Od wczesnych godzin porannych do późnego wieczora
w Gryfowie królował radosny klimat Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Wolontariusze „uzbrojeni” w puszki, identyfikatory oraz serduszka kwestowali na terenie
całej gminy. Efektem było zebranie rekordowej kwoty
21.399,39 zł do 39 puszek kwestarskich. Rekordzistami
okazali się Kamil Olszewski, Agata Zelkowska, Dominika Borowa z gryfowskiego Gimnazjum z opiekunem
Krzysztofem Babiakiem, którzy zebrali niebagatelną
kwotę 2.314,62 zł. Odbyły się liczne licytacje prowadzone przez Burmistrza Olgierda Poniźnika, na których najwyżej wylicytowano bon upominkowy na zabieg upiększający w Studio Urody Beaty Reszko za cenę 200 zł.
Łącznie Gryfów Śląski pozyskał 23.962,39 zł. Ponadto
154,82 Euro oraz 178 koron czeskich. Nad częścią finansową czuwała komisja skrupulatnie rozliczająca zbiórkę.
To dzięki tym wspaniałym osobom zbiórka została tak
szybko, dokładnie i fachowo rozliczona. Finał WOŚP to
również występy. W roku bieżącym wszystkie działania
towarzyszące kweście odbywały się w siedzibie M-GOK.
Od godz. 14.30 na Finałowej scenie zaprezentowali się:
harmonijkarz Włodek Zdzienicki, Przedszkole Publiczne w Gryfowie Śląskim, gryfowskie Gimnazjum
oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych.
Na deser koncerty: „Obsydian” Gryfów Śląski, „Comin” z Wałbrzycha i „Paihivo” ze Zgorzelca. Według
zasłyszanych opinii mieliśmy najlepszą scenę koncertową
w okolicy! W finałowe działania z radością włączyła się
również Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława
Reymonta w Uboczu. Nauczycielki wraz z uczniami prezentowały niełatwą sztukę udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej. W tym roku graliśmy wspólnie na zakup
urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz
dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów. Mierzyliśmy wysoko i udało się dzięki wielkiej rzeszy wspaniałych ludzi dobrej woli!

Rekordowy 24. Finał WOŚP w Gryfowie Śląskim!

Comin

Obsydian

PODZIĘKOWANIA

Paihivo

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury dziękuje wszystkim wolontariuszom, darczyńcom, sponsorom, występującym i każdemu, kto spontanicznie
włączył się w wir orkiestrowego grania. Na pierwszym miejscu największe dzięki należą się wolontariuszom, towarzyszącym im grupom znajomych
oraz opiekunom z ramienia szkół. To dzięki waszemu zaangażowaniu pobiliśmy w Gryfowie kolejny rekord. Wśród kwestujących byli nauczyciele ze
Szkoły Podstawowej wraz z uczniami, uczniowie gryfowskiego Gimnazjum wraz z nauczycielami, młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych, członkowie Grupy Militarnej OFM LAMA z Olszyny, młodzież z ZSP w Biedrzychowicach, ZSP im. Adama Mickiewicza z Lubania oraz liczna grupa zawsze zaangażowanych w pozytywne akcje członków Stowarzyszenia AWANTURA.
Dziękujemy ponadto: Przedszkolu Publicznemu, Szkole Podstawowej, Gimnazjum, ZSOiZ za występy, Szkole Podstawowej w Uboczu za pokazy
pierwszej pomocy, Gryfowskiej Policji oraz Straży Miejskiej za zabezpieczenie przebiegu Finału, Patrykowi Bobikowi za zabezpieczenie medyczne,
Pracownikom Banku PKO BP za pracę w komisji rozliczającej zbiórkę, Ewie Jaczeni, Renacie Misiak, Tomaszowi Węsławowiczowi, Agnieszce
Szymańskiej, Danucie Gandurskiej, którzy również pracowali w komisji, Stowarzyszeniu AWANTURA na czele z Mariuszem Draganem za pomoc wszelaką, Grzegorzowi Baszakowi i Kamilowi Opolskiemu za zadbanie o przyjemne doznania dźwiękowe i świetlne, Bibliotece Publicznej
i Kurierowi Gryfowskiemu za nieustające wsparcie i zaangażowanie w Finał, Portalowi lwówecki.info i TV Łużyce za obecność i medialną oprawę.
WOŚP to również sponsorzy i darczyńcy: Beata Reszko Studio Urody „BEATA”, Rynek w Gryfowie Śląskim, Firma „Polmex” w Proszówce,
PKS VOYAGER Wojciech Bruchal, Joanna Małoszczyk, Irena Włodarek, Zakłady Mięsne „Niebieszczańscy”, Proszówka, PH „Sawczak” S.J.,
Sklep WERONIKA Zabawki i Odzież Dziecięca Adam Markiewicz, Grzegorz Piejko, Sklep komputerowy SOGEN w Gryfowie Śląskim, „Coffee
Street” Beata Niebieszczańska, Gryfów Śląski, Pizzeria „LA STORIA” Marta i Arkadiusz Buczyńscy, Gryfów Śląski, Restauracja „Miodowy Gryf ”
Beata i Magdalena Socha, Gryfów Śląski, Restauracja Pizzeria „PASJA” Maria Wolar w Gryfowie Śląskim,Fizjoterapia „MR-VITA” Maciej Reszko,
Jerzy Reszko i zespół JR-VITA, Grażyna i Roman Stana, Centrum Handlowe GRADIX, Gryfów Śląski, Przemysław Woźnica, Usługi Fotograficzne Lubomierz, Olgierd Poniźnik, Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Barbara Pasiak, Bella Głowacka, AUTO MOTO-KAR Bogumiła
i Krzysztof Karaczunowie, TRANS JACK Stacja Kontroli Pojazdów, Anna i Jacek Rybscy, Radosław Muszka, Gabryś Kozłowski
Poza tym grono darczyńców anonimowych.
Sie ma za rok! Będziemy grać do końca świata i jeden dzień dłużej! Pozdrawia i dziękuje za mnóstwo pozytywnych emocji.
Szef Gryfowskiego Sztabu Anna Michalkiewicz
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Polski Komitet Pomocy Społecznej
ZARZĄD MIEJSKO-GMINNY
w GRYFOWIE ŚLĄSKIM
59-620 Gryfów Śląski ul. Rynek 1
tel./fax.0-75/78-12-662;669-835-570
Konto: PKO BP O/Gryfów Śląski
Nr konta: 41 1020 2124 0000 8802 0067 2188

Wigilia dla seniorów

OGŁOSZENIE PKPS – KLUB SENIORA

Informujemy, że składka członkowska na rok 2016 nie zmienia się i obowiązuje kwota 20 zł za rok. Zapłacić można w Klubie Seniora w godzinach otwarcia.
II
Informujemy, że Klub Seniora organizuje Wielki Bal Karnawałowy
w dniu 30 stycznia w M-GOK-u przy ul. Kolejowej 33a od godz. 18.00,
w cenie 30 zł. od osoby : gra zespół PASTELE, bal przebierańców z nagrodami, liczne konkursy, zimne i gorące przekąski, napoje zimne oraz
kawa i herbata itp. Ilość miejsc ograniczona. Zapisy w Klubie Seniora.
III
Informacja o wyjazdach organizowanych
przez PKPS w roku 2016
Wczasy wypoczynkowe i wypoczynkowo-rehabilitacyjne w roku 2016
będą organizowane w następujących miejscowościach:
I. Mrzeżyno – Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny „SUS TRAVEL”
w terminie: 15 maja-28 maja /13 noclegów/, z zabiegami w cenie 1220 zł;
II. Rewal Willa Nadmorska Giuseppe w terminie od 6 sierpnia 2016 do
16 sierpnia 2016 /10 noclegów/ w cenie 950 zł. Turnus wczasowy.
III. Międzywodzie – Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny „VARSOWIA” w terminie 5 października 2016 – 19 października 2016 (14 noclegów) z zabiegami w cenie 1050 zł – aktualnie trwają zapisy;
W każdym przypadku w cenę jest wliczony transport, wyżywienie, program fakultatywny, zabiegi rehabilitacyjne, ubezpieczenie NW. Przy
zapisie obowiązuje przedpłata w kwocie 200 zł od osoby. Można płacić
w ratach.
Planowane są również:
I. Pielgrzymka w ogłoszonym przez Papieża roku MIŁOSIERDZIA do
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach połączone ze zwiedzaniem Krakowa z przewodnikiem w terminie 10 i 11 czerwca 2016 r.
w cenie 170 zł. od osoby, przy zapisie obowiązkowa przedpłata w kwocie
30 zł.
II. Wycieczka do Wrocławia w dniu 07 lipca 2016 r. ze zwiedzaniem
ZOO + afrykanarium, wspólnym obiadem oraz wyjazd na salę widokową
w Sky-Tower (najwyższy budynek we Wrocławiu) w drodze powrotnej
Centrum Handlowe BIELANY w cenie 70 zł od osoby, przy zapisie obowiązkowa przedpłata w kwocie 20 zł.
BLIŻSZE INFORMACJE W KLUBIE SNIORA
LUB TELEFONICZNIE NR 669-835-570.
Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Stanisław Dasiak
Dziękujemy władzy samorządu gminnego i powiatowego, kierownictwu i pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, redakcji Kuriera Gryfowskiego
oraz wszystkim sponsorom za okazane zrozumienie i wspieranie naszej
działalności w roku 2015. Szczęścia, zdrowia, pomyślności oraz dalszej
owocnej współpracy w Nowym 2016 Roku życzy Zarząd Miejsko-Gminny PKPS w Gryfowie Śląskim. DO SIEGO ROKU!

