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To był piękny, radosny finał 
WOŚP podczas którego udowod-
niliśmy, że pomaganie jest dziecin-
nie proste. Graliśmy wspólnie „dla 
dzieci małych i bez focha na zakup 
sprzętu dla specjalistycznych szpi-
tali dziecięcych”. Część główna 
i najważniejsza to oczywiście kwe-
sta. Na terenie naszej gminy pieniądze do puszek zbierało 40 wolonta-
riuszy. Analogicznie do poprzednich lat byli to nauczyciele ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Gryfowie Śląskim wraz z uczniami, nauczyciele ze 
Szkoły Podstawowej w Uboczu również z uczniami, młodzież z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim, ucznio-
wie Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z nauczycielami oraz osoby indywi-
dualne. 

Sztab oraz wszelkie działania towarzyszące zlokalizowane były 
w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Zbiórce towarzyszyła część 
artystyczna wypełniona przez wspaniałe występy przygotowane przez 
Przedszkole Publiczne (grupa „Zajączki”), Szkołę Podstawową nr 1 
w  Gryfowie Śląskim (pokaz taneczny), Szkołę Podstawową w Uboczu 
(występ oraz pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej), Stowarzyszenie 
na rzecz Osób Niepełnosprawnych „MOCNI” oraz Zespół Szkół Ogól-
nokształcących i Zawodowych („Śpiewająca Drużyna z ZSOIZ”). Go-
rące emocje towarzyszyły sprzedaży przedmiotów przekazanych przez 
Darczyńców. Kwoty szybowały w kosmos! Najdrożej zlicytowano „kosz 
obfitości” przekazany przez Magdalenę Rękawiczną, bilet na okaziciela 
od Wojciecha Bruchala Prezesa PKS VOYAGER oraz voucher na pobyt 
w SPA w Malinowym Dworze. Efektem było 13.550,00 zł !!! 

Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się kawiarenka, w której moż-
na było skosztować wypieków i słodkości przygotowanych przez druhów 
jednostek OSP gminy Gryfów Śląski na czele z realizatorką pomysłu 
sekretarz OSP w Proszówce Kamilą Zajączkowską i małymi druhami 
Dominiką i Wiktorią (5 lat) oraz Pawłem (5 lat). W kawiarence działa-
ły ponadto Aleksandra Kołataj (OSP Proszówka), Joanna Wolska-Fryc 
(OSP Gryfów), Iza Mikołajczyk (Stowarzyszenie MOCNI) oraz Jakub 
Kaliński. Z kawiarenki do WOŚP trafiło 3.000,04! Pięknie dziękujemy!

Gryfów zagrał dla WOŚP
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WOŚP to również Darczyńcy:
Magdalena Rękawiczna Sklep PIWNICZKA w Gryfowie Śląskim, 
Przedsiębiorstwo Handlowe „Sawczak” S.J., Wojciech Bruchal, Prezes 
PKS Voyager, Hotel Medical SPA Malinowy Dwór w Czerniawie, Beata 
Reszko Studio Urody „BEATA”, Firma „Polmex” w Proszówce, Anna 
Szymonowicz „Szydełkiem Wydziergane”, Mariusz Dragan, Joanna Ma-
łoszczyk, Paweł Zatoński, Mateusz Szeliga, Marta Niebieszczańska, Stu-
dio Paznokci Fashion Nails Monika Szurmiej-Tutaj, Agata Truszkowska, 
Paweł Kuliński Usługi Szewskie, Grzegorz Piejko, Sklep komputerowy 
SOGEN, Olgierd Poniźnik, Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski, 
Jerzy Andrzejczak, Sekretarz Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Zakład 
Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie 
Śląskim, Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki, JANTUR GRYFEX Do-
minik Korpysa, Barbara Pasiak „Izerskie Słodkości u Basi”, Sylwia Hry-
niewicz-Capar Usługi Fryzjerskie, Paweł Rubaj, Tadeusz Jagiełło, Anna 
Gryko, Gabinet Kosmetyczny „Afrodyta”, Klub fitness/siłownia Power 
Gym w Gryfowie Śląskim, Mateusz Królak, Mariusz Kozak, Magda-
lena i Krzysztof August Firma TYTAN z Proszówki, Salon Fryzjerski 
Paulina Stolarska w Gryfowie Śląskim, Joanna Orlita Solarium w Gry-
fowie Śląskim, PHU TRANS JACK Jacek Rybski, Joanna Cena Joanna 
Fashion Nails, Anna Piszczałka, Grzegorz Bielak BIELAK SYTEMY 
ZABEZPIECZEŃ, Anna Zawisza-Paliwoda, Stanisław Jóźwiak,  
Ryszard Stolarczyk, OSP Młyńsko, Andrzej Badermann, Renata Wę-
sławowicz, Mirosława Lis, Arkadiusz Krawatitis Zakład Optyczny 
OKULAR w Gryfowie Śląskim. Poza tym liczne grono darczyńców 
anonimowych.

Pozdrawia i dziękuje za mnóstwo pozytywnych emocji
Szef Gryfowskiego Sztabu Anna Michalkiewicz

O instruktaż pierwszej pomocy i zabezpieczenie medyczne w czasie 
całej imprezy zadbała ekipa „PATROL-MED” w składzie Patryk Bobik, 
Dariusz Szuścicki i Kamil Opolski. Malowanie buziek i fotobudka to do-
datkowe atrakcje zapewnione przez Annę Marcinkowską.

Nad częścią finansową czuwała komisja skrupulatnie rozliczają-
ca zbiórkę. W skład komisji weszli: Edward Kłowaty, Wiesław Kutni, 
Agnieszka Szymańska, Dariusz Wojciechowski, Daria Kłowata, Aneta 
Kłowata, Żaneta Kłowata, Małgorzata Kłowata, Danuta Gandurska, Re-
nata i Tomasz Węsławowicz oraz Błażej Okupnik. Na ręce całej komisji 
składam serdeczne podziękowania. To dzięki Waszej pracy zbiórka zosta-
ła tak błyskawicznie i dokładnie rozliczona. Na godzinę 20.00 mieliśmy 
przeliczoną całą zbiórkę! 

Podsumowując: zebrana deklarowana kwota to łącznie 36.155,04 zł 
(to o 6.000,00 więcej niż w roku minionym) oraz 89,94 Euro, 238,91 ko-
ron czeskich i 15,82 GBP. W tym: 19.605,00 zł z 40 puszek wolontariu-
szy, 13.550,00 zł z licytacji, 3.000,04 z kawiarenki. To dało łącznie 1029 
banknotów i 21.305 monet!

Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, ich opiekunom z ramienia 
szkół (Iwona Grzelczak, Elżbieta Kilarska, Jadwiga Hawryluk, Anna 
Pląskowska), darczyńcom, występującym, rodzicom dzieci, nauczycie-
lom, mieszkańcom i każdemu, kto spontanicznie włączył się w wir or-
kiestrowego grania. Dziękuję pięknie wspaniałym wolontariuszkom po-
magającym przy Finale: Magdalenie Włodarczyk, Annie Pląskowskiej, 
Renacie Celuch, Marzenie Wojciechowskiej, Małgorzacie Krakowskiej. 
Dziękujemy Komendantowi Straży Miejskiej Andrzejowi Szulcowi oraz 
gryfowskiej Policji ze starszą sierżant Anną Gajewską za zabezpieczenie 
przebiegu Finału. Telewizji Łużyce, Kurierowi Gryfowskiemu, portalo-
wi lwowecki.info za obecność i medialną oprawę. Dziękuję Agnieszce 
Muszce i Magdalenie Pigłowskiej dyżurującym w Informacji Turystycz-
nej w czasie trwania kwesty. Dziękuję z całego serca moim współpracow-
nikom z M-GOK Wiesławowi Kutniemu, Henryce Karaczun, Magdale-
nie Antonowicz i Dariuszowi Warzyńskiemu.

Po raz 27. zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i po raz 
kolejny dzięki hojności naszych mieszkańców ustanowiliśmy rekord 
zebranej kwoty pieniędzy – 36.155,04zł. W imieniu gryfowskiego 
samorządu bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wolontariuszom i ich 
opiekunom za piękną pracę w niesprzyjających warunkach atmos-
ferycznych, całemu sztabowi WOŚP w Gryfowie Śląskim na czele 
z Dyrektor M-GOK Anną Michalkiewicz i pracownikom M-GOK; 
występującym na scenie, kawiarenkowej drużynie, komisji prze-
liczającej zbiórkę, służbom zabezpieczenia, mediom a w sposób 
szczególny mieszkańcom uczestniczącym w zbiórce i darczyńcom, 
których darowizny w znaczący sposób wpłynęły na rekordowy wynik 
zbiórki. Jeszcze raz wszystkim, którzy przyczynili się do nowego rekor-
du WOŚP w Gryfowie Śląskim składam wyrazy wdzięczności, uznania 
i podziękowania.

