Sybirackie jubileusze
23 września członkowie i sympatycy Koła Związku Sybiraków w Gryfowie Śląskim, w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości, obchodzili uroczyście Dzień Sybiraka, 90. rocznicę powstania
Związku Sybiraków oraz 30-lecie wznowienia jego działalności. O godz.
9.00 odbyła się Msza Św. w kościele Św. Jadwigi Śląskiej. Po Mszy słowo o Sybirakach wygłosił członek Zarządu Głównego, prezes Oddziału
Związku Sybiraków w Jeleniej Górze Jarosław Trościanko. Po zakończeniu nabożeństwa w Szkole Podstawowej nr 2 (dawnym Gimnazjum)
odbyła się część oficjalna uroczystości. Spotkanie rozpoczęto wprowadzeniem pocztu sztandarowego oraz odśpiewaniem polskiego hymnu narodowego oraz hymnu Sybiraków. Następnie minutą ciszy uczczono tych,
którzy odeszli do wieczności. Prezes Koła Związku Sybiraków powitała przybyłych Sybiraków oraz zaproszonych gości: burmistrza Olgierda
Poniźnika, przewodniczącego Rady Miejskiej Roberta Skrzypka, prezesa Jarosława Trościankę, honorowych członków Koła: Alicję Kownacką
i Marzenę Wojciechowską.
Z okazji 90 rocznicy powstania Związku Sybiraków został wykonany
medal okolicznościowy, który otrzymały: Elwira Urbańska, Alicja Kownacka i Marzanna Krawiec. Odznaczenia wręczył Jarosław Trościanko.
Młodzież z gimnazjum przedstawiła program słowno-muzyczny przygotowany pod kierunkiem Marzanny Krawiec. Były łzy wzruszenia,
występ młodzieży poruszył serca zebranych. Po programie głos zabrali:
burmistrz Olgierd Poniźnik, Alicja Kownacka i Jarosław Trościanko.
Po zakończeniu uroczystości oficjalnych uczestnicy spotkali się przy
wspólnym posiłku, w atmosferze rozmów i wspomnień.
Elwira Urbańska
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Wspomnienie o Donacie Widziewicz

Donata Widziewicz z domu Brzoska urodziła się na Górnym Śląsku 6 listopada 1939
r. Po zdobyciu tytułu magistra ekonomii na
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu podjęła pracę zawodową w bankowości, na początku
przez krótki okres w Oddziale Narodowego
Banku Polskiego w Gryfowie, następnie na
początku 1960 r. podjęła zatrudnienie w Oddziale Narodowego Banku Polskiego w Lu-

baniu, gdzie pracowała do 1972 r. Pod koniec
lat sześćdziesiątych wyszła za mąż za Mariana
Widziewicza, z którym żyła jako dobra żona do
jego śmierci Jej praca zawodowa w bankowości
w pionie ekonomicznym była bardzo wysoko
oceniania przez kierownictwo Banku. Dzięki
temu w 1975 r. została awansowana do Oddziału Wojewódzkiego NBP we Wrocławiu. Przez
cały okres pracy zawodowej Donata udzielała
się społecznie w środowisku bankowym, była
inicjatorką i czynną uczestniczką rokrocznych pieszych górskich rajdów turystycznych
po Karkonoszach, Bieszczadach i Tatrach, do
udziału w nich angażowała nie tylko bankowców ale też całą swoją rodzinę – męża Mariana,
starszą wiekową Babcię, matkę Jadwigę i siostrę Dorotę. W 1985 roku na skutek tragicznego wypadku samochodowego została ciężko ranna i utraciła zdolność do wykonywania
pracy zawodowej, przechodząc na emeryturę.
Mimo bardzo złego fizycznego stanu zdrowia
Donata nie ustawała w działalności społecznej.
Od 2005 roku rozpoczęła działalność w Społecznym Komitecie Obrony Szpitala w Gryfowie. Ówczesna lokalna prasa w 2010 r. pisała
m.in. „Mocnym głosem mieszkańców Gryfowa okazała się Donata Widziewicz – starsza,

Był taki zespół...
W 1948 roku spotkało się trzech muzyków: Bogdan Sołoniewicz
z Niwnic, Bronisław Kamiński z Rząsin oraz Jan Hohanowski z Rząsin,
Były to czasy powojenne, ludzie się pobierali oraz odbywały się zabawy
ludowe i właśnie tych trzech panów dobrało do składu czwartą osobę na
bęben i przygrywali na takich imprezach i zabawach.
Na zdjęciu od lewej: Pan Kamiński – skrzypce, Sołoniewicz – akordeon,
Hohanowksi – cytra. Zdjęcie wykonano w roku 1950.
Zygmunt Bodak

schorowana mieszkanka, która zmobilizowała
gryfowian i władze samorządowe do działania,
dzięki którym szpital w Gryfowie został utrzymany." Jej temperament – mimo choroby – nie
pozwalał na bierne życie, wręcz potrzebowała
i szukała wyzwań do dalszej społecznej pracy.
W 2010 r. startowała na radną do władz samorządowych, niestety nie zdobyła wówczas mandatu. Ale za to w tym samym roku weszła do
władz Schroniska „Przystań" dla Bezdomnych
im. Św. Brata Alberta w Leśnej, gdzie pełniła
odpowiedzialną funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Mimo pogarszającego się stanu zdrowia – Donata efektywnie pełniła swoją
odpowiedzialną funkcję, którą kontynuowała niemal do swojej niespodziewanej śmierci.
Za swą społeczną działalność w 2005 roku została odznaczona honorową odznaką Gminy
i Miasta Gryfów Śląśki „Złota Rybka”.
Sylwetka bohaterskiej Donaty, której los nie
szczędził cierpień, osoby pełnej poświęcenia dla
innych, lubianej w gronie rodziny, w środowisku
gryfowskim i wśród byłych współpracowników
– może być chlubnym przykładem życia dla nas.
Niech pozostanie na zawsze w naszej wdzięcznej pamięci.
Jacek Widziewicz

Wspomnienie
o Zofii Petruch
Pani Zenona Petruch
– absolwentka matematyki na Uniwersytecie
Wrocławskim,
zanim
stała się ikoną oświaty
gryfowskiej, miała zgoła
odmienne plany życiowe
– chciała studiować handel zagraniczny.
Bardzo lubiła liczyć,
ale też interesowały ją
języki obce. „Na chwilę”,
bo taka była potrzeba
chwili w latach 50, zaczęła uczyć matematyki. W życiu często „na
chwilę” oznacza bardzo
długo i wkrótce stała się
legendą matematyki w naszym mieście. Karierę nauczycielską rozpoczęła w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubaniu, potem
uczyła w obu gryfowskich podstawówkach, aby na dłużej zostać
w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Gryfowie Śl. Ponoć matematyki potrafiła nauczyć każdego i bez wątpienia była to jej
pasja. Była bardzo lubiana przez uczniów. Wspominają ją jako
ciepłą i kochaną osobę, która potrafiła zawsze dla nich znaleźć
czas.
W swojej karierze zawodowej sprawowała funkcję metodyka. Wielu do tego stopnia przekonała do matematyki, że poszli
w jej ślady, jak na przykład Agnieszka Patron – nauczycielka
tego przedmiotu w gryfowskim gimnazjum.” Pani Zenia była
wymarzonym sąsiadem” mówią o niej miedzy innymi Marta
Wilas oraz Janusz Orzełek. Jeszcze dwa lata przed śmiercią, leżąc
w łóżku, przygotowywała dzieci do sprawdzianów.
Małgorzata Szczepańska
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30 lat minęło jak jeden dzień
VIII b byliśmy w 1985 r. 29 września, po 33 latach, nasza wychowawczyni pani Janina Pszczoła, jak za dawnych czasów na godzinie wychowawczej, mówiła do nas mądre słowa o życiu. Czas się zatrzymał. Znowu byliśmy uczniami. Okazało się, że kiedyś naprawdę byliśmy dziećmi, o czym już
zdążyliśmy zapomnieć. Przed naszymi oczami stanął pan Tadeusz Podolski i pan Lechosław Kędzia, Bożena Raubo oraz pozostali świetni nauczyciele
Szkoły Podstawowej nr 2. Cudowne spotkanie, za które wszystkim uczestnikom: (od lewej) Magdzie Starczewskiej, Andrzejowi Baszakowi.Potrkowi
Juncewiczowi, Pani Janinie Pszczole i jej córce Wandzie, Beacie Wolar, Krzyśkowi Słobodzianowi, Waldkowi Taubmannowi, Krzyśkowi Kacprzakowi oraz Robertowi Zacharczukowi,serdecznie dziękuję!!!
Małgorzata Szczepańska

Prawnik radzi

W październikowym odcinku naszego cyklu
radca prawny Bernadetta Baszak podejmuje
temat głosowania w wyborach.