22 grudnia w M-GOK, jak co roku Zarząd Miejsko-Gminnego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim zorganizował wieczerzę wigilijną dla ponad 100 seniorów. Poza seniorami udział
w uroczystości wzięli: burmistrz Olgierd Poniźnik, przewodniczący
Rady Miejskiej Robert Skrzypek, kierownictwo i pracownicy M-GOK.
Duchowo przewodził wieczerzy, jak zwykle ksiądz dziekan – Krzysztof
Kurzeja. Wieczerza rozpoczęła się od wspólnego łamania się opłatkiem
i życzeń wszystkiego, co najlepsze. Na stołach królowały potrawy przygotowane przez panie z Klubu Seniora, którym należą się ogromne podziękowania. Wśród pyszności znalazł się karp smażony i w galarecie,
śledzie, barszcz czerwony z uszkami, sałatka jarzynowa, pierogi z kapustą
i grzybami, owoce, ciasto oraz wyśmienity kompot z suszu.
Po raz pierwszy Wigilia dla Seniorów zyskała wyjątkową oprawę
muzyczną. Na deskach sceny Ośrodka Kultury wystąpił chór kościelny
z Parafii pod wezwaniem Św. Jadwigi Śląskiej w Gryfowie. Chór zaprezentował półgodzinny blok muzyczny o tematyce świątecznej „Polskie
kolędy i pastorałki”.
Obserwując reakcję publiczności jesteśmy pewni, że ów śpiew przeniósł
naszych gości w czasy, kiedy spędzali święta razem z rodziną, kiedy pora
składania sobie świątecznych życzeń i łamania się opłatkiem była przepełniona wielką miłością i radością. Dzięki panu Stanisławowi Dasiakowi i kilku wspaniałym paniom kucharkom zebrani znów mogli poczuć
smak dawnych potraw wigilijnych, spożywanych przy wspólnym stole.
Jest nam niezmiernie miło, że mieliśmy w tym swój mały udział.
W imieniu organizatora i własnym pragniemy podziękować z całego serca Chórowi Parafialnemu pod kierownictwem pani Urszuli Ślusarz za
uświetnienie tego spotkania.
Magdalena Antonowicz (M-GOK)
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Już po raz czwarty z kościoła MB Ostrobramskiej drogami rząsińskiej parafii wyruszył
Orszak Trzech Króli zorganizowany przez
miejscową szkołę i duszpasterstwo. W osoby Mędrców ze Wschodu wcielili się panowie
z trzech wsi: Rafał Kaczmarek z Rząsin, Ludwik Kubasiewicz z Ubocza i Krzysztof Kryza z Wolbromowa. Czwarta wieś naszej parafii – Gradówek – ponownie stała się miejscem
docelowym Orszaku. Miejscowa Rada sołecka
na czele z panią sołtys Beatą Dziedziejko serdecznie, ciepło i smacznie ugościła wędrowców,
którzy śladem Kacpra, Melchiora i Baltazara
przybyli za Gwiazdą, aby oddać hołd Dzieciątku Jezus. Nie zabrakło oczywiście i Świętej
Rodziny. Julia Strug i Kacper Wolak jako Maryja i Józef, z lalą jako Dzieciątkiem, dzielnie
maszerowali śnieżnymi drogami, by następnie
z innymi małymi aktorami przedstawić zgromadzonym na sali u państwa Sawickich jasełka.
W czasie drogi śpiew prowadziła „orszakowa
orkiestra”: Zuzanna Łach – akordeon i śpiew,
Małgorzata Zaparta – janczary, Arkadiusz
Szukiel – tamburyno, Agata Deptuła, Katarzyna Jezierska i Tomasz Konstankiewicz – śpiew.
Nagłośnienie zapewnił Grzegorz Baszak.
Orszak rozpoczął się uroczyście sprawowaną
przez ks. proboszcza Krzysztofa Żmigrodzkiego Mszą Świętą, a zakończył przedstawieniem
jasełek przygotowanych przez dzieci ze szkolnego koła teatralnego pod opieką Małgorzaty
Zapartej. Nad bezpieczeństwem Orszaku czuwał dyrektor szkoły Tadeusz Deptuła, policja,
straż pożarna i harcerze, a całość uwieczniał na
zdjęciach pan Ryszard Szymanel.

Strażacka współpraca
Strażacy z naszej gminy 9 grudnia uczestniczyli w walnym zebraniu
sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Raspenavie – Republika Czeska. Naszą gminę reprezentowali druhowie:
- Jan Kubiszyn, V-ce prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego
Związku OSP RP w Gryfowie Śląskim i jednocześnie Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Młyńsku,
- Leszek Wróblewski, Skarbnik Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego
Związku OSP RP w Gryfowie Śląskim i jednocześnie Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Proszówce,

- Sebastian Zajączkowski, kierowca w Ochotniczej Straży Pożarnej
w Proszówce. Współpraca naszych jednostek OSP z jednostką OSP
w Raspenavie trwa od 1998 roku. Strażacy z naszej gminy uczestniczyli
w 2014 roku w ćwiczeniach przeciwpowodziowych wspólnie z jednostką
z niemieckiej Bischofswerdy w Raspenavie, a w 2015 roku strażacy z Raspenavy uczestniczyli w podobnych ćwiczeniach w Gryfowie Śląskim.
Poza wspólnymi ćwiczeniami istnieją także inne formy współpracy: szkolenia, zawody pożarnicze i turnieje, uczestnictwo w walnych zebraniach.
W szkolenia i ćwiczenia najbardziej zaangażowana jest gryfowska OSP.
Utrzymywane są też kontakty prywatne ze strażakami z Raspenavy oraz
współpraca z jednostką OSP w Bischofswerdzie.

Od lewej: Jaromír Hanzl – Naczelnik OSP i jednocześnie Zastępca burmistrza Rasapenavy (syn), Jan Kubiszyn, Josef Hanzl – Prezes OSP (ojciec), Leszek Wróblewski, Josef Hanzl - Komendant Zawodowej Straży
Pożarnej w Raspenavie (syn). Fot. Sebastian Zajączkowski.

W lutym rozpoczyna się cykl walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych naszej gminy. Pierwsze zebranie odbędzie się w OSP w Młyńsku 6 lutego. Następne odbędą się: 20
lutego w OSP w Proszówce; 21 lutego w OSP w Wolbromowie; 27 lutego
w OSP w Uboczu; 5 marca w OSP w Rząsinach; 12 marca w OSP w rzewiu Wielkim i 19 marca w OSP KSRG w Gryfowie Śląskim. Podczas zebrań zostanie podsumowana działalność za 2015 rok oraz przyjęte plany
pracy i finansowe na rok bieżący. Zostaną też wybrane władze w OSP,
w tym prezesi i naczelnicy OSP oraz komisje rewizyjne.
Walne zebrania dokonają również wyboru delegatów na Zjazd Miejsko-Gminny Związku OSP RP w Gryfowie Śląskim i przedstawicieli z poszczególnych OSP do Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku
OSP RP w Gryfowie Śląskim. Zjazd planowany jest w maju 2016 roku.
Oprac. Stanisław Jóźwiak

Wybiorą władze
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Michałek pojedzie na delfinoterapię
Michałek jest chłopcem zmagającym się
z ciężką chorobą, jaką jest autyzm. Największe
postępy w rozwoju osiągnął po delfinoterapii,
zatem marzeniem jego rodziców był kolejny
wyjazd i kontynuacja leczenia. Na drodze do
celu stanęły koszty przedsięwzięcia. Wtedy,
nie po raz pierwszy, pojawił się pomysł organizacji Charytatywnego Maratonu Zumby.
9 stycznia w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 we Lwówku Śląskim licznie
zebrani miłośnicy zumby stanęli na parkiecie,
by w ciągu kilku godzin wytańczyć małemu
gryfowianinowi delfinoterapię. I dali radę. Jak
zawsze, bo „zumbowicze” są wspaniali i niezwyciężeni. Ponownie udowodnili swoją wielką
siłę i moc sprawczą.
W trakcie maratonu zebrano 6.178,04 zł.
Kwota ta w znacznym stopniu przyczyni się do
wyjazdu Michałka na delfinoterapię.
Wielkie brawa dla Komitetu Organizacyjnego, dla wszystkich wyciskających siódme poty
uczestników, dla publiczności oraz dla wszystkich tych, którzy finansowo i rzeczowo wsparli
akcję.
M.
Rodzice Michała Gumieniaka oraz Komitet
Organizacyjny z całego serca dziękują wszystkim ludziom dobrej woli za udział w Maratonie
oraz za pomoc w jego organizacji. Szczególne
podziękowania składamy: Marcinowi Fluderowi – Staroście Lwóweckiemu, Marioli Szczęsnej – Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek
Śl., Olgierdowi Poniźnikowi – Burmistrz G.
i M. Gryfów Śl., Krzysztofowi Bielińskiemu – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2
w Lwówku Śląskim, Tadeuszowi Dzieżycowi
– Dyrektorowi Lwóweckiego Ośrodka Kultury, Radzie Powiatu Lwóweckiego, Danielowi
Koko, Annie Myczkowskiej, Katarzynie i Andrzejowi Adamowiczom, Zdzisławie Koko,
Marii i Józefowi Wolarom, Marcie i Arkadiuszowi Buczyńskim, Bernadecie Drążek,
Beacie Niebieszczańskiej, Beacie Reszko,
Patrykowi Bobikowi, Annie Rusakiewicz,
Bartoszowi Szydlakowi, Annie i Dominikowi
Korpysom, Renacie Pietruszewskiej, Annie
Struzik, Annie Dyrdzie, Agnieszce Lis-Rębas, Annie i Andrzejowi Kowalskim, Dagmarze Szejmo-Malich, Barbarze Pasiak, Łukaszowi Mazurowi, Beacie Wolar, Mirosławowi
Mleczkowi, Klaudii Michnierowskiej, Ewie
Kasprzak, Januszowi Orzełkowi, Igorowi
Wilczyńskiemu.
Wspaniałym wolontariuszom z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana
Pawła II w Gryfowie Śląskim:
Aleksandrze Orzełek, Wiktorii Moszumańskiej, Aleksandrze Sieradzkiej, Ewelinie
Trajewskiej, Nikoli Wikarskiej, Mateuszowi
Tyrczowi, Gracjanowi Czechowi, Kamilowi
Romanowskiemu, Przemysławowi Kuligowi,
Osobom, które upiekły przepyszne ciasta.
Mamy nadzieję, że wymieniliśmy wszystkich. Jeśli kogoś pominęliśmy to serdecznie
przepraszamy.

12 lutego (piątek) o godz. 17.00
w bibliotecznej galerii ECKI odbędzie się wernisaż rysunku Jacka
Knapa. Autor od dziecka mieszka
we Wleniu, pracuje po sąsiedzku,
w Nielestnie, jako terapeuta zajęciowy. Tworzy rysunki i obrazy, czasami pisuje wiersze.
Prezentował swoją twórczość
podczas wystaw indywidualnych
i zbiorowych w Polsce (Lwówek
Śl., Wleń, Jelenia Góra, Oleśnica)
oraz w Czechach (Žacléř, Úpice).
Na specyfikę jego prac składają się
elementy metaforyczne i poetyckie,
lokalny koloryt i scenerie oraz ulubiona technika czyli rysunek. ZAPRASZAMY!

