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17 grudnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury w Gryfowie odbyło się ciekawe wyda-
rzenie artystyczne – koncert „Boże Narodze-
nie na Kresach”. Wydarzenie pod patronatem 
członka Zarządu Województwa Dolnośląskie-
go Tadeusza Samborskiego było kontynuacją 
wcześniejszego koncertu, który miał miejsce 
w Gimnazjum w Gryfowie Śląskim. 

W koncercie, który po części był też lekcją 
tradycji i historii wystąpili znamienici artyści 
Aurelia Sobczak – aktorka scen polskich zna-
na z seriali „M jak miłość” i „Barwy szczęścia” 
reżyser przedsięwzięcia: Barbara Twardosz 
Droździńska – wybitna pieśniarka, jedna z naj-
lepszych w Polsce wykonawczyń repertuaru 
rosyjskiego, białoruskiego i ukraińskiego; Sta-
nisław Górka – aktor teatralny, filmowy i tele-
wizyjny (znany min. z serialu Plebania) wybitny 
profesor i pedagog, Aldona Struzik – aktorka 
Teatru Polskiego we Wrocławiu oraz Wojciech 
Machnicki – polski aktor teatralny, którego głos 
zna cała Polska. 

Artyści przybliżyli nam czasy kresów 
wschodnich, tradycji i kultury oraz trosk z jaki-
mi borykali się mieszkający tam Polacy. Uwagę 
młodzieży przykuło zaś bardzo szerokie spek-
trum głosowe przedstawienia oraz charaktery-
styczna gwara kresowa.

Koncert uświetnili swoją obecnością zapro-
szeni goście, mieszkańcy Gryfowa oraz samo-
rządowcy. Nad całością czuwała pani dyrektor 
ośrodka Anna Michalkiewicz. Warto zazna-
czyć, iż piękną świąteczną dekorację przygoto-
wały panie Anna Pląskowska, Renata Celuch, 
Małgorzata Krakowska oraz Anna Michalkie-
wicz. Bardzo miło było spędzić ten przedświą-
teczny czas na tak znakomitym wydarzeniu 
kulturalnym.

Świąteczny koncert
Boże Narodzenie

na Kresach

Mateusz Królak
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Ważną częścią spotkania było wręczenie orderu członkom Gryfowskiej Kapeli Podwórkowej za 30- lecie działalności. W imieniu kapeli order 
dumnie przyjął pan Zygmunt Bodak, a kapela włączyła się w końcowej fazie w występ, śpiewając kolędy. Warto dodać, iż naprawdę można być 
dumnym z faktu, iż tak ważny jubileusz docenił Marszałek Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. Kapela od 30 lat rozwesela mieszkańców Gryfowa 
Śląskiego i okolic. Pierwszy raz zaprezentowała się 1 maja 1986 roku. 
Założycielem i kierownikiem zespołu jest Zygmunt Bodak, który ra-
zem z córką i kolegami stworzył bardzo popularny zespół, który można 
było usłyszeć na imprezach okolicznościowych, ślubach, weselach oraz 
przeglądach kapel ludowych. Dziś zespół gra w męskim składzie: akor-
deon – Zygmunt Bodak, skrzypce Józef Zając, banjo – Bolesław Jankow-
ski, gitara – Waldemar Wróbel, tara i śpiew – Marian Szlak oraz bęben  
– Zbigniew Cybulski. Kapela w repertuarze ma pieśni patriotyczne, ludo-
we, żołnierskie, lwowskie, biesiadne, chodnikowe. 

w M-GOK w Gryfowie Śląskim
30-lecie Kapeli Podwórkowej

Mateusz Królak
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6 stycznia już po raz piąty ruszył z Rząsin Or-
szak Trzech Króli. Tym razem gościli nas miesz-
kańcy Ubocza. Uroczystość rozpoczęła się Mszą 
św. w kościele parafialnym w Rząsinach, której 
przewodniczył ks. proboszcz Krzysztof Żmi-
grodzki. Uczestniczyli w niej mieszkańcy wsi, 
kadra pedagogiczna i uczniowie tutejszej szkoły, 
parafianie z Ubocza, Wolbromowa i Gradówka 
oraz władze samorządowe. Spod kościoła barw-
ny korowód ruszył w stronę Ubocza. Uczniowie 
przebrani byli w stroje dwórek, pasterzy i ryce-
rzy. Starsi mieli ubrane korony i nieśli sztandary 
Trzech Króli. Mieszkańcy parafii – Sławomir 
Łopąg, Piotr Dąbrowa i Sylwester Horbacz  
– w strojach Kacpra, Melchiora i Baltazara prze-
wodzili orszakowi. Całą drogę śpiewano kolędy, 
nie zważając na srogi mróz. Nad bezpieczeń-
stwem orszaku czuwali strażacy z OSP Rząsiny. 
Na miejscu gościło nas Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi Ubocze i mieszkańcy sąsiedniej wsi. Przy-
gotowano ciepły poczęstunek dla wszystkich. 
Następnie w kościele w Uboczu przedstawienie 
jasełkowe zaprezentowali uczniowie ze szkół 
podstawowych z Ubocza i Rząsin. Po jasełkach 
odbył się koncert kolęd bożonarodzeniowych 
w  wykonaniu zespołu ludowego Rząsinianki. 
Podziękowania składamy organizatorom orsza-
ku i zapraszamy za rok. 

Orszak Trzech Króli

Wioletta Cieślik
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28 grudnia 2016 r. pani Maria Jaworska, 
mieszkanka Gryfowa Śląskiego obchodziła 
swoje setne urodziny. Z tej okazji burmistrz 
Olgierd Poniźnik, przewodniczący Rady Miej-
skiej Robert Skrzypek oraz zastępca kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego Krystyna Samborska 
udali się do jubilatki aby złożyć życzenia, wrę-
czyć gratulacje i prezent z tej okazji. Z życzenia-
mi przybyły również przedstawicielki Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. Pani Maria była 
bardzo wzruszona i zadowolona z odwiedzin.  

Jedyna taka Babcia
Maria Jaworska urodziła się 28 grudnia  

1916 roku w Radymnie. Miała dwóch braci 
i  dwie siostry. Do dzisiaj żyje jedynie siostra 
Genowefa, mieszka w Gdańsku i ma 96 lat. 

Dzieciństwo i młodość Babcia spędziła 
w Radymnie i we Lwowie. Tam też wyszła za 
mąż i urodziła jedyna córkę. W wieku 21 lat,  
10 lipca 1947 r., przyjechała na Ziemie Odzy-
skane do Gryfowa Śląskiego. Zaraz po przy-
jeździe podjęła pracę w Fabryce Nawozów 
Fosforowych Ubocz. Bardzo ciężko pracowała 
fizycznie przy produkcji superfosfatu i rozła-
dunku wagonów. Po 23 latach ze względu na 
stan zdrowia przeszła na rentę, a potem na za-
służona emeryturę. Jak sama mówi, doświad-
czyła w życiu wszystkiego – wojny, biedy, głodu, 
chorób, śmierci najbliższych (rodziców, rodzeń-
stwa, męża, córki) i zawsze były to wydarzenia 
niespodziewane, bolesne i „nie po kolei” – jakby 
Bóg miał wobec niej inne plany. 

Babcia to kobieta bardzo silna fizycznie 
a  zwłaszcza psychicznie. Mieszka sama i do-
brze radzi sobie z codziennymi obowiązkami. 
Jest otoczona stała opieka przez mieszkających 
nieopodal wnuczkę i prawnuka oraz panią Edy-
tę z M-GOPS – dobrego duszka domu.

Od roku nie wychodzi z mieszkania, co ją 
bardzo martwi. Brakuje jej również wizyt za-
przyjaźnionych sąsiadek, które zmarły w 2016 
roku. (jak mówi, szkoda, że stara wiara się wy-
krusza).
Bardzo spodobały mi się i chyba najtrafniej 
określają Babcię słowa lekarza rodzinnego 
„setka na karku, a wszystko funkcjonuje, jak 
w szwajcarskim zegarku”. 

Wnuczka – Ewa Żabska

100 lat pani Marii

OGŁOSZENIE 
O WYKAZACH

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów 
Śląski informuje, że wykazy nieru-
chomości przeznaczonych do sprze-
daży, oddania w użytkowanie wieczy-
ste, użytkowanie, najem, dzierżawę 
w roku 2017 znajdują się na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gmi-
ny i Miasta Gryfów Śląski oraz na 
stronie internetowej www.gryfow.pl  
i www.bip.gryfow.pl na zakładce nie-
ruchomości.

Odnotowano występowanie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8. Choro-
ba wystąpiła dotychczas u ptaków dzikich lub/i u drobiu w Polsce, Chorwacji, Szwajcarii, Danii, 
Holandii, Austrii, Bułgarii, w Niemczech oraz na Węgrzech. Wobec powyższego hodowcy drobiu 
powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minima-
lizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:
1. Wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je w budynkach, w których są 
utrzymywane;
2. Zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
3. Nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub 
dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków w których utrzymywany jest 
drób.
Hodowco!!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii pry-
watnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wy-
stąpienia choroby zakaźnej drobiu
Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu:

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, 
skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, 
nagły spadek nieśności.

Główny Lekarz Weterynarii informuje
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Społecznik roku
Decyzją Kapituły Konkursu o tytuł „Społecz-

nik Roku Gminy i Miasta Gryfów Śląski” laure-
atem edycji 2016 r. został nauczyciel Gimnazjum 
w Gryfowie Śląskim Krzysztof Babiak.