Głosowanie w wyborach
– obowiązek a może przywilej?
Po przemianach ustrojowych z 1989 roku jedną z najważniejszych decyzji ówczesnych polityków była odbudowa samorządu terytorialnego.
Wynikiem tych decyzji jest ustawa z 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym, która wprowadziła w ponad dwóch tysiącach gmin samorząd.
W miejsce istniejących rad narodowych powstały rady gmin. Ustawa ta
otworzyła lokalnym społecznościom samodzielność w zarządzaniu częścią spraw publicznych. Gminy otrzymały własne źródła dochodów oraz
możliwość decydowania o swoich wydatkach. Pierwsze wybory samorządowe odbyły się 27 maja 1990 roku. W wyborach tych wybierano członków do rad gmin i miast, a nowo wybrane rady wybrały swoje władze
wykonawcze – wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Kolejnym etapem reformy samorządowej było wprowadzenie dodatkowych dwóch szczebli samorządu – powiatów i samorządowych województw. Reforma ta nastąpiła 1 stycznia 1999 roku, od tej daty zmieniła
się liczba województw z 49 na 16.
Pierwsze wybory do wszystkich trzech szczebli samorządu – rad
gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich odbyły się 11 października
1998 roku. Zaś począwszy od wyborów samorządowych z 2002 roku wybieramy w wyborach bezpośrednich również wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Zgodnie z art. 62 Konstytucji RP „Obywatel polski ma prawo udziału
w referendum oraz prawo wybierania Prezydenta Rzeczpospolitej, posłów, senatorów i przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego,
jeżeli najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat”.
Czytając zatem literalnie brzmienie powołanego wyżej przepisu –
mogę ale nie muszę głosować. Prawo do głosowania jest to jeden z podstawowych przywilejów każdego pełnoletniego obywatela, nie jest więc
obowiązkowe.
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Jako ciekawostkę należy wskazać, że w skali całego świata, aż w 26
państwa wybory są obowiązkowe, a w co niektórych brak pójścia do urn
wyborczych karanych jest grzywną, w trzech krajach wybory nie odbywają się wcale, a w pozostałych 174 wybory są nieobowiązkowe.
Wielokrotnie słyszymy, że jeśli nie pójdziemy do urn wyborczych, to
nasza postawa jest niepatriotyczna. A cóż to jest patriotyzm? To umiłowanie ojczyzny, gotowość do walki w jej obronie, miłość do ojczyzny.
Patriotyzm można realizować na wiele sposobów, niekoniecznie poprzez
udział w wyborach. Jednakże jeśli chodzi o wybory samorządowe to warto
zastanowić się nad czynnym udziałem w głosowaniu. Niewątpliwie tworzymy lokalną wspólnotę, niejednokrotnie znamy się osobiście. Bardzo
wiele oczekujemy od lokalnych władz, wiele oczekujemy od kandydatów.
Prowadząc zajęcia lekcyjne w szkołach policealnych młodzież, a także
i osoby w średnim wieku wielokrotnie podejmowała ze mną dyskusje w
temacie wyborów. Nie jeden raz słyszałam narzekania typu „i tak nic się
nie dzieje”, „i tak nic nie robią”, „źle wykonują swoją pracę”, „i tak nic się
nie zmieni”. W takich sytuacjach zadawałam zawsze pytanie „ile osób
z klasy nie było nigdy w swoim życiu przy urnie wyborczej?” – niestety
zawsze pojawiał się „las podniesionych rąk”. W tym momencie nasuwa
mi się pytanie – czy jeśli nigdy w życiu nie byłem/byłam przy urnie wyborczej, to czy mogę narzekać na to co czy dana władza spełnia moje
oczekiwania? Odpowiedź na to pytanie pozostawiam Państwu. Niemniej
jednak osobiście uważam, że głosować trzeba, że mimo przytoczonego
wyżej art. 62 Konstytucji RP powinno się uczestniczyć w wyborach,
a zwłaszcza w wyborach samorządowych. Powinniśmy głosować za programem wyborczym, z którym się zgadzamy, za kandydatem, który myśli
podobnie jak my, za wizją samorządu, którą popieram.
Podsumowując – wybory są podstawowym mechanizmem demokratycznego i wolnego państwa, wolność i demokracja daje mi prawo swobodnego wyboru, to tylko ode mnie zależy czy będę głosować czy nie.

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.

Najlepsza pielęgniarka
i najlepszy pediatra.
Skąd, jak nie z Gryfowa?
Ostatnio mieliśmy w Gryfowie dużo szczęścia w konkursach
sms. Przypomnijmy, że w plebiscycie Gazety Wrocławskiej laureatami zostali Alicja Kuźniarz – Nauczyciel na Medal w kategorii
nauczyciel klas I-III szkoły podstawowej oraz Mariusz DraganOsobowość Roku powiatu lwóweckiego w kategorii kultura.
Teraz przyszedł czas na służbę zdrowia. I tu mamy dwie silne kandydatury gotowe powalczyć o zwycięstwo. W tegorocznej edycji plebiscytu Dolnośląski Hipokrates 2018 Gryfów reprezentują
RENATA CELUCH (Pielęgniarka Roku) i MAREK FIŁKA (Pediatra Roku). Zachęcamy do wsparcia naszych wspaniałych, pełnych
werwy i oddania pacjentowi, medyków reprezentujących Przychodnię Wielospecjalistyczną przy ul. Malowniczej w Gryfowie. I tura głosowania w konkursie powiatowym trwa do 17 października do godz. 21.00. II tura już dolnośląska będzie trwać od 19 do 26 października.
Redakcja

Gawęda o zamku

Serdecznie zapraszamy do udziału w głównych Obchodach 100-lecia
Odzyskania przez Polskę Niepodległości. 11 listopada będzie obfitował
w wiele ciekawych wydarzeń.
Poniżej podajemy planowany przebieg uroczystości.
O godz. 10.30 w Kościele Parafialnym pw. Świętej Jadwigi Śląskiej
odbędzie się Msza Święta w intencji Ojczyzny. Po Mszy o godz. 11.30 na
skwerze przed kościołem posadzimy Dąb Niepodległości. Drzewo symbolizujące świadectwo ważnych dla naszego narodu wydarzeń zostanie
tam umieszczone z inicjatywy Pułkownika Edwarda Basałygo – Prezesa
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Jeleniej Górze. Ok. godz. 11.45
na gryfowskim rynku nastąpi start „I Gryfowskiego Biegu Niepodległości” organizowanego przez Stowarzyszenie Aktywny Gryfów CROSS
GRYFITÓW. Zaraz po starcie rozpoczniemy oficjalne uroczystości
i składanie wiązanek pod Tablicą Pamiątkową ku czci Kombatantów Ziemi Gryfowskiej. Widowiskowe zakończenie Biegu Niepodległości nastąpi zaraz po uroczystościach oficjalnych.
Na deser zapraszamy ok. godz. 13.30 do Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury na spektakl patriotyczno-humorystyczny „JEST TAKI KRAJ...”.
W rolach głównych Jacek Grondowy, aktor z Teatru C.K. Norwida oraz
muzycy z Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze Aneta Kolendo,
Agnieszka Urbanek oraz Robert Wróblewski. Wstęp wolny.
Godziny poszczególnych wydarzeń mogą ulec nieznacznej zmianie.
Szczegóły znajdziecie państwo wkrótce na plakatach oraz stronach internetowych instytucji i organizacji pracujących przy gryfowskich obchodach.

„Tysiąc lat zamku Gryf ” – taki był temat wrześniowej gawędy. Jak zawsze historia bliskich okolic wzbudziła zainteresowanie naszej publiczności, która z zainteresowaniem wysłuchała prelekcji na ten temat. Zamek
Gryf łączy nie tylko miłośników Gryfowa Śląskiego ale też miejscowości
leżące w jego okolicy. Miło nam było gościć na naszej gawędzie przedstawicieli Mirska oraz Proszówki. Zamek Gryf jest własnością prywatną i jest
obecnie zamknięty. Jednak światli ludzie zdają sobie sprawę, jakim błędem,
żeby nie powiedzieć głupotą, była sprzedaż zamku przez ówczesne władze
naszej gminy. Wyrwano po prostu zdrowy ząb, który obecnie byłby promocją nie tylko gminy Gryfów Śląski ale także Mirska oraz leżących wiosek w jego sąsiedztwie. Turystyka jest ważną gałęzią gospodarki, powstaje
wiele gospodarstw agroturystycznych, panuje obecnie moda na zwiedzanie
małych miasteczek i poznawanie ich historii. Wiem, co piszę, gdyż sam
wielokrotnie jestem proszony o pomoc w zwiedzaniu naszego miasteczka,
co też czynię jako członek TMG. Zamek „Gryf ” byłby super przynętą dla
uatrakcyjnienia naszej małej ojczyzny jednak nią nie jest. Szkoda, gdyż sam
jestem świadkiem jak przed zamkiem zatrzymują się samochody i później
rozczarowani ludzie odjeżdżają. Jest to jedna z tych smutnych historii, jaką
zaserwowali nam w minionych latach rządzący naszą gminą. Dlatego trzeba szczególnie uważać kogo wybieramy, żeby znowu nie obudzić się z ręką
w nocniku. Choć zamek Gryf jest w rękach prywatnych, to jego historii
nikt nam, lokalnym patriotom nie zabierze.
Jan Wysopal TMG
Szczególne podziękowania składamy pani Zofii z Nagórza oraz pani
Monice z cukierni Janickich za aprowizacyjne wsparcie naszej gawędy.
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Modernizacja
przepompowni zakończona

Inwestycje na finiszu
Kolorowy żłobek

Budowa żłobka publicznego w Gryfowie Śląskim wkracza w ostatni
etap. Prace realizowane są zgodnie z harmonogramem, choć nie bez przeszkód. Na obiekcie wykonano już pokrycie dachowe, zamontowano stolarkę okienną a obecnie trwają prace wykończeniowe wewnątrz obiektu.
Wykonawca zrealizował również spory zakres zagospodarowania terenu
a lada dzień przystąpi do wykonywania części zabawowo-rekreacyjnej
żłobka.
Oddanie obiektu ma nastąpić najpóźniej w styczniu przyszłego roku
i wszystko wskazuje na to, że termin zostanie dotrzymany.

