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Rekordowy Gryfów

To był najpiękniejszy i najradośniejszy finał WOŚP w historii nasze-
go miasta. Tylu ludzi o wielkich sercach na metr kwadratowy powierzchni 
Ośrodka Kultury jeszcze nie widzieliśmy. W bieżącym roku graliśmy wspól-
nie „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”. 

Część główna i najważniejsza to oczywiście kwesta. Na terenie naszej gmi-
ny pieniądze do puszek zbierało 34 wolontariuszy. Analogicznie do poprzed-
nich lat byli to nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim wraz 
z uczniami, nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Uboczu również z ucznia-
mi, młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie 
Śląskim, uczniowie gryfowskiego Gimnazjum wraz z nauczycielami oraz osoby 
indywidualne. Sztab oraz wszelkie działania towarzyszące zlokalizowane były 
w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Kweście towarzyszyła część arty-
styczna wypełniona przez wspaniałe występy przygotowane przez Przedszko-
le Publiczne, Szkołę Podstawową w Gryfowie Śląskim, Szkołę Podstawową 
w  Uboczu, Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „MOCNI”, 
sekcję taneczną z M-GOK oraz Gryfowską Kapelę Podwórkową. WOŚP to 
również programy edukacyjne „Ratujemy i Uczymy Ratować”. Tę część pre-
zentacji wypełnili pedagodzy wraz z uczniami ze Szkoły Podstawowej w Ubo-
czu pokazem pierwszej pomocy przedmedycznej. Gościnnie wystąpił Rob 
Thompson z Mirska. Ogromne emocje towarzyszyły sprzedaży przedmiotów 
przekazanych przez Darczyńców. Licytacje prowadzone przez burmistrza dały 
imponujący efekt w kwocie 7.900,00 zł! Największą atrakcją jednak była ka-
wiarenka, w której można było skosztować wypieków i słodkości przygotowa-
nych przez druhów jednostek OSP gminy Gryfów Śląski na czele z realizatorką 
pomysłu sekretarz OSP w Proszówce Kamilą Zajączkowską i małymi druha-
mi Dominiką i Wiktorią (5 lat). Z kawiarenki do WOŚP trafiło 1.328,66 zł. 
Pięknie dziękujemy!

Nad częścią finansową czuwała komisja skrupulatnie rozliczająca zbiór-
kę. W skład komisji weszli: Marta Piotrowska, Wiesław Kutni, Agnieszka 
Szymańska, Dariusz Wojciechowski, Edyta Przytulak, Daria Kłowata, 
Aneta Kłowata, Małgorzata Kłowata, Edward Kłowaty, Sylwia Rudak, 
Grażyna Kusyk, Anna Szewczak, Elżbieta Czyrska, Bronisław Kusyk, 
Zuzanna Kucharska, Jakub Piotrowski, Maria Ochendowska, Magdalena 
Jagiełło, Dorota Bieńko, Kamila Łużna, Joanna Zakrzewska oraz Honora-
ta Godzwon. Większość z wymienionych osób to pracownicy Banku PKO 
BP z naszego gryfowskiego oddziału na czele z panią dyrektor Martą Pio-
trowską. Składam serdeczne podziękowania na ręce całej komisji. To dzięki 
Waszej pracy zbiórka została tak błyskawicznie i dokładnie rozliczona.

Efekt działań to: 29.203,90 zł oraz 168,25 euro, 707 koron czeskich 
i 7,89 funtów brytyjskich. W tym: 18.975,24 zł z 34 puszek wolontariuszy, 
7.900,00 zł z licytacji, 1.000,00 zł wpłata od Darczyńcy i 1.328,66 z kawia-
renki. To dało łącznie 4.171 banknotów i 16.547 monet! Dziękujemy wszyst-
kim wolontariuszom, ich opiekunom z ramienia szkół (Iwona Grzelczak, 
Elżbieta Kilarska, Jadwiga Hawryluk, Anna Pląskowska), darczyńcom, 
występującym, rodzicom dzieci, nauczycielom, mieszkańcom i każdemu, 
kto spontanicznie włączył się w wir orkiestrowego grania. Ogromne podzię-
kowania dla fantastycznych wolontariuszek działających w Sztabie: Izabeli 
Mikołajczyk, Marceli Tyki, Ani Marcinkowskiej. I tobie Izerski Skrzacie, że 
zaszczyciłeś nas swoją obecnością. Dziękuję Eryce Biernackiej oraz dzieciom 
ze Świetlicy Środowiskowej w Gryfowie Śląskim za wykonanie kolorowe-
go banera oraz serduszek, które zawisły na gryfowskiej choince. Dziękujemy 
Straży Miejskiej oraz gryfowskiej Policji, a w szczególności sierż. Kamilowi 
Kozerze za zabezpieczenie przebiegu Finału. Telewizji Łużyce, Kurierowi 
Gryfowskiemu, portalowi lwowecki.info za obecność i medialną oprawę. 
Podsumowując dziękuję moim współpracownikom z M-GOK Wiesławo-
wi Kutniemu, Henryce Karaczun, Magdalenie Antonowicz i Sylwestrowi 
Skrockiemu. Jak zawsze, pięknie daliście radę! 
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WOŚP to również Darczyńcy:

Leszek Grala Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Państwo Krystyna 
i Stanisław Sawczakowie, Przedsiębiorstwo Handlowe „Sawczak” S.J., 
Wojciech Bruchal, Prezes PKS Voyager, Beata Reszko Studio Urody 
„BEATA”, Firma „Polmex” w Proszówce, Mariusz Dragan, Joanna 
Małoszczyk, Mateusz Szeliga, Krzysztof Karaczun, Studio Paznokci 
Fashion Nails Monika Szurmiej-Tutaj, GRYF NET Andrzej Ko-
łodziejski, Grzegorz Piejko, Sklep komputerowy SOGEN, Olgierd 
Poniźnik, Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Anna Michalkie-
wicz, Szef Sztabu WOŚP w Gryfowie Śląskim, Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy Gryfów Śląski, Jerzy Andrzejczak, Sekretarz Gminy 
i Miasta Gryfów Śląski, Zakład Budżetowy Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim, Stowarzyszenie Rozwoju 
Proszówki, JANTUR GRYFEX Dominik Korpysa, Barbara Pasiak, 
Irena Włodarek, Tadeusz Jagiełło, Anna Gryko, Gabinet Kosmetycz-
ny „Afrodyta”, Michał Janeczko, Klub fitness/siłownia Power Gym w 
Gryfowie Śląskim, Mateusz Królak, rzecznik prasowy lwóweckiej Po-
licji, Magdalena i Krzysztof Augustowie Firma TYTAN z Proszówki, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Robert Skrzypek i Jerzy Guzy Radny 
Rady Miejskiej, Edward Szymaszek, Gabryś Kozłowski i Małgorzata 
Kozłowska, PHU TRANS JACK Jacek Rybski, AUTO MOTO-
-KAR Sklep Motoryzacyjny Bogumiła Karaczun, Stanisław Jóźwiak, 
Ireneusz Krasucki, Zakład Piekarniczo-Cukierniczy „KRASUCKI”, 
Bernadeta Wiedro, Kamil Cena, Tomasz Górski, poza tym grono dar-
czyńców 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

6 stycznia, w Święto Objawienia Pańskiego, już po raz szósty w parafii 
Rząsiny odbył się Orszak Trzech Króli. Zgodnie z kilkuletnią tradycją 
uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele pw. Matki Boskiej 
Ostrobramskiej w Rząsinach. Przewodniczył jej proboszcz ks. Krzysztof 
Żmigrodzki. Organizatorów i uczestników orszaku swoją obecnością za-
szczycił burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Olgierd Poniźnik wraz 
z przedstawicielami Rady Miejskiej.

W tym roku trasa wiodła ulicami Rząsin. Na czele orszaku szli Trzej 
Królowie: Edward Ciupa z Ubocza, Leszek Kozdrowski z Gradówka 
i  Alojzy Latawiec z Wolbromowa. Przy akompaniamencie muzyki, ze 
śpiewem kolęd na ustach oraz w ciepłych promieniach zimowego słońca 
orszak dotarł do świetlicy wiejskiej w Rząsinach. Nad bezpieczeństwem 
uczestników orszaku czuwały jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Rząsin i Wolbromowa.

Gdy wszyscy dotarli do celu, zostali uroczyście powitani przez dyrek-
tora Szkoły Podstawowej w Rząsinach Tadeusza Deptułę oraz sołtys wsi 
Rząsiny Katarzynę Jezierską. Po pysznym poczęstunku przygotowanym 

przez Radę Sołecką Rząsin i mieszkańców wsi uczestnicy orszaku obej-
rzeli Jasełka w wykonaniu uczniów z tutejszej szkoły podstawowej. Na-
stępnie głos zabrał burmistrz nie szczędząc dobrych słów skierowanych 
do organizatorów i wszystkich osób biorących udział w tym doniosłym 
wydarzeniu. Punktem kulminacyjnym uroczystości był występ zespołu 
„Rząsinianki” oraz wspólne kolędowanie.

Orszak Trzech Króli
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Sekcja taneczna M-GOK

Kawiarenka zarobiła 1.328,66 zł. Brawo!
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8 grudnia odbył się w naszej szkole tak długo wyczekiwany „Taniec 
z gwiazdami”. W przeciwieństwie do telewizyjnego programu o zbieżnym 
tytule, u nas pierwsze skrzypce grali uczniowie z pobliskich miejscowości, 
to oni lśnili tego wieczoru szczególnym blaskiem. Był to prawdziwy festi-
wal muzyki i tańca.

Barwne widowisko rozpoczęło się od pokazu umiejętności tanecz-
nych najmłodszych dzieci z gryfowskiego przedszkola. Maluchy za-
prezentowały między innymi taniec kowbojski, a jak na prawdziwych 
mieszkańców rodem z Dzikiego Zachodu przystało, nie zabrakło im 
sił do wydawania głośnych okrzyków, ku uciesze widzów. W wykona-
niu przedszkolaków mogliśmy zobaczyć także pokaz rytmicznej roz-
grzewki oraz cha-chę. Zaprezentowali się także najmłodsi z Olszyny 
i Zgorzelca w podobnych układach. Hip-hopowa grupa ze Świeradowa 
Zdroju rozgrzała nas rytmicznym tańcem do piosenek znanych z radio-
wych list przebojów. Bardzo ciekawym elementem ich stroju były buty ze 
świecącymi podeszwami. Wreszcie przyszedł czas na uczniów z naszej 
szkoły, którzy zaprezentowali z grupy tańców standardowych walca angiel-
skiego, walca wiedeńskiego i quickstepa. Natomiast w gorących rytmach 
latynoamerykańskich pokazali cha-chę, sambę i jive'a. Warto wspomnieć, 
iż wśród tancerzy z tej grupy znaleźli się również laureaci PTT Okręgu 
Dolnośląskiego – Marta Hercuń i Miłosz Listwan, którzy w tym sezo-
nie zebrali aż cztery złote medale oraz awansowali do tanecznej klasy G. 
W tańcu mogliśmy również obserwować  Różę Walenciak i Filipa Rybskie-
go (kl. H), którzy tworzą taneczny duet zaledwie od półtora roku. W za-
wodach  Pucharu Okręgu Dolnośląskiego PTT w tańcach towarzyskich 
w kategorii 10-11 lat, zajęli II miejsce w 1. W tym sezonie zdobyli 2 srebrne 
i 1 złoty medal w kategorii 10-11 lat (kl. tan. H.). Natomiast Marcela Wnu-
kowicz i Bartosz  Mazur, reprezentanci klasy tanecznej G  zdobyli  brąz 
w kategorii 12-13 lat. 

Następnie mogliśmy oglądać także występy tancerzy z Lubania i Lwów-
ka Śląskiego. Pary wirujące w tańcu, w barwnych i połyskujących strojach 
oczarowały publiczność, siedzącą przy stolikach na płycie hali oraz licznie 
zgromadzoną na trybunach. Niezwykłe wrażenie wywarły również wystę-
py najstarszej grupy tancerzy. Pozostawaliśmy wciąż w klimacie mikołaj-
kowym, więc dzieci za swój trud zostały nagrodzone czekoladami, które na 
pewno pozwoliły uzupełnić energię po tanecznym wysiłku.

Niewątpliwą atrakcją wieczoru była obecność gości specjalnych, zna-
nych ze szklanego ekranu – Jana Klimenta oraz jego żony Lenki Kliment. 
Publiczność z niekłamanym zachwytem obserwowała ich taniec na parkie-
cie szkolnej hali. Radości dostarczył także miniwywiad przeprowadzony  
z zaproszonymi gwiazdami. Dzieci, młodzież, goście i publiczność mogli 
wykonać sobie także pamiątkowe zdjęcie z idolami oraz poprosić o ich au-
tograf. Całość tanecznego spotkania poprowadzili Panowie Mirosław Mle-
czek oraz Adrian Mleczek. Konferansjerami zaś byli Pani Wicedyrektor 
Szkoły Podstawowej Jadwiga Hawryluk oraz Pan Mirosław Mleczek.