Pana Krzysztofa Babiaka wyróżniono za bar-
dzo aktywną, społeczną działalność przejawia-
jącą się wielkim zaangażowaniem w zbieraniu 
środków na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy, za inicjatywę i współorganizację 
wielu imprez sportowych m.in. „Bieg Gryfitów”, 
Turniej Piłki Nożnej z okazji Święta Niepodle-
głości oraz doskonałą współpracę z młodzieżą 
w zakresie krzewienia kultury fizycznej. 

W związku z uchwaleniem Budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2017 rok, podczas Sesji 
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016 roku, podjęto 
decyzję o realizacji kilku kluczowych inwestycji na terenie miasta, jak również w poszczególnych 
sołectwach. Priorytetowym zadaniem będzie „Budowa żłobka przy ul. Floriańskiej”, którego koszt 
to 4 976 781,12 zł, z czego kwota 2 427 782,90 zł zostanie wydatkowana w 2017 r. 

Drugim ważnym zadaniem, które zostanie zrealizowane w tym roku będzie realizacja projektu 
„Rozwój e-usług publicznych szansą dla Gminy Gryfów Śląski”. W ramach zadania zostaną zakupio-
ne licencje i usługi wdrożeniowe obejmujące: Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta, Zintegrowa-
ny System Płatności elektronicznych e-płatności, integrację istniejącego BIP z modułem e-rejestry, 
Broker integracyjny Profilu Zaufanego, Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych, integrację systemów 
dziedzinowych, Szynę usług integrującą usługi ePUAP, EZD i systemy dziedzinowe, Platformę usług 
publicznych, Aplikację mobilną, System elektronicznego zarządzania dokumentami, e-Rada, platfor-
mę GIS wraz z integracją z systemami dziedzinowymi i EZD, E-woda i ścieki, Portal informacyjny. 
Powyższe wydatki zostaną zrealizowane w okresie 01.04.2017 – 31.12.2017 r. Dodatkowo, w ramach 
zadania zostaną przeprowadzone szkolenia pracowników urzędu i ZBGKiM oraz administratora sys-
temu i sieci. Uczestnicy szkolenia uzyskają kompetencje w zakresie sprawnej i bezpiecznej realizacji 
e-usług wdrażanych w ramach projektu, co zdecydowanie ułatwi mieszkańcom komunikację i zała-
twianie bieżących spraw za pomocą Internetu, bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzę-
dzie, szczególnie w zakresie opłat lokalnych i podatków, gospodarki przestrzennej, ewidencji lud-
ności. Całkowita wartość projektu to 1 246 524,00 zł. w tym kwota dofinansowania 1 059 545,40 zł

Spośród wielu zadań zapisanych w uchwale budżetowej przewidzianych do realizacji w 2017 
roku warto zwrócić uwagę na:
a) „Remont ul. Andersa wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wyminą sieci 
wodociągowej” – 450 000,00 zł 
b) „Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na skrzyżowaniu ul. Kolejowej i Sikorskiego” 
– 65 000,00 zł 
c) „Budowa i rozbudowa parkingów przy ul. Źródlanej, Żeromskiego i Placu Kościelnym” – 
71 000,00 zł
d) „Wymiana i montaż zasuw na sieci wodociągowej” – 30 000,00 zł
e) „Przyłączenie osadników gnilnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej” – 50 000,00 zł
f) Fundusz Sołecki – 107  368,69 zł, zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych so-
łectwach Gminy Gryfów Śląski m.in.: zakup sprzętu fitness w Młyńsku; remont budynku OSP 
w Uboczu; montaż wiaty przystankowej w Wieży, Uboczu i Wolbromowie; modernizacji central-
nego ogrzewania w świetlicy wiejskiej – Krzewie Wielkie; zakup 130 krzeseł do świetlicy wiejskiej 
w Rząsinach; wykonanie prac remontowych w świetlicy wiejskiej w Wolbromowie itp. 

Oprac. Bartłomiej Cybulski – inspektor ds. inwestycji, Arkadiusz Klask – inspektor ds. drogownictwa 

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o zmia-
nie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach 
(Dz. U. z 2016r., poz. 2249). Zgodnie z nowymi 
zapisami właściciele prywatnych posesji mogą wy-
ciąć znajdujące się na nich krzewy i drzewa bez ko-
nieczności uzyskania zgody burmistrza. Nowelizacja 
ustawy zniosła obowiązek uzyskania przez osoby fi-
zyczne zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewów 
rosnących na nieruchomościach stanowiących ich 
własność, pod warunkiem, że wycinka nie wynika 
z celu związanego z prowadzeniem działalności 
gospodarczej. To samo dotyczy drzew lub krze-
wów usuwanych w celu przywrócenia gruntów 
nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Chociaż usunięcie drzewa lub krzewu w opi-
sanej powyżej sytuacji nie wymaga uzyskania ze-
zwolenia na wycinkę, to w przypadku, gdy drzewo 
uległoby złamaniu lub wywrotowi, konieczne jest 
zgłoszenie tego faktu organowi właściwemu 
do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa 
lub krzewu, który ma obowiązek sporządzić do-
kumentację zdjęciową oraz protokół z oględzin, 
celem potwierdzenia, czy drzewa lub krzewy sta-
nowią złom lub wywrot.

Uzyskanie zezwolenia nie jest ponadto wyma-
gane w przypadku krzewu albo krzewów ro-
snących w skupisku, o powierzchni do 25 m² 
oraz drzew, których obwód pnia na wysokości 
130 cm nie przekracza: 100 cm - w przypad-
ku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, 

klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, 
robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego 
i 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków 
drzew. Zmianie ulegają również stawki opłat za 
usuwanie drzew i krzewów.

Podkreślić należy, że nowe przepisy o wycin-
ce nie dotyczą zieleni zabytkowej, rosnącej na 
terenie wpisanym do rejestru zabytków oraz 
drzewostanu leśnego. Nowe zasady dotyczą-
ce wycinki drzew i krzewów, zawarte w ustawie 
o  ochronie przyrody, nie zwolnią z obowiązku 
uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konser-
watora zabytków na dokonanie zmian w obrębie 
zieleni zabytkowej czy uzgodnienia z leśniczym 
warunków wycinki oraz właściwego ocechowania 
drewna w oparciu o przepisy ustawy o lasach.

Wycięcie drzew i krzewów bez wymaganego 
zezwolenia nadal jest zagrożone administracyj-
ną karą pieniężną. Kara może być nałożona nie 
tylko na przedsiębiorcę, ale także na osobę nie-
prowadzącą żadnej działalności gospodarczej, np. 
w przypadku wycinki gatunków chronionych.

Nowe przepisy dotyczące wycinki drzew i krzewów

INFORMACJA
dla przedsiębiorcy

 posiadającego zezwolenie
na sprzedaż napojów 

alkoholowych

W dniu 31 stycznia 2017 roku upływa termin:
1. złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży 
napojów alkoholowych w 2016 roku,
2. opłacenia pierwszej raty za korzystanie z 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
w 2017 roku.
Druk oświadczenia do pobrania w Urzędzie 
Gminy i Miasta Gryfów Śląski, pokój nr 18.
Oświadczenie powyższe należy złożyć w sekre-
tariacie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski.
Opłatę można dokonać w kasie Urzędu lub na 
rachunek bankowy Urzędu Gminy Gryfów Ślą-
ski nr 77 1020 2124 0000 8402 0011 0101.

Jednocześnie informuję, że w przypadku gdy 
przedsiębiorca nie złoży oświadczenia o warto-
ści sprzedaży napojów alkoholowych lub nie za-
płaci I raty za korzystanie z zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych do dnia 31 stycznia 
2017 roku, będzie miał możliwość dopełnienia 
tego obowiązku w ciągu kolejnych 30 dni (naj-
później do 2 marca 2017r.) pod warunkiem 
uiszczenia dodatkowej opłaty w kwocie 30% 
opłaty należnej.

Nie złożenie oświadczenia oraz zapłaty 
pierwszej raty za korzystanie z zezwoleń wraz 
z wymaganą dodatkową opłatą po kolejnych 30 
dniowym terminie spowoduje wygaśnięcie ze-
zwoleń. W przypadku wątpliwości, szczegóło-
wych informacji udziela Jolanta Dudzik (pokój 
nr 18) lub pod nr tel. 75 78-13-403.

Najważniejsze inwestycje w gminie

Sekretarz Gminy i Miasta Gryfów Śląski 
Jerzy Andrzejczak Oprac. Magdalena Nowak
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OGŁOSZENIE
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 7 obszarów położonych 

w granicach miasta Gryfów Śląski 
oraz 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 2 wyodrębnionych obszarów 

położonych w miejscowości Ubocze w gminie Gryfów Śląski.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 778 
ze zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Miejską Gminy Gryfów Śląski uchwały Nr XXVIII/143/16 
z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 7 obszarów położo-
nych w granicach miasta Gryfów Śląski oraz uchwały Nr XXVIII/144/16 
z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 2 wyodrębnionych 
obszarów położonych w miejscowości Ubocze w gminie Gryfów Śląski.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
zawiadamiam o wszczęciu postępowania związanego z przeprowadza-
niem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko związanej z wyżej 
wymienionymi opracowaniami.