Zakończyła się realizacja modernizacji głównej przepompowni ścieków, zlokalizowanej przy bulwarze kwisonaliowym. W ramach zadania
gruntownie wyremontowano zbiorniki retencyjne oraz infrastrukturę towarzyszącą. Przepompownia została wyposażona w nowoczesny system
automatycznego sterowania, zamontowano nowe pompy z rurociągami
i osprzętem, wymieniony został również główny transformator zasilający obiekt. Całkowity koszt wykonanych na przepompowni prac wynosi
741 735,65 zł.

Zaproszenie na uroczyste
otwarcie drogi wojewódzkiej
Świetlica w Młyńsku
Budowa świetlicy wiejskiej w Młyńsku przebiega zgodnie z harmonogramem. Obiekt jest już w pełni zadaszony, wykonano montaż stolarki
okiennej i drzwiowej, a obecnie wykonawca przystępuje do prac tynkarskich na elewacji oraz robót wykończeniowych wewnątrz obiektu. Zagospodarowanie terenu przewidziano jako ostatni etap inwestycji.
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Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląska Służba Dróg
i Kolei zapraszają na uroczyste otwarcie drogi wojewódzkiej 360 relacji
Gryfów Świecie wybudowanej ze środków EWT Polska-Czechy 2018.

Otwarcie odbędzie się 18 października o godz. 10.00 na gryfowskim rynku.

Najpiękniejsze Posesje Anno Domini 2018
Podczas Sesji Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski, która odbyła
się 25 września w Gryfowie Śląskim, zostały ogłoszone wyniki kolejnej,
trzeciej już edycji konkursu skierowanego do sołectw naszej gminy „Piękna Posesja Gminy Gryfów Śląski”.
Do konkursu zgłoszonych zostało 8 posesji z wszystkich sołectw naszej gminy. Komisja konkursowa w składzie: Joanna Małoszczyk – plastyk, Jerzy Guzy – radny Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski, Witold
Mikos – radny Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski, Paweł Rubaj
– pracownik Biblioteki Publicznej w Gryfowie Śląskim, Krystyna Samborska – pracownik Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski, postanowiła
przyznać nagrody finansowe w postaci bonów:
I miejsce państwu Jadwidze i Mieczysławowi Baszakom – Ubocze,
nagroda w wysokości 800 zł.
II miejsce państwu Katarzynie i Jarosławowi Mielniczynom – Wieża,
nagroda w wysokości 700 zł.
III miejsce państwu Annie i Wojciechowi Chrabąszczom – Młyńsko,
nagroda w wysokości 600 zł.
Ponadto przyznano wyróżnienia w wysokości 400 zł:
- państwu Bożenie i Romanowi Bałutom – Rząsiny
- państwu Irenie i Janowi Herbom – Rząsiny
- państwu Elżbiecie i Zygmuntowi Kilarskim – Krzewie Wielkie
- pani Joannie Orlicie – Proszówka
- państwu Jadwidze i Józefowi Przykłotom – Wolbromów
Zgodnie z regulaminem konkursu, nagrodzone posesje otrzymały
znak jakości posesji. Takim znakiem są kwiaty słoneczników, które jak

wiadomo symbolizują świecące słońce, tak też zamieszczony na posesji
znak informować będzie, że ta posesja świeci przykładem.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu, zarówno laureatom,
jak i wyróżnionym.
Komisja Konkursowa
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Remont ul. Grodzkiej

Pół miliona na remont ulicy Polnej
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało kolejne
promesy na zapobieganie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla samorządów. Na opublikowanej kilka dni temu liście z terenu naszego powiatu znalazła się tylko Gmina Gryfów Śląski, która otrzymała 500.000
złotych do przebudowy drogi gminnej ul. Polnej w Gryfowie Śląskim.
Gryfowscy urzędnicy nie ukrywają, iż cieszą się z otrzymanego wsparcia,
ale jednocześnie przyznają, iż przebudowa drogi w tak krótkim terminie
– do końca roku – opracowanie dokumentacji, przeprowadzenie przetargu i realizacja inwestycji, będą dla wszystkich nie lada wyzwaniem.
W ramach inwestycji zostanie ułożona nowa nawierzchnia, przy której powstanie liniowe odwodnienie oraz chodnik. Wymieniona zostanie
także spora część biegnącej pod ulicą sieci wod-kan. Szczegółowy zakres
prac dostępny będzie już wkrótce na stronach BIP urzędu.
Źródło: lwówecki.info

Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że w dniach od
8 października 2018 roku do końca listopada 2018 roku prowadzone będą
prace remontowe ul. Grodzkiej połączone z wymianą sieci kanalizacji
deszczowej, sanitarnej oraz wodociągowej.
W związku z powyższym powstaną utrudnienia związane z dojazdem
do posesji, za które serdecznie przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.
Wykonawcą prac będzie Firma MG-TECH z Jeżowa Sudeckiego.
Wszelkich informacji w sprawie modernizacji tej ulicy można uzyskać
w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim ul. Rynek 1, pok. nr
16A lub pod numerem tel. 75 781 12 57.
Przypomnijmy: Na przebudowę tej ulicy władze Gminy pozyskały
400.000,00 złotych dofinansowania z tzw. „powodziówek”, czyli środków
na zapobieganie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla samorządów
z Dolnego Śląska pochodzących z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz z budżetu Gminy 236.000 zł.

Zakup nowej karetki dla pacjentów
Powiatowego Centrum Zdrowia w Lwówku Śląskim

25 września w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim odbyło się uroczyste spotkanie, na którym miało
miejsce oficjalne przekazanie, oraz poświęcenie karetki sanitarno-transportowej. Na tę okazję zostali zaproszeni wszyscy darczyńcy, którzy
wnieśli swój wkład finansowy do zakupu karetki:
- Przedstawiciele Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych
w Lwówku Śląskim: Krystyna Piotrowicz – Prezes Zarządu, Bożena
Pawłowicz – Sekretarz Zarządu, Zenon Zatchiej – Skarbnik,
- Starosta Powiatu Lwóweckiego – Marcin Fluder,
- Przewodniczący Rady Powiatu Lwóweckiego – Daniel Koko,
- Wicestarosta Powiatu Lwóweckiego – Zbigniew Grześków,
- Członkowie Zarządu Powiatu Lwóweckiego: Tadeusz Jagiełło,
Małgorzata Szczepańska,
- Radni Powiatu Lwóweckiego: Ryszard Mruk, Jan Karpowicz,
Roman Kulczycki, Stanisław Dasiak,
- Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski – Mariola Szczęsna,
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- Przewodnicząca Rady Miasta Lwówek Śląski
Ewa Róża Płucińska- Dąbrowska,
- Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski – Olgierd Poniźnik,
- Przewodniczący Rady Miasta Gryfów Śląski – Robert Skrzypek,
- Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Mirsku - Piotr Czembrowski,
- Dziekan Dekanatu Lwóweckiego ks. Krzysztof Kiełbowicz,
w imieniu którego przybył ks. Rajmund Górski.
Pani Prezes Zarządu Edyta Malczewska oraz Dyrektor ds. Medycznych lek. med. Marcin Karasiński złożyli osobiście na ręce zaproszonych
gości podziękowania za okazane wsparcie. Nowo zakupiona karetka wykorzystywana będzie do świadczenia usług transportu medycznego dla
pacjentów Powiatowego
Centrum Zdrowia Sp.
z o. o z siedzibą w Lwówku Śląskim. Wyposażona została na wysokim
poziomie w sprzęt m.in.:
Defibrylator Lifepack 12,
pompy
strzykawkowe,
kardiomonitor, resuscytator, co umożliwia transport pacjentów w ciężkich
stanach zdrowia. Uroczyste przekazanie karetki do
użytku nastąpiło 25 października.
Wkład finansowy gminy Gryfów Śląski w zakup
karetki to 10 tys. zł, obok
skan podziękowania złożonego na ręce burmistrza
Gryfowa Śląskiego.