SIEMA! Olgierd Poniźnik, Burmistrz Gminy i Miasta

Anna Michalkiewicz
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6 stycznia już po raz VII uczestniczyliśmy w Orszaku Trzech Króli. 
Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele parafialnym w Rząsinach, 
której przewodniczył ks. proboszcz Krzysztof Żmigrodzki. Uczestniczyli 
w niej mieszkańcy wsi Rząsiny,  nauczyciele i uczniowie tutejszej szkoły, 
parafianie z Ubocza, Wolbromowa i Gradówka oraz władze samorządowe.

Spod kościoła, barwny korowód ruszył w stronę Wolbromowa. W cza-
sie przemarszu wszyscy wspólnie śpiewali kolędy. Uczniowie przebrani 
byli w stroje dwórek, pasterzy i rycerzy, starsi nieśli sztandary Trzech 
Króli. W postacie mędrców Kacpra (symbolizującego Europę), Melchiora 
(symbolizującego Azję) oraz Baltazara (symbolizującego Afrykę) wcie-
lili się przedstawiciele  Rząsin, Ubocza i Gradówka: Wojciech Pawluk, 
Krzysztof Szczerbicki i Bartłomiej Kobylak. Natomiast postacie Józefa 
i Marii pan Sławomir Jasiński z żoną.

Na miejscu mieszkańcy Wolbromowa, ugościli nas pysznym, ciepłym 
bigosem, pierogami, barszczem i ciastami. Można było rozgrzać się cie-
płą herbatą i kawą oraz ogrzać przy ognisku. Następnie uczniowie naszej 
szkoły przedstawili  jasełka, przygotowane przez panią Alicję Jaworską.   
W tym roku, z okazji 40 rocznicy pierwszej pielgrzymki do Polski Jana 
Pawła II, hasłem orszaku było „Odnowi oblicze ziemi”. 

„Wołam, ja, syn polskiej ziemi,  zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wo-
łam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesła-
nia, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech 
zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze Ziemi!... Tej Ziemi!" / Jan Paweł II,  
Warszawa, 2.06.1979 r.

Nad bezpieczeństwem orszaku czuwali strażacy z OSP Rząsiny.  
Podziękowania składamy organizatorom orszaku i zapraszamy za rok.
       
    D. Białek, Fot. Tomasz Citow

Orszak Trzech Króli w Rząsinach
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Prawnik radzi
W styczniowym numerze Kuriera prawnik 
pani Bernadeta Baszak porusza temat naszych 
obowiązków względem zwierząt zimową porą. 
Niniejszy artykuł został napisany we współpracy z panem Konradem  
Kuźmińskim prezesem Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt.

Jeśli mają Państwo pytania związane z zagadnieniem 
poruszanymi przez naszego prawnika, możecie je zadać 
za pośrednictwem Kuriera Gryfowskiego i na jego łamach  
zostanie udzielona odpowiedź lub też uzyskać nieodpłatną 
poradę prawną w biurze senatora Rafała Ślusarza w każdą 
środę w godz. od 15.00 do 17.00.

Posiadanie zwierząt to 
przede wszystkim dużo 
radości i przyjemności, ale 
pod warunkiem, że speł-
nione są pewne kryteria 
i zasady. W Polsce od 1997 
roku obowiązuje ustawa 
o ochronie zwierząt, która 
szczegółowo określa za-
kres obowiązków właści-
cieli zwierząt domowych 
i gospodarskich. Ustawo-
dawca podkreślił, że zwierzęta jako istoty żyjące, zdolne do odczuwania 
bólu i cierpienia, nie są rzeczami, a człowiek jest im winien nie tylko 
ochronę i opiekę, ale również poszanowanie. Za naruszenie ustawowych 
zasad przewiduje się kary, które od kwietnia 2018 r. zostały znacznie pod-
wyższone. 

Szczególnie w okresie zimowy należy zwrócić uwagę na konieczność 
zapewnienia zwierzętom właściwych warunków bytowych, ponieważ 
zima to szczególnie trudny czas w egzystencji zwierząt. Silne mrozy 
i  obfite opady śniegu powodują, że zagrożenie to drastycznie wzrasta. 
Podstawowym obowiązkiem właścicielki psów jest zapewnienie im po-
mieszczenia chroniącego przed zimnem, upałami i opadami atmosferycz-
nymi. W orzecznictwie sądowym za właściwe pomieszczenie przyjmuje 
się wyposażoną w przedsionek, ocieploną budę, która jest dostosowana 
do gabarytów zwierzęcia. Brak budy, jej niewłaściwa konstrukcja lub 
niechlujny sposób wykonania (np. szczelina w ścianie, brak właściwe-
go ocieplenia) mogą narazić każdego właściciela na odpowiedzialność 
w postaci grzywny w wysokości do 5000 zł lub nawet kary 30-dniowego 
aresztu. Należy pamiętać, że buda powinna być wyposażona w wyściółkę 
– i w tym wypadku najlepiej sprawdza się słoma, która w sposób właściwy 
dogrzeje naszego psa w zimne dni. W sytuacji, gdy nie zapewnimy zwie-
rzęciu właściwej ochrony przed działaniem warunków atmosferycznych, 
a nasze zaniechanie w jakimkolwiek stopniu będzie narażało zdrowie lub 
życie zwierzęcia na niebezpieczeństwo, wtedy takie postępowanie będzie 
stanowiło przestępstwo znęcania się nad zwierzęciem, za które prócz kary 
pozbawienia wolności do lat 3, grozi również odpowiedzialność finanso-
wa sięgająca 100 tys. zł. 

Nie należy zapominać również o obowiązku zapewnienia zwierzętom 
stałego dostępu do wody oraz dostępu do odpowiedniej karmy. Ważne 
jest, aby dostęp do wody był zawsze, bez względu na panujące warunki 
atmosferyczne lub porę dnia. Wymaga to szczególnego podkreślenia bo-
wiem w ostatnim czasie zauważalny jest wzrost postępowań prowadzo-
nych wobec właścicieli zwierząt, którzy nie wypełniają tego obowiązku. 
Chybione jest w takiej sytuacji tłumaczenie, że zwierzę np. wylało wodę, 
ponieważ obowiązkiem właściciela jest takie zabezpieczenie pojemników, 
aby zwierzę nie było w stanie jej rozlać. Podobnie jak w sytuacji braku 
właściwego schronienia, za brak stałego dostępu do wody lub brak odpo-
wiedniego pokarmu właścicielowi grozi grzywna lub kara aresztu. Należy 
pamiętać, że zaniechanie wykonania tych obowiązków w dłuższej per-
spektywie, a więc prowadzące do wychudzenia zwierzęcia lub jego znacz-
nego odwodnienia, podlega znacznie wyższej sankcji karnej – sprawca 
odpowiada wtedy jak za znęcanie się nad zwierzęciem. 

Prócz odpowiedniego schronienia i wyżywienia, ustawa o ochronie 
zwierząt nakłada na właściciela psa obowiązek zapewnienia mu niezbęd-
nego ruchu. Obecne przepisy mówią, iż zabronione jest utrzymywania 
zwierząt na łańcuchach krótszych, niż 3 metry oraz dłużej, niż 12 godzin 

w ciągu doby. Sposób utrzymywania zwierzęcia nie może ponadto po-
wodować u niego uszkodzeń ciała lub cierpienia. Właściciele psów coraz 
częściej odstępują od tego sposobu utrzymywania zwierząt, szczególnie 
ze względu na planowaną zmianę przepisów, która ma dotyczyć całkowi-
tego zakazu utrzymywania psów na uwięziach. Z tego względu zalecane 
jest wyposażenie naszego pupila w dostosowany do jego gabarytów kojec, 
którego powierzchnia nie może być mniejsza niż 6,25 m2. Należy jednak 
pamiętać o obowiązku wypuszczania zwierzęcia z boksu oraz o codzien-
nym opróżnianiu podłoża z nieczystości. 

Wśród obowiązków każdego posiadacza zwierzęcia należy wyróżnić 
także konieczność zapewnienia opieki weterynaryjnej w przypadku cho-
roby. W sytuacji choroby właściciel zwierzęcia domowego lub gospodar-
skiego obowiązany jest do natychmiastowego podjęcia leczenia poprzez 
udanie się z chorym zwierzęciem do lekarza weterynarii. Zaniechania 
opiekuńcze w tym zakresie kwalifikowane są jako znęcanie, które zagro-
żone jest karą nawet do 3 lat pozbawienia wolności. 