Biblioteka zaprasza na wernisaż

PODZIĘKOWANIA

Serdecznie dziękujemy za wyróżnienie i docenienie naszej pracy społecznej. Dziękujemy za
współpracę i zaangażowanie panu burmistrzowi Olgierdowi Poniźnikowi, przewodniczącemu
Rady Miejskiej Robertowi Skrzypkowi, zastępcy burmistrza Andrzejowi Tartakowi, sekretarzowi Gminy Jerzemu Andrzejczakowi, gryfowskim radnym oraz wszystkim osobom życzliwym
zwierzętom. Składamy państwu najlepsze noworoczne życzenia.
Małgorzata Magierowska i Adela Funken
***
Serdecznie dziękuję panu Tomaszowi Radynie – gryfowskiemu lekarzowi weterynarii za wyrozumiałość i wsparcie w leczeniu przygarniętego psa.
Małgorzata Magierowska
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Społecznik Roku 2015 Gminy i Miasta Gryfów Śląski
Brak ofert w konkursie

Uprzejmie informujemy, że do 4 stycznia
2016 r. nie wpłynęła żadna oferta na ogłoszony 11 grudnia 2015 r. otwarty konkurs ofert na
wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę
nad dziećmi w wieku do 3 lat. Nikt też z nami
nie kontaktował się w tej sprawie. Jeżeli po zapoznaniu się z tą informacją, znalazłaby się osoba, która podjęłaby się tego zadania to prosimy
o kontakt z Panią Teresą Wolską – inspektorem
do spraw infrastruktury w Urzędzie Gminy
i Miasta w Gryfowie Śląskim tel. 75 78 11 260.

Decyzją Kapituły tytuł honorowy „Społecznik Roku 2015 Gminy i Miasta Gryfów Śląski”
otrzymały panie Adela Funken i Małgorzata Magierowska oraz pan Jerzy Guzy.
Panie Adela Funken i Małgorzata Magierowska od wielu lat poświęcają swój wolny czas i własne
środki wspierając osoby potrzebujące pomocy, a także otaczają opieką bezdomne zwierzęta. Nie
sposób nie dostrzec i nie docenić wieloletniej, bezinteresownej determinacji w niesieniu pomocy
potrzebującym i działalności na rzecz gryfowskiej społeczności.
Pan Jerzy Guzy wykazuje się różnorodną aktywnością społeczną, w sposób szczególny wspierając trzy sołectwa: Wieżę, Proszówkę i Młyńsko. Jest współorganizatorem wielu imprez i uroczystości, takich jak m.in. Dożynki Gminne w Wieży, Święto Marcińskie w Proszówce, Święto Rodziny
w Młyńsku. Jest także współautorem i współwykonawcą lapidarium w Wieży, oraz pierwszego
w sołectwie wydawnictwa – folderu o zwyczajach dożynkowych i historii Wieży. Sponsoruje wiele
nagród i upominków dla dzieci.

Zmiana terminu płatności za
odbiór odpadów komunalnych

Informujemy, że od 1 kwietnia 2016 r. ulega
zmianie termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Gryfów Śląski. Opłatę trzeba będzie
wnosić „z góry” za miesiąc kalendarzowy, do
15-tego dnia każdego miesiąca. Stawki opłat
pozostają bez zmian.
Na podstawie Uchwały nr XIV/67/15 Rady
Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Gryfów Śląski.

Ogłoszenie otwartego
konkursu ofert

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski na
podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia2003
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz.
1118 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na
realizację, przez organizacje pozarządowe i inne
podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zadań publicznych w roku 2016 w zakresie:
kultury fizycznej, sportu, kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych,
wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży, inicjatyw promujących Gryfów Śląski
oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych
oraz promocji i ochrony zdrowia.
Szczegóły konkursu oraz formularze ofert
dostępne są w Centrum Informacji Turystycznej,
Rynek 33, na stronie internetowej www.gryfow.
pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu www.bip.gryfow.pl
Oferty w zamkniętych kopertach należy
składać w sekretariacie (pok. 9) Urzędu Gminy
i Miasta w Gryfowie Śląskim, ul. Rynek 1 w terminie od 13 stycznia 2016 do 5 lutego 2016 r.

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
2016 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 na zakładce nieruchomości.
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Oprac. Sekretarz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Jerzy Andrzejczak

Nowa stawka zwrotu podatku akcyzowego na 2016 rok
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 01.12.2015 roku, stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalona została w wysokości 1,00 zł na 1 litr
oleju. Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do
produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT oraz:
• w terminie od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza
lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT
(lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r.
do 31 stycznia 2016 r.,
• w terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza
lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT
(lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do
31 lipca 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2016 roku wynosi: 86,00 zł x ilość ha użytków rolnych.
Zwrot podatku wypłacany będzie w terminach:
1 – 29 kwietnia 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
2 – 31 października 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
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ZIMOWE UTRZYMANIE
DRÓG NA TERENIE GMINY
I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
W SEZONIE 2015 – 2016
DROGI GMINNE
I. DROGI GMINNE MIEJSKIE
Gryfów Śląski – Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie
Śląskim, ul. Kolejowa 42; Sekretariat ZBGKiM: 75 781–34–12, 75 781–24–84
II. DROGI GMINNE ZAMIEJSKIE
• Krzewie Wielkie, Młyńsko i droga Rzepakowa w Gryfowie Śląskim – STECFARM Młyńsko 63; 666-897-044, 508-418-777
• Wieża – Gospodarstwo Rolne, Wieża 12;
75 781-25-12, 665-243-503
• Ubocze – Transport Ciężarowy Za- i Wyładunek Edward Nestmann, Ubocze 34,
75 781-29-24, 693-539-932
• Rząsiny – Rząsiny 112,
661-197-936, 724-044-119
• Wolbromów – Wolbromów 7;
75 616–19–80, 669-066-315
DROGI POWIATOWE
Wszystkie drogi powiatowe na terenie gminy
i miasta Gryfów Śląski są w utrzymaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim,
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski
Telefony kontaktowe:
1. Zarząd Dróg Powiatowych
– tel/fax 75 644 28 72, tel. 75 782-26-10
2. Kierownik ZDP Marek Makowski,
tel. kom. 502-360-907
3. Służba Drogowa – 75 713-63-94

Ostatnia sesja w roku
29 grudnia o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim odbyła
się ostatnia sesja Rady Miejskiej Gminy, której tematem obrad było uchwalenie budżetu Gminy
i Miasta Gryfów Śląski na 2016 rok.
Uroczystości
Zanim radni przystąpili do uchwalenia budżetu, odbyło się kilka uroczystości wręczenia odznaczeń i wyróżnień. Decyzją kapituły konkursowej tytuł honorowy „Społecznik Roku 2015 Gminy
i Miasta Gryfów Śląski” otrzymały panie Adela Funken i Małgorzata Magierowska oraz pan
Jerzy Guzy (więcej na str. 6). Odznakę Honorową „Zasłużony dla Rolnictwa” – przyznaną przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – wręczono panu Zbigniewowi Kłowatemu. Natomiast z okazji złotego jubileuszu państwu Teresie i Henrykowi Kordalskim wręczono przyznany przez Prezydenta RP medal z okazji 50-lecia małżeństwa. Państwo Teresa i Henryk Kordalscy zawarli związek
małżeński w Gryfowie Śląskim 7 sierpnia 1965 roku.
Pani Teresa pracowała w Gryfowskich Zakładach Przemysłu Odzieżowego jako szwaczka a następnie w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego – oddział Lubań. Pan Henryk
z wykształcenia technik nawigator pracował w Zakładach Inwestycji i Budownictwa w oddziałach
w Lwówku Śląskim i w Proszówce, w Spółdzielni Inwalidów „Przyjaźń” w Lubaniu, w Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców w Mirsku i w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego w Jeleniej Górze. Mają dwóch synów: Krzysztofa i Mirosława
Budżet
Na podstawie Uchwały nr XV/71/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 grudnia
2015 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2016 rok, ustalono dochody budżetu
wg ważniejszych źródeł w wysokości: 24.287.408,00 zł w tym:
dochody bieżące 23.981.408,00 zł; dochody majątkowe 306.000,00zł.
Ustalono ponadto wydatki budżetu w wysokości: 23.506.113,41 zł w tym:
Wydatki bieżące 21.620.155,56 zł; Wydatki majątkowe 1.885.957,85zł.
Pełna treść uchwały budżetowej dostępna jest na BIP pod adresem:
http://bip.gryfow.pl/files/sites/3085/wiadomosci/297516/files/uchwala_nr_71.pdf

DROGI WOJEWÓDZKIE
Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej 364
Gryfów – Lwówek Śląski na terenie gminy i miasta Gryfów Śląski utrzymuje Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim,
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski
1. Zarząd Dróg Powiatowych
– tel/fax 75 644 28 72, tel. 75 782-26-10
2. Kierownik ZDP Marek Makowski,
tel. kom. 502-360-907
3. Służba Drogowa – 75 713-63-94
Za zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej
nr 360 Gryfów Śląski-Świecie na terenie gminy i miasta Gryfów Śląski odpowiedzialny jest
Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu ul. J. Dąbrowskiego 29C.
Telefon dyżurny PZD tel. 75 646-37-50,
(komórkowy) tel. 604-981-595
Włodzimierz Stefański Dyrektor PZD
tel. kom. 604-981-594
Krzysztof Cwalina Z-ca Dyrektora PZD
tel. kom. 603-507-687
Anna Storczek Kierownik Służby Drogowej
PZD, tel. kom. 604-981-595
Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr
361 Krzewie Wielkie – Granica Państwa na
terenie gminy i miasta Gryfów Śląski odpowiedzialny jest Urząd Miasta Świeradów-Zdrój, ul.
11-go Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój.
Osoba do kontaktu: Wojciech Cielecki
tel. 75 78-16-970, 530-823-610
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Komunikat

Czysta woda z gryfowskich kranów
W Gryfowie Śląskim ruszyła nowa stacja uzdatniania wody. Teraz
woda płynąca z kranów jest dobrej jakości i spełnia wszelkie normy. Inwestycja kosztowała gminę 2 303 721, 46 brutto. Poniżej zdjęcia z otwarcia inwestycji, którego dokonano 29 grudnia 2015 roku.