Sołtysowe Gryfinki
w Gryficach
15 września w naszym mieście partnerskim Gryficach obchodzono
coroczne dożynki czyli „Święto Plonów – Gryfice 2018”. W imieniu
gryfowskiego samorządu życzenia wszystkim gryfickim rolnikom złożył
przewodniczący Rady Miejskiej Robert Skrzypek. W uroczystości brał
również udział zespól ,,Sołtysowe Gryfinki”, który po oficjalnym otwarciu dał godzinny koncert dla wszystkich zebranych. Był to nasz mocny akcent podczas partnerskiego święta. Występ został entuzjastycznie
przyjęty i nagrodzony brawami.

Potrzebna pomoc
dla staruszków ze Staruszkowa
Kiedyś Staruszkowo znajdowało się w okolicach Jeleniej Góry, dziś
w Krzewiu Małym nieopodal Biedrzychowic. Miejsce to stanowi azyl dla
starych i schorowanych psów. Niechciane, porzucone, często ślepe i kalekie trafiają do domu pani Krystyny, aby tam dopełnić swojego żywotu,
pod jej troskliwą opieką. Gdy odwiedzałem Staruszkowo jego właścicielka opowiadała o pieski Marsiku. Gdy pisze te kilka słów Marsika już nie
ma, ostatnio pożegnany został też Farcik. Działanie pani Krysi to heroiczna praca. Na szczęście nie jest pozostawiona sama sobie, ale zdarzają
się cięższe chwile w których potrzebna jest pomoc. Cały czas potrzebna
jest mokra karma. U kresu swych dni psiaki często są bezzębne, a karmy
niedawno prawie zabrakło. Pomogły wtedy gryfowskie ciche anioły, które
dostarczyły spory zapas. Jeśli i Państwo chcecie wspomóc Staruszkowo
jest ku temu szansa. Zbiórkę darów prowadzi gryfowska Biblioteka Bubliczna. Potrzebna jest karma, szczególnie mokra, pani Krystyna prosi
o ubrania dla siebie, jak mówi stare dresy są idealne, ponieważ wszystko szybko ulega zniszczeniu, gdy opiekuje się gromadką około 50 psów.
Warto też wyszukać Staruszkowo na Facebooku. Czasem potrzeba pilnie
zawieźć psa do weterynarza, czasem można pomóc wpłacając datek na
fundację (można też na nią odpisać 1% podatku). Zachęcamy Państwa do
pomocy. Dary z biblioteki zawieziemy na początku listopada.
Mariusz Dragan

Sandra poleca
Książka na październik
Danuta Korolewicz
LATO Z CIOTKĄ SPIRYTYSTKĄ
Ledwie pożegnaliśmy lato, a wraz z nim sezon
urlopowy, kiedy to każdy kto miał taką możliwość
starał się wyrwać z domu i codziennej rutyny choć
na kilka dni. Z takiego założenia wyszła również
bohaterka najnowszej powieści Danuty Korolewicz.
Magda – studentka z Torunia, której życie przewróciło się do góry nogami po tym, jak zostawił ją chłopak. Mając w perspektywie długie, samotne wakacje w mieście, niemalże
z nieba spada jej propozycja ciotki Walerii, która zaprasza ją do siebie
i proponuje wakacyjną pracę w miejscowej bibliotece, w małej miejscowości, jaką jest Warba.
Lato w bibliotece, w dodatku w małej mieścinie. Zapowiada się
niezwykle spokojnie (o ile nie nudno). Cóż, nic bardziej mylnego.
Już na wstępie zwariowana ciotka zapowiada swojej siostrzenicy obowiązkowe uczestnictwo w jej cotygodniowych seansach spirytystycznych, jeśli do tego dodamy odwiedziny Doroty – najlepszej przyjaciółki Magdy, podejrzaną szajkę działającą w mieście i nowego
mężczyznę w życiu naszej bohaterki, który ku jej rozczarowaniu będzie
niedostępny dla dziewczyny, a to za sprawą widniejącej na jego szyi koloratki, szybko okaże się, że nie ma tu miejsca na nudę, a Warba nie
będzie wcale tak spokojnym miasteczkiem, na jakie się zapowiadała.
Kiedy dostałam książkę w swoje ręce prawdę mówiąc nie wiedziałam,
czego się spodziewać. Nigdy wcześniej nie miałam styczności z twórczością Danuty Korolewicz, więc była to dla mnie absolutna zagadka.
Spodziewałam się lekkiej, humorystycznej lektury ze zwariowaną ciotką
w tle. A co dostałam? Ciekawie skrojoną powieść obyczajową z wątkami
humorystycznymi i... kryminalnymi.

Autorka posługuje się bardzo prostym, lekkim językiem, co sprawia, że całość czyta się bardzo szybko, choć przy tego typu powieściach chciałoby się trochę więcej humoru, zwłaszcza, że tematyka
aż się o to prosiła, dlatego w tym miejscu mały minus z mojej strony.
Kilka słów należy się również bohaterom, gdyż są to niesamowicie barwne postacie.
Magda – główna bohaterka to dziewczyna o dwóch twarzach, pozornie spokojna i odpowiedzialna, pod wypływem odpowiednich impulsów
staje się zwariowaną i żądną przygód studentką, jednak w tym szaleństwie jest metoda, gdyż Magda to postać, którą darzy się sporą sympatią
od pierwszej do ostatniej strony.
Waleria – zwariowana, nieokrzesana ciotka-spirytystka. Jej cotygodniowe seanse stały się słynne w całej Warbie, z czego kobieta
jest niesamowicie dumna. Mimo dojrzałego już wieku, Waleria nie
potrafi usiedzieć w miejscu i ma tysiąc pomysłów na minutę, z których każdy kolejny jest jeszcze bardziej zwariowany od poprzedniego.
Wikary Dominik- to zdecydowanie mój ulubiony bohater w całej historii.
Swoją odpowiedzialnością stanowi swoistą przeciwwagę dla szalonych
bohaterek. Niezwykle tajemniczy i mimo noszonej koloratki czarujący
mężczyzna, wokół którego dzieje się wiele podejrzanych rzeczy.
„Lato z ciotką spirytystką” to lekka, przyjemna powieść z kryminalną historią w tle i pewną dawką humoru. Zwariowane bohaterki, seanse
spirytystyczne, trup i podejrzana szajka rządząca miastem, a na domiar
wszystkiego zamieszany w sprawę ksiądz – to i wiele więcej otrzymacie
sięgając po najnowszą książkę Danuty Korolewicz, którą zdecydowanie
polecam jako lekką lekturę na coraz dłuższe jesienne wieczory.
Oprac. Sandra Gałka
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Głosujcie drodzy Państwo
bo nasz krzyżyk przy nazwisku wiele znaczy

Frekwencja w poprzednich wyborach samorządowych w naszej gminie wyniosła niewiele ponad 46%. Wierzymy, że tym razem
będzie lepiej. Poniżej fragment felietonu sprzed ośmiu lat. Warto go sobie przypomnieć, bo nie stracił na aktualności.

Ponoć więcej czasu poświęcamy na wybór szamponu do włosów niż
na wybór osoby, która będzie nas reprezentować, od której będzie wiele
zależeć, na którą ostatecznie będzie można ponarzekać. Nie zapominajmy,
że tylko udział w wyborach daje prawo do narzekania. Czy nie sądzicie
Państwo, że to i tak dużo? Dyskretny urok demokracji polega między
innymi na tym. Czy do wyborów można się jednak dobrze przygotować?
Jak wybrać tę osobę, przy której nazwisku postawić krzyżyk? Otóż można
i bezwzględnie trzeba!
Wybory samorządowe tym się różnią od na przykład parlamentarnych,
że osoby, spośród których mamy wybierać są nam najczęściej znane. To nasi
sąsiedzi, znajomi bliżsi lub dalsi. Sprawmy więc, aby nie wygrali sprytniejsi.
Nie dajmy się zwieść tanim trikom wyborczym, które, jako tajemnica Poliszynela, przekazywane są z ust do ust od wielu lat. Niech nas nie omamią

INFORMATOR WYBORCZY

Gdzie głosować?

We wcześniejszym wydaniu „Kuriera
Gryfowskiego” przedstawiłem Państwu
podział Gminy i Miasta Gryfów Śląski
na okręgi i obwody głosowania. Obecnie
przedstawiam podział na obwody głosowania, czyli granice obwodów, w skład,
którego wchodzą okręgi wyborcze. Podziału na obwody głosowania dokonała Rada
Miejska Gminy Gryfów Śląski uchwałą nr
XXV/126/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. i
przedstawia się on następujaco:

uśmiechnięte twarze kandydatów. Przepytajmy ich z programów, jeśli starają się o reelekcje – rozliczmy. Co to za problem wyciągnąć ulotki sprzed
czterech lat i dowiedzieć się, dlaczego coś nie wyszło? Nasz krzyżyk przy
nazwisku wiele znaczy. Udział w nadchodzących wyborach samorządowych
(21 października 2018 roku) to działanie niezbędne do zbudowania przez
mieszkańców trwałych podstaw społeczeństwa obywatelskiego. Jest rzeczą
oczywista, że gdy słabnie nasze uczestnictwo w życiu „małej ojczyzny”,
następuje swoiste marginalizowanie części jej mieszkańców, wręcz wykluczenie z lokalnego życia społecznego. Szanujmy możliwość, jaką daje nam
nasza młoda, 24-letnia demokracja, wszak w starożytnej Grecji uważanej
za kolebkę naszej cywilizacji, wybierać mogli nieliczni. Głosujcie drodzy
Państwo – niech wygrają najlepsi.