Jeśli komuś zrobiło się słabo od nadmiaru emocji, szkolna cukierenka 
pomagała odzyskiwać formę oferując, upieczone według receptur mam 
i babć, przepyszne ciasta, za które jesteśmy niezmiernie wdzięczni. Jeśli ko-
muś zaschło w gardle, kawiarenka służyła także kubeczkiem ciepłej herbaty, 
kawy lub chłodnej wody mineralnej. Dziękujemy kolejno całemu zastępowi 
wspaniałych rodziców naszych uczniów i ich bliskich, którzy specjalnie na 

ten dzień upiekli wyśmienite ciasta, Paniom: Agnieszce Kotowskiej, Sylwii 
Drążek, Annie Marcinkowskiej, Aleksandrze Rutkowskiej, Annie Szy-
maszek, Elżbiecie Pawliszak, Agnieszce Stec, Agnieszce Celuch, Joannie 
Rewers, Beacie Nowak, Annie Krotowskiej, Magdalenie Babiak – Kotow-
skiej, Marcie Namirowskiej, Joannie Cabale, Katarzynie Marzec, Annie 
Kowalskiej, Barbarze Czapiga, Marioli Szcześniak-Sodolskiej, Anecie 
Maziak, Joannie Kuczyńskiej, Edycie Sokołowskiej, Henryce Apolinar-
skiej, Justynie August, Annie Majkoś, Agnieszce Lewandowskiej, Marcie 
Reimann, Agnieszce Rożko, Joannie Grodeckiej, Izabeli Hutnik, Iwonie 
Koko, Małgorzacie Pyś, Żanecie Kołodziejskiej, Marii Anioł, Dorocie 
Chudzik, Malwinie Wolniak, Monice Hercuń, Beacie Hryciew – Listwan, 
Ewie Niebylskiej, Annie Walenciak, Annie Rybskiej, Agnieszce Spiżew-
skiej, Iwonie Gałce, Apolonii Grabskiej, Marzenie Styszyńskiej, Agnieszce 
Bichalskiej, Kamili Wyżykowskiej, Marceli Bocian, Joannie Chuchmacz, 
Magdalenie Baszak, Marzenie Wesołowskiej, Annie Trościanko, Moni-
ce Ptaszkowskiej, Jolancie Wojtczak, Agnieszce Zdrojewskiej, Malwinie 
Szumisz, Beacie Wolar, Annie Więcewicz, Annie Fiszer, Jolancie Woźnej, 
Katarzynie Tyczkowskiej oraz Małgorzacie Białoskórskiej.

Piękną dekorację, która uświetniła tę uroczystość przygotowały Pani 
Beata Wolar i Pani Irena Klimczak. Wystrój hali wprowadzał nas z jednej 
już w klimat bożonarodzeniowy, z drugiej nawiązywał do tańca i wiru-
jących weń sukni. Za obsługę nagłośnienia dziękujemy Panu Maciejowi 
Guzy. Składamy również podziękowania Panu Wiesławowi Biernatowi za 
wykonanie profesjonalnych zdjęć.

Serdeczne podziękowania kierujemy także w stronę stowarzyszenia 
„Przyjaciel Gryfowskiej Szkoły Podstawowej”, całego zespołu nauczycie-
li i obsługi, których zaangażowanie i trud złożył się na realizację wyżej 
wymienionego przedsięwzięcia. Wyrażamy wdzięczność za zaangażowa-
nie aktywu bibliotecznego i Samorządu Uczniowskiego. Dziękujemy Pani 
Bożenie Jagiełło za wypożyczenie termosu, obrusów, elementów dekoracji 
oraz Panu Janowi Augustowi – Sołtysowi wsi Proszówka – za wypożycze-
nie termosów.

Bardzo dziękujemy za Państwa obecność. Jest ona dla nas oznaką Pań-
stwa zainteresowania, wsparcia i motywuje nas do podejmowania inicjatyw 
tego typu. Wspaniała publiczność jest motorem do działania nie tylko dla 
nas jako organizatorów, ale przede wszystkim dla dzieci, które wycho-
dząc na płytę hali, są świadome odpowiedzialności jaką na nich nałożono. 
To zwłaszcza ich wielki sukces.

Dziękujemy wszystkim naszym sponsorom i przyjaciołom: Państwu Jo-
lancie i Leszkowi Kołosionkom (Agencja Ubezpieczeniowa Warta w Gry-
fowie Śląskim), Państwu Annie i Dominikowi Korpysom (Jantur Gryfex), 
Panu Rafałowi Ślusarzowi Senatorowi Rzeczypospolitej Polskiej, Pani 
Urszuli Madze – Dyrektorowi biura senatorskiego w Gryfowie Śląskim, 
Radnym Rady Miasta i Gminy Gryfów Śląskiego

Cały dochód z koncertu, w kwocie 3340 zł, zostanie przeznaczony na 
wymianę okien w sali gimnastycznej. Chcielibyśmy, aby pokazy tańca we-
szły na stałe w kalendarz dużych imprez odbywających się w naszej szkole, 
dlatego ważne są dla nas także Państwa uwagi, opinie i sugestie. Pozwolą 
nam one uczynić te rokroczne spotkania taneczne jeszcze bardziej warto-
ściowymi i atrakcyjniejszymi. Bez Państwa pomocy inicjatywa tego forma-
tu nie byłaby możliwa do zrealizowania. Razem możemy osiągnąć dużo, 
dużo więcej.

Taniec z gwiazdami w Szkole Podstawowej

 E. Fedczyszyn



STYCZEŃ 2018   KURIER GRYFOWSKI  5

5 stycznia ogłoszono osoby nominowane do nagrody „Osobowość 
Roku 2017” Gazety Wrocławskiej. W powiecie lwóweckim na liście 
znajduje się dwóch gryfowian. Mariusz Dragan został nominowany za 
prowadzenie Studia Filmowego Kaczka i inne projekty filmowe w kate-
gorii Kultura.

Mateusz Królak został nominowany w kategorii Działalność społecz-
na i charytatywna za włączanie się w akcje charytatywne i wszechstronną 
edukację dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa, pierwszej pomocy.

W momencie pisania tego artykułu Mariusz walczy o pierwsze miejsce 
„łeb w łeb” z Bolesławem Faściszewskim z Mirska – obydwaj panowie 
mają ponad 100 oddanych głosów.

W celu oddania głosu na przedstawicieli naszej gminy należy wy-
słać SMS pod numer  72355  (2,46 zł z VAT). W treść SMS-a należy 
wpisać GK.83, aby zagłosować na Mariusza Dragana, a GC.82 w celu 
zagłosowania na Mateusza Królaka. Rozstrzygnięcie etapu powiatowe-
go 31 stycznia, liczymy na Państwa wsparcie.

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że rozstrzygnię-
to konkurs ofert, ogłoszony w dniu 1 grudnia 2017 roku, na podstawie 
Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Nr 112/2017 
z dnia 29 listopada 2017 r., w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej 
i sportu, promocji i ochrony zdrowia, kultury, sztuki, kultywowania tra-
dycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego i rekreacji dzieci 
i młodzieży, inicjatyw promujących Gryfów Śląski oraz działań na rzecz 
osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe i podmioty wy-
mienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2018 roku, Komisja Konkursowa 
powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Zarządze-
niem Nr 1/2018 z dnia 5 stycznia 2018 roku, w składzie:
1. Jerzy Andrzejczak – przewodniczący Komisji, 2. Agnieszka Muszka – 
członek Komisji, 3. Renata Misiak – członek Komisji 
dokonała otwarcia i oceny ofert złożonych na realizację zadań z ww. zakresu.

Komisja oceniła oferty zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 
r., poz. 1817 z późn. zm.). Biorąc pod uwagę opinię Komisji Konkursowej, 
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski przyznał kwoty dotacji organi-
zacjom wymienionym w poniżyszm zestawieniu:

ZESTAWIENIE PRZYZNANYCH DOTACJI NA WSPARCIE 
DZIAŁAŃ Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚĆI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

Z BUDŻETU GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI W ROKU 2018

Przyznano dotacje

Zagłosujmy 
na Osobowość Roku 2017

20 grudnia w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury odbyła się 
uroczysta wigilia, której organizatorem, jak co roku był Zarząd Miejsko-
-Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej pod przewodnictwem 
prezesa Stanisława Dasiaka. W uroczystości uczestniczyło liczne grono 
gryfowskich seniorów wraz z zaproszonymi gośćmi, wśród których byli 
m.in. ksiądz dziekan Krzysztof Kurzeja, przewodniczący Rady Powiatu 
Lwóweckiego Daniel Koko, dyrektor M-GOK Anna Michalkiewicz 
oraz przewodniczący Rady Miejskiej Robert Skrzypek. 

Wigilie dla seniorów na trwałe wpisały się w tradycję naszego miasta. 
Te pełne ciepła i wzruszeń spotkania, są dla naszych seniorów niezwykle 
ważne i wyczekiwane. Łamanie się opłatkiem, wywołuje wiele wzruszeń, 
całości dopełnia wspaniała przedświąteczna atmosfera oczekiwania na 
Boże Narodzenie. Dla uczestników wigilii tradycyjnie przygotowano 
świąteczne upominki. Uroczystość zorganizowano dzięki pracy wielu 
osób, członków Komitetu i Klubu Seniora, którym składamy serdeczne 
podziękowania.

Seniorzy świętowali
Redakcja
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Od lutego, w dniach odbioru od-
padów komunalnych, przedstawiciele 
firmy odbierającej odpady komunalne 
w obecności pracownika urzędu będą 
prowadzić na terenie gminy kontro-
le prawidłowej segregacji. Przyczyną 
podjęcia powyższych czynności była 
zgłaszana przez firmę niewłaściwa 
bądź niepełna segregacja odpadów 
w gospodarstwach domowych. 

Analiza sprawozdań złożonych przez firmę 
odbierającą odpady komunalne z terenu gmi-
ny Gryfów Śląski wykazuje, iż masa odpadów 
zbieranych w sposób selektywny jest niska, a ro-
sną ilości odpadów zmieszanych, co może skut-
kować nieosiągnięciem wymaganego poziomu 
recyklingu, a w dalszej kolejności nałożeniem 
na gminę kary pieniężnej. Sytuacja taka może 
spowodować podwyższenie stawek opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Nieprawidłowości zgłaszane przez odbiorcę 
odpadów mówiących o tym, iż znaczna część 
mieszkańców wyrzuca cenny surowiec recy-
klingowy tj. opakowania wielowarstwowe, me-
tale, aluminium, plastik czy szkło do pojemni-
ków lub worków przeznaczonych na tzw. balast.  
Są także takie nieruchomości, z których miesz-
kańcy nie oddają odpadów pozostałych z segre-
gacji.

Przypominamy, że opakowania należy do-
kładnie opróżnić. Nie trzeba ich myć! 

W przypadku stwierdzenia, że odpady zbie-
rane są niezgodnie ze złożoną deklaracją miesz-
kańcy nieruchomości obecni w domu podczas 
kontroli zostaną pouczeni i otrzymają ulotki 
„Jak segregować odpady”. Pozostałe nierucho-
mości otrzymają przyklejone na pojemnikach 
lub w widocznych miejscach informacje nastę-
pującej treści:

W Twoim pojemniku / worku znajdują się 
odpady podlegające segregacji, np. plastik, me-
tal, szkło czy papier. Ta karteczka to dla Ciebie 
ostrzeżenie.

Jeżeli ponowna kontrola wystawionych od-
padów wykaże fakt stosowania niepełnej segre-
gacji lub niesegregowania, zostanie wszczęte 
postępowanie w celu wydania właścicielowi 
gospodarstwa domowego decyzji zwiększają-
cej opłatę adekwatną do oddawania odpadów 
w sposób nieselektywny (zmieszany).

Inspektor ds gospodarki odpadami 
Krystyna Samborska

Nowa szkoła od września
Od 1 września 2018 r. rozpocznie funkcjo-

nowanie Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kom-
batantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Ślą-
skim, która na mocy uchwały nr XXXII/163/17 
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 
marca 2017 r. powstanie w wyniku przekształ-
cenia się Gimnazjum. Nabór do I klasy tej nowo 
powstałej szkoły podstawowej odbędzie się 
zgodnie z  przepisami o naborze do szkół oraz 
zgodnie z ustalonymi w w/w uchwale obwoda-
mi. Przepisy Prawa Oświatowego dopuszczają 
utworzenie w Szkole Podstawowej nr 2 klas IV 
i VII poprzez przeniesienie od 1 września 2018 r. niektórych uczniów obecnych klas III i VI ze 
Szkoły Podstawowej nr 1. Przeniesienie uczniów może nastąpić wyłącznie na wniosek rodziców. 
Biorąc pod uwagę dużą liczebność uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 oraz niewykorzystaną bazą 
lokalową w przyszłej Szkole Podstawowej nr 2, ogłosiłem nabór do IV i VII klasy Szkoły Podsta-
wowej nr 2  w Gryfowie Śląskim. Termin złożenia wniosków przez rodziców zainteresowanych 
przeniesieniem uczniów obecnych klas III i VI ustaliłem do 16 lutego br. Warunkiem utworzenia 
klas IV i VII w Szkole Podstawowej nr 2 jest złożenie przez rodziców odpowiedniej ilości wnio-
sków. W sytuacji niewielkiego zainteresowania, klasy te nie zostaną utworzone. Natomiast klasa(y) 
I zgodnie z powyższą uchwałą będzie (będą) utworzona(e) na podstawie odrębnego naboru.