Na terenie powiatu lwóweckiego kontrolę nad sposobem utrzymywa-
nia zwierząt sprawuje m.in. Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt, 
który podejmuje interwencje w sprawach niewłaściwego traktowania 
zwierząt. W ramach prowadzonych czynności inspektorzy ds. ochrony 
zwierząt uprawnieni są do odebrania zwierząt w sytuacjach, gdy ich życie 
lub zdrowie jest zagrożone. Niestety nie są to sytuacje rzadkie, gdy powo-
łana do tego instytucja musi podejmować tak radykalne kroki względem 
posiadaczy zwierząt. Każda zakończona odbiorem zwierzęcia interwen-
cja inicjuje postępowania karne w sprawie znęcania się nad zwierzęciem. 
Prócz działalności interwencyjnej Inspektorat prowadzi zajęcia edukacyj-
ne, prewencyjne oraz wpiera najuboższych posiadaczy zwierząt, którzy 
nie są w stanie samodzielnie zapewnić swoim podopiecznym właściwej 
opieki, ale starają się w sposób najlepszy zadbać o nie.

Jeżeli są Państwo świadkami zaniedbywania zwierząt, możecie ano-
nimowo zgłosić tę sytuację pod numerem telefonu 794-313-600 lub 
mailowo sekretariat@dolnoslaski-ioz.pl. Działalność Dolnośląskiego 
Inspektoratu Ochrony Zwierząt można również wspomóc dobrowolną 
darowizną mBank S.A. 49 1140 2004 0000 3802 7654 3761

EKSPRESOWE
NAPRAWY PROTEZ

DENTYSTYCZNYCH

Rząsiny 87, Tel. 794-090-866

Zima, zima, zima... 
nie zapominajmy o naszych milusińskich
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OGŁOSZENIE O WYKAZACH
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że wykazy 
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu, dzierżawy 
w roku 2019 znajdują się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz na stronie internetowej www.
gryfow.pl i www.bip.gryfow.pl na zakładce nieruchomości. 

Zmiany kadrowe w Urzędzie 
Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Szanowni Mieszkańcy, uprzejmie informujemy, że miniony rok przy-
niósł wiele zmian w obsadzie kadrowej naszego urzędu.

Związane to było między innymi z odejściem na emeryturę czterech 
osób. Powstałe wakaty zostały obsadzone w wyniku przeprowadzonych 
konkursów na wolne stanowiska urzędnicze oraz przesunięć wewnątrzu-
rzędowych. I tak w Wydziale Technicznym stanowisko ds. drogownictwa 
objęła pani Justyna Wojciechowska, do spraw gospodarki odpadami pani 
Agnieszka Olszówka, a zajmująca się do tej pory odpadami pani Krysty-
na Samborska została awansowana na Kierownika Urzędu Stanu Cywil-
nego. W Wydziale Organizacyjnym sprawami infrastruktury społecznej 
i  oświaty zajmuje się pani Marzena Szuflicka, natomiast w Wydziale  
Finansowym nowymi pracownikami są: na stanowiskach ds. księgowości 
budżetowej pani Anna Jezierska i pani Beata Juchim, a na stanowisku ds. 
podatków i opłat pani Adrianna Kosmala-Fabiś.

Zastępca burmistrza Andrzej Tartak

Gmina Gryfów Śląski otrzymała dofinansowanie do projektu Revi-
val! - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii, 
w  ramach Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020. 
W projekcie uczestniczy 13 partnerów z Polski i Niemiec. Celem projektu 
jest przybliżenie wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego po-
przez rozwój turystyki kulturowej w obrębie historycznego centrum mia-
sta. Efekty tych działań mają zwrócić uwagę turystów na walory kultu-
ralne miejskich śródmieść, zwiększyć ich rozpoznawalność i dostępność. 
Udział Gminy Gryfów Śląski jest uzasadniony bogatą historią miasta. 
Zabytki śródmieścia stanowią potencjał rozwojowy gminy. Udział w tym 
projekcie umożliwi większą promocję miasta i zwiększenie ruchu tury-
stycznego.

Działania podzielono na dwa etapy:
I – działania pilotażowe trwające cały 2019r. w ramach którego zostanie 
wydana monografia miasta, ustawione zostaną tablice promujące zabytki 

REVIVAL! 
 Rewitalizacja historycznych 

miast Dolnego Śląska i Saksonii

miasta oraz zostanie zorganizowana wycieczka po atrakcjach miasta która 
będzie stałym punktem oferty turystycznej.
II – Action day w 2020 r. odbędzie się w centrum miasta jarmark produk-
tu lokalnego oraz wystawa objazdowa prezentująca miasta uczestniczące 
w projekcie.

W dniach 13 i 14 grudnia 2018 roku odbyły się warsztaty inaugurujące 
projekt w Gorlitz, gdzie każdy z partnerów przedstawił działania w swo-
im mieście a główny partner przeprowadził szkolenie.

insp. ds. promocji i współpracy z zagranicą Agnieszka Muszka

Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie 
Śląskim informuje, że od dnia 16 stycznia 
2019 roku do dyspozycji mieszkańców uru-
chomiono 3 terminale płatnicze za pomocą 
których pojawiła się możliwość bezgotów-
kowego dokonywania płatności.

* 2 terminale płatnicze 
dostępne są w kasie Urzędu.

Możemy w ten sposób dokonać zapłaty za:
• wszelkie opłaty skarbowe,
• płatności z tytułu podatków i opłat,
• opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

* 1 terminal płatniczy dostępny w budynku 
Urzędu w pok. nr 18 - Urząd Stanu Cywilnego

• możemy dokonać zapłaty za opłatę skarbową związaną ze sprawami 
z zakresu stanu cywilnego, w szczególności zaświadczenia i odpisy z aktów 
zgonów, urodzeń i ślubów.

Możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych w naszym Urzę-
dzie jest odpowiedzią na państwa oczekiwania. Mamy nadzieję, że przyj-
mowanie opłat w  formie bezgotówkowej będzie dla Państwa wygodne, 
zaoszczędzi czas, zwiększy bezpieczeństwo transakcji, a dla Urzędu prze-
łoży się na usprawnienie prac całej instytucji.Urząd Gminy i Miasta Gry-
fów Śląski uczestniczy w Programie Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego, 
którego organizatorem jest Fundacja Polska Bezgotówkowa.

Skarbnik Gminy Marek Kurec

W urzędzie zapłacisz kartą
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KOMUNIKAT
Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że na naszej stronie 

internetowej www.gryfow.pl została umieszczona zakładka do ostrzeżeń 
meteorologicznych i hydrologicznych: „Ostrzeżenia Pogodowe”.

Na tej stronie znajdują się m.in. aktualne ostrzeżenia nie tylko dla 
powiatu lwóweckiego, ale również dla innych powiatów naszego woje-
wództwa oraz kraju (na mapie Polski należy znaleźć odpowiedni powiat). 

Ostrzeżenia są wydawane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy.

Informacja dla przedsiębiorców 
posiadających zezwolenia 

na sprzedaż napojów alkoholowych
W dniu 31 stycznia 2019 roku upływa termin:
1. Złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży wyrobów alkoholowych 
w 2018 roku,
2. Opłacenia pierwszej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych w 2019 roku;
Druk do pobrania w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski ul. Rynek 1 
(w tych samych miejscach można złożyć oświadczenia):
1. Sekretariat Urzędu – pok. Nr 9; 2. Urząd Stanu Cywilnego – pok. nr 18 
Ponadto druk można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy i Mia-
sta Gryfów Śląski Gryfów Śląski: www.gryfow.pl (druki do pobrania).
ww. opłatę można uregulować w kasie Urzędu (parter ratusza) lub przele-
wem na rachunek Gminy i Miasta Gryfów Śląski:

77 1020 2124 0000 8402 0011 0106
Jednocześnie informuję, że w przypadku gdy przedsiębiorca nie złoży 

oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych lub nie zapłaci 
I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 
dnia 31 stycznia 2019 roku, będzie miał możliwość dopełnienia tego obo-
wiązku w ciągu kolejnych 30 dni (najpóźniej do 2 marca 2019 roku) pod 
warunkiem uiszczenia dodatkowej opłaty w kwocie 30% opłaty należnej.

Niezłożenie oświadczenia oraz zapłaty I raty za korzystanie 
z zezwoleń wraz z wymaganą dodatkową opłatą po kolejnym 

30 dniowym terminie spowoduje wygaśnięcie zezwoleń.
Wszelkich dodatkowych informacji w tej sprawie udziela Krystyna 

Samborska – Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski (pok. nr 18 – II pię-
tro) lub nr telefonu: 75 78-13-403.