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców naszej Gminy o podanie do tut. Urzędu w Gryfowie
Śląskim, Rynek 1, parter, pok. nr 1, tel. 75 78 11 417, danych dotyczących tych gospodarstw domowych, które muszą w trybie ciągłym posiadać zasilenie w energię elektryczną w związku z działaniem aparatury
podtrzymującej zdrowie lub życie chorych. Powyższe dane są związane
z koniecznością założenia wykazu tych gospodarstw, w celu udzielania
pomocy przez służby ratownicze w przypadku braku energii elektrycznej.
Burmistrz Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik

Informacja o opłatach rocznych

Zgodnie z art. 71 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2015 r., poz. 1774), przypomina się
użytkownikom wieczystym o obowiązku uiszczenia należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów. Opłaty podlegają zapłacie
w terminie do dnia 31 marca każdego roku na konto Gminy Gryfów Śląski nr 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106 lub w kasie tut. urzędu.
Sylwia Cichońska.

INFORMACJA

Informujemy, że od stycznia 2016 w Gryfowie Śląskim
rozpoczęło swoją działalność Biuro Senatorskie Rafała Ślusarza.

Biuro mieści się pod adresem Kolejowa 45
(budynek po Poradni Psychologiczno-Pedagogiczej)
Godziny otwarcia: 15.00-17.00 od poniedziałku do piątku
Dyrektor biura: Urszula Maga tel. 691-384-098
Darmowych porad prawnych udziela w biurze senatorskim:
prawnik Bernadetta Baszak: środa 15.00-17.00

Bischofswerda – podróż do miasta partnerskiego
i pozdrowienia od niemieckich władz

5 stycznia po zakupieniu całodziennego biletu EURO-NYSA-Ticket za 25 zł z Bolesławca o godz.
7.45 pociągiem bezpośrednio dotarłem o godz. 9.25 do Bischofswerdy – miasta partnerskiego Gryfowa
Śląskiego (stąd też po kupieniu biletu u konduktora za 25 zł można koleją dotrzeć wsiadając o godz. 6.33
i w Görlitz wsiąść do pociągu w kierunku Drezna. W Bischofswerdzie można już być o godz. 8.38 - ew.
poczekać na ten jadący później z Bolesławca).
Bischofswerda powitała świeżym śniegiem, który spadł w nocy. Udałem się do znajomego emerytowanego strażaka z OSP Günthera Gnaucka, któremu w prezencie przywiozłem kalendarze pożarnicze
(otrzymane z KP PSP Lwówek Śląski) i płynny środek raczej nie gaśniczy oraz naturalnie ostani nr
miesięcznika "Kurier Gryfowski". Jego żona Helga otrzymała podarunek świąteczy oraz wypieki mojej
żony. Pana Gnaucka poznałem kilkanaście lat temu w Gryfowie Śląskim na zawodach OSP, na które
miałem zaproszenie pełniąc funkcję I-go Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji we Lwówku Śląskim. Od tamtego czasu wymieniamy się pozdrowieniami z okazji świąt oraz okazjonalnymi odwiedzinami, które są powiększone o rodzinę p. Gnaucka z Drezna i moją córkę, która też pomaga mi w tłumaczeniu jako germanistka. Jest to okazja do poznawania regionów po obu stronach Nysy Łużyckiej.
Ta wizyta dała mi też powód do odwiedzenia nowego nadburmistrza Bischofswerdy, którym jest prof.
dr Holm Grosse. Moja podstawowa znajomość języka niemieckiego nie była potrzeba, ponieważ okazało się, że Pan Holm dość dobrze zna język polski. Przekazał on serdeczne pozdrowienia dla burmistrza
Gryfowa Śląskiego Olgierda Poniźnika oraz dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. Takie same
pozdrowienia przekazał również Günther Ganuck. Do Bolesławca wróciłem o godz. 18.36 (do Gryfowa Śląskiego z przesiadką w Görlitz można być o godz. 16.50 lub 19.21). Z podróży do Bischofswerdy
zostały na pamiątkę zdjęcia: z nadburmistrzem, zimowego centrum Bischofswerdy i ciekawego słupu
milowego poczty saskiej (http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/6240,luban-slupy-poczty-polsko-saskiej.html), na którym jest godło I Rzeczpospolitej (http://polmap.pdg.pl/godla.html).
Zdzisław Mirecki
Ogłoszenie drobne

Wynajmę mieszkanie
w Gryfowie, 90m 2, ul
Strzelnicza 14/7.
Więcej informacji pod
numerem telefonu
506-131-733
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INFORMATOR POWIATOWY
Starosta Lwówecki Marcin Fluder o budżecie Powiatu na rok 2016

Podczas sesji 30 grudnia przyjęto budżet Powiatu Lwóweckiego na 2016 r. Jego dochody
to kwota 52 326 670, wydatki zaś 50 562 830.
Zapytaliśmy starostę lwóweckiego Marcina
Fludera o najważniejsze inwestycje planowane
przez Powiat w 2016 r.
– M. F. Wśród zadań inwestycyjnych na 2016
rok znajduje się budowa basenu krytego typu
„Delfinek” przy Zespole Placówek Edukacyjno
– Wychowawczych. Wszyscy zauważają potrzebę powstania tego obiektu przy szkole w Płakowicach. Z pewnością wzbogaci rehabilitację niepełnosprawnych dzieci i ją uatrakcyjni. Trwają

rozmowy dotyczące sposobu
realizacji przedsięwzięcia oraz
rozliczania kosztów utrzymania. Powiat realizować będzie to
z zadanie z partnerem – Gminą
Lwówek Śląski, która zagwarantowała pokrycie połowy
kosztów budowy basenu.
– KG Powiat stawia również na
termomodernizację.
– M. F. Tak. W budżecie na
ten rok zakłada się objęcie nią
budynku przy wspomnianej wyżej szkole, budynku Domu Pomocy Społecznej w Mirsku i sali gimnastycznej
w Lwówku Śl.
– KG Czy Rada przewiduje także jakieś inwestycje w oświacie?
– M.F. Na inwestycje związane z zakupem kompletnego wyposażenia do pracowni zawodowych
i laboratoriów przedmiotów ścisłych w szkołach
powiatowych zaplanowaliśmy łącznie 1 080 200
zł. Warto przy tej okazji wspomnieć o ukończonej w grudniu budowie boiska wielofunkcyjnego, które powstało przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie. Mówię

o nim, ponieważ nie widać go od strony ulicy
Wojska Polskiego, jest nieco ukryte w podwórku
szkoły. Ta placówka na pewno na tym skorzysta.
- KG Jeśli chodzi o remonty dróg powiatowych,
mieszkańców Gryfowa interesuje remont ulicy
Floriańskiej. Na co mogą liczyć?
-M.F. W dziale : Usuwanie klęsk żywiołowych
zapisaliśmy kwotę 202 717 zł, która rozdysponowana zostanie na wkład własny na remonty dróg
„powodziowych”. Do tego programu Zarząd Powiatu wytypował m.in. ulicę Floriańską, której
remont szacuje się na około 800 tys. Jeśli Powiat
otrzyma dotację, wspólnie z gminą będzie realizować to zadanie.
– KG Jak Pan określiłby budżet na 2016 rok?
Czy spełnia on oczekiwania Zarządu i Rady?
- M. F. To nie jest z pewnością budżet naszych
marzeń. Chcielibyśmy móc zrobić dużo więcej.
Spodziewam się jednak, że takie stwierdzenia
padały na wielu sesjach budżetowych w kraju.
Trzeba jednak mierzyć siły na zamiary. Budżet
to twór dynamiczny, wypadkowa wielu okoliczności. Przyjęty pod koniec roku, przechodzi różne modyfikacje na prawie każdej kolejnej sesji.
Jest raczej punktem wyjścia niż ostatecznie przyjętą uchwałą. Tak należy go traktować.

Kurier Gryfowski

Tytuł Zasłużony dla Powiatu Lwóweckiego
dla Aleksandry Fiutowskiej
Aleksandra Fiutowska od 1965 r. otacza profesjonalną opieka medyczną małych pacjentów służąc pomocą i ciesząc się autorytetem wśród rodziców. Doceniła to Rada Powiatu Lwóweckiego
przyznając jej powyższy zaszczytny tytuł. Podczas sesji nie zabrakło słów uznania za oddanie i
życzliwość w niesieniu pomocy dzieciom. Pani doktor nie kryła wzruszenia i podkreśliła, że jej
udziałem jest wielkie szczęście posiadania pracy, którą kocha.
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e-mail: biblioteka.gryfow@gmail.com
Dyżur redakcyjny: poniedziałek, wtorek,
czwartek, piątek: 10-17, środy: 10-15.
Nakład: 900 egzemplarzy, Druk: 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. Materiały przyjmujemy do
10 dnia każdego miesiąca.

SPRZEDAM MIESZKANIE
W GRYFOWIE

Sprzedam mieszkanie własnościowe spółdzielcze 2-pokojowe o powierzchni 32 m 2
na ul. Akacjowej 14a. Mieszkanie znajduje
się na pierwszym piętrze (b. ciepłe). Mieszkanie jest po generalnym remoncie, wymienione plastikowe okna, wykafelkowana
kuchnia i łazienka. Podłogi drewniane, ale
można wg uznania położyć panele.
Łazienka w pełni wyposażona. Kuchnia
z meblami pod zabudowę. Mieszkanie nadaje się do zamieszkania od zaraz.
Więcej informacji pod numerem telefonu
508-179-263
STYCZEŃ 2016 KURIER GRYFOWSKI
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Harmonogram odbioru odpadów
w gminie Gryfów Śląski
GRYFÓW ŚLĄSKI: ODPADY ZMIESZANE
REJON

ULICE

GRYFÓW ŚLĄSKI 1 Akacjowa, Kolejowa, Lipowa, Lubańska, Lwowska,
(PONIEDZIAŁEK) Pl. Kościelny, Przedszkolaków, Sienkiewicza,

Uczniowska, Rybna, Żeromskiego, Rolna, Felczerska
Gliniana, Lwówecka, Sikorskiego, Spółdzielcza,

GRYFÓW ŚLĄSKI 2 Targowa, Andersa, Os. Horyzont, Szkolna,
(WTOREK)
Kusocińskiego, Krótka, Oldzańska, Słoneczna,

Wiśniowa, Spokojna, Strzelnicza

Parkowa, Bankowa, Floriańska, Malownicza,

GRYFÓW ŚLĄSKI 3 Garncarska, Garbarska, Jeleniogórska, Kwiatowa,
(ŚRODA)
Os. 7-Dywizji, Partyzantów, Spacerowa, Widokowa,