Zarządzenie Nr 2/2018 Burmistrza Gminy 
i Miasta Gryfów Śląski z dnia 8 stycznia 2018 roku

w sprawie: w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie w roku szkolnym 2018/2019 
do IV i VII klasy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim 
niektórych uczniów klas III i VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP 
w Gryfowie Śląskim. Na podstawie art. 205 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wpro-
wadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Określam termin składania wniosków, przez rodziców niektórych uczniów klas III i VI Szkoły 
Podstawowej im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP w Gryfowie Śląskim, o przyjęcie ich dzieci 
w roku szkolnym 2018/2019 do IV i VII klasy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kombatantów Ziemi 
Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim powstałej z przekształcenia Gimnazjum im. Kombatantów Ziemi 
Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim, do dnia 16 lutego 2018 roku.
2. Wniosek, stanowiący załącznik do zarządzenia, składa się do Dyrektora Gimnazjum im. Komba-
tantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Gimnazjum im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej 
w Gryfowie Śląskim (Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie 
Śląskim, która rozpocznie działalność 1 września 2018 r.)

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kontrola prawidłowej 
segregacji

 (źle segregujesz
– zapłacisz więcej)

28 grudnia został odebrany nowy plac zabaw u zbiegu ulic Akacjowej i Sienkiewicza. Warunki 
pogodowe nie pozwoliły na położenie trawy z rolki. Nastąpi to wiosną 2018 roku i wtedy plac bę-
dzie można użytkować. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Zarząd Towarzystwa
Miłośników Gryfowa

Urząd Gminy 
i Miasta Gryfów Śląski

Drogie Dzieci. Szanowni Rodzice! 
Burmistrz Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik
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OGŁOSZENIE 
O WYKAZACH

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Ślą-
ski informuje, że wykazy nierucho-
mości przeznaczonych do sprzedaży, 
oddania w użytkowanie wieczyste, użytko-
wanie, najem, dzierżawę w roku 2018 znaj-
dują się na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz 
na stronie internetowej www.gryfow.pl  
i www.bip.gryfow.pl w zakładce nierucho-
mości.

W czwartek 28 grudnia w sali posiedzeń 
Urzędu odbyła się ostatnia w tym roku sesja 
zwyczajna Rady Miejskiej. Głównym jej punk-
tem było uchwalenie budżetu Gminy i Miasta 
Gryfów Śląski na 2018 r. 

Zanim rozpoczęto obrady, tradycyjnie przy-
znano tytuły „Społecznik Roku Gminy i Mia-
sta Gryfów Śląski”. Była to już szósta edycja 
konkursu, którego celem jest promowanie osób 
aktywnych społecznie na rzecz potrzebujących 
pomocy lub na rzecz środowiska lokalnego.

Spośród zgłoszonych kandydatur członkowie 
Kapituły Konkursu postanowili wyróżnić tytu-
łem trzy osoby: Barbarę Pasiak, Elżbietę Ra-
kowską oraz Agnieszkę Lewandowską. 

W uzasadnieniu do nominacji czytamy m.in.: 
Barbara Pasiak od wielu lat rozsławia dobre 
imię naszej gminy przez udział w różnego ro-
dzaju wystawach, pokazach i targach rękodzie-
ła ludowego, nie tylko na Pogórzu Izerskim, ale 
i  w różnych zakątkach naszego województwa. 
Jako sołtys Wieży jest bardzo aktywna i zaan-
gażowana w życie społeczne i kulturalne całego 
środowiska, zawsze służąca pomocą w rozwiązy-
waniu problemów mieszkańców. Dzięki jej pracy 
i ludzi z nią współpracujących, co roku sołectwo 
Wieża zdobywa wysokie miejsca w konkursach 
na najpiękniejszą palmę wielkanocną i wieniec 
dożynkowy.

Elżbieta Rakowska i Agnieszka Lewan-
dowska są autorytetami dla dzieci i nauczycieli. 
Obie pracują w Szkole Podstawowej w Gryfowie 
Śląskim. Pełnią w niej rolę opiekunek wolonta-
riatu, a swoją postawą dają przykład innym. Ich 
wrażliwość sprawia, że zawsze znajdują się tam, 
gdzie ktoś potrzebuje pomocy. Potrafią inspi-

Ostatnia sesja w 2017 roku

rować swoich podopiecznych do różnorodnych 
działań promujących ideę wolontariatu, nie tylko 
na forum szkoły, ale także całej gminy. Angażu-
ją się w niezliczoną ilość akcji charytatywnych, 
niosąc pomoc ludziom znajdującym się w trudnej 
sytuacji życiowej.

Pozostając w temacie wyróżnień i podzię-
kowań, w imieniu mieszkańców i władz sa-
morządowych Gminy i Miasta Gryfów Śląski 
podziękowano dyrektorowi Aresztu Śledczego 
w Lubaniu podpułkownikowi Wiesławowi 
Zwiefce oraz podporucznik Agnieszce Remez, 
kierownikowi Działu Penitencjarnego Aresztu 
Śledczego w Lubaniu za wieloletnią współpracę 
z gminą Gryfów m.in. przy organizacji WOŚP, 
sprzątaniu miasta i usuwaniu skutków powodzi, 

szczególnie zaś za pomoc w przekazaniu naszej 
gminie samochodu Citroen Berlingo, w który 
zostanie wyposażona Straż Miejska. 

Najważniejszym punktem sesji było głosowa-
nie uchwały budżetowej. Zanim do tego doszło, 
przedstawiono projekt uchwały budżetowej na 
2018 r. wraz z autopoprawkami oraz opinię skła-
du orzekającego RIO o projekcie tejże uchwały. 
Wszyscy przewodniczący komisji stałych Rady 
Miejskiej przedstawili pozytywne opinie na 
temat projektu budżetu. Następnie odbyło się 
głosowanie radnych, w którym budżet Gminy 
i Miasta Gryfów Śląski na rok 2018 został przy-
jęty jednogłośnie.

Ludwik Gandurski urodził się 1 stycznia 1936r. w Sokolni-
kach w powiecie podhajeckim, w województwie tarnopolskim.

Z wykształcenia był technikiem górnikiem, pracę zawodową 
podjął 13 czerwca 1955 roku w Kopalni Anhydrytu Nowy Ląd 
w  Niwnicach, gdzie przepracował na stanowiskach od górnika 
przodowego do sztygara górniczego ponad 30 lat. Jako górnik był 
odznaczony wieloma odznaczeniami resortowymi i państwowy-
mi. Zasłużył się także na polu aktywności społecznej, trzykrotnie 
pełnił funkcję radnego: najpierw Rady Miasta i Gminy – 1998-
1990, a także Rady Miejskiej Gminy w latach 1994-2002. Ak-
tywnie pracował w komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pełnił także 
przez 13 lat funkcję sołtysa Ubocza zawsze służąc radą i pomocą 
temu największemu sołectwu. Wspomagał budowę wodociągu 
wiejskiego, który zbudowano społecznym sumptem i do dzisiaj 
służy wszystkim. Działał aktywnie w OSP i Spółce Wodnej. Był dobrym i skromnym człowie-
kiem. Wspólnie z małżonką wychowali troje dzieci, Stanisławę, Jana i Mirosława, dochowali się, 
także 5 wnuków i jednego prawnuczka Kubę. 10 lat temu miałem przyjemność wręczać medale 
za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP Państwu Gandurskim. Ktoś 
kiedyś powiedział, że człowiek nie umiera, dopóki będą pamiętać o nim inni. Jestem pewien, że 
będziemy o Ludwiku Gandurskim pamiętać.

Drogi Ludwiku żegnam Cię w imieniu mieszkańców sołectwa, w imieniu Rady Miejskiej, 
w imieniu Rady Sołeckiej, w imieniu OSP i Spółki Wodnej. Pragnę podziękować za to, co uczyni-
łeś dla innych. Składam wyrazy głębokiego współczucia małżonce Wacławie, siostrze Zofii, córce 
Stanisławie, synom Janowi i Mirkowi, a także wnukom i prawnukowi.

Spoczywaj w pokoju i spokoju. Cześć Twojej Pamięci!

Burmistrz Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik

KOMUNIKAT 
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów 

Śląski zwraca się z uprzejmą prośbą do 
mieszkańców naszej Gminy o podanie do 
tut. Urzędu w Gryfowie Śląskim, Rynek nr 
1, parter, pok. nr 1, tel. 75 78-11-417, da-
nych dotyczących gospodarstw domowych, 
które muszą w trybie ciągłym posiadać 
zasilenie w energię elektryczną w związ-
ku z działaniem aparatury podtrzymującej 
zdrowie lub życie chorych. Powyższe jest 
niezbędne do aktualizacji wykazu tych go-
spodarstw w celu udzielania pomocy przez 
służby ratownicze w przypadku braku 
energii elektrycznej.

Wspomnienie o Ludwiku Gandurskim
wieloletnim sołtysie Ubocza

Sekretarz Gminy i Miasta 
Gryfów Śląski Jerzy Andrzejczak
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Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje o przystąpieniu do 
drugiego etapu konsultacji społecznych miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego realizowanego w ramach projektu „Szkoła świa-
domego planowania przestrzennego – partnerska współpraca samorządu, 
projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych”. 

W związku z powyższym w terminach od 9 lutego do 1 marca br. 
zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do wypełnienia ankiety on-
-line dostępnej na stronie internetowej Gminy Gryfów Śląski oraz do ak-
tywnego uczestnictwa w otwartych spotkaniach konsultacyjnych, które 
odbędą się w siedzibie tut. Urzędu we wtorek 27 lutego 2018 r. Przedmio-
tem konsultacji będą projekty miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla 7 obszarów położonych w granicach miasta Gryfów 
Śląski oraz dla 2 obszarów zlokalizowanych w Uboczu.

Szczegółowe informacje na temat ww. wydarzeń będą dostępne 
na stronie internetowej Gminy Gryfów Śląski w zakładce „Konsultacje”, 
na tablicach ogłoszeń oraz w Urzędzie Gminy i Miasta (nr tel. 75 78 
11 256).

Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim ogłasza nabór 
wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosz-
tów zadań inwestycyjnych z ograniczeniem niskiej emisji na te-
renie Gminy Gryfów Śląski realizowane na zasadach określonych 
w uchwale Nr XLII/198/17 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Ślą-
ski z dnia 27.11.2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej 
ze środków budżetu Gminy Gryfów Śląski w ramach programu 
„Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnoślą-
skiego”, zwanej dalej uchwałą.
1. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie od 8 do 26 
stycznia 2018 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim ul. Ry-
nek 1, pok. nr 3.
2. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa. 

Dotacja celowa, zwana dalej dotacją może być udzielona na realizację 
zadań inwestycyjnych z ograniczeniem niskiej emisji polegającej na trwa-
łej zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na:
a) ogrzewanie gazowe 
b) ogrzewanie na lekki olej opałowy 
c) ogrzewanie elektryczne
d) ogrzewanie na paliwo stałe (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-
5:2012)
e) ogrzewanie na biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012) 
f) odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne, pompy ciepła, ogniwa 
fotowoltaiczne). 

Wszystkie urządzenia muszą być nowe oraz posiadać certyfikat CE. 
W przypadku wymiany źródła ciepła warunkiem niezbędnym do objęcia 
zadania dofinansowaniem jest likwidacja wszystkich dotychczasowych 
źródeł ciepła w nieruchomości objętej zgłoszeniem, zasilanych paliwami 
stałymi lub biomasą, za wyjątkiem:
- wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu 
elektrycznym, 
- pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne, 
- pieców objętych ochroną konserwatorską.

