, Dawid Henig
i Gracjan Marcinków, wywalczyła drugie miejsce
podczas tej imprezy sportowej. Opiekunem grupy była pani Karolina Harmacińska. Serdeczne
gratulacje dla całej drużyny.

Rozpoczęcie roku
4 września uczniowie Szkoły Podstawowej
w Gryfowie rozpoczęli nowy rok szkolny. Cała
społeczność uczniowska, nauczyciele i rodzice
spotkali się na placu apelowym, gdzie Dyrekcja
zainaugurowała kolejny rok pracy. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu ze
sztandarem szkoły i odśpiewaniem Mazurka
Dąbrowskiego. Uczniom klas czwartych, którzy ukończyli już pierwszy etap edukacyjny,
przedstawieni zostali nowi wychowawcy.
Klasę IV a poprowadzi pani Beata Hryciew,
IV b pani Mariola Kotowicz, IV c Karolina Harmacińska, a VI d pani Marta Reimann. Gorąco powitaliśmy również naszych małych pierwszoklasistów, którzy dopiero poznają szkolne mury. W tym
roku utworzone zostały trzy oddziały klas I – wychowawstwo objęły w nich: Agnieszka Puchalska
(kl. I a), Ewa Niebieszczańska (kl. I b), Małgorzata
Makowska (kl. I c). Najmłodsi uczniowie zaprezentowali się społeczności szkolnej występując na
środek placu apelowego. Po przywitaniu się z Dyrekcją i wychowawcami pierwszoklasiści udali
się do swoich sal, w których codziennie nabywać
będą wiedzę i umiejętności. W tym roku po raz
pierwszy po wielu latach, na placu apelowym stanęli również uczniowie klas VII.
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Początek roku szkolnego to także dobra
okazja, by złożyć podziękowania nauczycielom
zdługoletnim stażem pracy. Trzydziestolecie pracy zawodowej świętowały Marzena Styszyńska
i Beata Byczko. 25 lat pracy nauczycielskiej upły-
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nęło Marioli Kotowicz, a 20 lat Ewie Kasprzak.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych,
owocnych sukcesów. Zaś wszystkim naszym
uczniom życzymy wytrwałości, sukcesów edukacyjnych oraz pomyślności w realizacji marzeń.

Prawnik radzi

W kolejnej części cyklu „Prawnik radzi” pani
Bernadetta Baszak omawia tematykę obowiązku alimentacyjnego wobec dzieci.

Obowiązek alimentacyjny
względem małoletnich dzieci
Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu środków utrzymania, a w miarę potrzeby
także środków wychowania. Względem małoletnich dzieci obowiązek ten
obciąża w pierwszej kolejności rodziców, następnie dziadków, a następnie
obowiązek ten przyjmuje rodzeństwo osoby uprawnionej do alimentów.
Bardzo często zgłaszają się do mnie osoby z zapytaniem do jakiego wieku
dziecka muszą płacić alimenty, wśród społeczeństwa dominuje pogląd, że
obowiązek ten wygasa po ukończeniu przed dziecko 18 lat lub po ukończeniu nauki nie dłużej niż do 25 roku życia. Niektóre z tych osób po osiągnięciu przez ich dziecko wskazanego powyżej wieku samowolnie zaprzestają
płacenia alimentów. Niestety osoby te pozostają w błędzie, bowiem Kodeks
rodzinny i opiekuńczy nie wskazuje żadnej granicy wieku, po osiągnięciu
którego dziecko traci prawo do alimentów. Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka trwa tak długo jak dziecko nie będzie w stanie
utrzymać się samodzielnie. Innymi słowy obowiązek ten trwa od momentu
narodzenia się dziecka do czasu, aż dziecko się usamodzielni. Ponadto obowiązek ten nie wygaśnie nigdy, jeśli dziecko z powodu choroby lub niepełnosprawności nie będzie w stanie się usamodzielnić.