Zgodnie z przyjętą ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2018 r., poz. 
1716 ze zmian.) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności nastąpiło z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 roku i dotyczy 
nieruchomości zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednoro-
dzinnymi lub mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę 
liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, wraz z budynkami gospodarczymi 
i garażami umożliwiającymi prawidłowe korzystanie z budynków mieszkal-
nych. Tego dnia użytkownicy wieczyści stali się właścicielami gruntów, na 
których stoją ich budynki. Nie ma konieczności pisania żadnych wniosków, 
ponieważ przekształcenie odbywa się z urzędu. Gmina poinformuje miesz-
kańców o zmianach w oficjalnych zaświadczeniach. Zgodnie z ww. ustawą 
na wydanie dokumentu potwierdzającego przekształceniu prawa użytko-
wania wieczystego w prawo własności Gmina ma czas do końca 2019 roku.  
Takie samo zaświadczenie otrzyma z urzędu sąd rejonowy i dokona odpo-
wiedniego wpisu w księdze wieczystej. Z tytułu przekształcenia nowy wła-
ściciel gruntu będzie ponosić na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu 
opłatę. Wszystkie osoby, które stały się z mocy prawa właścicielami grun-
tów,  będą zobowiązane do uiszczania opłaty za nabycie prawa własności 
w formie rocznej opłaty, płatnej przez okres 20 lat. Wysokość opłaty rocznej 
za przekształcenie ma odpowiadać wysokości opłaty rocznej za użytkowanie 
wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia. Opłaty będą waloryzowane 
co trzy lata, przy zastosowaniu wskaźników cen ogłaszanych przez Główny 
Urząd Statystyczny. Właściciel gruntu może zgłosić właściwemu organowi 
na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia, co będzie dla niego korzyst-
ne, gdyż uniknie waloryzacji opłaty, tak jak będzie miało to miejsce w przy-
padku wnoszenia opłaty przez okres 20 lat.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Sylwia Cichońska – insp. ds. 
gospodarki gruntami w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski, pok. nr 10 
lub pod nr tel. 75 78-11-266. 

Koniec wieczystego użytkowania

W nawiązaniu do informacji dotyczących ww. wyborów zamiesz-
czonych w grudniowym Kurierze Gryfowskim i po zmianach terminów 
przedstawiam Państwu poniżej nowy harmonogram przedwyborczych 
zebrań wiejskich i termin wyborów.

HARMONOGRAM PRZEDWYBORCZYCH 
ZEBRAŃ WIEJSKICH:

1. Młyńsko, 27 stycznia 2019 r., godz. 10:15, świetlica wiejska
2. Proszówka, 27 stycznia 2019 r., godz. 14:00, świetlica wiejska
3. Wieża, 27 stycznia 2019 r., godz. 16:00, świetlica wiejska
4. Krzewie Wielkie, 27 stycznia 2019 r., godz. 18:00, świetlica wiejska
5. Wolbromów, 3 lutego 2019 r. godz. 11:00, świetlica wiejska
6. Rząsiny, 03 lutego 2019 r., godz. 13:15, Szkoła Podstawowa
7. Ubocze, 03 lutego 2019 r., godz. 15:00, świetlica wiejska

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich odbędą się w niedzielę 17 lutego 
2019 r. Siedziby lokali wyborczych oraz godziny głosowania zostaną usta-
lone na zebraniach wiejskich i podane do publicznej wiadomości

Zmiany kalendarza wyborczego 
w wyborach Sołtysów i Rad Sołeckich

Akcja krwiodawstwa w Gryfowie Śląskim
W I półroczu 2019 roku odbędzie się w dniach: 
- 12 i 13 lutego oraz 16 i 17 maja 2019 roku, w godz. 9:00-13:00. 
Miejsce ustawienia Ambulansu – parking przed Wielospecjalistyczną  
Przychodnią Zdrowia w Gryfowie Śląskim, ul. Malownicza 1.

Inspektor ds. zarządzania kryzysowego Stanisław Jóźwiak
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Po raz kolejny wybrano Społecznika Roku w Gryfowie Śląskim, został 
nim pan Stanisław Fronc. Komisja konkursowa miała nie lada dylemat – 
w edycji 2018 zgłoszono rekordową liczbę siedmiu kandydatów, a każdy 
z nich poświęca czas dla dobra innych. 

Andrzej Badermann – od wielu lat udziela się w Gryfowskim Klubie 
Sportowym GRYF, a od lipca 2013 roku jest jego prezesem. Jest to praca 
społeczna, która z jednej strony wiąże się z wielką odpowiedzialnością za 
sprawy formalne, a z drugiej bardzo często oddolną np. przy bieżących re-
montach stadionu. Gryfowska drużyna w 2018 roku, na półmetku sezonu 
zajmuje drugie miejsce w klasie okręgowej. Jest to niebywały sukces m.in. 
prezesa. Dodatkowo po wielu latach doszło do połączenia gryfowskich 
klubów sportowych i stworzenia jednej marki piłkarskiej, którą jest Gryf. 
Sezon 2018 jest rekordowy nie tylko dla seniorów. Młodzieżowe druży-
ny również odnoszą sukcesy. Pana Andrzeja nominowano, za jego wkład 
w  rozwój klubu – pozyskanie sponsorów, własnoręczne wykonanie wraz 
z zarządem prac remontowych w domku klubowym, systematyczne prace 
rewitalizacyjne i porządkowe w obrębie stadionu oraz współorganizowanie 
turniejów piłkarskich o puchar Noela Wolnego.

Łukasz Krasuski – od 5 lat wiceprezes GKS Gryf Gryfów Śląski został 
nominowany za bezinteresowne i sukcesywne dbanie o sprawy klubu. Wraz 
z panem Andrzejem Badermannem i innymi osobami tworzył zespół, 
który doprowadził do połączenia klubów piłkarskich UKS Gryfów Śląski 
i GKS Gryf. Pozyskał sponsorów z branży budowlanej – m.in. firm Bolix 
i Ceresit. Wraz z innymi członkami zarządu remontował domek klubowy, 
wykonywał też systematycznie prace rewitalizacyjne i porządkowe w obrę-
bie gryfowskiego stadionu. Jego wieloletnia działalność przełożyła się na 
sukcesy wszystkich drużyn w obecnym sezonie. Dodatkową pasją p. Łuka-
sza jest piłka siatkowa. Jako zawodnik reprezentował nasze miasto w wielu 
turniejach siatkarskich w regionie. Pomógł również jako współorganizator 
w przygotowaniu Turnieju o Puchar Burmistrza Gryfowa Śląskiego.

Marcela Tyka – Działa w stowarzyszeniu LGD Partnerstwo Izerskie. Pisze 
wnioski i pozyskuje środki na realizację zadań w naszym regionie. Od wielu 
lat udziela się spólecznie w organizacjach pozarządowych.  Prężnie dzia-
ła na rzecz Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Mocni. 
Organizuje wycieczki, które integrują niepełnosprawnych i ich opiekunów. 
Koordynuje wiele działań organizacji – stowarzyszenie bardzo często 
uczestniczy w okolicznych jarmarkach, czy dniach miast. 

 
 
Marcela Tyka pomagała rów-
nież przy organizacji Kwiso-
naliów, odpowiadając za część 
wystawienniczą, pojawienie się  
lokalnych twórców i sprzedawców 
produktów lokalnych. Bliskie są  jej 
sprawy tyczące ochrony środowiska 
i zwierząt.  Zawsze uśmiechnięta, 
służy pomocą, przy okazji angażując 
innych mieszkańców. Kiedy trzeba, 
Marcela po prostu zakasuje rękawy 
i pomaga. 

Anna Zawisza-Paliwoda – wieloletnia działaczka Stowarzyszenia Roz-
woju Proszówki została nominowana za swój wkład w rozwój sołectwa 
Proszówka, jak i działania, które promują naszą gminę wśród turystów 
i pasjonatów aktywnego wypoczynku. Pani Anna koordynowała działania, 
w efekcie których sołectwo Proszówka przystąpiło do projektu „Odnowy 
Wsi Dolnośląskiej”. Współtworzyła Wioskę Gryfa, do której obecnie orga-
nizowane są wycieczki dzieci i młodzieży, osoby dorosłe również odwiedzają 
ją z zaciekawieniem. Czynnie udzielała się w stworzeniu programu „Quest 
– wyprawa odkrywców”, dzięki któremu można poznać historię naszych 
okolic w sposób atrakcyjny – odnajdując skarby i odwiedzając malownicze 
miejsca w Proszówce. Pani Anna pomagała również organizować coroczny 
wyścig kolarski MTB z metą przy kapliczce św. Anny, jak i piesze rodzinne 
wycieczki do Proszówki. Jej zaangażowanie pozwoliło zespołowi Sołtysowe 
Gryfinki pozyskać nowe stroje do występów.