W powyższych przypadkach konieczne jest odłączenie pieca od prze-
wodu kominowego.
3. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację. 
Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są osoby fi-
zyczne, wspólnoty mieszkaniowe oraz najemcy lokali komunalnych.
4. Okres kwalifikowalności kosztów. 
Ustala się, że koszty kwalifikowalne są to koszty poniesione po zawarciu 
umowy o przyznaniu dotacji. Wnioskodawca jest zobowiązany do realizacji 
zadania w terminach, zakresie i na zasadach określonych w umowie.
5. Wysokość dotacji. Dotacja będzie przydzielana w wysokości do 50% 
wartości kosztów kwalifikowanych zadania, przy czym ustala się górne 
limity dotacji:
- dla mieszkania w bloku wielorodzinnym – do 7.000,00 zł
- dla domu jednorodzinnego – do 10.000,00 zł.
- w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit 
dotacji dla takiej instalacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwa-
nych mieszkań - iloczyn tej liczby i kwoty 4.000,00 zł
6. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji 
Wniosek o udzielenie dotacji należy składać w terminie od 8 do 26 stycznia 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
 - ZMIANA SYSTEMU OGRZEWANIA - DOTACJA

2018 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim ul. Rynek 1, pok. 
nr 3,  lub przesłać listownie na adres: Urząd Gminy Miasta w Gryfowie Ślą-
skim ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data 
wpływu wniosku rozumiana jest jako data wpływu wniosku do Urzędu 
Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim. Kompletne i prawidłowo wypełnione 
wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń. Wzór wniosku 
wraz z wykazem wymaganych dokumentów jest dostępny w Urzędzie Gmi-
ny i Miasta w Gryfowie Śląskim ul. Rynek 1, pok. nr 3 – oraz na stronie 
internetowej Urzędu Gminy i Miasta www.gryfow.pl w zakładce „Dotacje 
do ogrzewania” oraz na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu 
Gminy i Miasta „Pliki do pobrania”, „Ochrona środowiska
7. Kryteria wyboru wniosków o udzielenie dotacji.

Ustala się następujące kryteria wyboru zadań do dofinansowania: 
a) formalne, tj. wniosek o udzielenie dotacji powinien być złożony na 
właściwym formularzu, mieć wypełnione wszystkie wymagane pozycje, 
być opatrzony podpisem beneficjenta, mieć dołączone wszystkie wyma-
gane załączniki;
b) merytoryczne, obejmujące zadania wymienione w § 5. 1. uchwały. Wnio-
ski będą podlegać ocenie formalnej i merytorycznej. Wnioski niespełniające 
wymogów formalnych, określonych w § 4 pkt 4 uchwały podlegają odrzu-
ceniu. Wnioski rozpatrywane będą do wyczerpania środków finansowych 
otrzymanych na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Po zakwalifikowaniu wniosku, Dotu-
jący zawiadomi Beneficjenta o przyznaniu dotacji oraz o terminie i miejscu 
podpisania umowy. 

Podinspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa 
Magdalena Nowak

Referent ds. inwestycji i infrastruktury Rafał Olszówka

Ref. ds. zagospodarowania przestrzennego 
Aleksandra Serdakowska

Planowanie przestrzenne w gminie  
– II edycja konsultacji społecznych

Fot. Warsztaty przyszłościowe pn.  „M-GOK w nowej odsłonie” 
w ramach I edycji konsultacji społecznych - 30 czerwca 2017 r.
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W dniach 6-13 grudnia 2017 r. w ramach akcji Dolny Śląsk bez 
smogu odwiedziliśmy Gryfów Śląski, przybywając z pyłomierzem na 
zaproszenie władz miasta. Pomiary wykonywane były w zakresie stęże-
nia pyłu zawieszonego PM10, przy pomocy pyłomierza DustTrack 8530, 
który został ustawiony na prywatnym balkonie w Rynku.

Poniżej wykres prezentujący jakość powietrza w Gryfowie Śląskim 
(linia pozioma obrazuje normę średniodobową dla PM10 – 50 µg/m3):

Ponieważ nasze badanie nie obejmowało pełnej doby pierwszego 
i ostatniego dnia, nie wykonano wyliczeń stężenia średniodobowego 
PM10 dla 6.12 i 13.12. Dla pozostałych dni średnie dobowe wyglądają 
następująco:
średnia z 7/12/2017 – 30,6 µg/m3

średnia z 8/12/2017 – 25,7 µg/m3

średnia z 9/12/2017 – 25,2 µg/m3

średnia z 10/12/2017 – 25,8 µg/m3

średnia z 11/12/2017 – 30,2 µg/m3

średnia z 12/12/2017 – 17,4 µg/m3

Oznacza to, że przez cały okres badania normy dobowe dla pyłu za-
wieszonego PM10 nie zostały przekroczone. Oto zaś wykres porównaw-
czy pokazujący nasze wyniki w zestawieniu z wynikami na najbliższej 
stacji pomiarowej WIOŚ - w Bolesławcu:

Jak widać w obu przypadkach: Gryfowa i Bolesławca średnie dobo-
we były niskie – czyli nie zanotowano przekroczeń, pomimo widocznych 
na wykresie tzw. peak’ów, czyli dużych skoków stężenia zanieczyszczeń 
w Gryfowie. Również widoczny na wykresie porównawczym trend jest 
podobny: lekko malejący, z podobnymi stężeniami 7 i 11 grudnia, gdy ja-

kość powietrza była najgorsza w mierzonym okresie. Maksymalne odno-
towane przez nas stężenie PM10 w Gryfowie wyniosło 754 µg/m3 w dniu  
9 grudnia 2017 o godz. 3:33. Skoki odnotowane przez pyłomierz są praw-
dopodobnie skutkiem zawiania na sprzęt pomiarowy chmury dymu, która 
jednak szybko została rozwiana, dzięki panującym warunkom pogodo-
wym.
Należy jednocześnie pamiętać, że uzyskane wyniki:
• są próbką tylko dla tego przedziału czasowego (6 z 365 dni) i tylko dla 
tego miejsca, gdzie stał pyłomierz;
• nie zastępują oficjalnych badań i nie stanowią podstaw do określenia stanu 
powierza przez cały rok. W tym celu najlepiej zainstalować profesjonalny 
sprzęt na stałe;
• nie sprawią, że poprawi się jakość powietrza. Zazwyczaj jest wręcz od-
wrotnie – modelowania często okazują się niedoszacowane, pomiary zaś 
wskazują faktyczny, gorszy stan jakości powietrza.

Skąd ten smog?
Źródłem zapylenia w sezonie grzewczym jest, jak powszechnie wia-

domo, dym uchodzący z domowych kominów, zwłaszcza tam, gdzie do 
ogrzewania używany jest węgiel, czy drewno. Brak przekroczeń norm 
zanieczyszczenia powietrza w sezonie grzewczym w rejonach górskich jest 
zjawiskiem rzadkim. Obecna zima jest dla nas ciągle dość łaskawa – pomi-
mo sezonu grzewczego mamy dobre warunki dla rozwiewania i rozmywania 
zanieczyszczeń (wiatry i deszcze), ciągle dość łagodne temperatury i brak in-
wersji („przyduchy”) panującej przez dłuższy okres czasu. Oczywiście w wielu 
kotlinach górskich i dolinach występuje już spora koncentracja zanieczysz-
czeń, lecz spoglądając na statystykę, widać, że ciągle mamy lepiej niż np. rok 
temu. Jest to z dużym prawdopodobieństwem zasługą panującej aury.

Uchwała antysmogowa dla Dolnego Śląska
Warto odnotowania jest fakt, iż gmina Gryfów jeszcze przed jej podję-

ciem wyraziła wolę przystąpienia do uchwały antysmogowej dla Dolnego 
Śląska – co świadczy o świadomości problemu i woli zmierzenia się nim. 

Dolny Śląsk to jeden z 3 najbardziej zanieczyszczonych województw 
w Polsce. Jak pokazują coroczne raporty Wojewódzkiego Inspektora-
tu Ochrony Środowiska, praktycznie wszystkie gminy w regionie mają 
problem z zanieczyszczeniami powietrza. Każdy sezon grzewczy to czas 
morowy dla Dolnoślązaków. Zgodnie z przyjętą jednogłośnie 30.11.2017 
r. uchwałą antysmogową dla Dolnego Śląska, w Gryfowie od 1 lipca 2018 
roku nie będzie można spalać mułów i flotów węglowych, węgla sypkie-
go o uziarnieniu poniżej 3 mm, węgla brunatnego oraz mokrego drewna 
(o wilgotności pow. 20%). Dalej będzie można używać węgla i drewna, 
ale tylko wysokiej jakości. Od 1.7.2018 nie będzie można też montować 
nowych „kopciuchów”, tylko piece i kotły spełniające wymogi emisji pyłu 
określone dla Ekoprojektu. Do roku 2024 roku mają zniknąć obecnie 
używane „kopciuchy”, zaś kotły klasy 3 lub 4 będą mogły pracować jesz-
cze do 2028 roku. Docelowo mają pozostać w użyciu tylko urządzenia 
grzewcze na paliwa stałe spełniające wymogi Ekoprojektu. W celu obni-
żenia emisyjności obecnie używanych „kopciuchów” uchwała antysmo-
gowa zezwala na stosowanie elektrofiltrów (które od lat używa przemysł 
zmuszony przepisami do redukcji zanieczyszczeń powietrza).

Polacy mają żelazne płuca
W Polsce normy dobowe dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na 

trzech poziomach: poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy); poziom in-
formowania 200 µg/m3 (dobowy); poziom alarmowy 300 µg/m3 (dobowy)

Warto tu zauważyć, że polskie poziomy są wyjątkowo liberalne 
w kwestiach informowania i alarmowania społeczeństwa o smogu, który 
w takich dawkach poważnie zagraża naszemu życiu i zdrowiu. We Francji 
na przykład poziom alarmowy wynosi 80 µg/m3, w Czechach 100 µg/m3, 
w Wielkiej Brytanii: 101 µg/m3. Stąd apele alarmów smogowych i na-
ukowców o obniżenie poziomów do standardów powszechnie obowiązu-
jących w Europie.

Radek Lesisz, 28.12.2017
„Dolny Śląsk bez smogu” to wspólna akcja Radia Wrocław, Dolnośląskiego 
Alarmu Smogowego oraz Instytutu Rozwoju Terytorialnego – jednostki 
pomocniczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

„Dolny Śląsk bez smogu” w Gryfowie Śląskim
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INFORMATOR POWIATOWY
Prawie 13 milionów środków zewnętrznych dla Powiatu Lwóweckiego

Koncerty Noworoczne w naszym powiecie mają już piętnasto-
letnią tradycję. W ciągu tego czasu co roku inna gmina organizo-
wała tę imprezę na swoim terenie, po raz pierwszy jednak przedsię-
wzięcie odbyło się w świątyni. Barokowy Kościół Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny i św. Maternusa w Lubomierzu okazał 
się doskonałym miejscem na występ niekwestionowanej gwiaz-
dy muzycznej, jaką jest zespół Pectus. Na wydarzenie przybyły 
tłumy lubomierzan i gości, w tym bardzo wielu gryfowian. Przy-
witali ich w swoich wystąpieniach gospodarze imprezy: Wiesław 
Ziółkowski, Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz, Starosta 
Lwówecki Marcin Fluder oraz ksiądz proboszcz Erwin Jaworski.  
Koncert kwartetu braci Szczepaników okazał się plastrem miodu 
na serca zebranych. Muzycy zagrali polskie kolędy zachowując 
przez cały czas trwania widowiska bliski kontakt z publicznością, 
radośnie kolędującą wraz z nimi. Czuć było magię Świąt Boże-
go Narodzenia, wzruszenie, które udzieliło się wszystkim oraz 
mnóstwo dobrych emocji. 

Rok 2017 już za nami. To trzeci rok V kadencji Rady Powiatu Lwó-
weckiego i Zarządu Powiatu. Czas na podsumowania. Starosta Lwówec-
ki Marcin Fluder w rozmowie z Marzeną Wojciechowską omawia naj-
ważniejsze przedsięwzięcia powiatowe ubiegłego roku.

Edukacja ponadgimnazjalna to jedno z najważniejszych statutowych 
zadań powiatu. Jaki był ten rok dla edukacji?

Ubiegły rok obfitował w kilka projektów w sposób znaczący podnoszą-
cych atrakcyjność szkół powiatu lwóweckiego. Z RPO dla województwa 
dolnośląskiego na lata 2014-2020, wspólnie z powiatem bolesławieckim, 
realizowane są dwa projekty edukacyjne. W ramach tychże w szkołach 
ogólnokształcących i zawodowych powstają nowoczesne pracownie: bio-
logiczna i komputerowa w ZPEW w Lwówku Śląskim, sieci komputero-
wych oraz diagnostyki w ZSOiZ w Lwówku Śl., mechatroniki, elektro-
techniki i elektroniki samochodowej, żywienia i usług gastronomicznych 
w ZSET w Rakowicach Wielkich oraz pracownia leśna w ZSOiZ w Gry-
fowie Śląskim. Również licea ogólnokształcące powiatu zyskały nowo-
czesne pracownie. Znajomi nauczyciele mówią mi, że zarówno ucznio-
wie, jak i oni są bardzo zadowoleni. Wykorzystując środki unijne udało 
nam się otworzyć oddział przedszkolny dla pięciorga niepełnosprawnych 
dzieci, który od września funkcjonuje przy ZPEW w Lwówku Śląskim.
Sen z powiek spędzają samorządowcom zazwyczaj drogi. Czym tutaj 
może pochwalić się powiat?