W jakiej wysokości należą się alimenty?
Zgodnie z przepisami prawa wysokość alimentów uzależniona jest od
usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowych i majątkowych rodzica. Usprawiedliwione potrzeby dziecka to m.in. wyżywienia,
mieszkanie, odzież, środki higieny osobistej, środki lecznicze w razie choroby, edukacja, rozrywka, wypoczynek itp. Z kolei zaś możliwości zarobkowe
i majątkowe rodzica to nie tylko faktycznie osiągane dochody, ale także
dochody, które osoba ta mogłaby uzyskać przy dołożeniu należytej staranności. Zatem sąd w postępowaniu będzie brał pod uwagę wykształcenie,
kwalifikacje, zdrowie pozwanego, a także możliwość np. przekwalifikowania się celem podjęcia zatrudnienia.

który moży być przez sąd zwolniony z jej ponoszenia (opłata wynosi 5%
wartości przedmiotu sporu). W postępowaniu sądowym strony mogą także
zawrzeć ugodę, co spowoduje szybkie zakończenie sprawy.

Kiedy można starać się o podwyższenie alimentów?
Minęło już pół roku, chcę złożyć pozew o podwyższenie alimentów
– z taką sytuacją spotykam się bardzo często, jednakże zgodnie z Kodeksem
rodzinnym i opiekuńczym o podwyższenie alimentów możemy się starać
tylko w sytuacji zmiany stosunków po stronie dziecka lub rodzica zobowiązanego do alimentów. Zatem podwyższenia alimentów nie możemy
żądać co 6 miesięcy, a jedynie gdy wzrosną uzasadnione potrzeby dziecka
np. dziecko choruje przewlekle, rozpoczęło edukację itp., lub jeśli wzrosły
majątkowe i zarobkowe możliwości rodzica zobowiązanego do płacenia
np. zmienił pracę na lepiej płatną.

Pozew o obniżenie alimentów
lub wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego
Rodzic zobowiązany do płacenia alimentów w sytuacji, gdy jego możliwości zarobkowe i majątkowe uległy pogorszeniu np. z powodu choroby,
założenia nowej rodziny, może domagać się obniżenia alimentów. W sytuacji zaś, gdy dziecko się usamodzielni, podjęło pracę zarobkową, założyło
swoją rodzinę lub dochody z majątku osobistego dziecka wystarczają na
jego utrzymanie, to zobowiązany rodzić może wystąpić do sądu z pozwem
o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł. Pamiętać należy, że obowiązek ten nigdy nie wygasa automatycznie i to na osobie zobowiązanej
ciąży obowiązek uregulowania tej kwestii. Pozwy te podlegają opłacie sądowej w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu.
Jeśli mają Państwo pytania związane z zagadnieniem poruszanymi przez naszego prawnika, możecie je zadać za pośrednictwem
Kuriera Gryfowskiego i na jego łamach zostanie udzielona odpowiedź lub też uzyskać nieodpłatną poradę prawną w biurze senatora
Rafała Ślusarza w każdą środę w godz. od 15.00 do 17.00.

Jak dochodzić obowiązku alimentacyjnego?
Rodzice dziecka zawsze mogą w kwestii alimentacji dogadać się polubownie, mogą między sobą ustalić wysokość alimentów. Jednakże zawsze
doradzam uregulowanie tej kwestii „na papierze”. Rodzice zatem mogą
udać się do najbliższego notariusza i tam sporządzić w formie aktu notarialnego tzw. „umowę o alimenty”. W umowie tej ustalają wysokość alimentów,
termin ich płacenia, a ponadto rodzic zobowiązany do alimentów w akcie
notarialnym poddaje się dobrowolnie egzekucji. Jeżeli jednak rodzice nie
potrafią między sobą dojść do porozumienia lub jeśli rodzic, przy którym
pozostaje dziecko, będzie ubiegać się o świadczenia rodzinne i 500+, niezbędnym będzie założenie sprawy sądowej. Sądem właściwym jest sąd
rejonowy – wydział rodzinny miejsca zamieszkania dziecka lub miejsca
zamieszkania pozwanego (tj. osoby zobowiązanej do alimentów).