Proszę o składanie informacji i wniosków, które mogą mieć wpływ 
na sposób zagospodarowania terenów objętych wyżej wymienionymi 
opracowaniami planistycznymi, w terminie 21 dni od daty ukazania się 
niniejszego ogłoszenia. Wnioski należy kierować do Burmistrza Gminy 
i Miasta Gryfów Śląski, Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski. Wnioski mogą 
być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) 
na adres: sekretariat@gryfow.pl. Wniosek powinien zawierać: imię, na-
zwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do roz-
patrzenia wniosków jest Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

Jednocześnie informuję, iż w celu pogłębienia konsultacji społecz-
nych wyżej wymienionych opracowań, dodatkowo zostanie uruchomio-
ne narzędzie konsultacyjne w formie ankiety on-line. Ankieta zostanie 
udostępniona na stronie internetowej Gminy i Miasta Gryfów Śląski:  
www.gryfow.pl w dniach od 1 do 15 lutego 2017 r.

Umbrella Consulting Sp. z o.o. w partnerstwie z Sądecką Agen-
cją Rozwoju Regionalnego S.A.  i Beta Consult Bohdan Turowski oraz  
z 7. jednostkami samorządu terytorialnego z województwa dolnoślą-
skiego: Gminą Miejską Wałbrzych, Gminą Gryfów Śląski, Gminą Lu-
bomierz, Gminą Mirsk, Gminą Miejską Piechowice, Gminą i Miastem 
Lwówek Śląski, Gminą Wleń realizuje projekt dofinansowany z Europej-
skiego Funduszu Społecznego pt.: 

„Samorząd najwyższej jakości 
– od administrowania do współrządzenia”
Celem projektu jest poprawa warunków do prowadzenia działalności 

gospodarczej w 7 JST grupy docelowej poprzez działania nakierowane 
na podnoszenie jakości i efektywności usług administracyjnych w za-
kresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami. 
Okres realizacji projektu 1 października 2016 do 31 marca 2018.
Wartość projektu: 1 582 800,00 zł 
Dofinansowanie projektu z UE: 1 333 983,84 zł 
Wkład własny: 248 816,16 zł

PROJEKT PRZEWIDUJE WSPARCIE DLA:
195 pracowników jednostek samorządu terytorialnego z województwa 
dolnośląskiego
7 jednostek samorządu terytorialnego z województwa dolnośląskiego

REALIZOWANE ZADANIA:
• Elektronizacja procesu obsługi podatkowej w obszarze podatków i 
opłat lokalnych 
• Wdrażanie rozwiązań zarządczych w obszarze podatków i opłat lokal-
nych oraz zarządzania nieruchomościami 
• Doskonalenie kompetencji kadr JST w obszarze podatków i opłat 
lokalnych 
• Wdrażanie rozwiązań poprawiających dostęp do usług administracyj-
nych oraz informacji i poprawa obsługi klienta w zakresie zarządzania 
nieruchomościami 
• Doskonalenie kompetencji kadr w obszarze nieruchomości komunal-
nych 
• Wsparcie JST w zakresie opracowania planów wykorzystania zasobu 
nieruchomości oraz elektronizacji procesu świadczenia usług w obszarze 
zarządzania nieruchomościami 

PLANOWANE EFEKTY:
• 7 jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożą rozwiązania 
usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębior-
ców oraz w obszarze zarządzania nieruchomościami. 
• 20% przyrost punktacji dla urzędów w wyniku samooceny CAF 2 w sto-
sunku do samooceny nr 1 
• Min. 150 pracowników jednostek samorządu terytorialnego, którzy 
podniosą kwalifikacje w ramach specjalistycznych szkoleń 

Nowy projekt realizowany 
w Gryfowie Śląskim

Spalanie śmieci w pie-
cach domowych to wciąż po-
wszechne zjawisko. Wielu lu-
dzi nie posiada wiedzy o jego 
szkodliwości, a przecież sta-
nowi ono poważne zagrożenie dla zdrowia i życia: jest powodem chorób 
układu oddechowego, alergii, bólów głowy, układu krążenia, chorób wą-
troby, chorób skórnych, zaburzeń hormonalnych a nawet nowotworów!

Domowy piec to nie spalarnia śmieci - nie powinno trafiać do niego 
nic poza paliwem określonym przez producenta w warunkach jego użyt-
kowania. Palenie śmieci – palenie plastiku, lakierowanego drewna, gumy 
czy innych odpadów powoduje powstawanie bardzo dużych ilości szko-
dliwych związków chemicznych.

To, czym się pali w piecu, nie jest wbrew pozorom prywatną sprawą 
właściciela lokalu. Od jego rozsądku, wiedzy i swoistej dyscypliny zależy 
jakość powietrza i czystość w okolicy. Spalanie śmieci w piecu jest nie 
tylko głupotą, ale również - wykroczeniem.

Osoba, która ma problem z tym, że sąsiad spala śmieci, powinna zgło-
sić problem do gminy bądź Straży Miejskiej. Wysokość kary wynosi od 
20 zł do nawet 5 tys. zł na podstawie Kodeksu ds. wykroczeń.

NIE TRUJ!

Zgodnie z art. 71 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 2147), 
przypomina się użytkownikom wieczystym o obowiązku uiszcze-
nia 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. 

Sporządziła: Sylwia Cichońska.

Informacja 
o opłatach rocznych

Oprac. Magdalena Nowak
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Poniżej zamieszczamy tekst wystą-
pienia Burmistrza Gminy i Miasta Gry-
fów Śląski na pogrzebie Piotra Chudzia-
ka, który odbył się 11 stycznia 2017 r.

Drogi Piotrze! 
Pogrążona w smutku rodzino!
Szanowni Zebrani!

Stoimy tu nad grobem zmarłego Pio-
tra, by pochylić czoła i oddać cześć, bo w 
pełni sobie na to zasłużył swoja postawą 
życiową, zawodową i społeczną.

Piotr urodził się w Kutkorzu w ob-
wodzie Lwowskim. Tam spędził swoje dziecięce lata, a potem wraz z ro-
dzicami przyjechał na Ziemie Odzyskane i osiedlił się w Chmieleniu. 
Szkołę Podstawową i średnią skończył w Lubomierzu, a pierwszą pracę 
rozpoczął w 1955 r. pracując w WSS „Społem” w Mirsku. Wiele lat prze-
pracował w GS „Samopomoc Chłopska”. Był kierownikiem sklepu, wi-
ceprezesem ds. zaopatrzenia ludności, a następnie od 1967 r. pełnił przez 
15 lat funkcję Prezesa GS. Pełnienie tej funkcji nie było łatwe, bo braki 
w  zaopatrzeniu w środki do produkcji rolnej, nawozy, paszę, materiały 
budowlane nie były czymś normalnym. Zawsze w GS – pomimo trud-
ności był dobrym gospodarzem. To spowodowało, że z inicjatywy miesz-
kańców Wojewoda Jeleniogórski 1 kwietnia 1981 r. powołał go na funkcję 
Naczelnika Miasta i Gminy, gdzie sprawował tę funkcję prawie do czasu 
przemian ustrojowych w naszym kraju.

Dziś trzeba przyznać, że zarówno w GS-ie jak i w mieście był dobrym 
gospodarzem, dbał o jego dobre funkcjonowanie, o stan dróg i chodni-
ków, a w sposób szczególny o czystość miasta. Dawał także znakomi-
ty przykład osobiście, dbając o swoją posesję, można go było spotkać 
w ogrodzie przed domem wraz z małżonką Wandą, czy też odśnieżające-
go, czy zamiatającego chodnik przed posesją Kolejowa 13.

Po pracy na stanowisku Naczelnika ponownie powrócił do GS „Samo-
pomoc Chłopska” pełniąc ponownie funkcję Prezesa GS. Historia w życiu 
Piotra lubiła się powtarzać. W roku 1994 został wybrany radnym Rady 
Miejskiej, gdzie pełnił najpierw funkcję przewodniczącego, a następnie 
został wybrany przez Radę Zastępcą Burmistrza, którą to funkcję pełnił 
do końca kadencji. W 1998 roku przeszedł na zasłużoną emeryturę.

Cieszył się ogrodem, interesował się sprawami miasta, interesował się 
historią. Oprócz pracy zawodowej prowadził także aktywne życie spo-
łeczne. Był zasłużonym działaczem ludowym ZSL, a następnie PSL – 
pełniąc w niej rozliczne funkcje. Za swe zasługi został odznaczony ZKZ 
i naszym lokalnym odznaczeniem Złotą Rybką oraz innymi odznakami 
i wyróżnieniami.

Można dziś powiedzieć, że całe swoje życie zawodowe poświęcił in-
nym. Widziałem to na co dzień bowiem mieliśmy przyjemność współpra-
cować przez wiele lat. Zawsze był do rozmów przygotowany i opanowany, 
a zarządzanie miastem tak w tamtym okresie jak i dziś nie było łatwym 
zajęciem.

Dziś drogi Piotrze żegnają Cię mieszkańcy, koleżanki i koledzy z GS 
„Samopomoc Chłopska”, urzędnicy, radni Rady Miejskiej, koleżanki 
i  koledzy z ruchu ludowego, sołtysi, sąsiedzi i przyjaciele. Ktoś kiedyś 
powiedział, że człowiek nie umiera, kiedy pamiętają o nim inni. Ja chcę 
Cię zapewnić, że będziemy o Tobie pamiętać.