• OBWÓD NR 1 w Szkole Podstawowej nr
2 w Gryfowie Śląskim (sala gimnastyczna) –
lokal przystosowany dla niepełnosprawnych,
ul. Uczniowska 11
(głosują wyborcy z okręgów 1, 2 i 12),
• OBWÓD NR 2 w Szkole Podstawowej
nr 1 w Gryfowie Slaskim – lokal przystosowany dla niepełnosprawnych, ul. Uczniowska 17
(głosują wyborcy z okręgów 3 i 4),
• OBWÓD NR 3
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
– sala widowiskowa, ul. Kolejowa 33a
(głosują wyborcy z okręgów 5, 6 i 7),

Redakcja

• OBWÓD NR 4 w Ratuszu – parter,
ul. Rynek 1
(głosują wyborcy z okręgów 8, 9, 10 i 11),
• OBWÓD NR 5 w Szkole Podstawowej
w Rząsinach – sala świetlicy szkolnej,
Rząsiny 94
(głosują wyborcy z okręgu 13),
• OBWÓD NR 6 w Szkole Podstawowej
w Uboczu, Ubocze 169
(głosują wyborcy z okręgów 14 i 15)
• OBWÓD NR 7 w Szpitalu w Gryfowie Śl.
ul. Rzeczna 25

Zwracam Państwa uwagę na wyrażenie „głosują wyborcy z okręgu nr”, w której podałem numery okręgów, z których wyborcy głosują
w danym lokalu wyborczym. Przykład: Wyborcy zamieszkujacy w okregu wyborczym nr 1, nr 2 i nr 12 głosuja w lokalu wyborczym
w Szkole Podstawowej nr 2 w Gryfowie Śląskim (sala gimnastyczna). Wyborcy zamieszkujacy w okregu wyborczym nr 3 i nr 4 głosują
w lokalu wyborczym w Szkole Podstawowej nr 1 w Gryfowie Śląskim i tak dalej wg powyższego podziału. Aby pomóc Państwu odnaleźć
właściwy lokal wyborczy dla danego okręgu, ponownie przedstawiam poniżej wykaz okręgów wyborczych:

Granice
okręgów
OKRĘG WYBORCZY NR 1
Gryfów Śląski, ulice: Garbarska,
Młyńska1-4c, Młyńska 16-37,
Żeromskiego.
OKRĘG WYBORCZY NR 2
Gryfów Śląski, ulice: Cmentarna,
Kolejowa 1-19c, Kolejowa 41-66,
Lipowa, Przedszkolaków,
Rybna, Szkolna, Uczniowska.
OKRĘG WYBORCZY NR 3
Gryfów Śląski, ulice: Andersa,
Ceglana, Floriańska, Kwiatowa,
Lwowska, Malownicza, Ogrodowa,
Osiedle Horyzont, Przemysłowa,
Storczykowa, Tulipanowa, Wiosenna.
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OKRĘG WYBORCZY NR 4
Gryfów Śląski, ulice: Garncarska,
Jeleniogórska, 14-24, Osiedle 7 Dywizji,
Parkowa, Partyzantów, Spacerowa,
Widokowa, Zielona.
OKRĘG WYBORCZY NR 5
Gryfów Śląski, ulice:
Akacjowa, Sienkiewicza.
OKRĘG WYBORCZY NR 6
Gryfów Śląski, ulice: Jeleniogórska 7-9,
Krótka, Kusocińskiego, Nad Stawami,
Oldzanska, Polna, Słoneczna,
Spokojna, Strzelnicza, Wiśniowa.

OKRĘG WYBORCZY NR 9
Gryfów Śląski, ulice: Bankowa, Boczna,
Felczerska, Wojska Polskiego, Zakątek,
Zaułek, Źródlana.
OKRĘG WYBORCZY NR 10
Gryfów Śląski, ulice: Lubańska,
Plac Koscielny, Rynek.
OKRĘG WYBORCZY NR 11
Sołectwa: Proszówka, Wieża.
OKRĘG WYBORCZY NR 12
Sołectwa: Krzewie Wielkie, Młyńsko.

OKRĘG WYBORCZY NR 13
OKRĘG WYBORCZY NR 7
Sołectwa: Rząsiny, Wolbromów.
Gryfów Śląski, ulice: Gliniana, Kolejowa
20-38a, Lwówecka, Młyńska 5-15a,
OKRĘG WYBORCZY NR 14
Sikorskiego, Spółdzielcza, Targowa.
Sołectwo: Ubocze od nr 1 do nr 144.
OKRĘG WYBORCZY NR 8
Gryfów Śląski, ulice: Grodzka, Łąkowa,
Rolna, Rzeczna, Rzepakowa,
Sanatoryjna, Wąska, Za Kwisą.
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OKRĘG WYBORCZY NR 15
Sołectwo: Ubocze od nr 145 do nr 305.

Kilka informacji
o zasadach głosowania:
1) Podchodząc do stolika komisji,
po okazaniu dokumentu tożsamości
otrzymujecie Państwo:
a) kartę koloru białego na której nazwiska
kandydatów są umieszczone na szarym
tle z numerem swojego okręgu (proszę
sprawdzić czy jest to karta do głosowania
z mojego okręgu) do Rady Miejskiej Gminy
Gryfów Śląski,
b) kartę koloru białego na której nazwiska
kandydatów są umieszczone na żółtym tle
do Rady Powiatu Lwóweckiego – jednakowa dla wszystkich wyborców,
c) kartę koloru białego na której nazwiska
kandydatów są umieszczone na niebieskim
tle do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego – jednakowa dla wszystkich wyborców,

d) koloru białego na której nazwiska kandydatów są umieszczone na różowym tle na
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
– jednakowa dla wszystkich wyborców.
2) ABY GŁOS BYŁ WAŻNY:
a) na karcie do Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski stawiamy TYLKO JEDEN „X”
w kratce po lewej stronie obok nazwiska
swojego kandydata,
b) na karcie do rady Powiatu Lwóweckiego,
głosujemy TYLKO NA JEDNĄ LISTĘ,
stawiajac znak „X” w kratce po lewej stronie
obok nazwiska swojego kandydata, przez co
wskazuje sie jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu,
c) na karcie do Sejmiku Województwa także
głosujemy tylko na jedną listę,
d) na karcie na Burmistrza Gryfowa Śląskiego głosujemy TYLKO NA JEDNE-

GO KANDYDATA, stawiając znak „X”
w kratce z lewej strony obok nazwiska swojego kandydata.
3) Po dokonaniu głosowania wszystkie karty
wrzucamy do urny znajdujacej się w lokalu
wyborczym.
PAMIĘTAJMY:
1) Do lokalu wyborczego zabieramy ze sobą
dokument ze zdjęciem określający naszą
tożsamość np. dowód osobisty, paszport,
prawo jazdy, legitymacja itp.
2) Zabrania sie pod karą grzywny wynoszenia kart do głosowania poza lokal wyborczy.

3) GŁOSUJEMY W DNIU
21 PAŹDZIERNIKA

(NIEDZIELA) OD 7.00 DO 21.00

Kandydaci na burmistrza
1. Edward LUTY, lat 58, zam. Gryfów Śląski, – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
2. Olgierd PONIŹNIK, lat 64, zam. Gryfów Śląski, – KWW Olgierda Poniźnika

Kandydaci do Rady Powiatu
Lista przedstawia kandydatów, na których będzie można zagłosować w gminie Gryfów Śląski:
LISTA NR 4

Koalicyjny Komitet Wyborczy
Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

1. Czesław WOJTKUN
lat 62, zam. Gryfów Śląski
2. Kamilla CHOMIAK
lat 42, zam. Gryfów Śląski
3. Sylwester SZYMASZEK
lat 43, zam. Gryfów Śląski

***

LISTA NR 10

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

1. Helena OKULOWSKA
lat 64, zam. Gryfów Śląski
2. Ewa Anna MILEJSKA
lat 62, zam. Ubocze
3. Dariusz Przemysław ŻOŁNOWSKI
lat 56, zam. Gryfów Śląski

4. Urszula Mirosława ŚLUSARZ
lat 55, zam. Gryfów Śląski
5. Marek Andrzej MAGA
lat 60, zam. Gryfów Śląski
6. Bogdan JASKUŁA
lat 61, zam. Gryfów Śląski