Jak sporządzić pozew o zapłatę alimentów?
W pozwie należy określić strony postępowania: powodem będzie małoletnie dziecko reprezentowane przez rodzica, pod którego opieką się
znajduję, pozwanym zaś będzie rodzić, od którego domagamy się zapłaty.
Musimy określić wysokość dochodzonej kwoty alimentów, wskazać przyczyny uzasadniające żądaną kwotę, tj. wskazać potrzeby dziecka, w miarę
możliwości wskazać również możliwości zarobkowe i majątkowe pozwanego. Do pozwu należy dołączyć akt urodzenia dziecka oraz wszelkie dokumenty uzasadniające żądanie np. zaświadczenia lekarskie, zaświadczenia ze
szkoły, wykaz kosztów zajęć pozalekcyjnych. Jednym z elementów pozwu
jest wskazanie wartości przedmiotu sporu, jest to suma alimentów za jeden
rok (przykład: żądamy alimentów w kwocie 500 zł miesięcznie, a zatem
500*12=6000 zł). W postępowaniu o alimenty powód zwolniony jest z opłat
sądowych, zaś po zakończeniu sprawy opłatą taką obciążany jest pozwany,
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Warsztaty teatralne w M-GOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w warsztatach teatralnych do spektaklu „Zabijanie Gomułki” w reż. Jacka Głomba dyrektora Teatru
im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy w programie TEATR POLSKA 2017.
PRL jako świat ciągłych braków, ale także świat wspólnotowości
Jeśli chcecie poczuć Polskę z lat 60-tych i 70-tych XX wieku
Dowiedzieć się więcej o modnych ostatnio czasach PRL-u
Doświadczyć 2 godzin życia bez Internetu
i telefonów komórkowych, bo tak było w PRL-u
Rozwinąć wyobraźnię podczas warsztatów teatralnych
I po takim przygotowaniu obejrzeć spektakl
„Zabijanie Gomułki” z Teatru Modrzejewskiej w Legnicy
To ten warsztat jest dla Was
UWAGA! Od uczestników nie wymagamy umiejętności teatralnych
Warsztaty odbędą się w dzień spektaklu 29 października w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, a prowadzić je będzie: Joanna Rostkowska
– pedagog teatru, instruktor teatralny w Teatrze Modrzejewskiej w Legnicy.
Do udziału w wydarzeniu zapraszamy młodzież w wieku 14-19 lat, ale
również osoby dorosłe i seniorów. Liczba miejsc jest bardzo ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy w siedzibie M-GOK
przy ul. Kolejowej 33a oraz pod nr telefonu 75 78-12-900.
Warsztaty są bezpłatne.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim zaprasza na
spektakl „Zabijanie Gomułki” wg „Tysiąca spokojnych miast” Jerzego Pilcha
Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy
reżyseria: Jacek Głomb; scenariusz: Robert Urbański
Powieść „Tysiąc spokojnych miast” ukazała się w Polsce w 1997 roku.
W 2010 roku została jedną z najlepszych książek roku w USA, to opowieść
z lat 60. Józef Trąba oraz ojciec narratora powieści Jerzyka postanawiają
zabić I sekretarza PZPR Władysława Gomułkę. O ich planach dowiaduje
się miejscowy milicjant, komendant Jeremiasz, a także cała wspólnota
ewangelicka poddająca ów pomysł publicznej dyspucie. –„Jeśli śmiech jest
najlepszym lekarstwem – napisał amerykański recenzent – to szczęśliwi
czytelnicy tej wspaniałej książki z pewnością cieszyć się będą doskonałym
zdrowiem aż do końca swych dni”. Sceniczna adaptacja Roberta Urbańskiego w reżyserii Jacka Głomba, zrealizowana w 2007 roku w Zielonej Górze, a w 2013 w Legnicy, jest według zgodnej opinii krytyków najlepszym
teatralnym ucieleśnieniem prozy Jerzego Pilcha. Spektakl zielonogórski
uhonorowano w XIII Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej
Sztuki Współczesnej nagrodami za adaptację, reżyserię i scenografię.
Zapraszamy już 29 października o godz. 19.00 do sali przy ul. Oldzańskiej 1b. Prosimy o rezerwację miejsc w siedzibie M-GOK oraz pod
numerem telefonu 75 78-12-900.