Diana Dębowiecka – od wielu lat bezinteresownie udziela pomocy bez-
pańskim zwierzętom. Dba o gryfowskie koty, pozyskując fundusze na ste-
rylizację, dokarmiając je i zapewniając opiekę medyczną. Niejednokrotnie 
działania prowadzi za własne fundusze. Pani Diana współpracuje również 
z pracownikami gryfowskiego magistratu w ww. sprawach. Stara się rów-
nież pozyskiwać opiekunów dla swoich podopiecznych. Wyznaje zasadę, 
że lepiej adoptować kota z gryfowskiej ulicy czy schroniska, niż kupować 
pupila. Niejednokrotnie uczestniczyła w działaniach stowarzyszenia 
Awantura – pomagając w sprzątaniach świata organizowanych przez sto-
warzyszenie. Jej stosunek do zwierząt jest godny podziwu, a przy okazji 
jest bardzo skromną osobą.

Społecznik roku 2018 – podsumowanie
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Stanisław Fronc – zwycięzca tego-
rocznej edycji Społecznika Roku 
łączy rolę lokalnego przedsiębiorcy 
prowadząc firmę El-Stan z rolą spo-
łecznika udzielającego się na rzecz 
innych. Był jednym z inicjatorów 
powołania Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych Mocni, jest 
jego prezesem od 2016 roku. Pomaga 
organizować wycieczki krajoznawcze, 
użycza busy przystosowane do potrzeb 
niepełnosprawnych. Sam uczestniczy 
w wyjazdach, dzieląc się wiedzą i do-
świadczeniami dotyczącymi szlaków 
Pogórza Izerskiego z podopiecznymi. 
Bardzo bliskie są mu również sprawy 
aktywności fizycznej. Był inicjato-
rem reaktywacji Biegu Gryfitów, a następnie powołania Stowarzyszenia  
Aktywny Gryfów „Cross Gryfitów”, w wypadku którego również jest 
prezesem. Dotychczasowe edycje były bardzo udane, a inicjatywa i osoba 
pana Stanisława skupiła wokół niego liczne grono wolontariuszy. Społecz-
nik i lokalny patriota, jako przedsiębiorca wspiera wydarzenia kulturalne i 
sportowe na terenie gminy Gryfów Śląski. Wierzy w ludzi, dobro człowieka 
stawia na pierwszym miejscu. Swoją wiarą i optymizmem zaraża innych, 
wyznając zasadę, że nie ma rzeczy niemożliwych do zrobienia.

Oprac. Mariusz Dragan

Aleksandra Suduł – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfowie 
Śląskim, która w pracę z młodzieżą angażuje się w sposób zdecydowanie 
przewyższający podstawowy zakres obowiązków. Jest inicjatorką i koor-
dynatorką wielu zbiórek darów na rzecz potrzebujących ludzi i zwierząt.  
Od 4 lat prowadzi szkolny wolontariat, w ramach którego koordynuje dzia-
łania dzieci i młodzieży mające na celu zbiórki karmy i darów dla schronisk, 
zbiórki nakrętek i inne inicjatywy pomocowe. Od 5 lat jest wolontariuszem 
Szlachetnej Paczki, a od 10 lat kwestuje ze swoimi uczniami w trakcie Fi-
nałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od dwóch lat angażuje się 
w Maraton Pisania Listów Amnesty International. Dodatkowo pani Ola 
pomaga, uczestnicząc w koncertach charytatywnych na rzecz potrzebują-
cych. Postawa ta jest godna naśladowania, w myśl przysłowia „czym sko-
rupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci” wolontariacka praca pani 
Oli stanowi świetny przykład dla jej podopiecznych. 

Przypominam właści-
cielom i zarządcom bu-
dynków o obowiązkach 
związanych z  bezpiecznym 
użytkowaniem przewo-
dów kominowych. Komin 
będący bardzo istotnym 
elementem budynku, 
chociaż zajmującym tylko 
niewielką jego powierzch-
nię, może też być niezwy-
kle groźny. Szczególnie 
w  przypadku pożaru sadzy w  nieczyszczonym, źle eksploatowanym 
kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 
1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla miesz-
kańców. Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście 
tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją 
urządzeń ogrzewczych.

W roku 2017 odnotowano 15.235 od urządzeń ogrzewczych na paliwa 
stałe, 243 pożary od urządzeń na paliwa ciekłe i 547 pożarów od urzą-
dzeń na paliwa gazowe. Dane statystyczne KG PSP 

[źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 01.09.2018].
Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów komino-

wych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem.
W sezonie ogrzewczym 2017/2018 Państwowa Staż Pożarna odnotowała 
4.343 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w tym 2651 osób poszkodo-
wanych i 71 ofiar śmiertelnych. Dane statystyczne KG PSP 

[źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 01.09.2018].
Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanię prewencyjną CZAD 

I  OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ prowadzoną przez Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji i Państwową Straż Pożarną. Komi-
ny: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać 
okresowej  kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominia-
rza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz 
główna zasada  bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, 
spełniając jeden z podstawowych  warunków  ubezpieczenia domu.

Pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Państwowej 
Straży Pożarnej Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną 
ZAPROŚ KOMINIARZA!

Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budyn-
ku jest zobowiązany co  najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie 
kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych 
(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpo-
wiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego. (Zgodnie z art. 62 ust. 1 
pkt 1 c, oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane Dz. U. z 2016 
r., poz. 290).

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca 
lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po 
przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupeł-
nić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, 
bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę bu-
dowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie 
gazem. (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane). 

Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych 
przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem 
pożaru sadzy w kominie. 

Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, 
w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazo-
wego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń  z przewodów dymowych 
i spalinowych w następujących terminach:
1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — 
co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 – co 
najmniej raz na 3 miesiące;
3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych 
w pkt 1 — co najmniej raz na 6 miesięcy.
4)   z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa 
częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).
W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego 
czyszczenia i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty 
odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.
 

Prezes Krajowej Izby Kominiarzy Marcin Ziombski

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli 
i zarządców budynkóww związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019
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4 grudnia został zaproszony do Przedszkola pan Zbigniew  Domadaj – emerytowany górnik. Gość był ubrany w galowy czarny mundur, wraz 
z czapką z pióropuszem. Pan Zbigniew opowiadał o swojej pracy w kopalni „Torez” w Wałbrzychu oraz w kopalniach na Górnym Śląsku. Przed-
szkolaki z zaciekawieniem słuchały tych opowieści. Na zakończenie spotkania dzieci z grupy „Biedronki” – wyrecytowały wiersz „Górnik”, wręczyły 
przygotowaną wcześniej laurkę. Grupa „Słoneczka” również podziękowała przybyłemu gościowi. Pan Zbigniew otrzymał gorące brawa. 

7 grudnia byliśmy gośćmi w Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Gryfowie Śląskim w ramach 
obchodów szkolnych "Mikołajek". Przedszko-
laki z grup: Słoneczka, Motylki, Wiewiórki 
oglądały bajki o tematyce świątecznej. Następ-
nym punktem były gry i zabawy na sali spor-
towej, które prowadzili nauczyciele Krzysztof 
Złocik i Agnieszka Gumieniak. W przerwie, 
w auli szkoły dzieci odwiedził św. Mikołaj ze 
Śnieżynkami, wręczając maluchom słodycze. 
Wdzięczne przedszkolaki zaśpiewały Mikoła-
jowi piękną, świąteczną piosenkę.

Przedszkolaki świętują
Górnik w przedszkolu

Mikołajkowe 
zabawy w SP nr 2
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 W grudniu przedszkolaki ze wszystkich grup wie-
kowych spotkały się ze swoimi rodzicami na przedświą-
tecznych warsztatach. Każda z grup zaprezentowała 
krótki program artystyczny. Występy były uświetnione 
pięknymi strojami oraz wspaniałą dekoracją. Dzieci 
z wielkim przejęciem i dumą prezentowały swoje zdol-
ności aktorskie, taneczne i wokalne przed rodzicami, 
dziadkami i zaproszonymi gośćmi. Owacjom i wzru-
szeniom nie było końca. Po zakończonych przedsta-
wieniach wszyscy zebrani goście składali sobie życzenia 
oraz wspólnie śpiewali kolędy.