Trudno przeprowadzać gradację ważności, bo każda droga 
wymagająca remontu jest istotna, po każdej i przy każdej jeż-
dżą i mieszkają ludzie, ale do najważniejszych zadań drogowych 
w 2017 r. należy z pewnością przebudowa 2 km drogi Rębiszów – 
Przecznica (wartość inwestycji to 1 948 627,50 zł). Oprócz środ-
ków powiatu lwóweckiego, pozyskano 1 227 768 zł z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz 350 tys. 
z gminy Mirsk.

Bardzo cieszymy się, że po latach starań mogliśmy w końcu uporać 
się z remontem ulicy Floriańskiej w Gryfowie. To długo wyczekiwane 
zadanie. Wartość robót wyniosła prawie milion złotych. Remont sfinan-
sowano dzięki dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego, 100 tys. zaś do-
łożyła Gmina Gryfów. Pozostałe środki pochodziły z budżetu powiatu 
lwóweckiego.

Kolejnym ważnym zadaniem była przebudowa prawie 2 km drogi 
Dworek-Pieszków, która kosztowała prawie 1 milion zł. Ponad 336 tys. 
pochodziło ze środków Nadleśnictwa Lwówek Śląski, ponad 154 tys. sta-
nowiła zaś dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego, 50 tys. dołożyła 
Gmina Lwówek. Pozostałe środki zabezpieczyła Rada Powiatu Lwówec-
kiego. Muszę podkreślić w tym miejscu jeden istotny fakt. Nie bylibyśmy 
w stanie zrobić tyle kilometrów dróg powiatowych, gdyby nie pomoc 
gmin oraz Nadleśnictwa Lwówek Śląski. Chciałbym podziękować bur-
mistrzom Andrzejowi Jasińskiemu, Olgierdowi Poniźnikowi, Marioli 
Szczęsnej oraz Radom Gmin: Mirska, Gryfowa oraz Lwówka za finan-
sową pomoc przy realizacji zadań drogowych. Bez tej pomocy nie byłoby 
tych aż trzech dużych zadań. To świetny przykład tego, że tylko współ-
praca samorządowców jest gwarantem sukcesu.
Czy projekty edukacyjne to jedyne wykorzystujące środki unijne?

W 2017 realizowaliśmy dwa projekty w ramach RPO dla Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. Pierwszy z nich to termomodernizacja trzech bu-
dynków użyteczności publicznej: sala gimnastyczna w ZSOiZ w Lwówku 
wraz z wymianą kotła c.o. oraz dwóch budynków Domu Pomocy Spo-
łecznej w Mirsku. Realizacja zaplanowana jest na lata 2017 oraz 2018. 
Wartość projektu to niemal 2 miliony zł. Drugi z projektów dotyczy usług 
geodezyjnych i polega na stworzeniu Platformy Usług Geodezyjnych – 
PEUG. Projekt zakłada modernizację zasobów geodezyjno-kartograficz-
nych oraz udostępnianie ich w formie e-usług. To z pewnością przełoży 
się na jakość obsługi klientów. 
Czy plany na 2018 r. są równie ambitne?

W dużym skrócie: kontynuujemy projekt termomodernizacyjny sali 
gimnastycznej ZSOiZ w Lwówku Śląskim oraz budynków DPS w Mir-
sku, planujemy także modernizację bloku operacyjnego w Powiatowym 
Centrum Zdrowia. Staramy się, aby nasze działania przekładały się na 
zrównoważony rozwój powiatu. 
Dziękuję za rozmowę.

Powiatowy Koncert 
Noworoczny w Lubomierzu

Więcej fotografii na fb Starostwa Powiatowego – www.fb.com/powiatdlw
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10 grudnia w niedzielne popołudnie do Młyńska zawitał Mikołaj.  
Ze względu na zamkniętą miejscową świetlicę, przekazanie słodkich pa-
czek odbyło się na placu zabaw. Oczekując na najważniejszego w tym 
dniu gościa, dzieci miały okazję spędzić czas w ruchu oblegając sprzęty 
na placu zabaw. Lekko zmarznięte doczekały się wręczenia paczek przez 
Mikołaja. Przybyłe dzieci oznajmiły chórem, że były grzeczne i zasługują 
na paczkę. Dzieci mają jednak nadzieję doczekania się w następnym roku 
nowej świetlicy, gdzie będą oczekiwały na Mikołaja w ciepłym i nowym 
pomieszczeniu, w którym będzie można przeprowadzić różne gry i zaba-
wy. Podziękowanie dla pani Katarzyny Stec oraz Mikołaja.  

3 grudnia 2017 r. dzieci z naszego sołectwa odwiedził Święty Mikołaj. 
Wraz ze swoją pomocnicą wręczyli wszystkim dzieciom paczki. Pan rad-
ny Jerzy Guzy przygotował dla wszystkich dzieci dodatkowo czekolady. 
Przybycie zacnego gościa poprzedził teatrzyk Krak-Art w przedstawieniu 
pt. „Śpiąca Królewna”. Nagłośnienie, oprawę muzyczną oraz efekty spe-
cjalne w postaci baniek mydlanych zapewnił Impuls Music Marcin Jura-
lewicz. Dziękuję za pomoc w organizacji Małgorzacie Makuchowskiej, 
Justynie Wesołowskiej, Filipowi Kani oraz Ani Pasiak.

sołtys sołectwa Wieża Barbara Pasiak

Podziękowanie
Sołtys sołectwa Wieża serdecznie dziękuje osobom, które pomimo 

mnóstwa własnych, codziennych obowiązków w okresie przedświątecz-
nym znalazły czas, aby pomóc przy sprzątaniu świetlicy wiejskiej w Wie-
ży po wymianie instalacji elektrycznej (a było co sprzątać) i powieszeniu 
nowych karniszy państwu: Bożenie Burak, Małgorzacie Makuchow-
skiej, Jerzemu Guzemu oraz Jerzemu Pasiakowi. Ponadto dziękuję 
panu Franciszkowi Tyszkowcowi za naprawę tablic ogłoszeniowych po 
huraganie oraz Kamilowi Sobocińskiemu za transport tablic. Jeszcze raz 
dziękuję, jesteście wielcy!

Mikołajki w WieżyMikołaj w Młyńsku

Sołtys Młyńska Maria Sosnowska
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W SP w Gryfowie
Dzień pluszowego misia

24 listopada 2017r. obchodziliśmy w Szko-
le Podstawowej w Gryfowie Śląskim – „Świa-
towy Dzień Pluszowego Misia”. W tym dniu 
p. bibliotekarka Agnieszka Guzy przebrana za 
pluszowego misia, witała na parterze wszyst-
kich uczniów, rodziców i nauczycieli częstując 
cukierkami.

Miś odwiedził wszystkie klasy I-III i opo-
wiadał prawdziwą historię Pluszowego Misia, 
która bardzo się podobała uczniom.

W tym dniu, uczniowie przyszli do szkoły ze 
swoimi milusińskim a kto wypożyczał książki 
w bibliotece ze swym pluszowym przyjacielem, 
otrzymywał „małe co nieco” od patrona biblio-
teki Kubusia Puchatka.

 

W grudniu grono czytelników biblioteki im. Kubusia Puchatka w Szkole Podstawowej w Gry-
fowie Śląskim powiększyło się o nowych czytelników. Pierwszoklasistom zostały wręczone kar-
ty biblioteczne uprawniające do korzystania ze zbiorów szkolnej biblioteki. Ceremonię pasowa-
nia poprowadziła Pani bibliotekarka Agnieszka Guzy przy udziale uczniów klas starszych, którzy 
przebrali się za postacie z bajek. Najważniejszą była oczywiście Książka, która wielkim ołówkiem 
dokonała pasowania na rycerza książki, czyli czytelnika. A Kubuś Puchatek składał gratulacje każ-
demu czytelnikowi z osobna. Uczniowie złożyli uroczystą przysięgę w obecności przyjaciół Kubusia 
Puchatka: Pana dyrektora Dariusza Zatońskiego, Pani wicedyrektor Jadwigi Hawryluk, Krasnali, 
Kota w butach, Prosiaczka, Tygryska, Królika oraz postaci z innych bajek o dbałość i poszanowanie 
dla książek. Następnie każdy czytelnik wypożyczył swoją pierwszą książkę. 

W atmosferze zabawy i rozrywki poznali również zasady zachowania się w bibliotece i czytelni. 
A na zakończenie wszyscy stanęli do pamiątkowego zdjęcia. 

(…) W tym roku szkolnym dzieci z klas eduka-
cji wczesnoszkolnej przeniosły nas w bardzo odle-
głe czasy, by przybliżyć historię narodzin Jezusa 
w chylącej się szopie betlejemskiej. Uczniowie 
włożyli w przygotowanie tego pięknego widowi-
ska mnóstwo pracy, energii i serca. Mali aktorzy 
po mistrzowsku poradzili sobie z początkową 
tremą i szybko zjednali sobie przychylność pu-
bliczności. (…) Jak na jasełka przystało, nie za-
brakło śpiewu. Pojawiły się dobrze znane i lubiane 
polskie kolędy, ale i pastorałki wprowadzające 
ogromną radość. Tu jak zawsze mogliśmy liczyć 
na wsparcie niezastąpionej grupy wokalnej, pro-
wadzonej przez Macieja Styszyńskiego. Dzieci 
wraz ze swoimi wychowawcami przygotowały 
także piękną dekorację, która wprowadzała nas 
w nastrój świąteczny.(…). Nad przygotowaniami 
uczniów do jasełek czuwały Ewa Niebieszczańska 
(wych. kl. 1b), Marzena Styszyńska (wych. kl. 2a)  
i Agnieszka Zwierzańska (wych. kl 3c). Podczas 
tego przedświątecznego spotkania zostały rów-
nież ogłoszone wyniki konkursu stypendialnego 
USKI. W bieżącym roku szkolnym laureatem tej 
nagrody został Mikołaj Wolar – uczeń klasy VII a. 
Nagrodę i pamiątkowy dyplom wręczył mu Artur 
Czelny – Dyrektor regionalny USKI z Krakowa.

Podczas jasełek gościliśmy również burmistrza 
Olgierda Poniźnika oraz dyrektor M-GOK Annę 
Michalkiewicz. Serdecznie dziękujemy za pań-
stwa obecność, którą na pewno docenili również 
młodzi aktorzy. (...)

Pasowanie na czytelnika

A. Guzy

Hej kolęda, kolęda 
jasełka w Szkole Podstawowej

E. Fedczyszyn

Aktyw biblioteczny
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W SP w Uboczu
JasełkaPomagamy ptakom

Z końcem 2017 roku zakończyły się działania związane z projektem 
edukacyjnym „Mamy kota na punkcie mleka” uczniowie klas I-III pod 
kierunkiem Alicji Celejowskiej brali udział w konkursie, którego głów-
nym celem było wzmocnienie pozytywnego wizerunku mleka i produk-
tów mlecznych pochodzących z Polski. Na zajęciach dzieci poznawały 
mleko i oraz jego przetwory podczas wykonywania różnych działań m.in. 
systematycznie korzystano ze strony internetowej: www.kochammleko.pl. 
– (ciekawostki, gry edukacyjne, aktualności); przeglądano gazetki sklepo-
we, w których wyszukiwano produkty mleczne; wykonywano różne prace 
plastyczne i gazetki klasowe związane z projektem; gromadzono produkty 
mleczne, z których odczytywano ich wartości odżywcze; wykonywano 
doświadczenia – wpływ wapnia na zęby i kości i jego brak w organizmie; 
poznawano sposoby wykonywania koktajlu mleczno-owocowego oraz kul-
turalnego spożywania; oglądano teatrzyk „O Kotku Mlekotku”; układano 
rymowanki; słuchano wierszy i opowiadań o ww. tematyce; podsumowano 
wiedzę i zdobyte umiejętności podczas wykonywania zadań w książeczkach 
„Wyprawa z kotem Mleczysławem”, w trakcie których w sposób zabawowy 
wzbogacano wiedzę i ciekawostki o mleku i produktach mlecznych; Brano 
udział w konkursach

Uczniowie uczestniczący w projekcie otrzymali książeczkę „Wyprawa 
z kotem Mleczysławem”, certyfikat umieszczony w książeczce za aktyw-
ny udział w zabawie, ołówek i worek z logo projektu.

Uczniowie uczęszczający na koło przyrodnicze i ekologiczne prowa-
dzone przez Alicję Celejowską dbają o zwierzęta i ptaki zimą. Zorgani-
zowali konkurs na ekologiczny karmnik. Na świerku przed szkołą urzą-
dzili choinkę dla ptaków, na której umieścili przysmaki dla sikorek: m.in. 
słoninkę i kule tłuszczowo-nasienne. Wybrali się również na wycieczkę 
do pobliskiego paśnika z przysmakami dla zwierząt.

 Zaśnieżony las zachęcił uczestników do poszukiwania i rozpozna-
wania tropów zwierzęcych oraz  pokonywania naturalnych przeszkód. 
Szkolny Ptasi Patrol przypomniał wszystkim uczniom o pełnym karm-
niku za oknem w klasie. Ta pora roku jest bardzo trudna do przetrwania 
dla ptaków, dlatego dbajmy o nie i systematycznie dokarmiajmy zarówno 
w szkole, jak i w domu. Ptaki już nam dziękują.