Rodzinie zmarłego, siostrze Stanisławie, córkom Urszuli i Boże-
nie, synom Andrzejowi i Markowi wraz z rodzinami, a także wnukami  
i 3 prawnukami składam wyrazy głębokiego współczucia. W imieniu ro-
dziny, bo oto zostałem poproszony i chcę podziękować wszystkim ser-
decznie za udział w ostatnim pożegnaniu Piotra. Spoczywaj w pokoju 
i w spokoju.
Cześć Twojej pamięci.

Olgierd Poniźnik

Pożegnanie Piotra Chudziaka PODZIĘKOWANIA

Składamy serdeczne podziękowania Senatorowi Rafałowi 
Ślusarzowi za wsparcie i okazaną pomoc w uzyskaniu środków 
finansowych na „Konserwację polichromowanej dekoracji klatki 
schodowej w Willi Fabrykanta” (Przedszkole Miejskie)

Wyrażamy duże uznanie dla Pana aktywnych działań na rzecz 
naszych mieszkańców i pomoc w realizacji przedsięwzięć gryfow-
skiego samorządu.

Życzymy jednocześnie Panu dużo sił i zdrowia w podejmowa-
niu przyszłych decyzji i realizowaniu planów.

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Olgierd Poniźnik
Dyrektor Przedszkola Publicznego 

Małgorzata Krakowska wraz z załogą

***
Serdecznie dziękuję strażakom z OSP Proszówka za wykonanie zadania 
na rzece Kwisie.

radny Jerzy Guzy

***
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski dziękuje Zakłado-

wi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Gryfowie Śląskim za ustawienie i przystrojenie miejskich cho-
inek oraz darczyńcom z ul. Kwiatowej i Panu Zbigniewowi Oku-
lowskiemu z Młyńska za drzewka. 

Składam również serdeczne podziękowania Wspólnotom 
Mieszkaniowym, które w swoim otoczeniu upiększyły choinki, tj. 
ul. Lwowska 2-4 i ul. Jeleniogórska 20-22-24, a także wszystkim 
mieszkańcom, którzy iluminacjami świetlnymi przyczynili się do 
świątecznej atmosfery w naszej gminie.

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
Olgierd Poniźnik
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Budżet powiatu lwóweckiego bezpiecznie uchwalony
INFORMATOR POWIATOWY

Budżet Powiatu na 2017 rok był głównym 
tematem XXV Sesji Rady Powiatu Lwówec-
kiego, która odbyła się 28 grudnia 2016 roku, 
w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta 
w Lwówku Śląskim. Miała niecodzienny cha-
rakter z uwagi na wręczanie tytułów Zasłużony 
dla Powiatu Lwóweckiego. W tym roku uho-
norowani zostali: pułkownik Józef Borowiec, 
Ludowy Zespół Folklorystyczny „Jarzębina” ze 
Skorzenic oraz Ludowy Zespół Folklorystyczny 
„Izerskie Bogdanki” z Mirska.

Flota Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim powiększyła się 
o nowy radiowóz. Nie byłoby w tym niczego dziwnego, gdyby nie fakt, 
że stało się to możliwe dzięki współfinansowaniu Powiatu Lwóweckie-
go w kwocie 20 tys. zł. We wtorek 3 stycznia 2017 lwóweccy policjanci 
w asyście Komendanta Powiatowego Policji Roberta Mirasa oraz Zarządu 
Powiatu Lwóweckiego otrzymali kluczyki od nowego pojazdu marki KIA.

Główną przyczyną rozprze-
strzeniania się wirusa grypy pta-
ków H5N8 są zarażone dzikie 
ptaki. Niestety przyczyną bywa też 
człowiek i dlatego przypominamy 
o podstawowych zasadach postępo-
wania.
Należy bezwzględnie przestrzegać zasady bioasekuracji:
– zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
– nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzy-
mywany;
– nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze 
zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
– stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym 
kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
– stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, 
w których utrzymywany jest drób.
– przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach 
bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Część Sesji poświęcona budżetowi roz-
poczęła się od jego prezentacji, w której po-
kazano dochody w wysokości 54 497 385 zł, 
wydatki na poziomie 57 766 686 zł. Większe 
wydatki budżetowe pokryte zostaną z obli-
gacji, które powiat ma wyemitować w cią-
gu roku. Warto dodać że ponad 11 mln będą 
stanowiły wydatki przeznaczone na inwe-
stycje. Budżet powiatu zabezpiecza wydat-
ki wszystkich jednostek organizacyjnych. W 
miarę pojawiania się możliwości pozyskania 

środków zewnętrznych będą wprowadzane 
do niego zmiany i nowe zadania do realizacji. 

Zarówno budżet, jak i wieloletnia prognoza 
finansowa, zyskały pozytywną opinię Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej oraz otrzymały po-
zytywne opinie  wszystkich  komisji Rady. Wy-
wiad ze Starostą Lwóweckim na temat budżetu 
Powiatu zamieścimy w następnym numerze

Nowy radiowóz dla KP Policji w Lwówku Śląskim

APEL DO HODOWCÓW DROBIU 
z powiatu lwóweckiego
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Elżbieta Ryba była nauczycielem języka polskie-
go w gryfowskim Gimnazjum, pełniła także funkcję 
instruktora w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury 
w Gryfowie Śląskim, gdzie prowadziła zajęcia teatral-
ne i recytatorskie z młodzieżą. Perfekcyjna, wkładająca 
serce w swoje projekty, posiadająca niesamowity talent 
do odkrywania młodych, aktorskich talentów. Przygo-
towywała z uczniami programy artystyczne, spektakle 
teatralne na wysokim poziomie, prezentując je w szkole 
i środowisku lokalnym a także na wielu konkursach i 
przeglądach teatralnych na różnych szczeblach.

Śluby panieńskie, Opowieść wigilijna, Wesele, Małe zbrodnie małżeńskie, Złota niedziela, Balladyna, 
Król wschodzącego słońca, to tylko niektóre z wielu reżyserowanych przez Elżbietę Rybę, brawurowo za-
granych przez jej podopiecznych, gorąco przyjętych przez widzów, niezapomnianych spektakli.

Wraz ze swoimi podopiecznymi była laureatką wielu nagród i wyróżnień, były to m.in.:
• Grand Prix oraz tytuł Laureata w etapie wojewódzkim X Jubileuszowego Przeglądu Form Teatralnych 
F-ART. za spektakl „Małe zbrodnie małżeńskie” w wykonaniu Grupy Teatralnej „MY”,
• I miejsce i Tytuł Laureata w etapie wojewódzkim 53 Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego,
• nagroda główna dla Grupy Teatralnej „My” w VII Przeglądzie Zespołów Teatralnych ,
• wyróżnienie I stopnia w etapie wojewódzkim XII Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”,
• wyróżnienie za spektakl „Śluby Panieńskie” w etapie wojewódzkim VIII Dolnośląskiego Przegladu Form 
Artystycznych „F-ART.”

W imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski 
Olgierd Poniźnik w 2010 r. odznaczył Elżbietę Rybę odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Wspomnienie o Eli

Droga Elu! 
Nigdy nie odejdziesz na zawsze. My jeszcze 

zostajemy tutaj, ale to tylko chwila. Byłaś dla nas 
przewodnikiem, mistrzem… Pokazałaś nam nie-
zwykłość literatury, języka… To twoimi oczami 
uczyliśmy się piękna i brzydoty, wrażliwości i wol-
ności… Uczyłaś nas jak z godnością pozostawać 
przy swoich poglądach, pomimo trudności czy-
hających z każdej strony. Cieszyłaś się uznaniem 
i podziwem, ale także nie zabrakło na Twojej 
drodze sędziów, recenzentów i pseudomędrców… 
Ty jednak nigdy nie szukałaś łatwych rozwiązań, 
nigdy się nie poddałaś. Za to Cię podziwiali-
śmy jako bardzo młodzi… Dzisiaj wiele w nas z 
Twojego świata pozostało. Żegnam Cię najczu-
lej… Dziękuję Ci za czas, który mi poświęciłaś, 
za wszystkie teksty świata, które przeczytaliśmy 
i każdy dźwięk muzyki… Kłaniam Ci się najniżej 
z teatralnej sceny. Cześć Twojej pamięci.

Marek Sieradzki

W pracy z panią Elą bywało nielekko, po-
nieważ była wymagająca, ale my także - nie-
opierzeni i nieco zbuntowani gimnazjaliści nie 
byliśmy łatwi. Mimo wszystko przychodziliśmy 
na próby do „trzydziestki” czyli klasy, w której 
uczyła i spędzaliśmy z nią większą część nasze-
go wolnego czasu. Ona akceptowała to, kim by-
liśmy, wydobywała z nas najlepsze cechy i uczy-
ła przełamywać własne bariery. Zawdzięczamy 
jej nie tylko pewność siebie, którą „wyciągała” 
z nas na scenie, ale też ogromną wrażliwość na 
sztukę. Zaraziła nas miłością do poezji, teatru 
i uwrażliwiła na piękno. W małym Gryfowie 
pani Ryba otworzyła przed nami drzwi do świa-
ta wielkiej sztuki. Choć nie każdy z nas wybrał 

Smutno zakończył się dla nas rok 2016. W wigilijne przedpołudnie, na cmentarzu w Mirsku została pochowana 
nasza była redakcyjna koleżanka Elżbieta Ryba. Poniżej zamieszczamy garść wspomnień o Eli.