Warsztaty bożonarodzeniowe 
z rodzicami

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im Boha-
terów Łużyckiej Brygady WOP w Gryfowie Śląskim zaprosili 21 grud-
nia dzieci z grupy Wiewiórki, Zajączki, Motylki, Słoneczka i Biedronki 
na jasełka bożonarodzeniowe. Zostały one przygotowane przez uczniów 
szkoły pod opieką Beaty Wolar. 

W wyznaczonej sali od razu w oczy rzuciła się piękna sceneria, która 
przedstawiała dwa równoległe plany, z jednej strony szopka ze żłobkiem, 
a z drugiej tradycyjna rodzina przygotowująca się do świąt. W podniosłą 
atmosferę wprowadziły kolędy i pastorałki w wykonaniu szkolnej gru-
py muzycznej „Wesołe Nutki” pod kierunkiem Macieja Styszyńskiego. 
Dzieci z grup przedszkolnych ogromnymi brawami podziękowały akto-
rom za piękne widowisko.

Prezenty były wspaniałe. Dzieci długo wspominały ten dzień i dzieliły 
się wrażeniami. Do zobaczenia za rok Mikołaju!

Przedszkolaki na jasełkach w SP nr 1

Wizyta 
Świętego Mikołaja
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Sukces naszych uczniów 
Miło jest nam poinformować, iż nasi uczniowie odnieśli sukces w XIII 

Powiatowym Konkursie Plastycznym „Dekoracje świąteczne z masy 
solnej – kolorowe święta z motywem patriotycznym” organizowanego 
przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Bohaterów 10-tej Sudeckiej Dywizji 
Piechoty w Lwówku Śląskim. Martyna Frydrych, uczennica klasy V, zajęła 
II miejsce w kategorii wiekowej 7-10 lat. Wiktoria Gawlak, uczennica kla-
sy VIII otrzymała Wyróżnienie w kategorii wiekowej 11-14 lat. Serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Szkolna Wigilia Bożego Narodzenia i Jasełka 
20 grudnia w naszej szkole odbyła się wigilia, w której uczestniczyli 

uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły. Dyrektor Anna Pląskowska 
wygłosiła uroczyste przemówienie życząc wszystkim wesołych świąt 
i  szczęśliwego Nowego Roku. Uczniowie i nauczyciele wspólnie kolę-
dowali przy słodkim poczęstunku. Po uroczystej wigilii odbyła się nie-
zwykła świąteczna uroczystość, w której udział wzięli uczniowie, rodzice, 
nauczyciele, pracownicy i przyjaciele szkoły, a także zaproszeni goście, 
w tym pani Marzena Szuflicka, oraz radni Rady Miejskiej Gminy Gry-
fów Śląski Marek Niebylski i Krzysztof Szczerbicki. Pod przewodnic-
twem Alicji Kuźniarz uczniowie przygotowali wzruszające przedstawie-
nie, które niosło głębokie, przesłanie i zmuszało widza do zastanowienia 
się, co w naszym życiu jest tak naprawdę ważne.

Wizyta naszych uczniów w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu

10 stycznia uczniowie klasy 7 i 8 Szkoły Podstawowej im. W. S. Rey-
monta w Uboczu pod opieką nauczycielek: Moniki Maciejko i Janiny 
Hryniewieckiej wzięli udział w warsztatach językowych w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w Lubaniu. Podczas warsz-
tatów językowych zorganizowanych w ramach projektu AISEAC nasi 
uczniowie mieli przyjemność wysłuchać trzech studentów z Chin, Indii 
i Brazylii. Dowiedzieliśmy się mnóstwo ciekawych informacji na temat 
kultury, narodowych symboli i tańca poszczególnych krajów, a nawet po-
znaliśmy kilka ciekawych zwrotów w języku chińskim. Wizyta w szkole 
ponadpodstawowej w Lubaniu była dla nas ciekawym doświadczeniem.

W SP w Uboczu

Wizyta policjanta 
9 stycznia w naszej szkole odbyło się ciekawe spotkanie z policjantem, 

panem Mateuszem Królakiem. Głównym celem spotkania było zapre-
zentowanie szlachetnego zawodu policjanta, a także zasady bezpieczeń-
stwa podczas ferii zimowych. Pan policjant szczegółowo omówił zasady 
bezpiecznej drogi do i ze szkoły oraz przypomniał o istotnym fakcie no-
szenia elementów odblaskowych przy ubraniu bądź tornistrze. Serdecz-
nie dziękujemy. Dzięki temu spotkaniu niewątpliwie wzrosła świadomość 
dzieci w zakresie bezpieczeństwa

Z wizytą w Schronisku 
dla Bezdomnych Zwierząt w Przylasku

7 stycznia uczniowie z naszej 
szkoły udali się z wizytą do Schroni-
ska w Przylasku. Głównym celem wi-
zyty było przekazanie karmy, której 
zbiórkę prowadziliśmy w szkole przez 
cały grudzień oraz którą zakupiliśmy 
ze środków zebranych podczas dys-
koteki andrzejkowej zorganizowanej 
przez Samorząd Uczniowski. Wizy-
ta miała także na celu uwrażliwienie 
uczniów na nieszczęścia zwierząt, 
a  także wpojenie chęci niesienia po-
mocy innym. Dziękujemy naszym 
uczniom i ich rodzicom za włączenie 
się do zbiórki i okazanie wielkiego 
serca. Dziękujemy panu Tomaszowi 
Hasiakowi za dostarczenie karmy 
własnym transportem i wspólny po-
byt w Schronisku.

Wycieczka do Wrocławia
8 stycznia uczniowie klasy 7 i 8 z naszej szkoły wraz z uczniami Szko-

ły Podstawowej w Rębiszowie oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfowie 
Śląskim udali się na całodniową wycieczkę do Wrocławia pod opieką m.in. 
Moniki Maciejko i Andrzeja Całki. Głównym celem wycieczki był udział 
uczniów w wykładzie poświęconym elektryczności poprowadzonym przez 
dr hab. Janusza Przesławskiego na Wydziale Fizyki i  Astronomii Uni-
wersytetu Wrocławskiego urozmaiconym ciekawymi doświadczeniami.  
Kolejnym punktem programu była wizyta w centrum handlowym Magno-
lia, wspólny integracyjny posiłek i seans komedii romantycznej „Pech to nie 
grzech”. Dziękujemy serdecznie Andrzejowi Całko za sprawną organizację 
ciekawej wycieczki i umilanie nam czasu w autobusie opowieściami o mi-
janych po drodze atrakcjach turystycznych. 

Podziękowanie
Dziękujemy za pomoc! Sprzedaliśmy 2 tony i 460 kg zakrętek. Otrzy-

mane 2460 zł przeznaczymy na wiosenny turnus w Małym Gacnie.  
Tomasz i Małgorzata Dróżdżowie

Monika Maciejko
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W SP w Rząsinach
5 grudnia w Szkole Podstawowej im. Bł. ks. Alojsa Andrickie-

go w  Rząsinach został przeprowadzony Konkurs Recytatorski Poezji  
Patriotycznej. Wzięło w nim udział   22 uczniów. Dzieci recytowały 
wiersze znanych polskich poetów. Celem konkursu było pielęgnowanie 
postaw patriotycznych, upowszechnianie kultury języka wśród młodzie-
ży, popularyzowanie piękna i wartości narodowej kultury, rozbudza-
nie zainteresowania poezją patriotyczną oraz rozwijanie recytatorskich 
i aktorskich uzdolnień dzieci. Zwycięzcy z klas  I-III to: 1. M. Szukiel,  
2. M. Wójcikowska, 3. J. Macianis Wyróżnienie otrzymała W. Bałut.
Zwycięzcy z klas  IV– VIII to: 1.  P. Liszczeńska, 2.  W. Anioł, 3.  J. Kędzia
Wyróżnienie otrzymała B. Dżygóra. 

Uczniowie prezentowali wysoki poziom artystyczny. Bardzo poważ-
nie podeszli do tego zadania. Wszystkim, którzy wzięli udział w konkur-
sie, gratulujemy!

Magdalena Truszkowska  6 grudnia najmłodsi uczniowie naszej szkoły udali się do sali zabaw 
w Bolesławcu w poszukiwaniu św. Mikołaja. Zjeżdżalnie, kulki, trampo-
liny i inne atrakcję były tylko częścią wyjazdu. Najważniejszym wydarze-
niem było spotkanie z Mikołajem. Wszyscy uczniowie zostali obdarowani 
prezentami, które sprawiły mnóstwo radości. Z uśmiechami na buziach 
wróciliśmy do domów.