Storczykowa, Tulipanowa, Wojska Polskiego,
Za Kwisą, Zielona, Boczna
GRYFÓW ŚLĄSKI 4 Grodzka, Felczerska, Zaułek, Sanatoryjna,
(PIĄTEK)
Wąska, Młyńska, Polna, Rzeczna+Szpital,
Źródlana, Zakątek, Rynek, Łąkowa
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ODPADY SORTOWANE
PLASTIK
25.02.16
24.03.16
22.04.16
25.05.16
14.06.16
06.07.16
28.07.16
29.07.15
18.08.16
07.09.16
29.09.16
27.10.16
29.11.16
29.12.16

PAPIER
29.02.16
30.03.16
29.04.16
30.05.16
30.06.16
28.07.16
30.08.16
29.09.16
28.10.16
29.11.16
30.12.16

SZKŁO
11.03.16
11.05.16
12.07.16
09.09.16
10.11.16

KRZEWIE WIELKIE

MŁYŃSKO

PROSZÓWKA

ZMIESZANE

22.04.16

20.07.16

21.10.16

ZMIESZANE

28.04.16

27.07.16

27.10.16

ZMIESZANE

29.04.16

28.07.16

28.10.16

05.02.16

11.05.16

05.08.16

09.11.16

11.02.16

12.05.16

10.08.16

15.11.16

12.02.16

13.05.16

11.08.16

16.11.16

19.02.16

20.05.16

19.08.16

23.11.16

25.02.16

30.05.16

25.08.16

29.11.16

26.02.16

31.05.16

26.08.16

30.11.16

04.03.16

03.06.16

07.09.16

07.12.16

10.03.16

16.06.16

13.09.16

14.12.16

11.03.16

17.06.16

14.09.16

15.12.16

23.03.16

22.06.16

21.09.16

21.12.16

24.03.16

29.06.16

28.09.16

28.12.16

25.03.16

30.06.16

29.09.16

29.12.16

08.04.16

06.07.16

05.10.16

12.04.16

13.07.16

12.10.16

13.04.16

14.07.16

13.10.16

PAPIER

SZKŁO

PAPIER

SZKŁO

PAPIER

SZKŁO

24.02.16

PLASTIK
26.08.16

26.02.16

10.03.16

24.02.16

PLASTIK
26.08.16

26.02.16

10.03.16

24.02.16

PLASTIK
26.08.16

26.02.16

10.03.16

23.03.16

28.09.16

28.04.16

11.05.16

23.03.16

28.09.16

28.04.16

11.05.16

23.03.16

28.09.16

28.04.16

11.05.16

21.04.16

26.10.16

29.06.16

11.07.16

21.04.16

26.10.16

29.06.16

11.07.16

21.04.16

26.10.16

29.06.16

11.07.16

24.05.16

28.11.16

29.08.16

08.09.16

24.05.16

28.11.16

29.08.16

08.09.16

24.05.16

28.11.16

29.08.16

08.09.16

22.06.16

28.12.16

27.10.16

09.11.16

22.06.16

28.12.16

27.10.16

09.11.16

22.06.16

28.12.16

27.10.16

09.11.16

27.07.16

29.12.16

27.07.16

RZĄSINY

29.12.16

27.07.16

UBOCZE

29.12.16

WIEŻA

ZMIESZANE

20.04.16

22.07.16

21.10.16

ZMIESZANE

20.04.16

22.07.16

21.10.16

ZMIESZANE

21.04.16

19.07.16

20.10.16

05.02.16

09.05.16

05.08.16

07.11.16

05.02.16

06.05.16

05.08.16

07.11.16

04.02.16

10.05.16

04.08.16

08.11.16

18.02.16

20.05.16

19.08.16

23.11.16

18.02.16

20.05.16

19.08.16

23.11.16

18.02.16

19.05.16

18.08.16

22.11.16

08.06.16

05.09.16

08.12.16

03.03.16

02.06.16

06.09.16

06.12.16

22.12.16

22.03.16

21.06.16

20.09.16

20.12.16

07.04.16

05.07.16

04.10.16

07.03.16

08.06.16

05.09.16

08.12.16

04.03.16

21.03.16

23.06.16

21.09.16

22.12.16

18.03.16

23.06.16

21.09.16

06.04.16

08.07.16

06.10.16

06.04.16

08.07.16

06.10.16

PLASTIK

PAPIER

SZKŁO

PLASTIK

PAPIER

SZKŁO

PAPIER

SZKŁO

26.08.16

26.02.16

10.03.16

24.02.16

PLASTIK
26.08.16

26.02.16

10.03.16

28.09.16

28.04.16

11.05.16

23.03.16

28.09.16

28.04.16

11.05.16

24.02.16

26.08.16

26.02.16

10.03.16

24.02.16

23.03.16

28.09.16

28.04.16

11.05.16

23.03.16

21.04.16

26.10.16

29.06.16

11.07.16

21.04.16

26.10.16

29.06.16

11.07.16

21.04.16

26.10.16

29.06.16

11.07.16

28.11.16

29.08.16

08.09.16

24.05.16

28.11.16

29.08.16

08.09.16

28.12.16

27.10.16

09.11.16

22.06.16

28.12.16

27.10.16

09.11.16

24.05.16

28.11.16

29.08.16

08.09.16

24.05.16

21.06.16

28.12.16

27.10.16

09.11.16

20.06.16

27.07.16

27.07.16

29.12.16

WOLBROMÓW
ZMIESZANE

20.04.16

22.07.16

21.10.16

05.02.16

06.05.16

05.08.16

07.11.16

18.02.16

20.05.16

19.08.16

23.11.16

04.03.16

08.06.16

05.09.16

08.12.16

18.03.16

23.06.16

21.09.16

22.12.16

06.04.16

08.07.16

06.10.16

PLASTIK

PAPIER

27.07.16

29.12.16

Potrzebna krew
Pobór krwi w Gryfowie Śląskim odbędzie się 14 i 15 marca oraz 13 i 14 czerwca w Ambulansie przy
Wielospecjalistycznej Przychodni Zdrowia w Gryfowie Śląskim, ul. Malownicza 1.

SZKŁO

24.02.16

26.08.16

26.02.16

10.03.16

23.03.16

28.09.16

28.04.16

11.05.16

21.04.16

26.10.16

29.06.16

11.07.16

24.05.16

28.11.16

29.08.16

08.09.16

20.06.16

28.12.16

27.10.16

09.11.16

27.07.16

29.12.16

29.12.16

OGŁOSZENIE DROBNE
Dam mieszkanie
na wsi starszej pani
w zamian za opiekę.

Kontakt: 78 15-56-810.
STYCZEŃ 2016 KURIER GRYFOWSKI
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W Gimnazjum

PODZIĘKOWANIA

W SP w Uboczu
Nauka pierwszej pomocy podczas WOŚP

W Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu już w klasach I-III uczy się dzieci udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Naukę kontynuuje się w klasach starszych. Nauczycielki - Alicja Celejowska i Alicja Kuźniarz uczestniczyły w kursie przeprowadzonym
przez Fundację WOŚP, otrzymały certyfikat jego ukończenia i zdobytą
wiedzę przekazują swoim uczniom. Jest to możliwe również dzięki WOŚP,
która przekazała szkole sprzęt do nauki udzielania pierwszej pomocy.
Szkoła Podstawowa w Uboczu grała już w wielu finałach WOŚP, w trakcie których uczniowie mogli zaprezentować swoje umiejętności. Tym
razem również mieszkańcy naszej gminy mogli spróbować i nauczyć się
udzielania pierwszej pomocy.
W tegorocznym finale zagrali uczniowie klasy 4 i 5: Karolina Bogdziewicz, Emilia Kulas, Małgorzata Kidula, Karolina Hasiak i Julia Radkiewicz wraz z nauczycielkami Alicją Kuźniarz i Alicją Celejowską.

Dyrekcja Gimnazjum im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim wraz z wychowawcą klasy 3A Agnieszką Patron składa
serdeczne podziękowania panu Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów
Śląski Olgierdowi Poniźnikowi za sfinansowanie i wynajem autokaru
w związku z wyjazdem klasy 3A do Zgorzelca z okazji „Mikołajek”.
***
Dyrekcja Gimnazjum im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim wraz z wychowawcą klasy 3A Agnieszką Patron składa serdeczne podziękowania pani Dorocie Prorackiej za pomoc w organizacji
wyjazdu klasy 3A do Zgorzelca z okazji „Mikołajek”.

Młodzi naukowcy poszukiwani!

Wyłaź ze szkoły i dawaj do laboratorium – to motto Uniwersytetu Technicznego i Niemieckiego Centrum Lotnictwa i Kosmonautyki
w Dreźnie, które 16 grudnia 2015r. odwiedzili gryfowscy gimnazjaliści.
Podczas wizyty mieli możliwość zanurzenia się w interesującym świecie badań chemiczno-technicznych. Jak można sprawić, żeby fotoogniwa
były tańsze i wydajniejsze? Czy można wyprodukować wodór zmniejszając zużycie energii? Jak powstają giętkie i ultracienkie ekrany w świecie komórek i telewizorów? Tego i nie tylko tego mogli się dowiedzieć
uczestnicząc w warsztatach przygotowanych specjalnie dla nich przez
pracowników i studentów tej czołowej placówki naukowo-badawczej
w iemczech. Podczas warsztatów, wykonując samodzielnie eksperymenty, nasi uczniowie mogli się przekonać, czy mają to coś, co pozwala zostać
młodym naukowcem!