Byłaś dla nas przewodnikiem, mistrzem…
drogę życiową, która ze sztuką jest związana, 
to dzięki pani Eli do teatru zawsze jest nam po 
drodze. Nie spotkaliśmy wcześniej, ani później 
nauczyciela, który wkładał w swoją pracę całe 
serce - jak robiła to pani Ela i za to wszystko 
i wiele więcej DZIĘKUJEMY! 

Kamila Augustyn, Paulina Reszela 
Hanna Sobucka, Jakub Sobucki 

Elu!
Byłaś dla nas postacią jakby z innego świata, 

nie do końca realną, utkaną z mgły. Trudno to 
określić. Poruszałaś się a nie chodziłaś. Trochę 
z głową w chmurach. Trudno było Ciebie nie 
zauważyć. Wszyscy pamiętamy słynną fryzurę 
a’la Izabela Trojanowska. Wyznaczałaś nowe 
trendy. Byłaś Elu wielką estetką i pokazałaś 
nam, jaka to ważna sfera życia. Kochałaś lite-
raturę i udowodniłaś, że prowincja jest wyzwa-

niem, któremu można sprostać. Tobie się to 
udało Droga Koleżanko.
Zaszczytem i wielką inspiracją była współpraca 
z Tobą. Dziękujemy za każde z miliona wzru-
szeń, jakich doświadczyłyśmy dzięki Tobie. 

Małgorzata Szczepańska 
Marzena Wojciechowska

Pamięć to często wszystko co po człowieku 
zostaje. A przecież był tak bardzo materialny, 
tak mocno obecny w życiu innych, tak oddany 
sprawom, które wciąż są między nami. To nie-
sprawiedliwe, ale również – a może przede 
wszystkim – zobowiązujące. Dlatego dobijamy 
się o pamięć o Eli. W imię wszystkiego co dla 
nas zrobiła. W imię wszystkiego co nam dała. 
Będziesz z nami zawsze. Kochamy Cię Elu i ni-
gdy nie zapomnimy.

Anna Michalkiewicz 
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Odkąd w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie 
Śląskim utworzono Technikum Leśne, kształ-
cące w zawodzie technik leśnik, nasi uczniowie 
od razu pokazali, że stać ich na bardzo wiele.

W ubiegłym roku szkolnym chłopcy z obec-
nej klasy II T, w składzie: Damian Wroński, 
Kamil Puchala, Dominik Wróblewski byli 
laureatami Ogólnopolskiego Konkursu Multi-
medialnego „Nasze Nadleśnictwo”. Nie był to 
(i miejmy nadzieję – nie jest) koniec ich sukce-
sów. Wspomniany powyżej Damian Wroński, 
skromny, ale niezwykle ambitny i obdarzony 
umysłem badacza uczeń z niewielkiej wsi Bar-
toszówka, był też finalistą IV Ogólnopolskiego 
Turnieju Szkół EKO w kategorii przyrodniczo-
-leśnej. Jakub Wolar, natomiast, był laureatem 
tego konkursu.

W tym roku szkolnym nasz nieoceniony 
Damian Wroński zakwalifikował się do XLIII 
Olimpiady Geograficznej, w pierwszym etapie 
zdobył 76 pkt. na 100, pokonując uczniów z 
wielu renomowanych szkół średnich. W lutym 
Damian zmierzy się z najlepszymi miłośnika-
mi geografii z Dolnego Śląska, we Wrocławiu. 
Nauczycielem geografii Damiana jest Marta 
Rogólska

Są w tej klasie także inni zdolni uczniowie, 
to między innymi silna ekipa ze Świeradowa 
Zdroju Kamil Puchala, Dominik Wróblewski, 
Jakub Płodzień, który zajął I miejsce w powiecie 
i IV w województwie w Ogólnopolskim Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega 
pożarom”.

Co skłoniło tych młodych ludzi do wybo-
ru Technikum Leśnego? Jak sami mówią, to 
przede wszystkim środowisko, z którego po-
chodzą. Chłopcy ze Świeradowa to pasjonaci 
Gór Izerskich, pieszych wędrówek i spędzania 
czasu na świeżym powietrzu. Siedzenie w czte-
rech ścianach zdecydowanie nie dla nich. 

Fantastyczną okazją do sprawdzenia się 
w  zawodzie technik leśnik, były miesięcz-
ne praktyki, które odbywali w październiku  

Nasi młodzi leśnicy

2016 r. w lasach Nadleśnictwa Świeradów 
Zdrój. W tym czasie sadzili drzewka, robili in-
wentaryzację zwierzyny, zbierali nasiona buczy-
ny, budowali i rozbierali ogrodzenia. Atrakcją 
był wyjazd na strzelnicę myśliwską Koła „Wie-
niec” w Mroczkowicach. Mentorem naszych 
uczniów w zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy 
o szeroko pojętej tematyce leśnej, jest pan Jan 
Harbul, który w Nadleśnictwie Świeradów 
Zdrój przepracował 42 lata i jest skarbnicą wie-
dzy o faunie i florze. To pasjonat, który swoim 
entuzjazmem zaraża młodych ludzi.

W tym miejscu trzeba oddać honor uczniom 
z klasy III Technikum Leśnego, gdyż oni, jako 
pierwsi przecierali szlaki swoim młodszym ko-
legom. W roku szkolnym 2014/2015 Kamila 
Cybulska, Aleksandra Dubaniewicz i Marcin 

Dec zajęli II miejsce w konkursie „Uczniowski 
Mini Projekt Badawczy w zakresie innowa-
cyjnego zastosowania w praktyce wiedzy z ob-
szaru nauk przyrodniczych” organizowanym 
przez Samorząd Województwa Dolnośląskie-
go. Uczniowie, z którymi rozmawiałam, są 
zadowoleni z dokonanego wyboru, gdyż obra-
ny przez nich kierunek kształcenia zapewnia 
połączenie przyjemnego z pożytecznym, czyli 
wymarzonej pracy z zadowalającą gratyfikacją 
zawodową.

Zapraszamy uczniów, którzy lubią przyro-
dę, przygodę i kontakt z ciekawymi ludźmi do 
naszego Technikum Leśnego. Tu rozwiniecie 
swoje pasje, wykażecie się zdolnościami, posze-
rzycie wiedzę.

W piątek 6. stycznia, w Święto Trzech 
Króli, po Mszy Świętej o godzinie 12 w na-
szym kościele parafialnym wystawione zostały 
jasełka. Aktorami biorącymi udział w spek-
taklu byli uczniowie Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących i Zawodowych im. Jana Pawła 
II w Gryfowie Śląskim. Scenariusz napisany 
został przez wychowanków pani   Katarzyny 
Romanowicz-Kłosin a próby odbywały się pod 
czujnym okiem pani Iwony Grzelczak oraz na-
szego katechety księdza Mariusza Habiniaka. 
Dziękujemy wszystkim za udział  oraz czynne 
włączenie się w wspólne kolędowanie. 

Źródło:
http://paraf ia.gryfow.pl/2017/01/08/jaselka-
-zsoiz-kosciele-parafialnym/

Jasełka ZSOiZ w kościele parafialnym
Katarzyna Romanowicz-Kłosin
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W SP w Gryfowie

Zgodnie ze szkolną tradycją przed Święta-
mi Bożego Narodzenia uczniowie i nauczyciele 
z SP w Gryfowie Śl. spotykają się przy wspól-
nym kolędowaniu. Co roku przy tej okazji pre-
zentowane są przedstawienia, tak też było i 
tym razem- grono pedagogiczne przygotowało 
spektakl z dawką humoru, o tematyce bożona-
rodzeniowej. Aktorzy: M. Styszyńska, A. Zwie-
rzańska, B. Wolar, K. Harmacińska, J. Cabała, 
B. Denisienko, M.  Reimann, K. Cymerman, 
K. Bieńko, B. Byczko, M. Makowska, E. Nie-
bieszczańska, A. Guzy, A. Lewandowska, M. 
Kotowicz, M.  Styszyński, Narratorzy: E. Ka-
sprzak, E. Rakowska, Muzyka: E. Fedczyszyn. 
Aranżacja dekoracji: B. Wolar, E. Fedczyszyn.

Podczas występu na jasełkach trzy kolędy za-
śpiewały dzieci z „Wesołych Nutek”, które przy-
gotował M. Styszyński.

„Gdy się ktoś zaczyta, zawsze albo się czegoś nauczy, albo zapomni o tym, co mu dolega, albo zaśnie – w 
każdym razie wygra”.

Spotkanie z Sienkiewiczem

W roku 2016 przypadła 170. rocznica urodzin, 100. rocznica śmierci oraz 50. rocznica utworze-
nia Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.

7 grudnia w SP w Gryfowie Śląskim odbyło się uroczyste spotkanie całej społeczności szkolnej 
z … autorem „Quo vadis”. Celem programu poświęconego Henrykowi Sienkiewiczowi było ukaza-
nie go młodym czytelnikom jako człowieka i twórcy.