20 grudnia uczniowie naszej szkoły mogli zapomnieć o książkach i ze-
szytach, bowiem zamiast lekcji odbyła się w ten dzień szkolna wigilia. 
Ogłoszono też wyniki szkolnego konkursu plastycznego na najpiękniej-
szą kartkę o tematyce bożonarodzeniowej.
 I miejsce zajęła Marcelina Torba z kl. IV,  II – Wiktoria Nycz z kl. III,  
III – Wiktoria Strug z kl. I. Jury doceniło też prace pozostałych uczestni-
ków przyznając wszystkim wyróżnienia. 

Nasze wspólne przedświąteczne oczekiwanie uświetniły jasełka przy-
gotowane przez uczniów naszej szkoły pod okiem katechetki pani Alicji 
Jaworskiej.

Ewa Chorzępa

Oczekiwanie na Boże Narodzenie 
i szkolne Jasełka

Konkurs recytatorski „Polska – moja ojczyzna” Mikołajki w naszej szkole

6 grudnia uczniowie kl. VIII mieli możliwość doświadczyć che-
mii w praktyce. Pod czujnym okiem niżej podpisanej, w ZSOiZ im. Jana  
Pawła II w Gryfowie Śląskim, wykonywali procedury związane z doświad-
czeniami chemicznymi, poznali laboratorium chemiczne oraz przeprowa-
dzali próby badawcze dotyczące reakcji strąceniowych. Mieli też okazję 
zwiedzić szkołę i zapoznać się z jej ofertą ofertą edukacyjną oraz pokibicować 
w Mikołajkowym Turnieju Tenisowym o Puchar Dyrektora Szkoły. 

Jolanta Imiołek

Zajęcia laboratoryjne i spotkanie 
zawodoznawcze w ZSOiZ w Gryfowie Śl.

Wieczorem 5 grudnia uczniowie klasy trzeciej, czwartej i piątej pod 
opieką nauczycieli Ewy Chorzępy, Włodzimierza Kaczuby i Tadeusza 
Deptuły wyruszyli na poszukiwanie Świętego Mikołaja. Poszukiwania 
zaczęliśmy w Świeradowie Zdroju, skąd wzdłuż rzeki Kwisy wędrowa-
liśmy w stronę Kamienia. Pogoda dopisywała, niebo było bezchmurne, 
trzymał lekki mróz. Widzieliśmy wiele gwiazd na niebie, nauczyliśmy 
się też określać kierunki świata za pomocą Gwiazdy Polarnej. Po dwóch 
godzinach dotarliśmy do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Halny” 
w Kamieniu gdzie mieliśmy zaplanowany nocleg. Po wspólnej kolacji po-
jawił się święty Mikołaj. Przywitaliśmy go serdecznie śpiewem i wiersza-
mi. Każdy oczywiście został obdarowany prezentem. (...) 

Tadeusz Deptuła

Rajd Mikołajkowy czyli poszukiwanie Świętego Mikołaja

więcej informacji i zdjęć pod adresem: http://szkola.rzasiny.pl/
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14 grudnia uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce do Huty 
Szkła „Julia” w Piechowicach, która jest jednym z niewielu dziś w Polsce 
producentów szkła kryształowego. Młodsza grupa dzieci wzięła udział 
w warsztatach malowania szkła a uczniowie klas 4-8 w warsztatach gra-
werskich.  Warsztaty były bardzo twórcze i inspirujące. Dalej zostaliśmy 
oprowadzeni po całej hucie i mieliśmy okazję zapoznać się z procesem 
technologicznym krok po kroku, jak się wytwarzania szkło kryształowe.
  Po zwiedzeniu huty przejechaliśmy do Muzeum Przyrodniczego w Jele-
niej Górze, gdzie czekały na nas wspaniałe eksponaty skał, roślin i zwierząt. 
Wycieczka była bardzo udana dzięki naszemu przewodnikowi panu Tade-
uszowi Deptule.  Celem całego wyjazdu była realizacja programu doradz-
twa zawodowego w naszej szkole.

Dorota Białek

Wycieczka do Huty Szkła „Julia” 
i Muzeum Przyrodniczego

Chociaż w tym roku nie było śniegu Mikołaj sobie poradził. Przybył 
do Ubocza wozem strażackim ku wielkiej uciesze dzieci, które na nie-
go z niecierpliwością czekały w świetlicy „Pod Lotnikiem”. Przybył do 
nas z ogromnym workiem pełnym prezentów, które rozdawał zarówno 
tym najmłodszym jak i najstarszym. Biletem wstępu były napisanie przez 
każde dziecko wierszyki o Mikołaju oraz założone na głowę czapki mi-
kołajowe. 

***
W tym dniu odbył się również I Mikołajkowy Turniej w Tenisa Stoło-

wego  o puchar Burmistrza Olgierda Poniźnika, który zaszczycił nas swo-
ją obecnością otwierając uroczyście zawody. Do rywalizacji stanęło ponad 
trzydziestu uczestników w różnych kategoriach wiekowych. Zwycięzcy 
otrzymali dyplomy, medale i puchary. Mamy nadzieję, że turniej wejdzie 
w kalendarz imprez organizowanych co roku w Uboczu.

Inicjatorami jak i organizatorami tego przedsięwzięcia byli: nowy rad-
ny Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski Krzysztof Szczerbicki, sołtys 
Emilia Polesiak, świetlica środowiskowa oraz filia biblioteki w Uboczu 
prowadzona przez niżej podpisaną. Dziękujemy wszystkim, którzy po-
mogli w organizacji atrakcji: panu burmistrzowi za ufundowanie   ww 
nagród, panu Andrzejowi Kownackiemu za zakup prezentów, naszym 
dzielnym strażakom, którzy wozili dzieci wozem strażackim oraz panu 

Grzegorzowi Czerwcowi 
za zaproszenie świętego Mi-
kołaja z Laponii. Mikołaj 
odwiedził nie tylko najmłod-
szych mieszkańców naszego 
sołectwa, ale również Klub 
Seniora, który powiększył się 
o nowe członkinie. Zapra-
szamy wszystkich chętnych 
do spędzania wspólnie czasu 
w naszym  wesołym gronie.

PODZIĘKOWANIA
Zarząd oraz członkowie Ochotni-

czej Straży Pożarnej w Uboczu ser-
decznie dziękują pani Darii Polesiak 
oraz panu Krzysztofowi Szczerbickie-
mu za ogromną pomoc w dystrybucji 
kalendarzy strażackich na rok 2019.

 I Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza w Uboczu

Joanna Czerwiec
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Wspólne kolędowanie w Święto Trzech Króli zgromadziło wie-
lu mieszkańców Młyńska. Pierwsze miłe i udane spotkanie odbyło się 
w niedawno oddanym do użytku mieszkańcom Centrum Integracji Spo-
łeczno-Kulturalnym w Młyńsku. Na organach grała pani Marta Wilas, 
na gitarach panowie Andrzej Kniaziuk i Tomasz Kostrzewa, na akor-
deonie Roman Korytowski. Wspólnie zaśpiewano dużo pięknych kolęd 
i pastorałek. Dziękuję pięknie wszystkim za przybycie i wzięcie udziału 
w Święcie Trzech Króli.

Sołtys Młyńska Maria Sosnowska  

6 stycznia w świetlicy wiejskiej odbyło się spotkanie no-
woroczne mieszkańców naszego sołectwa. Inicjatorem spo-
tkania było Stowarzyszenie Rozwoju Krzewia Wielkiego 
„Krzew” wraz z Radą Sołecką i sołtysem oraz Kołem Go-
spodyń Wiejskich. Uroczystości uświetnił między innymi 
występ członków Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepeł-
nosprawnych Mocni wraz z wiceprezesem Izabelą Mikołaj-
czyk oraz uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Gryfowa 
Śl. wraz z Maciejem Styszyńskim. Na początku spotkania, 
sołtys Anna Wieliczko wraz z burmistrzem Olgierdem 
Poniźnikiem złożyli mieszkańcom życzenia noworoczne. 
Po wspólnym kolędowaniu nasze dzieci odwiedził św. Mi-
kołaj. Wraz ze swoją pomocnicą wręczył każdemu dziecku 
paczkę słodkości oraz pudełka niespodzianki ufundowane 
przez firmę Jelenia-Plast z Jeleniej Góry. Na wydarzenie 
przybyło wielu mieszkańców naszego sołectwa. Dziękuje-
my wszystkim, którzy przyjęli nasze osobiste zaproszenia 
a nieobecnych zapraszamy za rok. Organizatorzy serdecz-
nie dziękują: naszym niezawodnym paniom za upieczenie 
ciast, przygotowanie spotkania oraz panu Mariuszowi 
Swastkowi za oprawę muzyczną.