5. Marta Luiza BUCZYŃSKA
lat 43, zam. Gryfów Śląski
6. Jan Herman WYSOPAL
lat 61, zam. Gryfów Śląski

***

LISTA NR 14

***

LISTA NR 13

Komitet Wyborczy
Wyborców Demokraci – Ludowcy

1. Daniel Radosław KOKO,
lat 42, zam. Ubocze
2. Tadeusz Kazimierz JAGIEŁŁO,
lat 62, zam. Krzewie Wielkie
3. Małgorzata Katarzyna
SZCZEPAŃSKA
lat 48, zam. Gryfów Śląski
4. Teresa CIERLIK
lat 56, zam. Rząsiny

Komitet Wyborczy Wyborców
Niezależna Inicjatywa Samorządowa

1. Stanisław Józef DASIAK
lat 60, zam. Gryfów Śląski
2. Jadwiga HAWRYLUK
lat 55, zam. Gryfów Śląski
3. Bożena Teresa RAUBO
lat 67, zam. Gryfów Śląski
4. Lidia Józefa PIOTROWSKA
lat 60, zam. Ubocze
5. Marek Roman BARWIŃSKI
lat 59, zam. Gryfów Śląski

Kandydaci do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z terenu gminy Gryfów Śląski

LISTA NR 2 – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
3. Zofia RAK
lat 64, zam. Gryfów Śląski

LISTA NR 5 – KKW SLD Lewica Razem
6. Jolanta DUDZIK
lat 60, zam. Gryfów Śląski
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Kandydaci do Rady Miejskiej
OKRĘG NR 1
Gryfów Śląski: Garbarska, Młyńska 1-4c,
Młynska 16-37, Żeromskiego.
1. Regina Halina KORECKA
lat 59, zam. Gryfów Śląski
Lista nr 14 – KWW Niezależna
Inicjatywa Samorządowa
2. Janusz Arkadiusz ORZEŁEK
lat 55, zam. Gryfów Śląski
Lista nr 16 – KWW Olgierda Poniźnika
3. Arkadiusz Bolesław CICHOŃ
lat 45, zam. Gryfów Śląski
Lista nr 17 – KWW Aktywni dla Gminy Gryfów
OKRĘG NR 2
Gryfów Śląski: Cmentarna, Kolejowa 1-19c,
Kolejowa 41-66, Lipowa, Przedszkolaków,
Rybna, Szkolna, Uczniowska.
1. Urszula MAGA, lat 58, zam. Gryfów Śląski
Lista nr 10 – KW Prawo i Sprawiedliwość
2. Jarosław Marek STĘPIŃSKI
lat 57, zam. Gryfów Śląski
Lista nr 14 – KWW Niezależna
Inicjatywa Samorządowa
3. Ewelina Natalia ŚWIĄTKIEWICZ
lat 32, zam. Gryfów Śląski
Lista nr 16 – KWW Olgierda Poniźnika

OKRĘG NR 3
Gryfów Śląski: Andersa, Ceglana, Floriańska,
Kwiatowa, Lwowska, Malownicza, Ogrodowa,
Osiedle Horyzont, Przemysłowa, Storczykowa, Tulipanowa, Wiosenna.
1. Wilhelm Tadeusz GAŁUCHA
lat 59, zam. Gryfów Śląski
Lista nr 2 – KW Polskie Stronnictwo Ludowe
2. Edward Luty, lat 58, zam. Gryfów Śląski
Lista nr 10 – KW Prawo i Sprawiedliwość
3. Zbigniew KUREC, lat 61, zam. Gryfów Śl.
Lista nr 14 – KWW Niezależna
Inicjatywa Samorządowa
4. Krzysztof Tomasz SAWICKI
lat 45, zam. Gryfów Śląski
Lista nr 16 – KWW Olgierda Poniźnika
5. Mariusz DRAGAN, lat 34, zam. Gryfów Śl.
Lista nr 17 – KWW Aktywni dla Gminy Gryfów
OKRĘG NR 4
Gryfów Śląski: Garncarska, Jeleniogórska
14-24, Os. 7 Dywizji, Parkowa, Partyzantów,
Spacerowa, Widokowa, Zielona.
1. Kamil Robert KOWALONEK
lat 32, zam. Gryfów Śląski
Lista nr 10 – KW Prawo i Sprawiedliwość
2. Andrzej KRAWIEC, lat 60, zam. Gryfów Śl.
Lista nr 14 – KWW Niezależna
Inicjatywa Samorządowa
3. Stanisław SAWCZAK, lat 71, zam. Gryfów Śl.
Lista nr 16 – KWW Olgierda Poniźnika
4. Anna Magdalena KORPYSA,
lat 39, zam. Gryfów Śląski
Lista nr 17 – KWW Aktywni dla Gminy Gryfów

OKRĘG NR 5
Gryfów Śląski: Akacjowa, Sienkiewicza.
1. Stanisław POLASIŃSKI, lat 57,zam.Gryfów Śl.
Lista nr 10 – KW Prawo i Sprawiedliwość
2. Anna Elżbiera ZAWISZA-PALIWODA
lat 32, zam. Gryfów Śląski
Lista nr 14 – KWW Niezależna
Inicjatywa Samorządowa
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3. Łukasz KRASUSKI, lat 38, zam. Gryfów Śl.
Lista nr 16 – KWW Olgierda Poniźnika
4. Mateusz Grzegorz KRÓLAK
lat 42, zam. Gryfów Śląski
Lista nr 17 – KWW Aktywni dla Gminy Gryfów

OKRĘG NR 6
Gryfów Śląski: Jeleniogórska 7-9, Krótka,
Kusocińskiego, Nad Stawami, Oldzańska,
Polna, Słoneczna, Spokojna, Strzelnicza,
Wiśniowa.
1. Robert KĄDZIOŁA, lat 53, zam. Gryfów Śl.
Lista nr 10 – KW Prawo i Sprawiedliwość
2. Barbara SIOMKO, lat 69, zam. Gryfów Śl.
Lista nr 14 – KWW Niezależna
Inicjatywa Samorządowa
3. Ryszard Wojciech SAWCZAK
lat 63, zam. Gryfów Śląski
Lista nr 16 – KWW Olgierda Poniźnika

OKRĘG NR 7
Gryfów Śląski: Gliniana, Kolejowa 20-38a,
Lwówecka, Młyńska 5-15a, Sikorskiego,
Spółdzielcza, Targowa.
1. Grzegorz Edward PIEJKO
lat 44, zam. Gryfów Śląski
Lista nr 10 – KW Prawo i Sprawiedliwość
2. Damian Grzegorz KONARSKI
lat 39, zam. Gryfów Śląski
Lista nr 14 – KWW Niezależna
Inicjatywa Samorządowa
3. Joanna Maria LULA-GRZEGOREK
lat 41, zam. Gryfów Śląski
Lista nr 16 – KWW Olgierda Poniźnika
OKRĘG NR 8
Gryfów Śląski: Grodzka, Łąkowa, Rolna,
Rzeczna, Rzepakowa, Sanatoryjna, Wąska,
Za Kwisą.
1. Jacek TROJANOWSKI
lat 47, zam. Gryfów Śląski
Lista nr 10 – KW Prawo i Sprawiedliwość
2. Bożena Maria BURAK
lat 59, zam. Gryfów Śląski
Lista nr 14 – KWW Niezależna
Inicjatywa Samorządowa
3. Mariusz Jerzy KOZAK
lat 42, zam. Gryfów Śląski
Lista nr 16 – KWW Olgierda Poniźnika
OKRĘG NR 9
Gryfów Śląski: Bankowa, Boczna, Felczerska,
Wojska Polskiego, Zakątek, Zaułek, Źródlana.
1. Jan PASZKO, lat 69, zam. Gryfów Śląski
Lista nr 10 – KW Prawo i Sprawiedliwość
2. Robert SKRZYPEK, lat 50, zam. Gryfów Śl.
Lista nr 14 – KWW Niezależna
Inicjatywa Samorządowa
OKRĘG NR 10
Gryfów Śląski: Lubańska, Plac Kościelny,
Rynek.
1. Kamila ORZOŁ, lat 36, zam. Gryfów Śląski
Lista Nr 2 – KW Polskie Stronnictwo Ludowe
2. Jerzy JEREMINOWICZ
lat 57, zam. Gryfów Śląski
Lista nr 10 – KW Prawo i Sprawiedliwość
3. Małgorzata POPRAWA
lat 53, zam. Gryfów Śląski
Lista nr 14 – KWW Niezależna
Inicjatywa Samorządowa
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4. Zygfryd Stefan BORKOWSKI
lat 65, zam. Gryfów Śląski
Lista nr 16 – KWW Olgierda Poniźnika

OKRĘG NR 11
Sołectwo: Proszówka, Wieża.
1. Kamila Danuta ZAJĄCZKOWSKA
lat 41, zam. Proszówka
Lista nr 10 – KW Prawo i Sprawiedliwość
2. Jerzy Henryk GUZY
lat 69, zam. Wieża
Lista nr 16 – Komitet Wyborczy
Wyborców Olgierda Poniźnika

OKRĘG NR 12
Sołectwo: Krzewie Wielkie, Młyńsko.
1. Antoni Ryszard ŁOZIŃSKI
lat 70, zam. Krzewie Wielkie
Lista nr 2 – KW Polskie Stronnictwo Ludowe
2. Ewelina ŁUKASIK
lat 33, zam. Młyńsko
Lista nr 10 – KW Prawo i Sprawiedliwość
3. Katarzyna Aleksandra STEC
lat 44, zam. Młyńsko
Lista nr 14 – KWW Niezależna
Inicjatywa Samorządowa