Dzieje się w ośrodku kultury!
Zapraszamy na:
Warsztaty kreatywne dla dzieci
poniedziałek godz. 17.00 -18.30
instruktor: Anna Marcinkowska
Plastolandia (zajęcia dla najmłodszych)
poniedziałek godz. 14.45 – 15.45
instruktor: Magdalena Antonowicz
Studio Tańca hip-hop, dance,
formacje taneczne
środa 15.30 – 17.30
instruktor: Mariusz Kozak

16

Pracownia wyrobu biżuterii i decoupage
piątek 15.30 – 18.30
instruktor: Elżbieta Kurec

Hatha Joga
środa 18.00 – 19.15
instruktor: Cora Szymocha

Warsztaty kreatywne dla młodzieży
czwartek 17.00 – 18.30
instruktor: Anna Marcinkowska

Koło szachowe
środa 18.00 – 19.00
instruktor: Wiesław Jończyk

Pracownia plastyczna KLEKS
wtorek 17.00 – 18.30
instruktor: Magdalena Antonowicz

Taniec towarzyski
wtorek 13.30 – 15.30
czwartek 13.30 – 15.30
piątek 14.30 – 15.30
M-GOK ZAWSZE PO DRODZE!
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Muchomorki z rząsińskiego lasu
W październiku odbyło się nadanie imienia grupie dzieci z oddziału
przedszkolnego w Rząsinach. Wybrano nazwę Muchomorki. W trakcie zajęć
bibliotecznych zorganizowanych z tej okazji wybraliśmy się do lasu. Dzieci
biegały po leśnej polanie, gdzie pod drzewkami wyrastały małe muchomorki.
Tańczyły wokół krzaczków przy piosenkach o muchomorku innych skocznych utworach. Zmęczone bieganiną, odpoczywały przy skromnym posiłku,
by znowu wyruszyć na poszukiwanie innych grzybków. Na koniec nasze
Muchmorki otrzymały baloniki ze słodyczami i wróciły do przedszkola.
Jadwiga Miłan