 W wyniku przeprowadzonego 18 grudnia 2017 roku wśród uczniów 
i nauczycieli głosowania na najciekawszy karmnik I miejsce zajął karmnik 
Mai Radkiewicz z kl.3, II miejsce Bartosza Hasiaka z kl.3. Karmnik 
Mai zostanie umieszczony przed szkołą, natomiast Bartka za oknem kla-
sy trzeciej. Gratulujemy trzecioklasistom i ich rodzicom za piękne prace.

Świąteczna atmosfera zapanowała w naszej szkole 21 grudnia. W tym 
dniu odbyła się Szkolna Wigilia, podczas której uczniowie, nauczycie-
le i pracownicy szkoły podzielili się opłatkiem. Nasi zdolni uczniowie 
pod kierunkiem Alicji Jaworskiej i Alicji Kuźniarz przygotowali jasełka. 
Usłyszeliśmy i wspólnie wykonaliśmy najpiękniejsze polskie świąteczne 
kolędy. W tym szczególnym dniu gościliśmy burmistrza Olgierda Poniź-
nika oraz księdza proboszcza Krzysztofa Żmigrodzkiego, a także rodzi-
ców i sympatyków szkoły.

Mamy kota na punkcie mleka

Wyniki konkursu szkolnego 
na karmnik dla ptaków

Monika Maciejko, Alicja Celejowska
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Okaż serce
W Przedszkolu

Wielkim sukcesem zakończyła się akcja „Okaż serce” zorganizowana 
w Przedszkolu Publicznym w Gryfowie Śląskim, która trwała od listopa-
da do grudnia i miała na celu zbiórkę niezbędnych artykułów dla naszej 
wychowanki, która znalazła się w trudnej sytuacji materialnej. Dzięki 
wielkiej ofiarności rodziców dziewczynka otrzymała wielką paczkę, która 
tuż przed świętami Bożego Narodzenia przyniosła wiele radości i wzru-
szenia, a wśród rzeczy znalazły się między innymi: biurko, fotel, łóżko, 
lampka, dywanik, artykuły szkolne, zabawki, słodycze. serdecznie dzię-
kujemy wszystkim darczyńcom, że okazaliście tak „wielkie serce”.

W grudniu w grupie „Tygryski” odbyły się warsztaty dekorowania pier-
ników. W atmosferze świątecznych przebojów przedszkolaki ze swoimi 
opiekunami pieczołowicie ozdabiały ciasteczka. Zabawy i radości było co 
nie miara, a mile spędzony czas został upamiętniony w postaci zdjęć.

Uwaga krwiodawcy ! 
28 lutego od godziny 10.00 do 13.00 w budynku ZSOiZ w Gryfowie 

przy ulicy Wojska Polskiego 20 odbędzie się akcja poboru krwi. 
Tego dnia będzie można przystąpić do Bazy Niespokrewnionych Dawców Szpiku. 
Organizatorzy: ZSOiZ w Gryfowie i Rejonowa Stacja Krwiodawstwa w Wałbrzy-

chu serdecznie zapraszają. Bliższe informacje : Elżbieta Świercz 605 121 824

W ramach projektu „Staże zagraniczne dla 
uczniów i absolwentów szkół zawodowych 
oraz mobilność kadry kształcenia zawodo-
wego” pod nazwą „Leśnicy i informatycy na 
praktykach zagranicznych” realizowanego 
ze środków PO WER na zasadach programu 
Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia Za-
wodowe w szkole odbyło się spotkanie z przed-
stawicielem Organizacji Partnerskiej w Irlandii 
project manager Patrycją Pilarek.

W listopadzie 2017 roku szerszemu gronu 
szkolnej młodzieży przedstawiona została dzia-
łalność doświadczonej irlandzkaiej firmy YIT 
działającej w dziedzinie rozwoju zawodowego 
i edukacji już od 10 lat, wniesiony wkład w reali-
zację projektu, ogólne informacje o programie 
stażowym i zasadach jego odbycia, zwyczajach 
Irlandczyków goszczących naszych uczniów 
oraz korzyściach wynikających z udziału w mo-
bilności w państwie anglojęzycznym.

Następne spotkanie już w lutym 2018r. We-
zmą w nim udział uczniowie zakwalifikowani 
do projektu oraz nauczyciele zaangażowani 
w realizację przedsięwzięcia.

Koordynator projektu Renata Nowak

 Przedstawiciel Your International Training Irlandia 
 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gryfowie Śląskim

Warsztaty bożonarodzeniowe
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Monika Maciejko, Alicja Celejowska

Ogólnopolski Finał XVII edycji Szlachetnej Paczki – „Weekend Cu-
dów” – już za nami. Odbył się ponad miesiąc temu – 9-10 grudnia 2017 
roku. Po raz pierwszy uczestniczyła w nim także gryfowska ekipa, która 
utworzyła tu nowy, paczkowy rejon (oby na dłużej niż rok...). W skład 
gryfowskiej drużyny weszło pięcioro wolontariuszy – SuperW – z Mirska, 
Giebułtowa oraz Wolbromowa: Tomasz Roman (lider rejonu), Paulina 
Sawicka, Jerzy Roman, Sandra Winnik i Marcin Lewandowski. Sie-
dzibą naszego magazynu był M-GOK przy ul. Kolejowej. 

Te dwa grudniowe dni to był nie tylko czas intensywnej i ciężkiej 
pracy, ale także fantastycznego niesienia mądrej pomocy potrzebującym 
bliźnim. Ponadto wspominając wizyty u rodzin, na myśl przychodzą też 
takie słowa jak: szok, radość, zaskoczenie, dobro, piękno, wzruszenie, 
niespodzianka, łzy, super... I właśnie pozytywne oraz sympatyczne emo-
cje pochodzące od rodzin są kwintesencją Paczki. 

Ogromnym sukcesem miejscowego rejonu jest to, że każda z „na-
szych” rodzin znalazła swojego Darczyńcę – dokładnie wszystkie osiem, 
które pojawiły się w ogólnopolskiej bazie SzP. Natomiast łączna liczba 
Darczyńców w rejonie Gryfów Śl. wyniosła 391 osób. 
Nasze bardzo serdeczne podziękowania za pomoc w realizacji oraz prze-
biegu dwóch dni Finału należą się: M-GOK w Gryfowie Śl., Bibliotece 
Publicznej w Gryfowie Śl., OSP Proszówka (pani Kamili Zajączkowskiej 
oraz panom: Sebastianowi Zajączkowskiemu, Przemysławowi Okulow-
skiemu, Pawłowi Dubielowi, Piotrowi Dąbrowie), MGOPS w Gryfowie 
Śl., pani Agacie Pender z ZSOiZ, młodzieży szkolnej (Nikoli Kiryk, Wik-
torii Nowickiej, Wiktorii Żol, Weronice Janaszek, Oskarowi Jezierskiemu, 

Debiut Paczki w Gryfowie! 

Motto: „Uważam, że nie może być tak, że czym więcej pomocy, tym więcej potrzebujących. Chcemy pomagać tak, aby ludzie sami radzili sobie w życiu. Nie 
chcemy biedy. Nie chcemy rekordów. Chcemy prawdziwej miłości wzajemnej. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!”

Ksiądz Jacek Wiosna Stryczek, pomysłodawca Szlachetnej Paczki

Norbertowi Komanowi), kilkunastu anonimowym i dobrym aniołom oraz 
Aleksandrze Szewczyk (Koordynatorce Regionalnej Szlachetnej Paczki). 

Zaangażowanie tych wszystkich ww. osób i instytucji pozwoliło nam 
uczynić bardzo dużo dobrego w dość krótkim czasie dla kilkunastu po-
trzebujących osób! Było warto! Potwierdziło się, że PACZKA ŁĄCZY 
LUDZI, a nie rzeczy.

 Podsumowanie Szlachetnej Paczki 2017 
– wyniki ogólnopolskie i pogrubione z rejonu Gryfów Śląski.

• Liczba rodzin, które otrzymały pomoc: 20 073 / 8
• Łączna wartość przekazanych paczek: 53 673 499 zł / 24 612 zł
• Średnia wartość paczki dla jednej rodziny: 2 689 zł / 2 735 zł
• Łączna liczba osób połączonych przez Paczkę: 810 351 / 425
• Średnia liczba osób robiących paczkę: 36 / 43
• Liczba wolontariuszy: ponad 12 tys. / 5
• Liczba rejonów: ponad 600 / 1

Zapraszamy do polubienia i częstych odwiedzin 
naszych stron na Facebooku: 

www.fb.com/Szlachetna-Paczka-Rejon-Gryfów-Śląski
www.fbcom/szlachetna.paczka.dolnoslaskie/
www.fb.com/szlachetna.paczka/
oraz do zajrzenia na oficjalną stronę internetową SzP: 
www.szlachetnapaczka.pl

Korzystałem, m.in. z danych Szlachetnej Paczki Marcin Lewandowski

Gryfów lubi Paczkę
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Spotkanie promujące książkę „Wieża” odbyło się 15 grudnia w biblio-
tece. Frekwencja przerosła możliwości lokalowe organizatorów, galeria 
biblioteki publicznej pękała w szwach, nie wszyscy niestety się zmieścili, 
część gości musiała zadowolić się miejscami stojącymi w sąsiednim po-
mieszczeniu. Tak oto gryfowianie po raz kolejny udowodnili, że kochają 
historię swojego miasta i gminy, żywo się nią interesują i chcą uczestni-
czyć w wydarzeniach tę historię promujących.

Autorami książki „Wieża” są Robert Skrzypek i Jerzy Guzy, wydawcą 
jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gryfów Śląski, w której książkę 
można zarówno wypożyczyć, jak i nabyć.

O autorach (z noty biograficznej w książce):
Jerzy Guzy – od urodzenia mieszka w Wieży. Członek Rady Sołeckiej 
w latach 2007-2011 Radny Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski VI i VII 
kadencji Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska. Przewodniczący Społecznej Komisji Mieszkaniowej, członek 
zespołu folklorystycznego „Sołtysowe Gryfinki”. 

Odznaczony medalem „Zasłużony dla Rolnictwa” oraz srebrną Od-
znaką „Za opiekę nad zabytkami”. W 2015r. uzyskał tytuł „Społecznika 
Roku” w Gminie Gryfów Śląski. Książka „Wieża” to jego debiut autorski.

Robert Skrzypek – rodowity gryfowianin. Ratownik medyczny w Pogoto-
wiu Ratunkowym. Regionalista, kolekcjoner pamiątek związanych z gminą 
i miastem Gryfów Śląski, pasjonat historii nie tylko naszego miasta. Bar-
dzo aktywny działacz społeczny (wiceprezes Klubu Honorowych Dawców 
Krwi, sekretarz i członek zarządu Gryfowskiego Klubu Sportowego „Gryf ”, 
założyciel i pierwszy prezes Towarzystwa Miłośników Gryfowa Śląskiego 
(po reaktywacji), przewodniczący Komitetu Fundacji Sztandaru dla OSP 
Gryfów Śl. Życzliwy ludziom i zaangażowany społeczne. Odznaczony za 
swoją działalność przez Strażaków, Sybiraków, Kombatantów, PCK. Jest 
posiadaczem brązowej odznaki honorowej PZPN oraz srebrnej „Za opiekę 
nad zabytkami”. 

Odznaczony w 2014 roku „Złotą Rybką” za zasługi dla miasta Gry-
fowa Śląskiego. Jest także aktywnym samorządowcem - radnym czterech 
kadencji, w czasie których był wiceprzewodniczącym, a od 11 lat przewod-
niczącym Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śl. 

Autor wielu wystaw fotograficznych, zdjęć publikowanych w regional-
nych wydawnictwach, widokówkach oraz autor książek o Gryfowie Ślą-
skim:
„Gryfów na dawnej pocztówce”
„60 lat klubu sportowego Gryf Gryfów Śląski”
„Gryfów Śląski w latach 1945-2008” 
„Szkoła Podstawowa w Gryfowie Śląskim 1960-2015”.

6 stycznia w świetlicy wiejskiej w Krzewiu Wielkim odbyło się spotka-
nie noworoczne mieszkańców. Inicjatorem spotkania było Stowarzysze-
nie Rozwoju Krzewia Wielkiego KRZEW wraz Radą Sołecką i sołtysem 
oraz Kołem Gospodyń Wiejskich. Uroczystość uświetnił między innymi 
występ zespołu herodowego z Krzewia Wielkiego,który przedstawił dra-
mat króla Heroda w wersji komediowej. Poszczególne role odegrali: król 
– T. Jagiełło, Marszałek – W. Kosior, Żołnierze – J. Jagiełło i R. Kory-
towski, Anioł – W. Jagiełło, Śmierć – M. Bentkowska, Żyd – R. Łoziński 
i Diabeł – Sz. Zub. Po przedstawieniu, sołtys Krzewia Wielkiego Anna 
Wieliczko wraz burmistrzem Olgierdem Poniźnikiem złożyli mieszkań-
com życzenia noworoczne. 