OKRĘG NR 13
Sołectwo: Rząsiny, Wolbromów.
1. Elżbieta Bogusława ROSKOWIŃSKA
lat 50, zam. Rząsiny
Lista nr 2 – KW Polskie Stronnictwo Ludowe
2. Sylwester HORBACZ, lat 21, zam. Rząsiny
Lista nr 10 – KW Prawo i Sprawiedliwość
3. Wojciech Rafał PAWLUK
lat 38, zam. Rząsiny
Lista nr 14 – KWW Niezależna
Inicjatywa Samorządowa
4. Magdalena Anna
SZAŁKIEWICZ-SAWICKA
lat 35, zam. Rząsiny
Lista nr 16 – KWW Olgierda Poniźnika

OKRĘG NR 14
Sołectwo: Ubocze od nr 1 do nr 144.
1. Krzysztof Bronisław SZCZERBICKI
lat 23, zam. Ubocze
Lista nr 2 – KW Polskie Stronnictwo Ludowe
2. Edward Marian CIUPA
lat 69, zam. Gryfów Śląski
Lista nr 14 – KWW Niezależna
Inicjatywa Samorządowa
3. Zdzisław Franciszek ŁOPĄG
lat 69, zam. Ubocze
Lista nr 16 – KWW Olgierda Poniźnika
4. Michał Tomasz NIEBIESZCZAŃSKI
lat 30, zam. Ubocze
Lista nr 17 – KWW Aktywni dla Gminy Gryfów
OKRĘG NR 15
Sołectwo: Ubocze od nr 144 do nr 305.
1. Emilia Maria POLESIAK
lat 31, zam. Ubocze
Lista nr 2 – KW Polskie Stronnictwo Ludowe
2. Mariusz SIERADZKI, lat 46 zam. Ubocze
Lista nr 10 – KW Prawo i Sprawiedliwość
3. Edward SIDORENKO, lat 62, zam. Ubocze
Lista nr 14 – KWW Niezależna
Inicjatywa Samorządowa
4. Marek NIEBYLSKI
lat 39, zam. Ubocze
Lista nr 16 – KWW Olgierda Poniźnika
5. Marta Elżbieta JEZIORNA
lat 37, zam. Ubocze
Lista nr 17 – KWW Aktywni dla Gminy Gryfów

W SP w Uboczu
Dzień przedszkolaka

20 września przedszkolaki z Ubocza uczciły Ogólnopolski Dzień
Przedszkolaka. Dzień ten był pełen beztroskiej zabawy, a radość dziecięcą symbolizowały uśmiechy na plakietkach. Wiele satysfakcji dostarczyły dzieciom zabawy z kolorowymi balonikami, które ozdabiały według
własnego pomysłu, zabawy przy muzyce oraz wśród mydlanych baniek.
Przedszkolaki tworzyły również na boisku szkolnym kredowe, kolorowe
rysunki. Nie zabrakło również poczęstunku dla najmłodszych.
Danuta Sieradzka

prace otrzymali Aurelia Siedlecka i Tomasz Kryza z kl. 3, którzy pracowali pod kierunkiem pani Alicji Celejowskiej. W kategorii klas IV-VIII
wyróżnienie otrzymała Emilia Szkoda z kl. 7 Pracę wykonała pod kierunkiem pani Alicji Jaworskiej. Wiktoria Gawlak z kl. 8 zajęła III miejsce za pracę wykonaną pod kierunkiem Alicji Celejowskiej. Gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.
Alicja Celejowska

X Festiwal Dary Lasu

29 września odwiedziliśmy X Festiwal Dary Lasu we Lwówku Śląskim. Na lwóweckim stadionie dolnośląskie nadleśnictwa prezentowały
walory i ciekawostki polskich lasów i pracę leśników. Uczniowie odgadywali zagadki o zwierzętach leśnych, ptakach, grzybach, drzewach, rozwiązywali rebusy, układali puzzle, pogłębiając w sposób zabawowy wiedzę przyrodniczo-ekologiczną oraz zdobywając ciekawe nagrody. Każdy
mógł wziąć udział w oferowanych przeróżnych atrakcjach, zabawach,
zajęciach. Ponadto za uzbierane surowce wtórne otrzymaliśmy sadzonki drzewek, które zostaną posadzone w Uboczu. Wycieczka była bardzo
udana. Pogoda i humory dopisały wszystkim uczestnikom.

Europejski Dzień Języków

27 września nasi uczniowie obchodzili Europejski Dzień Języków.
Święto, które obchodzi się w Europie 26 września jest wspaniałą okazją do ukazania różnorodności językowo-kulturowej naszego kontynentu oraz wspierania nauki języków obcych. Uczniowie klasy ósmej przygotowali scenkę okolicznościową, która przekonała zebranych, iż brak
znajomości języka obcego może być utrudnieniem w wielu sytuacjach.
Ponadto, uczniowie klasy siódmej i dziewczynki z klasy drugiej przygotowali interesującą część artystyczną. W tym dniu każda klasa miała
za zadanie przygotować plakat z wyrażeniem „Dzień dobry” w różnych
językach, zwroty turystyczne z wybranego kraju oraz logo lub hasło promujące naukę języków obcych. Po prezentacji wspólnie przystąpiliśmy
do Wielkiego Quizu Językowego. Całe wydarzenie umilił nam występ
przedszkolaków, którzy pochwalili się znajomością kilku piosenek w języku angielskim.
Monika Maciejko

Talenty ze Szkoły Podstawowej w Uboczu

Uczniowie z naszej szkoły zostali wyróżnieni w Powiatowym Konkursie Artystycznym – „Leśne zwierzęta”. Za prace wykonane techniką
kolażu z materiałów przyrodniczych i plakaty uczniowie zdobyli nagrody,
a nauczyciele podziękowania. Wśród laureatów w kategorii przedszkolaków III miejsce zajęły Milena Benisz i Martyna Aleksandrowicz. Prace
dziewczynki wykonały pod kierunkiem pani Danuty Sieradzkiej. W kategorii klas I-III – III miejsce uzyskał Michał Dworak z kl. 2 za plakat
wykonany pod kierunkiem pani Alicji Kuźniarz. Wyróżnienie za swoje

ZAJĘCIA Z PROJEKTU

Projekt pt.: „Szkoły przyszłości - rozwój kompetencji kluczowych
uczniów w Gminie Gryfów Śląski”realizowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 20142020 dla osi priorytetowej: Oś priorytetowa: 10 Edukacja; Działanie:
10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie: 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej,
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ, realizowany w okresie od
01.01.2018r. do 31.12.2019 r. Realizacja zajęć prowadzona jest w 12 grupach projektowych. Grupy liczą do 8 uczniów.
Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe wśród uczniów
Szkoły Podstawowej w Uboczu (10.2.A)
Z angielskim za „pan brat" zajęcia rozwijające – 1 grupa,
prowadząca Monika Maciejko
Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego – 1 grupa,
prowadząca Monika Maciejko
Informatyka (zakres podstawowy) – 1 grupa, prowadząca Alicja Kuźniarz
Zajęcia wyrównawcze z matematyki – 1 grupa,
prowadząca Maria Swatkowska
Matematyka – odkrywanie „Odkrywcy Świata” klasy I-III – 1 grupa,
prowadząca Danuta Sieradzka
Matematyka – inspiracje klasy IV-VI – 1 grupa,
prowadzący Waldemar Pasternak
Zajęcia dla uczniów oparte na metodzie
eksperymentu w SP w Uboczu (10.2.B)
„Zrozumieć świat” – zajęcia z przyrody poprzez eksperyment
– 2 grupy, prowadzące – Alicja Celejowska, Agnieszka Burbul
Matematyka drogą eksperymentu – 1 grupa,
prowadząca Maria Swatkowska
Zajęcia w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w SP Uboczu (10.2.D)
Zajęcia terapii pedagogicznej – 1 grupa, prowadząca Janina Hryniewiecka
Zajęcia logopedyczne – 1 grupa, prowadząca Ilona Czyrska-Cnota
Zajęcia z psychologiem – 1 grupa, prowadząca Ewelina Świątkiewicz
Koordynator projektu w Szkole Podstawowej
w Uboczu Alicja Kuźniarz
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OGŁOSZENIE
O WYKAZACH
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów
Śląski informuje, że wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę
w roku 2018 znajdują się na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz na
stronie internetowej www.gryfow.pl
i www.bip.gryfow.pl w zakładce nieruchomości.