Sandra poleca
Książka na październik
Są takie historie, których człowiek
sam nie wymyśli, one się po prostu dzieją,
nie pytając nikogo o zdanie i na tym polega
ich piękno. Właśnie z takim przykładem
mamy do czynienia w przypadku książki
Samanthy Vérant „Siedem listów z Paryża”
Samantha Vérant
Siedem listów z Paryża
40-letnia Samantha czuje, że jej życie znalazło się
w martwym punkcie: Tkwi w nieszczęśliwym małżeństwie, tonie w długach, bez pracy i perspektyw,
a jej najbliższym przyjacielem jest chory pies. Wszystko
zmienia się w chwili gdy kobieta trafia na swoje stare
listy od Jean-Luca – chłopaka, który był jej wakacyjną miłością przez jeden weekend spędzony w Paryżu
przed dwudziestoma laty. Samantha wraca wspomnieniami do pamiętnych
wakacji i listów, na które nigdy nie odpowiedziała, w końcu za namową przyjaciółki postanawia zacząć pisać bloga, na którym opowie całą historię i...
odpisać na listy Jean-Luca.
Za pośrednictwem internetu kobieta odnajduje swojego „żabiego króla”,
a odnowiona więź okazuje się równie silna, a nawet silniejsza niż ta sprzed
dwóch dekad. Tylko czy internetowa korespondencja może równać się rzeczywistej relacji i czy spotkanie po 20 latach nie będzie dla obojga rozczarowujące? Cóż, tego dowiecie się sami w trakcie lektury.
Muszę się Wam przyznać, że już dawno nie czytałam żadnej książki z takim zapałem. Autorka ma ogromną łatwość pisania. Jej lekki, przejrzysty
język i ciekawa forma sprawiają, że książkę czyta się niezwykle szybko. Duży
plus należy się autorce również za sposób kreacji bohaterów. Opisując własną historię, często ciężko zachować zdrowy dystans i opisać całość w miarę
obiektywnie, ale autorce ta sztuka się udała. W „Siedmiu listach z Paryża”
nic nie jest tylko czarne lub białe, dobre lub złe, każda osoba, każda sytuacja
ma swoje pozytywne i negatywne aspekty dzięki czemu udało się uniknąć
przesłodzenia powieści.
Wisienką na torcie są przytoczone listy Jean-Luca, które nadają klimat
całości i wprowadzają czytelnika w romantyczny nastrój powieści.
„Siedem listów z Paryża” to niesamowita, romantyczna historia o tym, że
czasami warto zaryzykować i pomimo przeciwności losu i wbrew zdrowemu
rozsądkowi dać sobie szansę na szczęście. A fakt, że autorka opisała w książce
swoją własną historię dodatkowo podnosi rangę książki i sprawia, że historia
z pewnością trafił prosto w serce każdej nieuleczalnej romantyczki, więc jeśli
jeszcze szukacie prezentu dla takiej osoby biegnijcie do księgarni póki czas ;)

OGŁOSZENIA DROBNE

Do sprzedania zadbany VW Golf V. Rok produkcji 2008. Pierwsza rejestracja w kraju 2010. Samochód należał do zawodowego kierwocy TIR,
dlatego stan techniczny jest bardzo dobry. Ze względu na charakter pracy
właściciela, auto posiada mały przebieg i nosi drobne ślady użytkowania.
Samochód wyposażony jest w: Elektrycznie otwierane szyby (tył i przód),
ASR, ABS, radio, centralny zamek, tempomat, klimatyzacja, alufelgi, światła
do jazdy dziennej, komputer pokładowy, elektrycznie ustawiane lusterka,
immobilizer, welurowa tapicerka. Cena: 21.500 zł

Więcej informacji pod numerem telefonu 660-752-070.
***

Wynajmę lub sprzedam duże mieszkanie własnościowe w nowym budownictwie przy ul. Strzelniczej 14/7. 3 pokoje (89 m2). Oddzielna kuchnia,
łazienka i przedpokój. Do mieszkania przynależy piwnica.
W pokojach podłoga z desek drewnianych, pozostałe pomieszczenia
wyłożone płytkami ceramicznymi.

Kontakt pod numerem telefonu 506-131-733
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Podziel się z nami swoją pasją

Samochody i muzyka

W cyklu Podziel się z nami swoją pasją opisywaliśmy już artystów, rękodzielników, sportowców, tym razem przedstawiamy Państwu Łukasza
Łysiaka i jego pasję, którą jest tuningowanie zabawkowych samochodzików. Łukasz jest absolwentem szkoły zawodowej o kierunku cukiernik
w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych we Lwówku Śląskim.
Po opuszczeniu murów Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapeutycznego,
aby nie nudzić się w domu szukał różnych zajęć. Zajął się tuningiem samochodów zabawkowych. Kupuje używane na targach, a także nowe autka
i zmienia ich wygląd, dostosowując do własnego gustu. W domu ma już
pokaźny zbiór stuningowanych autek i jego część postanowił wystawić
w dziecięcej bibliotece publicznej, aby mali czytelnicy mogli zapoznać się
z jego kolekcją.
Samochody kocha od najmłodszych lat, a pasja powstała z oglądania
programów motoryzacyjnych i z czasopism, które gromadzi. Dzięki temu
spełnia swoje marzenia. Łukasz kocha też muzykę, słucha starych utworów,
przearanżowuje je używając specjalnego programu, dodaje własne dźwięki
oraz łączy utwory tworząc tzw. składanki muzyczne. Jak mówi jego mama,
świetnie się ich słucha w samochodzie podczas podróży. Taka muzyka Łukasza uspokaja i stała się jego druga pasją.
Oprac. Jolanta Kuczyńska
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Występy kapeli