Przygotowana przez Ewę Kasprzak i Martę Kowalską inscenizacja, w której wystąpili uczniowie 
klas V-VI, została życzliwie i z zainteresowaniem przyjęta zarówno wśród młodszych jak i star-
szych uczniów. Tło zdarzeń stanowiła prezentacja materiałów biograficznych oraz kadrów z Afryki 
związanych między innymi z filmem „W pustyni i w puszczy”. Akcja rozgrywała się w trzech 
planach: 
I spotkanie kustosza Muzeum H. Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej z uczniami, 
II scena z książki ,,W pustyni i w puszczy”, III wystąpienie autora „Krzyżaków” tuż przed wręcze-
niem mu literackiej Nagrody Nobla. Autorem scenografii była Ewa Fedczyszyn

Jasełka Szkolne
Nauczyciele – dzieciom
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Nasze szkolne 
czytanie

Akcja „Nasze szkolne czytanie" organizo-
wana w szkole przebiegać będzie w trzech eta-
pach w ciągu całego roku szkolnego. W grudniu 
zakończyliśmy I etap. We wszystkich klasach, 
każdego dnia, czytamy głośno uczniom frag-
menty wybranych książek. Akcja jest konty-
nuacją ubiegłorocznych działań związanych 
z  realizacją zadań wynikających z udziału 
w programie „Książki naszych marzeń".

Maria Swatkowska

Wigilia i jasełka 
22 grudnia w Szkole Podstawowej w Uboczu 

odbyła się szkolna wigilia oraz zostały wysta-
wione jasełka przygotowane przez Alicję Jawor-
ską i uczniów klas I – VI. Poszczególne sceny 
o narodzeniu Jezusa w Betlejem były przeplata-
ne śpiewem pięknych kolęd i pastorałek. Całość 
uświetniła swoim występem uczennica klasy 
VI Julia Wrona, śpiewając wraz z aktorami na 
koniec jasełek piosenkę „Święta”. Uczniowie 
wprowadzili w świąteczny nastrój zebranych 
rodziców i gości, którzy wspólnie odśpiewa-
li kolędy. 6 stycznia jasełka zostały ponownie 
przedstawione w kościele w Uboczu na zakoń-
czenie Orszaku Trzech Króli.

Alicja Jaworska

Laureaci konkursów 
• Maja Radkiewicz z kl. II zajęła III miejsce 
w III Powiatowym Konkursie Twórczości Pla-
stycznej uczniów klas I - VI „Drzewko Świą-
teczne”
• Maja Złotek z kl. III. i Julia Radkiewicz 
kl. V. zdobyły wyróżnienia w XI Powiatowym 
Konkursie Twórczości Plastycznej „Dekoracje 
Świąteczne z Masy Solnej Świąteczne Marze-
nia”
• Karolina Bogdziewicz z kl. VI, Hubert Ciu-
rysek kl. IV zdobyli nagrody uzyskując maksy-
malną ilość punktów w Regionalnym konkursie 
– „Quiz wiedzy przyrodniczo-leśnej – Zielony 
Rower 2016” dla kl. IV-VI

Alicja Celejowska

W SP w Uboczu
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W Gimnazjum
Drezno eksperymentalnie

W grudniu nasi uczniowie, już po raz kolejny, odbyli wycieczkę do 
Drezna. Wyjazd miał charakter edukacyjno-turystyczny, a ponieważ 
odbywał się w okresie adwentu uczestnicy mogli też chłonąć świąteczną 
atmosferę drezdeńskiego jarmarku bożonarodzeniowego.

Miejscem docelowym było przede wszystkim Centrum Badań Lot-
nictwa i Astronautyki RFN Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie. Tam 
też nasi drugo i trzecioklasiści uczestniczyli w zajęciach warsztatowych 
obejmujących trzy bloki eksperymentalne. W ramach tych zajęć, prowa-
dzonych przez pracowników i studentów, nasi gimnazjaliści konstruowali 
m.in. wyświetlacze organiczne LED, badali materiały stosowane przy 
budowie samolotów, tworzyli kondensatory czy też badali parametry dla 
optymalnego ustawienia ogniw słonecznych. Zajęcia zakończone były 
prezentacją wniosków przez każdy z zespołów roboczych. 

Po tych ciekawych i bardzo zajmujących eksperymentach uczestnicy 
wycieczki podziwiali piękno starego Drezna, pieczołowicie odnowione 
zabytki i korzystali z dobrodziejstw wspomnianego już jarmarku. Chcie-
libyśmy, aby nawiązana przed kilku laty współpraca z Uniwersytetem 
w Dreźnie miała ciąg dalszy, ponieważ tego typu wyjazdy łączą przyjem-
ne z pożytecznym, a także pozwalają ucząc bawić - bawiąc uczyć.

Renata Figurska

Jak co roku, do Szkoły Podstawowej w Niwnicach, zostały przewie-
zione prace uczniów Gimnazjum im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej 
w Gryfowie Śląskim, które wzięły udział w Powiatowym Konkursie Szo-
pek Betlejemskich w Niwnicach. Spośród prac zgłoszonych do konkursu 
Jury wyróżniło:
- Katarzynę Pasiak, uczennicę klasy 3A – Nagroda Przewodniczącego 
Jury w IV grupie wiekowej 
- Krystiana Wydrę, ucznia klasy 1a – II miejsce w IV grupie wiekowej

Ponadto wykonawcą prac naszego Gimnazjum była Wiktoria Mielni-
czyn, uczennica klasy 1b.

Agnieszka Burbul

 XXII Powiatowy Konkurs
Szopek Betlejemskich w Niwnicach 

Zakłady Browarnicze w Lwówku Śląskim w latach 1966-68 prospe-
rowały bardzo dobrze. Z inicjatywy ówczesnego dyrektora personalnego 
Karola Dądery powstał w tym czasie przy świetlicy zakładowej zespół 
muzyczny 4 Asy. Poniższe zdjęcie zostało wykonane na zabawie nowo-
rocznej w Giebułtowie w 1967 r. Zespół 4 Asy grywał także w gryfow-
skim klubie Chemik.

Zygmunt Bodak
Na zdjęciu od lewej: Edward Bodak – gitara solowa, Andrzej Paliń-

ski – perkusja, Władysław Matkowski – akordeon, Jerzy Kopeć – gitara, 
akordeon.

Był taki zespół

Na fali wspomnień o zespołach muzycznych przedstawiamy wzmian-
kę o zespole muzycznym Trio. Informację oraz zdjęcia dostarczył nam 
pan Bronisław Szaminko.

Zespół muzyczny Trio działał w latach 1968-1975. Głównie obsługi-
wał uroczystości weselne i okolicznościowe w Gryfowie Śląskim. Grupa 
występowała w składzie: Bronisław Szaminko – trąbka, Andrzej Bućko 
– perkusja, Lesław Bućko – akordeon, gitara.

W 1976 r. zmienił się skład zespołu, lecz jego nazwa nie uległa zmia-
nie. Nowe Trio grało do 2000 r. w składzie: Adam Makowski – perkusja, 
Bronisław Szaminko – saxofon tenorowy, Stanisław Jarkowiec – akordeon.

Dwie odsłony TRIO
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15 grudnia odbyło się w Przedszkolu Publicznym w Gryfowie Ślą-
skim podsumowanie akcji charytatywnej pn. „Góra Grosza”. Już po raz 
ósmy dzieci w każdej grupie wiekowej od października zbierały grosiki 
do specjalnie przygotowanych na ten cel puszek. W tym roku zebrano 
rekordową sumę grosików. Ogólna suma zebranych środków z wszystkich 
grup to 2.149,34 zł. 
I miejsce zajęła grupa: „Zajączki”, II – „Muchomorki”, III – „Motylki”

Honorowym gościem uroczystości był zaprzyjaźniony z przed-
szkolem lek. weterynarii Tomasz Radyno, który również dołożył swój 
wkład w „Górę Grosza”. W trakcie wspaniałych występów dzieci z gru-
py Słoneczka i Motylki popisywały się swoją wiedzą na temat zwierząt. 
Za udział w akcji poszczególne grupy otrzymały pamiątkowe dyplomy 
i podziękowania ze strony dyrektor Małgorzaty Krakowskiej i doktora 
Tomasza Radyno.

 Z zebranych pieniędzy zostaną zakupione trzy ocieplane budy dla 
Schroniska Bezdomnych Zwierząt w Pzylasku, cztery domki dla kotów 
wolnożyjących dla Olszyńskiego Stowarzyszenia dla Bezdomnych Zwie-
rząt oraz karma. Już po raz kolejny dzieci z Przedszkola Publicznego 
w Gryfowie Śląskim udowodniły, że potrafią pomagać, a jeden grosik ma 
olbrzymią moc. W imieniu Dyrekcji Przedszkola Publicznego w Gryfo-
wie Śląskim oraz personelu pedagogicznego dziękujemy przede wszyst-
kim rodzicom dzieci za propagowanie tego typu akcji oraz chęć okazywa-
nia pomocy bezdomnym zwierzętom. 

W Przedszkolu

Grudzień w grupie „Kotki” obfitował w wiele wydarzeń. 6 grudnia 
odwiedził nas św. Mikołaj, a 13 grudnia sześciolatki gościły w bibliotece 
na zaproszenie bibliotekarki Jolanty Kuczyńskiej. Przedszkolaki uczest-
niczyły w zabawach słownych i ruchowych, a także rozmawiały na temat 
postaci bajkowych stworzonych przez Walta Disneya. Brały udział w za-
jęciach plastycznych, na których ozdabiały różnymi technikami dekora-
cje choinkowe. Natomiast 16 grudnia rodzice maluchów z naszej grupy 
uczestniczyli w warsztatach, gdzie wspólnie z dziećmi ozdabiali wykona-
ne wcześniej z masy solnej ozdoby bożonarodzeniowe. Zajęcia przebiegły 
w miłej i świątecznej atmosferze przy dźwiękach kolęd. 