Przedszkolaki świętują

20 września dzieci obchodziły swoje święto: Dzień Przedszkolaka. W naszym przedszkolu nie
zabrakło w tym dniu atrakcji. Już od wejścia witała wszystkich radosna muzyka. Dzieci z piosenką
na ustach uczestniczyły w barwnym korowodzie, ubrane w określony kolor przyporządkowany do
danej grupy. Następnie zgromadzone na placu przedszkolnym odśpiewały wspólnie „Hymn Przedszkolaka”.
W tym szczególnym dniu wychowankowie mieli okazję poznać swoje prawa i obowiązki wspólnie układając „Kodeks Przedszkolaka”. Tę uroczystość uatrakcyjniły występy wokalne
każdej z grup. Największą radością dla dzieci było puszczanie helowych balonów z marzeniami.
Na zakończenie dzieci bawiły się wspólnie przy piosenkach z dziecięcego repertuaru oraz zjadły
obiad w ogrodzie przedszkolnym.
Z przedszkola każde dziecko wyszło niosąc w dłoni kolorowy balon, a na twarzy uśmiech wynikający z radości bycia przedszkolakiem. Serdecznie dziękujemy panu radnemu Grzegorzowi Piejce
za zasponsorowanie balonów z helem, a także panu Albertowi Kwassowi za przekazanie jabłek.
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Słodko u Basi czyli o tym, jak się spełnia marzenia
Basia czyli Barbara Pasiak od zawsze marzyła o tym miejscu. Jej artystyczne zdolności gryfowianie zdążyli już dawno poznać. Palmy wielkanocne i wieńce dożynkowe firmowane ekipą z Wieży budziły podziw,
a jej konstrukcyjne rozwiązania – choćby orzeł wieńczący tegoroczny
wieniec dożynkowy - wprawiają w osłupienie niejednego konstruktora
właśnie. Dzięki determinacji, Barbara przekuła ostatnio marzenia w rzeczywistość. Wykorzystując pieniądze ze zdobytej dzięki pomocy stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie dotacji unijnej (dofinansowanie ze
środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.2 Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020) stworzyła miejsce niekonwencjonalne. Prawdziwe królestwo
Basi. Pachnie ono sernikiem, piernikiem, właściwie mieszają się tam liczne smaki i zapachy. Wierzymy, że się uda, bo mieszanka pracowitości
i talentu (w tej właśnie kolejności) to mieszanka wybuchowa, prawdziwa
torpeda.

Niegdysiejsza komórka to dziś nowoczesna cukiernia. To również cieszy. Jak mówi przysłowie, jeśli robisz to, co kochasz, nie przepracujesz
w życiu ani jednego dnia. I tego Basi życzymy. Dziękujemy za zaproszenie na otwarcie firmy, gratulujemy sukcesu, a tą publikacją chcemy zainspirować naszych czytelników: spełniajcie swoje marzenia!
Od redakcji: W listopadowym numerze Kuriera Gryfowskiego o kolejnym spełnionym marzeniu w Gryfowie Śląskim.

Rekonstrukcja pamięci
– zaproszenie na wernisaż

Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy wyjątkowego artysty. Andrzej Bogusz,
mieszkaniec Legnicy z
wykształcenia architekt
z pasji malarz i rysownik.
Pochodzi z Białorusi,
gdzie pozostały wszystkie jego dzieła. Po wielu
latach w Polsce, powraca
do malarstwa w wielkim
stylu. Serdecznie zapraszamy do Biblioteki
Publicznej

19 października
o godz. 17.00.

B i b l i o t e k a P u b l i c z n a M i a s ta i G m i n y G r y f ó w Ś l ą s k i

andrzej
bogusz
re
konstrukcja
pamięci
malarswo /
/ ilustracja

wernisaż 19.10.2018 o godzinie 17:00
wystawa czynna do 19.11.2018
wstęp wolny

u l . K o l e j o wa 4 4 , 5 9 - 6 2 0 G r y f ó w ś l ą s k i • w w w . fac e b o o k . c o m / b i b l i o t e k a . g r y f o w
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Piesze Wędrówki z Gryfowa do Proszówki

6 października 2018 w gminie Gryfów Śląski odbyła się pierwsza
impreza rodzinna. Organizatorem i inicjatorem przedsięwzięcia było
Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki, a celem imprezy stworzenie atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego w gronie rodziny, popularyzacja
aktywności fizycznej na świeżym powietrzu oraz promocja walorów
krajoznawczych i historycznych Gryfowa oraz Proszówki. W piękne,
słoneczne i wyjątkowo ciepłe, jak na październik, południe swoją wędrówkę
rozpoczęło 6 rodzin zamieszkałych w Gminie Gryfów. Uczestnicy wyruszyli z gryfowskiego rynku o godz. 12.00. Rodziny na starcie otrzymały karty
startowe z opisem wyprawy. Należało wykonać: 7 zadań na spostrzegawczość i ich wynik zapisać, zaliczyć 7 punktów kontrolnych (m.in. zadania
z wiedzy o Proszówce, sprawnościowe, manualne) za które rodziny otrzymywały punkty. Dziękujemy obsłudze punktów kontrolnych: rynek Gryfów
– Adriana Karpowicz, szpital - Agnieszka Królak, kasztany – Darek August,
świetlica wiejska w Proszówce – Agnieszka August, remiza OSP Proszówka
– Kamila Zajączkowska, Kapliczka Leopolda – Jola Burkot, „Alpaki z Proszówki” – Szymon Kownacki. Do pokonania rodziny miały trasę długości
ok. 5 km. Na łączną klasyfikację rodzin miały wpływ zdobyte punkty, ale
również czas przejścia. Najszybsza rodzina pokonała trasę w 1 godz. i 34 min.
I miejsce oraz tytuł Rodziny Roku 2018 zdobyła rodzina Kozłowskich.
W nagrodę otrzymali Puchar Rodziny Roku ufundowany przez burmistrza
Olgierda Poniźnika oraz nagrodę rzeczową voucher na obiad dla całej rodziny w Restauracji ZORNICA ufundowany przez radnego Jerzego Guzego.
II miejsce zajęła rodzina Rusinków, która w nagrodę otrzymała zestaw
gier planszowych dla całej rodziny ufundowany przez Kamilę Zajączkowską
III miejsce przypadło w udziale rodzinie Stępniaków. W nagrodę otrzymali zestaw plastików gospodarstwa domowego przekazany prze firmę Jelenia Plast. Na IV miejscu uplasowała się rodzina rodzina Błauciaków, na V
rodzina Grzelczaków, a na VI rodzina Mikieciuków. W nagrodę otrzymali zestawy upominkowe od Stowarzyszenia Rozwoju Proszówki. Wszystkie rodziny otrzymały pamiątkowe dyplomy i medale oraz posiłek regeneracyjny. Nad prawidłowym przebiegiem Pieszych Wędrówek czuwała komisja
sędziowska w składzie Olgierd Poniźnik, Jerzy Guzy, Jan August.
Na placu rekreacyjnym w Proszówce czekała kolejna niespodzianka była
to gra „Potyczki Gryfów”. W zabawie mógł wziąć udział każdy bez ograniczeń wiekowych, a gra polegała na pobraniu karty, zebraniu 9 naklejek,
które otrzymywało się za wykonanie zadań przygotowanych przez instytucje i organizacje. Bardzo dziękujemy w tym miejscu za obecność i pomoc
w organizacji tej zabawy: Stowarzyszeniu na rzecz osób niepełnosprawnych
„MOCNI” na czele z Izą Mikołajczyk, Lokalnej Grupie Działania „Partnerstwo Izerskie” na czele z z Marcelą Tyką, Bibliotece Publicznej Gminy
i Miasta Gryfów Śląski na czele z Jolantą Kuczyńską, Miejsko-Gminnemu
Ośrodkowi Kultury, na czele z Magdaleną Antonowicz, Ochotniczej Straży
Pożarnej na czele z Kamilą Zajączkowską, Stowarzyszeniu Harcerstwa Katolickiego „ZAWISZA” na czele z Dorotą Sikorską, Komendzie Powiatowej
Policji Lwówek Śląski na czele z Mateuszem Królakiem, Zespołowi folklorystycznemu „Sołtysowe Gryfinki” z Proszówki na czele z Janem Augustem.
W imieniu Stowarzyszenia Rozwoju Proszówki zabawę poprowadziła Agnieszka Królak. W zabawie pobrane zostały 43 karty gry „Potyczki
Gryfów” a wśród wszystkich uczestników, którzy oddali kupony zostały
rozlosowane nagrody ufundowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki. Główną nagrodą był voucher o wartości 150 zł do realizacji w sklepie
Decathlon, który szczęśliwie, w drodze losowania, trafił do Rodziny Roku
w „Pieszych Wędrówkach” – państwa Kozłowskich. Dodatkowo na wszystkich uczestników czekała strefa gastronomiczna z pysznymi kiełbaskami
i pierogami obsługiwana przez Kazimierza Rutkowskiego i Leszka Paliwodę
oraz słodki bufet z domowymi ciastami przygotowany przez zespół „Sołtysowe Gryfinki”. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwał zespół medyczny
PATROL-MED. Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i realizację wydarzenia. Zapraszamy mieszkańców już
na kolejną edycję imprezy w czerwcu 2019 r.
Anna Zawisza-Paliwoda, Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki
ORGANIZATORZY I WSPÓŁORGANIZATORZY
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