9 i 10 września na zaproszenie Związku Pszczelarskiego w Jeleniej Górze
Gryfowska kapela Podwórkowa występowała na warsztatach pszczelarskich
w Cieplicach.
29 września uczestniczyliśmy natomiast w spotkaniu z zespołem folklorystycznym Skaliny ze Słowacji. Graliśmy i śpiewaliśmy dla naszych gości
od wjazdu autobusu na gryfowski rynek po wyjazd późnym wieczorem.
Niech zapamiętają gryfowską gościnność, której symbolem jest zawsze
chętna do współpracy Gryfowska Kapela Podwórkowa. (Więcej na stronie
2).
Zygmunt Bodak

Aktywna Amazonka

W związku z uroczystymi obchodami święta Amazonek, przypadającego na październik oraz dziesiątą rocznicą powstania w Olszynie Stowarzyszenia Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Amazonka”, składam na ręce przewodniczącej Stowarzyszenia Sabinki Baran gratulacje
i podziękowania za dotychczasową, niezwykle aktywną pracę nie tylko
na terenie Olszyny, ale także w sąsiednich gminach. Życzę wszystkim
Amazonkom dużo zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności, realizacji
planów i spełnienia marzeń.
Helena Okulowska

9 października późnym wieczorem policjanci Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim usiłowali zatrzymać do kontroli drogowej w Mirsku samochód
osobowy Volvo. Mimo sygnałów do zatrzymania, kierowca przyspieszył i postanowił uciekać. Policjanci włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe i rozpoczęli pościg za uciekającym pojazdem. Po kilkuminutowym pościgu udało
się zatrzymać kierującego. Jak się okazało, 39 letni kierowca był kompletnie
pijany wydmuchując 2,7 promila oraz po sprawdzeniu w systemach policyjnych okazało się, że mężczyzna posiada sądowy zakaz prowadzenia wszelkich
pojazdów. Z uwagi na popełnienie kilku przestępstw, sprawca odpowie za
swoje czyny przed Sądem Rejonowym w Lwówku Śląskim za co grozi mu
kara do 5 lat pozbawienia wolności. Warto przypomnieć, że nie zatrzymanie
się do kontroli drogowej to przestępstwo zagrożone karą do 2 lat pozbawienia
wolności.
***
Policjanci w pościgu zatrzymali 21 letniego sprawcę rozboju. Mężczyzna
zabrał 80 letniej kobiecie 600 zł. grożąc jej przy tym metalowym kastetem.
Do zdarzenia doszło na terenie Mirska. W godzinach wieczornych dyżurny
komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim otrzymał zgłoszenie, o dokonanym na
starszej kobiecie rozboju. Natychmiast na miejsce zdarzenia wysłano patrole
policji. Policjantom udało się ustalić przebieg zdarzenia. Sprawca dostał się
do mieszkania przez okno. Gdy starsza, 80 letnia kobieta usłyszała jakiś hałas
weszła do łazienki zauważając mężczyznę. Ten trzymając w ręku metalowy
kastet zagroził kobiecie użyciem go i zażądał pieniędzy. Starsza kobieta oddała
sprawcy 600 zł. Wtedy też sprawca uciekł i odjechał samochodem w nieznanym kierunku. Policjanci kryminalni szybko ustalili dużo szczegółów całego
zdarzenia które przekazane zostały dalej policjantom w patrolach. Po pewnym
czasie na terenie Gryfowa Śląskiego patrol zauważył mężczyznę, którego rysopis odpowiadał sprawcy rozboju, dodatkowo mężczyzna na widok radiowozu zaczął uciekać. Po krótkim pościgu sprawca został zatrzymany. W trakcie
przeszukania przy mężczyźnie znaleziono metalowy kastet oraz pęk różnego
rodzaju kluczy do aut oraz, w wyniku dalszej pracy policjantów, odzyskano pieniądze. Z uwagi na popełnione przestępstwo Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim
zastosował wobec zatrzymanego 21 letniego mieszkańca Gryfowa Śl. areszt
tymczasowy na okres 3 miesięcy. Policjanci ustalają także w dalszym ciągu czy
mężczyzna nie popełnił innych przestępstw na terenie Gryfowa i Mirska