21 grudnia w M-GOK odbył się „Koncert kolęd” przygotowany przez 
dzieci z Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śl. Wystąpiły grupy: „Gu-
misie”, „Misie”, „Biedronki”, „Wiewiórki”, „Muchomorki” i „Kotki”. 
W repertuarze znalazły się zarówno kolędy, jak i pastorałki, te bardziej 
i  mniej znane. Sala była wypełniona po brzegi. Dzieci prezentowały 
swoje umiejętności wokalne przed wielką publicznością. Pomimo tremy, 
świetnie poradziły sobie na scenie.

To wspólne kolędowanie przywołało świąteczną, szczególną atmos-
ferę, której dopełniły życzenia złożone przez dyrektor Małgorzatę Kra-
kowską w imieniu całej Społeczności Przedszkolnej.

Zebrali górę grosza

Pracowity grudzieńKoncert kolęd
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Sandra poleca
Książka na styczeń
„Nie mówię, że życie jest fajne, ale nie 
trzeba od razu go naprawiać przez miłość. 
Zawsze coś tam można polukrować 
i jakoś da się bez niej przeżyć.””

OLGIERD ŚWIERZEWSKI
MASTER

Korporacja. Dla jednych szczyt marzeń i ogrom-
na szansa na osiągnięcie zawodowego sukcesu, dla 
innych zaś potwór pochłaniający setki ofiar, łamiący 
ludziom nie tylko kariery, ale i życie prywatne. A jak 
jest naprawdę? Cóż, jak w każdej kwestii tak i tutaj: 
ilu ludzi tyle opinii. Jedno jest pewne: W prawdziwej 

korporacji nie ma miejsca na nudę. 
Aleks Rymer jest specjalistą w Green Stone i świetne odnajduje się w kor-

poracyjnym świecie. Bezwzględny, mściwy, przebiegły, nigdy nie wybacza 
i nigdy nie zapomina. Jak mało kto opanował szatańskie zasady swego świa-
ta i niczym Bóg lub Lucyfer rozdaje karty, decydując, kto przetrwa w jego 
bezwzględnym świecie. Nikt nie zdoła przed nim uciec, można mu tylko 
zaprzedać duszę albo umrzeć. Kiedy partnerzy z Nowego Jorku wysyłają go 

Przedświateczne spotkanie 
mieszkańców Krzewia Wielkiego

18 grudnia w świetlicy wiejskiej odbyło się 
przedświąteczne spotkanie mieszkańców Krze-
wia Wielkiego. Inicjatorami spotkania było 
niedawno założone Stowarzyszenie Rozwoju 
Krzewia Wielkiego „Krzew” wraz z Radą So-
łecką i Sołtysem. W programie przewidziano 
wiele atrakcji związanych z tradycjami Boże-
go Narodzenia. Na wydarzenie przybyło wielu 
obecnych i byłych mieszkańców Krzewia Wiel-
kiego oraz zaproszeni goście: pan burmistrz Ol-
gierd Poniźnik oraz zespół Sołtysowe Gryfinki 
z Proszówki.

Najważniejszym punktem spotkania było 
przedstawienie Herody, którego pomysłodawcą 
był pan Ryszard Łoziński. Świetnie przygoto-
wani aktorzy odegrali ludowe przedstawienie 
bożonarodzeniowe, które opiera się na frag-
mencie Ewangelii opisującym rzeź niewiniątek 
i śmierć króla Heroda Wielkiego. Poszczególne 
role odegrali: Król Herod – Tadeusz Jagiełło, 
Marszałek – Waldemar Kosior, Żołnierze – Jan 
Jagiełło i Roman Korytowski, Anioł – Włady-
sław Jagiełło, Diabeł – Piotr Łoziński, Śmierć 
– Małgorzata Bentkowska i Żyd – Ryszard Ło-
ziński.

Po przedstawieniu wszyscy podzielili się 
opłatkiem i złożyli sobie świąteczne życzenia. 
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich oraz Sto-
warzyszenia przygotowały poczęstunek dla 
wszystkich przybyłych. Nie zabrakło również 
wizyty Świętego Mikołaja, który z pełnego 
worka rozdawał prezenty zarówno dla dzieci 
jak i dorosłych.

Następnie zespół Sołtysowe Gryfinki roz-
począł kolędowanie, do którego przyłączyli 
się wszyscy obecni. Atmosfera spotkania była 
bardzo miła i świąteczna. Organizatorzy ser-
decznie dziękują Ryszardowi Stolarczykowi za 
bezpłatne sfilmowanie przedstawienia Herody.

do Warszawy, zaczyna się prawdziwa rozgrywka: walka o przywództwo czyli 
to, co Rymer lubi najbardziej: Poprzez kolejne manipulacje i tworzenie odpo-
wiednich pozorów zdobywa szacunek zespołu i powoli, sukcesywnie wpro-
wadza swój plan w życie, bo w końcu nie ważne jak słabe masz karty, ważne 
by przekonać przeciwnika, że jest na przegranej pozycji.

Świat finansów jest zagadnieniem bardzo marginalizowanym w naszej 
rodzimej literaturze i Olgierd Świerzewski doskonale wpasował się w pewną 
niszę, a „Master” jest lekturą, obok której nikt nie powinien przejść obojętnie! 

Postać Aleksa Rymera jest wykreowana perfekcyjnie. Dawno nie spotka-
łam, w żadnej powieści tak wyrazistego bohatera: cyniczny, bezwzględny, 
drapieżny, arogancki, budzący respekt i fascynację jednocześnie, mimo że, 
jak sam twierdzi, nienawidzi ludzi, potrafi się nimi posługiwać jak mało kto, 
a manipulacja jest dla niego najlepszą zabawą, a mimo to, jest bohaterem, któ-
rego się lubi, ale cóż, biorąc pod uwagę ile bohaterek oszalało na jego punkcie 
na tych 500-set stronach potwierdza się stara, znana zasada: „Kobiety kocha-
ją drani”, a Aleks Rymer zdecydowanie jest typem drania, tak więc drogie 
Panie strzeżcie się, bo ta książka złamie Wasze serca!

Jestem po ogromnym wrażeniem stylu autora, narracja stworzona przez 
Świerzewskiego sprawiła, że niemalże wchodzimy w skomplikowany umysł 
Aleksa i przez te kilka godzin spędzonych z książką zaczynamy patrzeć na 
świat jego oczami. Jedyny problem, który dostrzegłam to początek: akcja roz-
wija się dość powoli i początek był dla mnie naprawdę nużący, na szczęście 
kolejne strony wynagrodziły mi moją cierpliwość.

„Master” to świetnie napisany, niesamowicie wciągający thriller, pokazu-
jący brutalne realia świata finansów, polecam absolutnie każdemu bo moim 
zdaniem to jedna z najlepszych polskich książek 2016 roku.
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Studio Filmowe Kaczka od kilku miesięcy pracuje przy realizacji nowego filmiku. Prace właściwie roz-
poczęły się od przygotowania pomieszczenia w M-GOK na potrzeby realizacji zdjęć na tzw. „zielonym tle”.  
Całość opiera się o kilka dość prowizorycznych konstrukcji, których głównym budulcem był karton :).  
Po  kilku spotkaniach udało się przygotować pomieszczenie do dalszych działań i ruszyliśmy mając jedną 
ścianę pokrytą zielonym tłem.. We współpracy z Jankiem Wysopalem z Towarzystwa Miłośników Gryfowa 
podjęliśmy się próby przeniesienia pewnej dość tajemniczej historii z czasów wojny 30 letniej w realia współ-
czesnego filmu. Obecnie udało nam się stworzyć trailer Hejnalisty, który jest już do obejrzenia w sieci, a w chwili gdy to piszę kończymy pracę nad 
scenariuszem pełnej adaptacji.

Realizacja filmu historycznego nie jest prostym zadaniem. Ubiór aktorów i pierwszoplanowe elementy oczywiście da się stworzyć, jednak to poziom 
Holywood, a nie produkcji z studia filmowego w małym miasteczku. Planujemy nagrać wydarzenia pierwszoplanowe i dokleić do nich tła. Mimo 
braku sprzętu, chcemy aby końcowa realizacja wyglądała jak najlepiej i mamy plan jak to zrobić.

Aby odtworzyć stary Gryfów planujemy połączyć elementy z gry komputerowej z aktorami i zdjęciami Gryfowa Śląskiego. Istnieje szansa na reali-
zację części zdjęć w profesjonalnym studio we Wrocławiu – w Centrum Technologii Audiowizualnych. Warunkiem jest przedstawienie jak najwięk-
szej ilości informacji o realizowanym projekcie oraz wyartykułowanie czego oczekujemy od studia. Gra jest warta świeczki, ponieważ taka współpraca 
pozwoli nam skorzystać z ogromnej garderoby liczącej 16 000 kostiumów oraz całego sprzętu jakim dysponuje studio. Dodatkowo pracownicy pomogą 
naszej ekipie w realizacji świateł, dźwięku i obrazu ponieważ głównym celem istnienia tej instytucji jest nauka praktyczna. Jeśli nasz pomysł uda się 
zrealizować w tak dobrych warunkach będziemy oczywiście chwalić się na łamach Kuriera Gryfowskiego.