Następnie gościnnie wystąpiły zarazem rozpoczynając kolędowanie 
uczennice Szkoły Podstawowej w Gryfowie: Nikola Simon i Ewelina 
Styszyńska oraz Zuzanna Kopczyńska i Małgorzata Szostak z Radonio-
wa. Na wydarzenie przybyło wielu mieszkańców sołectwa. Organizato-
rzy serdecznie dziękują:wszystkim paniom za upieczenie ciast i przygo-
towanie spotkania, państwu Katarzynie i Andrzejowi Adamowiczom 
za wypożyczenie choinek oraz panu Mariuszowi Swastkowi za oprawę 
muzyczną.

Gryfowianie kochają historię

Spotkanie noworoczne 
w Krzewiu Wielkim 

M.
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W grudniu w wielu domach można poczuć 
zapach świąt za sprawą wypiekanych wówczas 
pierników. Taki piernikowy aromat zagościł 
również w bibliotece dziecięcej. 

14 grudnia mimo niesprzyjającej spacerom 
pogody, do biblioteki dotarli uczniowie klasy I 
b Szkoły Podstawowej w Gryfowie wraz z opie-
kunką Ewą Niebieszczańską. Wcześniej wyko-
nali projekt świątecznych pierniczków na papie-
rze, a podczas spotkania otrzymali prawdziwe 
pierniczki do ozdabiania. Samodzielne deko-
rowanie i ozdabianie świątecznych ciasteczek, 
które upiekł specjalnie dla dzieci z Gryfowa pan 
Maciej Ostaszewski z Sosnowca, wzbudziło 
ogromne emocje.

Pana Macieja poznałam podczas „Agatowe-
go Lata” we Lwówku Śląskim. Na kiermaszu 
wystawiał pierniczki własnego wypieku (było 
ich mnóstwo, przeróżne wzory, kolory i kształ-
ty). Po rozmowie obiecał przysłać do gryfow-
skiej biblioteki pierniczki na Mikołaja i  oka-
zał się być bardzo słowny. Przysłał ciasteczka 
w różnych kształtach (i za darmo) do naszej bi-
blioteki. W imieniu dzieci i swoim chciałabym 
mu serdecznie podziękować za pamięć i wspa-
niałomyślność. 

Do naszych kulinarnych zajęć dołączyła też 
pani Teresa Ciereszko, która wykonała koloro-
wy lukier i pomagała dzieciom w ozdabianiu 
pierniczków. Pierniczki ozdabiały też dzieci 
z koła bibliotecznego oraz uczniowie klasy IIa 
ze SP w Gryfowie Śląskim wraz z opiekunką 
Marzeną Styszyńską. 

Cudnie ozdobione pierniczki dzieci zabrały 
do domu ciesząc się swoimi umiejętnościami, 
którymi mogły pochwalić się przed rodzicami. 
Raz jeszcze dziękujemy panu Maciejowi, bo 
to dzięki niemu takie zajęcia mogły się odbyć 
w naszej bibliotece.

Ukazała się się najnowsza powieść Elżbiety Śnieżkow-
skiej-Bielak Taniec z psychopatą. Już 26 stycznia (piątek) 
o godz. 17.00 w gryfowskiej Bibliotece Publicznej odbędzie 
się spotkanie promujące książkę. Serdecznie Państwa zapra-
szamy.

A tak opisuje książkę autorka:
Jest to kobieca powieść obyczajowo-psychologiczna, której 

akcja dzieje się współcześnie Na Dolnym Śląsku. Opowiada 
o destrukcyjnej miłości, lęku, upokorzeniu, poszukiwaniu 
zemsty i przebaczeniu. Jest to również powieść o wielkich 
pasjach, sztuce i inspiracjach twórczych, a także o rodzinie, 
przyjaźni i szacunku. Akcja utworu rozgrywa się na tle buj-
nej, karkonoskiej przyrody, w miastach i galeriach sztuki. Po-
kazuje cierpienie i szczęście, ciemne i świetliste strony życia. 
Czytając tę pozycję, można zajrzeć w najtajniejsze zakamarki 
ludzkiej duszy.

Świąteczne pierniczki pana Macieja w bibliotece

Taniec z psychopatą
spotkanie promocyjne w bibliotece

Jolanta Kuczyńska
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Był taki zespół...
TRIO

Zespół TRIO był ostatnim bandem, który 
grał w restauracji „Piastowska” w Gryfowie 
Śląskim. Słynny lokal zamknięto 2 lutego 
1972 r. Przypomnę, że dancingi odbywały się 
tu w  soboty i niedziele, a frekwencja zawsze 
była stuprocentowa. Tak się bawił Gryfów 
przed laty!

Na zdjęciu od lewej:
Zygmunt Bodak – klawisze, Józef Woj-

narowski (z Olszyny) – perkusja, Edward 
Wilkiel – gitara basowa. Zdjęcie wykonano 
10 września 1972 r. 

Zygmunt Bodak

Będę świadkiem w sądzie.
 Czego mam się spodziewać, jak się zachować?

Zanim przejdę do tego jak zachować się w sądzie i czego możemy się 
spodziewać, to przypomnę parę zdań o odbieraniu listów poleconych, 
w tym przesyłek sądowych. Wezwanie sądowe – zawiadomienie o termi-
nie rozprawy zostanie do nas wysłane listem poleconym z tzw. zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru korespondencji. W razie naszej nieobecności 
listonosz pozostawi nam awizo z informacją, iż list jest do odebrania 
w placówce pocztowej w terminie 7 dni. Po upływie tego terminu zosta-
nie dostarczone nam drugie awizo, z kolejną informacją o odbiorze listu 
w terminie 7 dni. W sumie list na poczcie będzie na nas czekał 14 dni, zaś 
po bezskutecznym upływie tego terminu zostanie zwrócony do sądu, a sąd 
może uznać kierowaną do nas korespondencję za skutecznie doręczoną. 
W tej sytuacji pamiętajmy, że brak odbioru korespondencji wiąże się dla 
nas z negatywnymi skutkami, a mianowicie sąd może ukarać nas grzyw-
ną za nieusprawiedliwione niestawiennictwo (w praktyce są to grzywny 
w wysokości kilkuset złotych) lub w przypadku bardzo opornego świadka 
sąd może zarządzić przymusowe doprowadzenie w asyście policji, a nawet 
w skrajnych przypadkach zastosować areszt, więc nie ma żartów.

Odebrałem wezwanie, co teraz?
Wezwanie trzeba dokładnie przeczytać, na nim znajdziemy adres sądu, 

datę i godzinę przesłuchania oraz nr sali sądowej. Do wezwania zawsze 
dołączone jest pouczenie o prawach i obowiązkach świadka, które niestety 
nie zawsze wszyscy czytają, niemniej jednak je również trzeba dokładnie 
przeczytać, bo tam będą informacje o konsekwencjach niestawiennictwa, 
możliwości usprawiedliwienia nieobecności, czy też możliwości uzyskania 
zwrotu kosztów związanych ze stawiennictwem w sądzie.

Co będzie nam potrzebne w sądzie?
Wybierają się do sądu musimy pamiętać o naszym wyglądzie, nasz 

ubiór musi odpowiadać powadze sądowej, a zatem należy ubrać się 
schludnie (duży dekolt w bluzce, wyzywający makijaż raczej nie są wska-
zane). Musimy mieć ze sobą dokument tożsamości np. dowód osobisty, 
sąd może nas przed przesłuchaniem poprosić o okazanie dowodu celem 
identyfikacji. Warto zabrać ze sobą wezwanie, aby dokładnie wiedzieć 
do jakiej sali sądowej mamy się udać, ponadto może być nam potrzebne, 
jeśli będziemy domagać się zwrotu kosztów. Jeśli chodzi o zwrot kosztów 
to w przypadku przyjazdu środkami komunikacji publicznej dobrze mieć 
przy sobie bilet, a jeśli przyjedziemy samochodem prywatnym, to należy 

Prawnik radzi
W styczniowym odcinku naszego cy-
klu prawnik pani Bernadetta Baszak 
radzi jak zachować się w sądzie.

mieć dowód rejestracyjny pojazdu. W niektórych sądach przed wejściem 
możemy spotkać kontrolę na tzw. bramkach, nie powinniśmy mieć przy 
sobie „podejrzanych przedmiotów” np. scyzoryków, gazów łzawiących, 
metalowych pilniczków do paznokci itp., bo mogą być z tego tytułu nie-
przyjemności.

Czekamy przed salą sądową.
Koło drzwi znajdziemy tzw. wokandę, możemy sprawdzić czy na niej 

znajduje się sprawa, w której będziemy przesłuchiwani, oraz sprawdźmy 
czy nie nastąpiła zmiana sali. Nie wchodzimy na salę sądową bez wezwa-
nia, za każdym razem protokolant wychodzi i „wywołuję” sprawę, albo 
wywołuje poszczególnych świadków po nazwisku. Warto też wiedzieć 
jak wygląda sala sądowa – na sali znajduje się stół sędziowski, przy któ-
rym siedzi sędzia/sędziowie oraz protokolant, po obu stronach tego stołu 
są ławy dla stron, po środku jest barierka (to tu zajmuje miejsce świadek) 
oraz znajdują się ławy dla publiczności. W większości sądów rozprawy są 
nagrywane w systemie audio-video.

Wchodzimy na salę.
Protokolant wywołuje sprawę i na salę wchodzą wszystkie osoby we-

zwane. Sędzia sprawdza obecność oraz ustala kolejność przesłuchania 
świadków (na termin mogło zostać wezwanych kilu świadków). Na sali 
pozostaje pierwszy świadek, a pozostali są proszeni o jej opuszczenie (nie 
mogą być obecni na sali świadkowie, którzy nie byli jeszcze przesłuchani), 
cierpliwie czekamy na swoją kolej. Zeznania składamy stojąc przy barier-
ce, jeśli ze względu na wiek, bądź chorobę nie możemy stać, to wówczas 
możemy poprosić sąd o zajęcie pozycji siedzącej. W pierwszej kolejności 
sąd zapyta nas o nasze dane, tj. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, 
wiek, zawód, oraz czy jesteśmy spokrewnieni z którąś ze stron. Następ-
nie sąd udzieli nam stosownych pouczeń, może odebrać od nas uroczyste 
przyrzeczenie podczas, którego wszyscy na sali sądowej (za wyjątkiem 
sędziego) stoją i przejdzie do zadawania pytań. Pamiętajmy, że kiedy 
mówimy do sądu to używamy zwrotu „proszę sądu” lub „wysoki sądzie”. 
Pytania mogą zadawać nam również strony procesu i ich pełnomocnicy, 
odpowiedzi udzielamy wówczas kierując się do sądu. Po przesłuchaniu 
możemy zająć miejsce na sali przeznaczone dla publiczności lub możemy 
salę opuścić, w tej sytuacji należy zapytać sędziego czy możemy opuścić 
budynek sądu, gdyż bez wyraźnego zezwolenia nie możemy się oddalić, 
a jeśli sąd chciałby nas jeszcze dosłuchać to w razie naszej nieobecności, 
może nałożyć na nas karę grzywny.

Ciąg dalszy w następnym numerze.

Jeśli mają Państwo pytania związane z zagadnieniem porusza-
nymi przez naszego prawnika, możecie je zadać za pośrednictwem  
Kuriera Gryfowskiego i na jego łamach zostanie udzielona odpo-
wiedź lub też uzyskać nieodpłatną poradę prawną w biurze senatora 
Rafała Ślusarza w każdą środę w godz. od 15.00 do 17.00.
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Książka na styczeń
 
„Bać powinniśmy się jedynie ludzi, 
bo to oni stanowią przyczynę wszelkiego zła, 
od nich wszystko się zaczyna i oni potrafią 
zniszczyć, zabić i pozbawić drugiego człowie-
ka siebie. To ludzie są największymi potworami 
żyjącymi na Ziemi i chyba tak już pozostanie”

W ostatnim czasie przyzwyczaiłam Was do recenzji 
lekkich, raczej niewymagających książek, jednak tym 
razem przyszedł czas na pozycję z zupełnie innej półki. 
Dziś chciałabym skupić Waszą uwagę na „Córce pedo-
fila” Ewy Pirce. 

Cóż może być lepszym wstępem niż sam tytuł 
krzyczący do nas z okładki? Tu raczej nie ma miejsca 

na delikatne, subtelne wprowadzenie w temat, gdyż główny wątek mamy 
podany na tacy. Tak właśnie. Lexi – bo tak nazywa się główna bohaterka 
powieści- jest córką pedofila. Ojciec znęcał się nad nią i molestował od naj-
młodszych lat. Matka odeszła lata wcześniej, a nikogo więcej Lexi nie miała 
i mieć nie chciała, bo i po co? Ludzie zawsze byli dla niej tylko i wyłącznie 
źródłem wszelkiego cierpienia. Pytanie tylko czy skrzywdzona nastolatka da 
się przekonać, że życie wcale nie musi być takie złe?