XXI Powiatowy Konkurs
Szopek Betlejemskich w Niwnicach

Jak co roku, do Szkoły Podstawowej w Niwnicach, zostały przewiezione
prace uczniów naszego Gimnazjum, które wzięły udział w Powiatowym
Konkursie Szopek Betlejemskich w Niwnicach. Impreza była organizowana już XXI raz. Spośród prac zgłoszonych do konkursu szopka Katarzyny
Pasiak, uczennicy klasy 2a została wyróżniona Nagrodą Dyrektora Lwóweckiego Ośrodka Kultury w Lwówku Śląskim, w IV grupie wiekowej. Ponadto wykonawcami prac naszego Gimnazjum byli: Natalia Radkiewicz,
uczennica klasy 2c oraz Michał Juszkiewicz, uczeń klasy 1a.
Agnieszka Burbul
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Szlachetna Paczka po raz kolejny…
w rękach gryfowskich gimnazjalistów
Gimnazjum w Gryfowie Śląskim już po raz trzeci wzięło udział
w ogólnopolskiej akcji charytatywnej Szlachetna Paczka. Uczniowie
wszystkich klas wraz z wychowawcami i rodzicami bardzo zaangażowali
się w zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy dla rodzin, które wybrane zostały wcześniej ze strony internetowej Szlachetnej Paczki. Zebrane dary
w postaci m.in. żywności, środków czystości, ubrań, zabawek, artykułów szkolnych, sprzętu AGD/RTV zostały odpowiednio posegregowane
i pięknie zapakowane w świąteczne pudełka. 12 grudnia paczki odwieziono do magazynu przy Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu
Uśmiechu w Lubaniu skąd wolontariusze Szlachetnej Paczki odebrali je
i w najbliższym czasie przekażą potrzebującym rodzinom.
Z całego serca pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim
zaangażowanym w przygotowanie ogromnej ilości paczek i ich transporcie we wskazane miejsce. Z niecierpliwością czekamy na przyszły rok,
aby ponownie móc wziąć udział w tak wspaniałej inicjatywie, jaką jest
Szlachetna Paczka.
Marta Pleszkun

Był taki zespół...

Rekordowa puszka
Od samego rana uczniowie naszego Gimnazjum pod opieką nauczycieli, kwestowali w Gryfowie Śląskim i w okolicy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Młodzież kabaretu "Jednodniówka" z naszej
szkoły wystąpiła wieczorem w koncercie organizowanym przez Gryfowski Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Młodzież i nauczyciele
Gimnazjum w Gryfowie Śląskim zebrali: 8.602,53 zł., 45,91 Euro i 21
KCZ. Rekord puszki 24 Finału WOŚP należy do ekipy z Gimnazjum
w Gryfowie Śl. w składzie: Kamil Olszewski, Agata Zelkowska i Dominika Borowa, których opiekunem był Krzysztof Babiak i wynosi on:
2.314,62 zł. i 13,41 Euro. Gratulujemy!

Kontynuujemy cykl wspomnieniowy o gryfowskich zespołach muzycznych.
Jako, że pamięć bywa zawodna, w tekstach, szczególnie w nazwiskach, mogą
pojawiać się błędy, będziemy wdzięczni za wszelkie poprawki, uwagi i uzupełnienia.
W latach 60-tych w Gryfowie, na zabawach i weselach, grał zespół
pana Kazika Żygadły – mieszkańca Gryfowa. Na tamte czasy był to zespół bardzo popularny, o czym świadczy ponad 100 odegranych wesel
i zabaw. Skład zespołu: saksofon Bronisław Kamiński – mieszkaniec
Rząsin (w późniejszym czasie grał w Gryfowskiej Kapeli Podwórkowej),
akordeon Bogdan Sołomiewicz mieszkaniec Niwnic – jedyny żyjący
spośród członków zespołu – w latach 2000 grał w Gryfowianach i Kapeli
Podwórkowej, trąbka Marcin Fałda – mieszkaniec Gryfowa – grał też
w kościele gryfowskim na organach. Kierownik zespołu – Kazik Żygadło
– perkusja – był to znany pocztowiec i fachowiec od telefonów w Gryfowie Śląskim. A były to czasy, kiedy grało się na żywo i bez prądu...
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Spotkanie w szpitalu
Adwent, jest czasem szczególnym, w którym to zwyczaj chrześcijański
nakazuje czynić dobro. Oczywiście dobro trzeba czynić zawsze, ale w okolicach Świąt Bożego Narodzenia przybiera ono wyjątkową wartość. Przypomina nam szopkę i pasterzy idących do niej za gwiazdą i trzech mędrców ze
Wschodu, którzy Narodzonemu Dzieciątku nieśli dary.
W tym szczególnym czasie oczekiwania, najbardziej wrażliwe na dobro są
dzieci, również oczekujące na pierwszą gwiazdkę, ciepło domu rodzinnego,
miłość, której wynikiem są podarunki. A chore dzieci czekają na te Święta jakoś bardziej intensywnie. Wiedzą bowiem, że ten czas przyniesie im radość,
jeżeli nie zupełne zdrowie, to chociaż uśmiech na buziach.
Ponieważ spotykam się z dziećmi na różnego rodzaju spotkaniach autorskich, pomyślałam, że powinnam takie spotkanie zorganizować z tymi
najbiedniejszymi dziećmi. Najbiedniejszymi, bo chorymi. Sama pamiętam
okresy, gdy któreś z moich dzieci leżało w szpitalu Był to zarówno dla mnie,
jak i dla dziecka bardzo trudny okres. Myślę jednak, że dla malucha pozbawionego kontaktu z rodziną, narażonego na różnego rodzaju zabiegi (choćby
zastrzyki) i płaczącego za mamą i innymi bliskimi, ten okres pobytu w szpitalu jest najtrudniejszy. Wiedziona chęcią uradowania tych malców,nawiązałam kontakt z Oddziałem Dziecięcym Łużyckiego Centrum Medycznego
w Lubaniu. Siostra oddziałowa zgodziła się entuzjastycznie na współpracę.
Pomyślałam też o tym, żeby zaangażować w taką pomoc dla maluchów
jedno z wydawnictw, z którym współpracuję. Udało mi się zachęcić do współpracy Oficynę Wydawniczą „Impuls” z Krakowa, która jest wydawcą czterech moich książek dla dzieci. Wydawca ufundował dla chorych dzieci czterdzieści ciekawych albo przydatnych i praktycznych pozycji wydawniczych. Ja
zaś postanowiłam tam pojechać z moimi bajkami, wierszami i opowiadaniami oraz ciasteczkami cynamonowymi, sporządzonymi własnoręcznie. Ze-

brałam Gryfowską Ekipę Świętego Mikołaja, w osobie znanej gryfowianki
Eli Gonczar, która także przyniosła dzieciom pyszne czekoladowe cukierki i
Pawła Rubaja, przedstawiciela Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gryfowie Śląskim, który to wydarzenie uświetniał fotograficznie Okazało się, że
te „dzieci” leżące w lubańskim szpitalu, to już prawie kobiety. Na spotkanie
przyszło pięć nastolatek i jedna pięciolatka. Były jeszcze maleństwa, które nie
ukończyły roku życia, ale one leżały sobie spokojnie w swoich łóżeczkach.
Panienki, zaszufladkowane do miana „dzieci” (bo wszak oddział dziecięcy)
przyszły na spotkanie lekko zmieszane. Martwiły się, że są niefotogeniczne,
rozmawiały z lekką rezerwą, trochę się wstydziły, ale wysłuchały opowiadania o Wigilii pod tytułem „Tajemnica Adama” z książki „Chłopaki z domku
na drzewie”, legendy o skarbie Inków na zamku w Niedzicy i kilku wierszy.
Niestety żadna z nich nie pisze wierszy, za to były takie, które interesują się
sportem i uprawiają go czynnie. Mimo, że w żyłach tkwiły igły od wenflonów, dziewczęta były pogodne i miłe. Na koniec zrobiliśmy pamiątkowe
zdjęcie pod choinką. Z życzeniami zdrowia na Boże Narodzenie i Nowy Rok
pożegnaliśmy młode pacjentki.
Elżbieta Śnieżkowska-Bielak

Ferie w bibliotece

Ferie w gryfowskiej bibliotece przebiegać będą pod hasłem „Bezpieczne i zdrowe zabawy zimowe”. Gwarantujemy, że codziennie od 1 do 12
lutego w godzinach od 11.00 do 13.00 dzieci w wieku szkolnym (7-13 lat)
zapomną u nas o nudzie.
Nie będą się także nudzić dzieci z Ubocza i Rząsin. W Uboczu zaplanowano zajęcia pod hasłem „Zimowe sposoby na dobry nastrój” w godz.
od 15:00 do 17:00 w poniedziałki, środy i piątki, a w Rząsinach „Ahoj
Przygoda”, w godz. od 16.00 do 18.00 we wtorki i czwartki.
Serdecznie zapraszamy.

Policjanci wraz z pracownikami sklepu LIDL wzięli udział w akcji V Paczka dla Bohatera

Czas świąt to czas pamięci o potrzebujących.
Dlatego też policjanci komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim wraz z pracownikami sklepu LIDL
zorganizowali na terenie miasta bożonarodzeniową zbiórkę artykułów higienicznych i spożywczych, trwałego użytku, chemii gospodarczej oraz
słodyczy, pod nazwą V Paczka dla Bohatera.
Starzy, słabi, żyjący w osamotnieniu, potrzebujący pomocy, lecz nie proszący o nic, często taki
los spotyka wielu żołnierzy - bohaterów, którzy
kilkadziesiąt lat temu walczyli o wolność naszego
kraju. Organizując zbiórkę policjanci i pracownicy sklepu Lidl postanowili pomóc kombatantom.
Niestety, wiele z tych osób żyje bardzo, bardzo
skromnie, czasami na granicy nędzy. Taka pomoc
jest dla nich niezmiernie ważna i potrzebna. Niejednokrotnie dary, które Ci ludzie otrzymują, pozwalają na godną Wigilię, a dla darczyńców jest to
okazanie szacunku dla Naszych Bohaterów.
Akcję na terenie Gryfowa Śląskiego koordynowali policjanci: sierż. szt. Agata Golonka, asp.
Grzegorz Wasilewski oraz kierownik regionu sieci
LIDL Grzegorz Boba i pracownik sklepu Anna
Andruszkiewicz. Zebrane dary zostały przewiezione do Poznania i tam przekazane celem rozdzielenia dla potrzebujących.
Nadmienić warto, iż swojego wizerunku na
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plakacie V Paczki dla Bohatera użyczył oraz objął
akcję honorowym patronatem, żołnierz Generała
Andersa, kpt. Bolesław Ejsmont. Służył w Armii
Polskiej gen. Władysława Andersa, w III Dywizji Strzelców Karpackich pod dowództwem
gen. Bronisława Ducha. Brał udział w walkach
o wyzwolenie: Monte Casino, Loreto, Ankony
i Bolonii. Obecnie kapitan w stanie spoczynku.
Bolesław Ejsmont, 96 letni kombatant. Od 1947
roku mieszka w Sińcu w gminie Srokowo. W 1978
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roku otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, a w 1983 roku
Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski. We Włoszech został odznaczony m.in. Krzyżem Pamiątkowym Monte Casino i Krzyżem Walecznych
za udział w walkach z hitlerowskim okupantem.
W 2013 Prezydent RP nadał mu Krzyż Oficerski
Orderu Odrodzenia Polski.
Oficer Prasowy KPP Lwówek Śląski
asp.szt. Mateusz Królak