Dalsze prace bez względu na to gdzie będą realizowane, nie obędą się bez większej ilości osób. Studio Filmowe Kaczka poszukuje aktorów! Szuka-
my 2 mężczyzn w wieku 20-30 lat do ról pierwszoplanowych oraz innych osób chętnych wystąpić w filmie w rolach drugoplanowych. Zajęcia studia 
w formie wolontariatu prowadzi niżej podpisany, są one w pełni darmowe i odbywają się aktualnie w każdą środę. Do udziału zapraszamy młodzież 
powyżej 16 roku życia i dorosłych. Więcej o nas oraz trailer filmu znajdą Państwo na stronie internetowej www.facebook.com/sfkaczka.

Mariusz Dragan

Zapraszamy na casting!
Poszukujemy aktorów do naszej 

najnowszej realizacji. Jeśli chciał-
byś wystąpić w filmie lub w jaki-
kolwiek inny sposób uczestniczyć 
w naszych zajęciach przyjdź 1 lute-
go 2017 na godzinę 19:00 do Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kultury.

Green screen pozwala na daleko idące modyfikacje obrazu i stanowi podstawę współczesnego przemysłu filmowego. W trakcie zajęć zrealizowaliśmy 
kilka ujęć na takim tle, a następnie połączyliśmy je z... obrazami z gry Wiedźmin 3 :).

Filmy bezbudżetowe mają się dobrze
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11 grudnia przybył do świetlicy w Młyńsku Mikołaj przywożąc worek słodkich paczek. W trak-
cie oczekiwania na Mikołaja śnieżynki Ania i Agnieszka ze Stowarzyszenia Proszówka sprawnie 
poprowadziły z dziećmi  warsztaty. Polegały one na dekorowaniu wcześniej przygotowanych pier-
ników, po czym każdy mógł ze smakiem pięknie ozdobione pierniki zjeść. Były także wspólne 
zabawy. Śnieżynka Agnieszka upiększała buzie przybyłych dzieci wyczarowując różne postacie baj-
kowe. Tak przygotowane dzieci w napięciu czekały na przyjście najważniejszego gościa w tym dniu. 
Wreszcie oklaskami wywołały Mikołaja. Każde dziecko indywidualnie podchodziło i otrzymywa-
ło paczkę, mogło też powiedzieć wierszyk lub wykazać się innymi umiejętnościami. Wdzięczne 
dzieci dziękują Mikołajowi za paczki oraz śnieżynkom Ani i Agnieszce za dobrą zabawę.

Maria Sosnowska

Mikołaj w Młyńsku

Gryfowscy bibliotekarze na mroźne 
wieczory polecają niezawodny program 
3-K: kubek (z herbatą), kocyk, książka. 
Dzięki temu idealnemu trio ogrzejemy 
się, odzyskamy humor i przetrwamy do 
wiosny. Wielu z naszych czytelników 
z powodzeniem stosuje ten program, dla-
tego polecamy go Państwu, jako wyprak-
tykowany przez nich sposób na zimę.

Zapewniamy też, że mamy co czytać. Dzięki 
Narodowemu Programowi Rozwoju Czytel-
nictwa (Priorytet 1 - Zakup nowości wydaw-
niczych do bibliotek publicznych), zakupiliśmy 
dla Państwa 434 woluminów w tym 268 dla do-
rosłych i 166 dla dzieci i młodzieży.

Zakupu nowości wydawniczych dokonali-
śmy pod kątem zainteresowań naszych czytelni-
ków, na podstawie systematycznie tworzonych 
list. Wzięliśmy także pod uwagę książki nagro-
dzone w prestiżowych konkursach literackich 
oraz nominowane do nich. Specjalnie dla Pań-
stwa tropimy nowości, śledzimy trendy i stara-
my się odpowiadać na Wasze oczekiwania. 

Zapraszamy do biblioteki. 

Zimowe utrzymanie dróg i chodników- 
obowiązki właścicieli nieruchomości i zarząd-
ców dróg.

Obowiązki utrzymania czystości i porząd-
ku na drogach publicznych należą do zarządu 
drogi.

Zarząd drogi ma także obowiązek pozbycia 
się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 
uprzątniętych z chodników przez właścicieli 
nieruchomości przyległych do drogi publicznej.

Właściciele nieruchomości w tych także 
wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mają 
obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu 
z  chodników położonych wzdłuż nierucho-
mości, przy czym za taki chodnik uznaje się 
część drogi publicznej służącej dla ruchu pie-
szego, położoną bezpośrednio przy granicy nie-
ruchomości.

Właściciel nieruchomości nie jest zobo-
wiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym 
jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie. 
Obowiązek taki spoczywa wówczas na podmio-
cie pobierającym opłaty.

Usuwanie nawisów śnieżnych i sopli z da-
chów jest obowiązkiem właścicieli nierucho-
mości.

Komendant Straży 
Miejskiej w Gryfowie 

Śląskim informuje

Na mrozy 
i chandrę 
tylko 3-K
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W poniedziałek 2 stycznia o godz. 16 za-
częliśmy finałowe głosowanie w 64. Plebiscycie 
Gazety Wrocławskiej na Najlepszego Sportow-
ca i Trenera Roku na Dolnym Śląsku. W sumie 
głosujemy w dziewięciu kategoriach: działacz 
roku, impreza roku, klasa sportowa, sportowiec 
The World Games 2017, drużyna roku, szkół-
ka piłkarska, młody talent, najpopularniejszy 
sportowiec a także najpopularniejszy trener. 
Głosy oddane w tych dwóch ostatnich kate-
goriach będą miały też wpływ na wybór NAJ-
LEPSZEGO sportowca oraz trenera, którego 
dokona kapituła plebiscytu, przy uwzględnieniu 
sympatii czytelników. Głosowanie zakończy się  
23 stycznia 

Szkółka Piłkarska UKS GRYFÓW ŚLĄ-
SKI walczy w Plebiscycie GAZETY WRO-
CŁAWSKIEJ o tytuł najlepszej drużyny 
DOLNEGO ŚLĄSKA. Naszymi rywalami są 
szkółki piłkarskie z WROCŁAWIA, LEGNI-
CY, JELENIEJ GÓRY itp. Prosimy oddać 
na nas swój głos, SMS pod nr 72355 o treści 
SZP.41 

W dniach 29-30 grudnia Szkółka Piłkarska 
UKS Gryfów Śląski już po raz szósty organi-
zowała turnieje piłkarskie dla dzieci i młodzie-
ży w ramach Cyklu Sylwestrowych Turnie-
jów o  Puchar Starosty Lwóweckiego. Na hali 
w Gryfowie Śląskim podczas dwóch dni odbyły 
się cztery turnieje (29 grudnia turniej dla Mło-
dzików i Skrzatów, a 30 grudnia dla Żaków 
i Orlików). W ciągu dwóch dni – hala sporto-
wa w Gryfowie była najbardziej odwiedzanym 
obiektem (wystartowało w tych turniejach oko-
ło 300 zawodników, kibiców i gości zaproszo-
nych codziennie było około 100 osób). Wśród 
gości zaproszonych na turnieju pojawili się Bur-
mistrz Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik, prze-
wodniczący Rady miejskiej Robert Skrzypek, 
przewodniczący Rady Powiatu Lwóweckiego 
Daniel Koko, radni Rady Miejskiej: Mateusz 
Królak i Zygfryd Borkowski, prezesi wielu klu-
bów piłkarskich. Podczas turniejów rozegrano 
około 50 meczów, wręczono uczestnikom pra-
wie 300 medali.

 
Dziękujemy sponsorom tej imprezy kultu-

ralno-sportowej: Firmie Piekarnia-Cukiernia 
Państwa Horbacz, Zakładowi Piekarniczo-Cu-
kierniczemu Państwa Krasuckich, 
Firmie AUTOMOTO-KAR (sklep 
motoryzacyjny) Państwa Karaczu-
nów. Dziękujemy rodzicom naszych 
zawodników za pomoc w zorganizo-
waniu imprezy oraz Burmistrzowi za 
darmowe udostępnienie hali sporto-
wej.

Wyniki w poszczególnych turnieja-
ch(kategoriach):

ŻAKI (rocznik 2008) 
1. Karkonosze Jelenia Góra 
2. Javoria Jawor
3. UKS Liski Olszyna
4. Szkółka Piłkarska UKS I Gryfów Śl.
5. Karkonosze JG II
6. Sudety Giebułtów
7. AP Chojnik Jelenia Góra

Szkółka Piłkarska 
w Plebiscycie 

Gazety Wrocławskiej

8. BKS Bolesławiec
9. Slovan Frydlant
10. Szkółka Piłkarska UKS II Gryfów Śląski

MŁODZIKI: (rocznik 2004/2005)
1. Pogoń Wleń
2. Karkonosze Jelenia Góra
3. Sudety Giebułtów 
4. Szkółka Piłkarska UKS Gryfów Śląski
5. BKS Bolesławiec
6. Fatma Pobiedna

SKRZATY (rocznik 2009 i młodsi)
1. UKS Liski Olszyna
2. KARKONOSZE Jelenia Góra
3. Szkółka Piłkarska UKS I Gryfów Śląski
4. Javoria Jawor
5. Włókniarz Mirsk
6. Szkółka Piłkarska UKS II Gryfów Śląski
 

ORLIKI (rocznik 2006/2007)
1. Pogoń Wleń
2. Szkółka Piłkarska UKS I Gryfów Śląski
3. Włókniarz Mirsk
4. BKS Bolesławiec
5. Szkółka Piłkarska UKS II Gryfów Śląski

IV Cykl Sylwestrowych Turniejów Piłki Nożnej 
o Puchar Starosty Lwóweckiego
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