asp.szt. Mateusz Królak

Był taki
zespół...

W latach 1965-66 w Powiatowym Domu Kultury w Lwówku Śląskim działał zespół Kwartet.
W każdą sobotę przygrywał na zabawach w okolicznych wsiach, a także innych imprezach okolicznościowych w Lwówku Śląskim. Długo nie grali,
ale są tacy, co ich zapamiętali.
Zygmunt Bodak
Od lewej:
Jerzy Chrześcijański – akordeon,
Józef Malinowski – saksofon,
Edward Domoński – perkusja
Zygmunt Bodak – pianino
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Gumisie i Misie na wycieczce
W piękny październikowy poranek, dzieci z grup: Gumisie i Misie
wraz z paniami oraz wielkim apetytem na przygodę, wyruszyły autokarem do Świeradowa-Zdroju na spotkanie z przedstawicielami Nadleśnictwa. Podzielone na grupy, wysłuchały ciekawostek dotyczących otaczającej przyrody: lasów, roślinności i torfowisk oraz różnorodnych procesów,
które zachodzą w leśnym środowisku. Dzieci zostały zaproszone na
prelekcję dotyczącą zmian zachodzących w przyrodzie, a w szczególności w lasach Świeradowa-Zdroju i okolic, które możemy zaobserwować
w ciągu czterech pór roku. Przedszkolaki bardzo serdecznie podziękowały za wspaniałe przyjęcie oraz ciekawe informacje, które na pewno wzbogacą ich wiedzę o lasach i jego mieszkańcach.
Obie grupy w pięknej scenerii Parku Zdrojowego zjadły przygotowany
posiłek i ruszyły do zwiedzania Domu Zdrojowego. Podczas oglądania
przepięknej architektury budynku, próbowały wody leczniczej, a także oglądały zdjęcia przedstawiające Świeradów Zdrój dawniej i dziś.
We wspaniałych humorach oraz pełne pozytywnych wrażeń, dzieci wróciły do Gryfowa.

Ogólnopolski
Dzień Przedszkolaka
20 września to Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. W tym roku, po
raz pierwszy obchodziliśmy ten szczególny dla naszych pociech dzień.
Każda grupa miała przydzielony kolor: - Stokrotki – zielony, - Tygryski –
pomarańczowy, - Biedronki – czerwony, - Motylki – niebieski, - Słoneczka
– żółty, - Gumisie – biały, - Misie – różowy (fioletowy).
Zrobiliśmy pamiątkowe znaczki – wizytówki. Wszystkie dzieci prezentowały swoje umiejętności wokalne przed całą społecznością przedszkolną. Malowaliśmy również balony w barwach swoich grup. Później
szliśmy w kolorowym korowodzie ulicami miasta. Następnie wesoło bawiliśmy się przy muzyce w ogrodzie przedszkolnym. Na koniec degustowaliśmy pieczone kiełbaski na grillu. Mimo niezbyt sprzyjającej aury, ten dzień
możemy zaliczyć do udanych.
Marzena Rzeszut

OGŁOSZENIE

Przedszkole Publiczne w Gryfowie Śląskim poszukuje do pracy osoby na
stanowisko pielęgniarki w wymiarze 5 godz. dziennie (od 9.00 do 14.00)
przez 5 dni w tygodniu.
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