Legendy o zamkach
11 grudnia w gryfowskiej Bibliotece Publicznej Elżbieta Śnieżkowska-Bielak promowała swą najnowszą książkę „Czy w tym zamku straszy?”.
O książce:
Zbiór dwudziestu Legend o zamkach polskich „Czy w tym zamku
straszy?” powstał, aby zainteresować najmłodsze pokolenie przeszłością.
Każdy utwór poprzedza krótka historia danego zamku zawierająca fakty
historyczne związane z budowlą. Pod tą informacją znajduje się tekst Legendy, słowniczek trudniejszych wyrazów i wyrażeń oraz pytania sprawdzające zrozumienie przeczytanego tekstu. Legendy ze zbioru są zatem
trudniejszymi tekstami, przeznaczonymi do czytania ze zrozumieniem.
Trudniejszymi, bo napisanymi językiem stylizowanym na staropolski, co
pozwala przybliżyć klimat dawnych wieków oraz wzbogacić słownictwo
o nowe zwroty i wyrażenia. Każda z zaprezentowanych w książce starych
budowli kryje tajemnice, z każdą wiążą się mroczne opowieści.. W niektórych zamkach do dziś błąkają się duchy białych dam i słychać jęki torturowanych nieszczęśników. W Legendach prawda historyczna miesza
się z fantazją. Jest w nich miejsce dla wiedźm, diabłów, nawet świętych,
ale też na polską historię z ciekawymi bohaterami i wybitnymi postaciami. Lektura zaprowadzi dzieci w dawne czasy oraz pozwoli przeżyć
ciekawe i trzymające w napięciu przygody.
M.

EKSPRESOWE
NAPRAWY
PROTEZ
DENTYSTYCZNYCH
Rząsiny 87,
Tel. 794-090-866

Zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gryf ” z Gryfowa Śląskiego to firma o wieloletnim doświadczeniu w administrowaniu i zarządzaniu nieruchomościami. Spółdzielnia „Gryf ” działa na
rynku nieruchomości już od 1995 roku.
Dysponuje fachową, wykwalifikowaną kadrą pracowników, mającą duże doświadczenie
w branży oraz w kontaktach i współdziałaniu z mieszkańcami. Zespół
pracowników kierowany jest przez osobę o wieloletniej praktyce w
zarządzaniu nieruchomościami – inżyniera budownictwa; absolwenta
Politechniki Poznańskiej i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie; licencja zarządcy nieruchomości nr 3637; bogate doświadczenie w dziedzinie mieszkalnictwa,
gospodarki mieszkaniowej i komunalnej nabyte dzięki pracy w jednostkach administracji samorządowej, zakładzie budżetowym, spółdzielni mieszkaniowej oraz wspólnotach mieszkaniowych.
Wykwalifikowana i wykształcona kadra finansowo-k sięgowa jest
gwarantem solidnego, zgodnego z prawem rozliczenia nieruchomości
i właścicieli nieruchomości.
Profesjonalne zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi obejmuje m.in. nadzór nad pracami remontowymi, przeglądy budowlane oraz
utrzymanie wszystkich obiektów na nieruchomości w pełnej sprawności technicznej. Spółdzielnia dysponuje specjalistyczną, fachową
obsługą prawną. Wszystkie te cechy predysponują Nas do złożenia
oferty na zarządzanie nieruchomością, której jesteście Państwo właścicielami.

Szukacie Państwo profesjonalnego zarządcy? Jesteście
zainteresowani współpracą z nami? Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej
„Gryf” w Gryfowie Śląskim ul. Kolejowa 64, lub pod nr telefonu 75 78-13-440 lub 75 78-13-411; e-mail: sm.gryf@wp.pl
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Podziel się z nami swoją pasją
Tortowa królowa spod Gryfowa
Z Barbarą Pasiak rozmawia Marzena Wojciechowska

Barbara Pasiak podczas imprezy „Zdolny powiat zDolnego Śląska”.

Jest pani znana w środowisku z doskonałych
smakowo i pięknie wyglądających wypieków.
Kiedy i jak zaczęła się pani artystyczno-cukiernicza przygoda?
Kilka lat temu postanowiłam zamówić w cukierni tort na urodziny dziecka. Efekt poczynań
cukierników mnie nie zadowolił. Nie zachwycał ani kształt ani smak. Tylko cena była imponująca. Postanowiłam zrobić coś sama i tak
to się zaczęło.
Pani torty to małe arcydzieła. Które zamówienie było najtrudniejsze do wykonania?
Największym wyzwaniem dla mnie był tort
dla jednego z sołectw w sąsiedniej gminie. Tort
w kształcie całej wioski, ze szczegółami topograficznymi. Miał on wielkość stołu, czyli około
90 na 120 cm i obdzielono nim ok. 250 osób.
Wszystko się na szczęście udało, a najtrudniejszy okazał się... transport.
Poza pasją cukierniczą ma pani jeszcze pasję
społecznikowską. Jest pani aktywną sołtyską
Wieży, uczestniczy w wielu gminnych i powiatowych wydarzeniach, stoiska wystawiennicze
i imprezy nie mogą się bez pani obejść...
Miło mi, że tak to jest postrzegane, ale ja to
po prostu lubię. Lubię udzielać się społecznie
i pomagać innym. Bardzo lubię współpracować
z różnymi ludźmi, a współpraca ta zwykle przynosi obopólne korzyści. Lubię także tworzyć
różne piękne rzeczy, dekoracje, stroiki kwiaty
oraz pierniki... ale o tym może przy innej okazji.
Artystyczną pasję przekazała pani córce.
Ania jest uczennicą liceum plastycznego, ma
już na koncie wystawę indywidualną w gryfowskiej galerii ECKI. Czy pozostałe dzieci
także mają artystyczne zacięcie?
Ania chodzi do 2 klasy Liceum Plastycznego
w Cieplicach. Rozwija się, robi to, co lubi czyli maluje i rysuje. Kasia chodzi do gryfowskiego gimnazjum i jest bardziej matematyczką, ale
także z zamiłowaniem do sztuk plastycznych.
Ostatnio zdobyła nagrodę Dyrektora Lwóweckiego Ośrodka Kultury w konkursie powiatowym na szopkę betlejemską. Oskar uczęszcza
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do szkoły podstawowej, rysuje, maluje i tworzy
własne rzeczy. Także może się pochwalić wyróżnieniem w powiatowym konkursie na szopkę
betlejemską. Zwracam uwagę na to, żeby dzieci
rozwijały swoje pasje. Staramy się zatem wyłączać telewizor i komputery, by zrobić coś innego,
własnego, w realnym świecie.
Dziękujemy za rozmowę.
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Mikołaj w Młyńsku
6 grudnia w dzień Mikołaja do świetlicy wiejskiej przybyły dzieci wraz z rodzicami. Ze skupieniem i radością obejrzały przedstawienie pt. „Pinokio'” wystawione przez aktorów teatru z Krakowa. Dzieci mogły uczestniczyć i brać czynny udział w występie z aktorami. Było wesoło i gwarno
od dziecięcych śmiechów. Po przedstawieniu dzieci wywołały Mikołaja, który po chwili wszedł
i wniósł worek słodkich paczek. Wręczył je każdemu z przybyłych maluchów. Było to udane spotkanie z Mikołajem. W spotkaniu uczestniczyła sołtys, Rada Sołecka i radna Marta Wilas.
Maria Sosnowska - Sołtys Młyńska

Noworoczny Nordic Walking

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Gryfowie Śląskim zaprasza

Pasjonaci Nordic Walking oraz ci, którzy chcieli spróbować swych sił w tej dyscyplinie, 2 stycznia rozpoczęli Noworoczny Marsz Nordic Walking. Przed wymarszem wysłuchali błyskawicznego
wykładu na temat właściwego odżywiania w kontekście ćwiczeń fizycznych, przygotowanego przez
specjalistkę ds. żywienia Izabelę Potrzebowską-Kniaziuk. Rozgrzewkę oraz omówienie doboru kijków i techniki nordic walking przybliżył instruktor Andrzej Kniaziuk. Na miejscu można było wypożyczyć i dopasować kije. Trasa marszu liczyła ok. 4-5 km. w pięknych okolicznościach przyrody.
Na mecie czekała zimowa herbata. Chętnych na następny wspólny marsz z kijkami w Młyńsku
zaproszę na łamach Kuriera Gryfowskiego.
Maria Sosnowska - Sołtys Młyńska

Już Karnawał włożył maskę,
Drzwi otworzył z hukiem z trzaskiem!
Wpadł jak wicher do pokoju.
W czym? W karnawałowym stroju!
Przybiegłem w odwiedziny!
Mam wstążeczki i cekiny,
Nut wesołych dwie kieszenie,
na warsztaty ZAPROSZENIE!
Z nowym roczkiem zapraszamy małych i dużych na nowy cykl warsztatów kreatywnych Karnawałowe Inspiracje. Wtorki i czwartki –
godz. 14.30. Pracownia Twórcza M-GOK

PODZIĘKOWANIA
Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Uczniowskiej 12 w Gryfowie bardzo serdecznie dziękuje strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gryfowie Śląskim za
szybką i skuteczną akcję gaszenia komina oraz firmie remontowo-budowlanej WEKTOR z Mirska za szybkie usunięcie powstałych szkód.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim zaprasza mniejsze i większe
„Twórczaki” na ferie zimowe do M-GOK.Od
1-14 lutego, od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00-15.00 będą u nas miały miejsce różne wydarzenia dla dzieci i młodzieży.
Na każdy dzień ferii przygotowujemy dla Was
ciekawe i niespotykane zajęcia plastyczne, kreatywne, manualne, ruchowe i animacyjne.
Wszelkie bieżące informacje znajdziecie
Państwo na naszym profilu na FB www.facebook.com/mgokgryfow/ i stronie internetowej
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury www.
mgok.gryfow.pl/ oraz w naszych miejskich tablicach informacyjnych. A w godzinach 11.00
– 13.00 zapraszamy do Biblioteki Publicznej.
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W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
Czytamy wszędzie – zwłaszcza w bibliotece