Już na samym początku, kiedy poznajemy Lexi, uderza nas ogrom niena-
wiści jaką otoczona jest dziewczyna. Oprócz sadystycznego ojca, musi zma-
gać się z szyderstwami rówieśników i ogólną niechęcią społeczeństwa. 

Sandra poleca

Ewa Pirce
Córka pedofila

Kiedy wydaje się, że to już koniec i Lexi decyduje się na ostateczny krok 
niespodziewanie powstrzymuje ją obecność nieznajomego chłopaka, który 
jak się wkrótce okaże, porządnie namiesza w życiu nastolatki. 

Nieoczekiwane wydarzenia sprawiają, że nasza bohaterka w krót-
kim czasie zyskuje dwóch przyjaciół, równie skrzywdzonych przez los jak 
ona sama.  Niestety równie szybko i niespodziewanie jak zyskała przy-
jaciół, tak również może ich stracić i to niezależnie od własnych chęci.  
     Ile wrogości i cierpienia jest w stanie znieść jedna niewinna nastolatka i czy 
po tak traumatycznych przeżyciach uda jej się jeszcze chociaż polubić życie? 
O tym musicie przekonać się sami. 

Kiedy otrzymałam propozycję zrecenzowania „Córki pedofila” bałam się, 
że nie udźwignę tego tematu, że ciężko będzie mi przebrnąć przez lekturę, 
jednak obawy te były absolutnie nieuzasadnione. Autorka przedstawia nam 
całą historię z punktu widzenia głównej bohaterki, co bardzo pomaga wczuć 
się w opowieść, choć muszę przyznać, że nie jest to łatwe doświadczenie, 
gdyż Ewa Pirce stworzyła tak realistyczny świat, że niemal czujemy cały ból 
głównej bohaterki i razem z nią zaczynamy się zastanawiać nad istotą życia a 
także nad śmiercią, której w tej lekturze nie brakuje.   

 „Córka pedofila” to niezwykle emocjonująca historia, która wciąga już 
od pierwszych stron i nie pozwala oderwać się od niej aż do epilogu. Autor-
ka wykreowała niesamowicie realistyczny świat, a świadomość, że historia 
inspirowana jest prawdziwymi wydarzeniami dodatkowo potęguje emocjo-
nalne reakcje, towarzyszące lekturze. Mimo tak ciężkiego tematu książkę 
pochłania się niemalże błyskawicznie, choć wrażliwym duszom polecam 
przed rozpoczęciem lektury zaopatrzyć się w paczkę chusteczek, bo tematyka 
książki nie jest ani lekka, ani przyjemna i niewątpliwie ma to odzwierciedle-
nie w emocjach jakie towarzyszom czytelnikowi. 

„Córka pedofila” to nielekka powieść na poprawę humoru, wręcz prze-
ciwnie, to bardzo obciążająca emocjonalnie historia, którą nawet po jej za-
kończeniu ciężko wyrzucić z głowy, ale mimo tego, a może zwłaszcza dla-
tego jest zdecydowanie warta polecenia, bo czasami warto wyjść z własnej 
strefy komfortu i zobaczyć że świat, nie zawsze jest kolorowy.

Oprac. Sandra Gałka

Zatrzymany sprawca włamania do garażu
W noc sylwestrową, tuż przed samą północą, mieszkaniec Gry-

fowa Śląskiego zauważył, iż nieznany mężczyzna kręci się koło 
garażu przy posesji. Natychmiast poinformował policję na numer 
112. Mężczyzna, który włamał się do garażu, na widok właściciela 
zaczął uciekać. Przybyły natychmiast patrol policji udał się w po-
ścig za złodziejem, zatrzymując go niespełna kilkanaście metrów 
od miejsca zdarzenia. Jak się okazało, 31 letni mieszkaniec Gryfo-
wa Śląskiego, urywając kłódkę, wszedł do garażu z zamiarem kra-
dzieży znajdujących się tam rzeczy, jednak w wyniku spłoszenia 
nie udało mu się nic z garażu wynieść. Obecnie zatrzymany prze-
bywa w policyjnym areszcie i za swój czyn odpowie przed Sądem 
Rejonowym w Lwówku Śląskim, za co grozi mu kara do 10 lat 
pozbawienia wolności. Jednocześnie wskazany przykład pokazuje, 
jak ważne jest natychmiastowe poinformowanie policji w przypad-
ku zauważenia podejrzanego zdarzenia. Nie czekajmy, aż spraw-
dzimy co się stało lub czy uda się nam samym ująć złodzieja, tylko 
w pierwszej kolejności, przed podjęciem jakichkolwiek działań 
poinformujmy o zdarzeniu policję na numer 112.

***
Zatrzymany z narkotykami

Policjanci Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim w trakcie 
działań skierowanych przeciwko przestępczości narkotykowej 
zatrzymali 35 letniego mieszkańca Gryfowa Śląskiego, przy któ-
rym ujawnili metamfetaminę z której można uzyskać 10 porcji. 
Dokonano przeszukania mieszkania ww., a mężczyznę osadzono 
w  olicyjnym areszcie. Za popełnione przestępstwo, za które grozi 
kara pozbawienia wolności, zatrzymany odpowie przed sądem re-
jonowym w Lwówku Śląskim. Źródło: fb lwóweckiej policji
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Baran
Przemiana duchowa wzmoc-

ni twój rower i ciebie. Może 
uruchomić się wyobraźnia! 
Zwiększy się twoja łatwość na-

wiązywania kontaktu z ludźmi o wyższej ro-
werowej wrażliwości. Budzą się w tobie nowe 
rowerowe energie!

 
Strzelec

Jeśli pojawią się napięcia, to 
wskocz na rower i pomknij w 
nieznane. Lepiej nie rozwiązy-
wać skomplikowanych spraw na 

siłę. Nie martw się na zapas. W tym roku na-
bierzesz chęci do życia. Szanuj więc swój rower.

 
Skorpion

Dzięki równowadze we-
wnętrznej pokonasz przeciwno-
ści w oryginalny sposób. Ważne 
rowerowe, tegoroczne decyzje 

podejmiesz w konsultacji z doświadczonymi 
cyklistami. Możesz w tym roku zrobić dużo ki-
lometrów w nieznanych krajach.

 
Waga

Pojawią się wokół ciebie ci, 
którzy twardo jeżdżą rowerami 
po ziemi. Możesz zostać autory-
tetem w sprawach wymagających 

napraw rowerów. Wzmocni się twoja kondycja 
i siła przebicia. Będziesz jechać w sposób sta-
ranny.

 
Panna

Unikaj nerwowych ludzi i 
zaplanuj ciekawe wycieczki ro-
werowe. W tym roku lepiej być 
w środku peletonu i kontrolować 

bieg wydarzeń. Uważaj na swoje reakcje gdy je-
dziesz pod górkę. Warto wykazać się większą 
rowerową elastycznością!

Lew
Czas na twórcze podejście do 

swego bicykla. Będziesz promie-
niować rowerową siłą. Stare na-
wyki i postawy zaczniesz zastę-

pować nową, optymistyczną jazdą na rowerze, 
bardziej przystającą do obecnych warunków 
klimatycznych.

Rak
W tym roku wzrośnie twój ro-

werowy praktycyzm. Swą energię 
skierujesz na użyteczne rowerowe 
przedsięwzięcia, które dadzą kon-

kretne rezultaty. W dążeniu do rowerowego celu, 
pojawi się wytrwałość!

 
Bliźnięta

Twoje rowerowe wibracje mogą 
być odbierana przez otoczenie 
jako słabsze. Możesz w tym roku 
nie być zdolny do koncentrowania 

się na rowerowych wycieczkach tak efektywnie 
jak zwykle. Unikaj nerwowych sytuacji i pedałuj 
mocniej do przodu.

 
Byk

Pobudzi się Twoje zaintere-
sowanie do rowerowego życia 
duchowego. W tym roku możesz 
zacząć pracować bardziej dla zdo-

bycia tajemnic kolarskiego życia. Dla własnych 
osiągnięć, poszerzy się twoja cyklistyczna wiedza 
i świadomość!

 
Koziorożec

Możesz podejmować poważne 
rowerowe decyzje, dotyczące spo-
sobu doskonalenia swojej kondy-
cji. W tym roku fundamentalnie 

zmieni się twoje rowerowe życie. Przejawisz 
twórcze myślenie i dojedziesz do każdej mety.

 

Zaczyna się nowy rok 2018. Każdy obywatel naszego miasteczka za-
stanawia się, co go w nim spotka. Jak potoczą się jego losy? Jaka przy-
szłość czeka nas i nasze miasteczko Gryfów Śląski?

W celu poznania przyszłości dziewięciu utajnionych mężczyzn z gry-
fowskiej loży masońskiej, po dokonanej rytualnej kąpieli w Zakolu Kwisy 
przy pełni Księżyca, udało się boso z pieśnią na ustach oraz w strojach 
organizacyjnych do małego domku przy ulicy Młyńskiej. Tam od wieków 
zamieszkuje wróżka Kasandra. Ją właśnie gryfowscy wolnomularze zapy-
tali o przyszłość naszego miasteczka i losy jego mieszkańców.

Po podrzuceniu drew do ognia, na którym gotował się wielki kocioł 
z zupą konopną, wróżka Kasandra intensywnie wpatrywała się w gotu-
jącą wodę. Momentalnie cały pokój wypełnił się magiczną parą, a sama 
wróżka wpadła w trans i przemówiła:

Wielkie szczęście spotka nasze miasto i jego obywateli albowiem nad 
Gryfowem zawisły dwie planety. To Jowisz i Wenus, które uważane są 
za niewątpliwie korzystne. Patronat Wenus to zapowiedź udanego roku.

W Gryfowie Śląskim szykuje się więcej flirtów, ale i więcej zaręczyn 
i ślubów. Mieszkańcy będą dążyć do bliskich związków, chociaż nieko-
niecznie chodzi o związki małżeńskie. To może być również przyjaźń 
i bliższe relacje z rodziną. Wenus patronuje ciepłym kontaktom z innymi. 
Oczywiście ślub w roku Wenus jest mile widziany, na pewno uroczystość 
zrobi wrażenie, chociaż w 2018 roku dość często zdarzać się będą de-

cyzje podjęte nagle, pod wpływem fizycznego zauroczenia lub też ciąży. 
Budowa żłobka, placu zabaw dla dzieci sprawi, że w Gryfowie Śląskim 
poprawi się demografia. Wenus wspiera miłość rodzicielską, starożytni 
uznawali ją za symbol macierzyństwa. Można więc przypuszczać, że po-
jawi się więcej wyczekiwanych dzieci niż w latach, które mniej sprzy-
jają rodzinom. W 2018 roku dzieci będą radością dla swoich rodziców.  
To jasna strona planety miłości i silna tendencja roku Wenus.

Rozwinie się handel i przemysł wzdłuż ulicy Jeleniogórskiej za sprawą 
przybyłych inwestorów. Powstaną w Gryfowie nowe sklepy, budować się 
będzie wiele nowych domów oraz rozwinie się strefa ekonomiczna.

Tutaj wróżka Kasandra ocknęła się i postawiła horoskop turystyczny 
dla Gryfowa Śląskiego i rowerzystów:

Rok 2018 będzie szczęśliwy i dobry dla ludzi lubiących pomykać przez 
drogi, lasy i knieje na rowerze. Coraz więcej gryfowian docenia ten zwy-
czajny pojazd, kiedyś synonim robotnika jadącego do roboty, czy też rol-
nika pedałującego do gminy zapłacić podatki. Dziś to sympatyczny styl 
życia, spotkania dla zdrowia i zwiedzania na luzie okolicznych miejsco-
wości. Dziś rower łączy pokolenia.

A więc zacznijmy ten 2018 rok Rocznym Rowerowym Horoskopem, 
gdyż będzie to rok, według chińskich przepowiedni zwany Erą Złotego 
Rowera.

Wielka przepowiednia i horoskop rowerowy
dla Gryfowa Śląskiego i jego mieszkańców na rok 2018

Ryby
Zwiększy się skuteczność two-

ich rowerowych działań. W tym 
roku zaskoczysz otoczenie nowym 
rowerem. Zajrzysz do swojego 

wnętrza sportowca i kolarza. Dzięki rowerowej 
aktywności zrealizujesz coś niezwykłego.

 
Wodnik

W tym roku pojawi się możli-
wość stworzenia czegoś stabilne-
go. Napraw więc swój rower, gdyż 
jest to czas pozytywnej rowerowej 

ewolucji, która ułatwi ci lepsze rozumienie isto-
ty życia. Zwróć uwagę na podszepty rowerowej 
intuicji! 

Reasumując: 2018 to będzie szczęśliwy i dobry 
rok dla Gryfowa Śląskiego i jego mieszkańców.

Tak oto rzecze Kasandra
(opracował Jan Wysopal)