Warsztaty decoupage

Czytanie książek bez wątpienia niesie ze sobą wiele korzyści.
Po pierwsze rozwija wyobraźnię, która za każdym razem przenosi nas do
innego świata, świata, którego bardzo często nie znamy i nie możemy doświadczyć na co dzień. W dzisiejszych czasach w dobie Internetu mamy
możliwość czytania książek w różnych formach, ale my zachęcamy do
papierowej wersji.
Wczytanie się w treść książki daje często o wiele większą frajdę niż
oglądanie filmów, bowiem czytając możemy sobie wyobrazić jak umeblujemy dom głównej bohaterki czy jak bardzo przystojny będzie główny
bohater. Poza tym pobudza naszą kreatywność, sprawia, iż język, którym
posługujemy się na co dzień jest bogatszy i barwniejszy.
Przez cały rok 2015 uczniowie ZSOiZ im. Jana Pawła II w Gryfowie
Śl. w wolnych chwilach korzystali z księgozbioru bibliotecznego. Młodzież naszej szkoły zawsze znajdzie czas, aby poczytać książki. Wabikiem
dla wzmożonego czytelnictwa okazał się zakup nowości, po które uczniowie chętnie sięgali. Atrakcją był też bujany fotel, w którym (z pewnością)
przyjemniej się czyta.
Agata Pender

2 grudnia młodzież naszej szkoły uczestniczyła w warsztatach plastycznych przygotowanych przez niżej podpisaną. Gościem specjalnym
tego spotkania była pani Zofia Ignaciuk, która zapoznała przybyłych
z techniką DECOUPAGE. Wszyscy zainteresowani otrzymali bombki,
które należało ozdobić świątecznymi elementami, wyszlifować, pomalować lakierem i przyczepić zawieszkę. Zajęcia okazały się bardzo przyjemne i dały dużo radości z wykonanej pracy. Bombki świąteczne, zostały
przygotowane na Jarmark Bożonarodzeniowy.
Agata Pender

W przedszkolu wesoło-mikołajkowo!
Dla naszych przedszkolaków 6 grudnia to najpiękniejszy dzień w przedszkolu. Nawet jeśli wizyta Mikołaja budzi w niektórych mały dreszczyk – to
otrzymane prezenty szybko poprawiają humorki! W tym roku pomimo braku śniegu Mikołaj przyjechał do przedszkola saniami – co niektórych bardzo zdziwiło, wiadomo nie od dziś, że dla Mikołaja nie ma rzeczy niemożliwych. Dzieci z grupy ,,Biedronki’’ miały rolę pomocników tego zacnego
gościa. Dokładnie 20 pomocników zmierzyło się z trudnym zadaniem, a mianowicie najpierw powitały Mikołaja prezentując inscenizację, a następnie
poprosiły o odwiedziny we wszystkich grupach potwierdzając, że dzieci były grzeczne i zasługują na prezenty, a ,,urwiski’ szczerze obiecały poprawę
swojego zachowania. Tego dnia triumfowały uśmiechnięte minki przedszkolaków, żegnały szybko Mikołaja, aby móc jak najprędzej zajrzeć i dowiedzieć się co kryją w sobie piękne pudełka. No cóż pozostało nam tylko...364 dni i na nowo będziemy przeżywać te miłe chwile.
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Przedszkolaki kolędują

Akcja charytatywna
„Okaż serce”
Co roku Przedszkole Publiczne w Gryfowie Śląskim organizuje zbiórkę niezbędnych artykułów na rzecz dzieci z Domu Dziecka w Jeleniej
Górze. W tym roku także postanowiłyśmy pomóc, ale tym razem ubogiej rodzinie z Rząsin. Przedszkolaki ściągały z choinki serduszka z nazwą produktu, rodzice dokonywali jego zakupu i przynosili do placówki.
Dzięki akcji „Okaż serce” udało nam się zebrać to co potrzebne w codziennym funkcjonowaniu: artykuły spożywcze, środki czystości, artykuły higieniczne, słodycze oraz przybory szkolne. Serdecznie dziękujemy
wszystkim, którzy z życzliwością dołożyli swój dar serca do tegorocznej
akcji.
Monika Smykowska, Joanna Schonung

Z uroczystością Bożego Narodzenia nieodzownie łączy się zwyczaj śpiewania kolęd, dlatego 21 grudnia 2015 roku w M-GOK odbył się „Koncert
Kolęd”, w którym wzięły udział przedszkolaki z grup: „Misie”, „Kotki”,
„Biedronki”, „Muchomorki” i „Wiewiórki”. W repertuarze nie zabrakło
tradycyjnych kolęd takich jak: „Wśród nocnej ciszy”, „Cicha noc” czy
„W żłobie leży”. Na naszą publiczność czekała niespodzianka w wykonaniu nauczycielek, które wprowadziły wszystkich w iście „góralskie” nastroje z piosenką „Największy Gazda”. Na zakończenie sekretarz Gminy
i miasta Gryfów Śląski pan Jerzy Andrzejczak oraz dyrektor Przedszkola
Publicznego w Gryfowie Śląskim pani Małgorzata Krakowska złożyli
przybyłym gościom świąteczne życzenia. Szczególne podziękowania należą się rodzicom za przygotowanie pięknych strojów dla dzieci.
Jadwiga Lewandowska, Monika Smykowska
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Sylwestrowy Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Lwóweckiego
Cyklicznie od 2010 roku Szkółka Piłkarska
UKS Gryfów Śląski w grudniu jest organizatorem
halowych turniejów piłki nożnej o Puchar Starosty Lwóweckiego. W dniu 28 grudnia tego roku
pierwszy turniej w hali gryfowskiej odbył się w
kategorii Orlików (dzieci z rocznika 2005/2006).
W poniedziałkowym turnieju wystartowało siedem zespołów z różnych stron województwa.
Rozegrano 21 spotkań, w których zaprezentowali
się młodzi piłkarze z klubów: Amico Lubin, Chojnowianka Chojnów, Javoria Jawor, FA Lwówek
Śląski, Sparta Zawidów i dwie drużyny z Gryfowa
UKS 2005 Gryfów Śl. i UKS 2006 Gryfów Śląski.
Zmagania otworzył Przewodniczący Rady
Powiatu Daniel Koko. W turnieju strzelono 85
bramek, a królem strzelców został zawodnik
z klubu Javoria Jawor Andrzej Bolesta z dorobkiem 11 bramek. Najlepszym bramkarzem
turnieju został zawodnik z klubu Chojnowianki
Chojnów Kacper Kłusek, a najlepszym piłkarzem został zawodnik klubu FA Lwówek
Śląski Kacper Gałka. Najmłodszym zawodnikiem turnieju był zawodnik UKS Gryfów
Oskar Wiktorowicz – rocznik 2007 (strzelec
dwóch bramek). Sędzią turnieju był Pan Marek
Baszak.
Kolejność końcowa turnieju orlików:
I miejsce – Javoria Jawor
II miejsce – UKS Gryfów Śl. 2005
III miejsce – FA Lwówek Śląski
IV miejsce – Chojnowianka Chojnów
V miejsce – Amico Lubin
VI miejsce – UKS Gryfów Śl. 2006
VII miejsce – Piast Zawidów
Na koniec turnieju pamiątkowe medale dla
wszystkich uczestników oraz puchary i statuetki wręczali Starosta Lwówecki Marcin Fluder
i Przewodniczący Rady Powiatu Daniel Koko.
***
W drugim dniu zmagań piłkarskich
rano turniej rozegrali zawodnicy urodzeni
2007/2008 (Żaki). Wystartowało 6 drużyn,
których zmagania otworzył Przewodniczący
Rady Powiatu Daniel Koko. Wystąpiły zespoły:
UKS Gryfów 2007, UKS Gryfów 2008, Włókniarz Mirsk, Pogoń Wleń, LTS Leśna i UKS
Gryfów 2009. Rozegrano 15 spotkań. Zmagania trwały do godziny 14.00.
Klasyfikacja końcowa turnieju Żaków:
I miejsce – Pogoń Wleń
II miejsce – UKS Gryfów 2007
III miejsce – LTS Leśna
IV miejsce – Włókniarz Mirsk
V miejsce – UKS Gryfów 2008
VI miejsce– UKS Gryfów 2009
Najlepszym zawodnikiem turnieju został Krystian Mańkowski (LTS Leśna)
Król strzelców turnieju – Tymoteusz Schilberg
– Pogoń Wleń (9 bramek)
Najlepszy bramkarz turnieju – Nikodem Korpysa (UKS Gryfów 2007)
Najwszechstronniejszy zawodnik – Kacper
Podgórny – Włókniarz Mirsk.
Pamiątkowe medale i puchary wręczała żona
Prezesa UKS Gryfów – Pani Anna Matusewicz
Natomiast po południu swoje zmagania
rozpoczęli piłkarze z roczników 2003/2004.
Otwarcia tego turnieju dokonali Małgorza-
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ta Szczepańska – Członek Zarządu Powiatu
i Przewodniczący Rady Powiatu Daniel Koko.
W zmaganiach tych wystartowało pięć drużyn:
UKS Gryfów 2003, UKS Gryfów 2004, Karkonosze Jelenia Góra, Olsza Olszyna i Pogoń
Wleń. Rozegrano 10 spotkań trwających 16
minut.
Klasyfikacja końcowa turnieju młodzików:
I miejsce – Pogoń Wleń
II miejsce – Karkonosze Jelenia Góra
III miejsce – UKS Gryfów 2003
IV miejsce – Olsza Olszyna
V miejsce – UKS Gryfów 2004
Najlepszym zawodnikiem turnieju został Stanisław Antosik – Karkonosze Jelenia Góra.
Najlepszym bramkarzem w turnieju został
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Jakub Kosowski – Olsza Olszyna. Królem strzelców turnieju został Jędrzej Szczepański – UKS
Gryfów 2003. Wszyscy wyróżnieni otrzymali
pamiątkowe statuetki. Ponadto w turnieju nagrodzono medalami dwie najlepsze zawodniczki turnieju: Nikola Roszkowska – Pogoń Wleń i Oliwia Ferensowicz – UKS Gryfów 2003.
Łącznie we wszystkich trzech turniejach
wzięło udział około 150 zawodników-każdy
z nich otrzymał pamiątkowy medal, a drużyny
które zajęły miejsca na podium puchary i nagrody. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili
się do przygotowania i przeprowadzenia tej imprezy kulturalno-sportowej.
Organizator turnieju:
Zarząd UKS-ZSOiZ Gryfów Śląski