 Sołtys Krzewia Wielkiego Anna Wieliczko

Spotkanie noworoczne w Krzewiu

Proszówka zaprasza

Kolędowanie w Młyńsku
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Kim była Jadwiga, którą pięknie 
zagrała w emitowanym obecnie przez 
TVP 1 serialu historycznym „Korona 
królów”, polska aktorka Halina Ła-
bonarska? Była to królowa Jadwiga 
Bolesławówna, żona króla Władysła-
wa Łokietka, matka króla Kazimierza 
Wielkiego.

Mimo że była osobą nietuzinko-
wą, nie jest tak popularna, jak królowa  
Jadwiga Andegaweńska, czy księżna 
Jadwiga Śląska. Również w odróżnie-
niu od nich, nie została kanonizowana.

Jadwiga Bolesławówna urodziła się 
ok. 1270 roku w Kaliszu. Była jedną 
z trzech córek Bolesława Pobożnego – księcia wielkopolskiego i księżnej 
Jolenty Heleny (córki króla węgierskiego Beli IV). Niewiele wiadomo o jej 
dzieciństwie. Prawdopodobnie ok. roku 1279, kiedy miała ok. 9 lat, jesz-
cze za życia ojca, odbyły się zaręczyny z brzeskim księciem Władysławem 
Łokietkiem. Ich ślub odbył się najprawdopodobniej 6 stycznia 1293 r., już 
po śmierci ojca.

W 1296 r. Władysław rozpoczął rzą-
dy na Pomorzu i w Wielkopolsce, jednak 
w roku 1300 musiał uciekać z Polski, po-
nieważ nie złożył hołdu lennego władcy 
Czech – Wacławowi II z rodu Przemy-
ślidów, który najechał ziemie Władysła-
wa. Jadwiga Bolesławówna nie wyjecha-
ła z mężem, lecz z obawy przed zemstą 
Wacława ukrywała się wraz z dziećmi, 
przebrana za mieszczkę, w domu miesz-
czanina Gierka z Radziejowa. W 1305 r. 

po śmierci Wacława II, Łokietek wrócił jako władca Kujaw, Małopol-
ski i części Wielkopolski. Jadwiga urodziła sześcioro dzieci, jednak nie 
wszystkie przeżyły. Jadwiga mocno wspierała męża.

W 1311 roku dowodziła obroną Krakowa przed rewoltą niemiecko-
języcznych mieszczan, pod nieobecność Władysława, który pojechał na 
Węgry po pomoc. U biskupa krakowskiego Jana Muskaty, zagorzałego 
przeciwnika jej męża, dzięki dyplomatycznym zabiegom, uzyskała przy-

Jadwiga w „Koronie Królów”
chylność w sprawie koronacji, dzięki czemu 20 stycznia 1320 roku zostali 
koronowani na króla i królową Polski. W tym samym roku, ich córka 
Elżbieta poślubiła króla węgierskiego – Karola Roberta z Andegawenów, 
co umocniło sojusz z Węgrami.

2 marca 1333 roku zmarł Władysław Łokietek. Jadwiga nadal sprawo-
wała władzę królewską z Kazimierzem, nie chcąc oddać korony synowej 
z Litwy, Aldonie Annie Giedyminównie. Ostatecznie jednak, za namową 
syna przekazała koronę, po czym wyjechała do klasztoru klarysek w Sta-
rym Sączu, otrzymawszy ziemię sądecką jako wdowią oprawę. Nadal była 
aktywna politycznie, oraz wspierała finansowo wiele inicjatyw kościel-
nych (m.in. ufundowała kościół parafialny w Łososinach Dolnych). 
Zmarła 10.12.1339 roku i została pochowana w Starym Sączu.

Warto dodać, że Kazimierz Wielki, był ostatnim królem z dynastii 
Piastów, ponieważ nie doczekawszy się syna, nie pozostawił następcy tro-
nu. Kolejną dynastią polskich władców byli Jagiellonowie.

Polska za czasów Jadwigi

Pieczęć Jadwigi 

Oprac. Helena Okulowska

Zapraszamy na imprezę 
biegową do Olszyny

Jak napisał nasz korespondent Przemek Chorzępa, mimo, że to inna gmina, 
warto zaprosić gryfowską społeczność na taką imprezę. Też tak uważamy i ser-
decznie zapraszamy.

Redakcja

Już teraz serdecznie zapraszamy wszystkich na 23 marca 2019 roku 
na Stadion Miejski w Olszynie, gdzie odbędą się 91. Mistrzostwa Pol-
ski PZLA Olszyna 2019. Zobaczymy najlepszych biegaczy z całej Polski. 
Olimpijczyków, medalistów Mistrzostw Świata, Europy, reprezentantów 
Polski oraz oczywiście naszych zawodników. Początek o godzinie 10.00.

Mistrzostwa będą poprzedzone imprezami związanymi z biegami, 
a w dniu zawodów niespodzianki dla kibiców.

9 marca odbędą się natomiast Mistrzostwa Dolnego Śląska w Biegach 
Przełajowych. Początek godzina 12.00. Zapraszamy. Wystartować może 
każdy. Szczegóły na plakatach oraz na fb SL GKS Olsza Olszyna.

Przemek Chorzępa

Zespół muzyczny „Huragan” z Mirska działał w latach 1973-1976. 
Chociaż grali niczym istne „huragany”, po trzech latach zakończyli swoją 
działalność, by pójść każdy w swoją stronę.

Zygmunt Bodak

Skład zespołu: 
od lewej Bronisław Chwaszcz – gitara basowa, 

Kazimierz Szczekulski –- perkusja, 
Zygmunt Stroński – gitara, saksofon i wokal.

Był taki zespół...
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Plan zamierzeń Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

– Oddział w Gryfowie Śląskim na 2019 rok

1. 11 maja – Grill wyjazdowy (od godz. 13.00),
2. 18 maja – 1 czerwca – wczasy w Sus Travel w Mrzeżynie – w turnusie 20 
zabiegów (2 zabiegi dziennie). Koszty pobytu 1.250 zł. + koszt transportu 
od 100 do 120 zł. (dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami),
3. 8 czerwca – Zabawa z okazji „Dnia Matki”,
4. 27 czerwca – Jednodniowa wycieczka do Drezna,
5. 15 września – Grill (Rodzinne Ogrody Działkowe „Na Horyzoncie”)
6. 21września – Zabawa z okazji „Dnia Emeryta”,
7. 9 października – Jednodniowy wyjazd do Wambierzyc.

Szczegóły dotyczące powyższych imprez będą podawane sukcesyw-
nie w formie wywieszanych ogłoszeń a także bezpośrednio w siedzibie 
Związku – Gryfów Rynek (RATUSZ – wejście od strony postoju TAXI) 
w każdy czwartek od godz. 14.30.

***
Zarząd Związku prosi członków o opłacenie składek członkowskich na 
2019 rok.

OGŁOSZENIE PKPS – KLUB SENIORA
Informujemy, że zabawa przy orkiestrze z okazji Dnia Babci 
i Dziadka, zostanie zorganizowana 26 stycznia (sobota) o godzi-
nie 18 w M-GOK przy ul. Kolejowej 33a. Zapisy są prowadzone 
w Klubie Seniora w godzinach otwarcia.

***
Informacja o wyjazdach organizowanych 

przez PKPS w Gryfowie Śląskim w roku 2019

I. Wyjazd pielgrzymkowy do Lichenia – lipiec 2019
W cenie: Transport w obie strony; Nocleg; Wyżywienie kolacja w dniu 
przyjazdu oraz śniadanie i obiad w drugi dzień.
Pełny koszt to 180 zł od osoby – przy zapisie obowiązuje przedpłata 
w kwocie 50 zł.

II. XVIII Pielgrzymka osób niepełnosprawnych do Krzeszowa
7 września 2019 roku. Koszt – 20 zł 

III. Czechy – Kotlina Kłodzka w terminie 6-11 maja 2019 roku 
W cenie: Transport autokarowy; Wyżywienie śniadanie (stół szwecki) 
i  obiadokolacja; Zakwaterowanie w pok. 2, 3 osobowych z pełnym wę-
złem sanitarnym, możliwość korzystania ze spa; Wycieczki po Czechach  
i Kotlinie Kłodzkiej, w programiem.in. Skalne Miasto, Ścieżka w chmu-
rach, Twierdza Kłodzka i inne...; Ubezpieczenie NW. Pełny koszt to 850,00 
zł. Przy zapisie obowiązuje przedpłata – 200,00 zł - osoba; 

IV. Mrzeżyno – Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny „Sus Travel”  
z zabiegami w terminie 1-15 czerwca 2019 roku (15 dni, 14 noclegów).
W cenie: Transport w obie strony autokarem; Pełne wyżywienie, także 
dla osób stosujących dietę, 3 posiłki dzienne (śniadania i kolacje w formie 
„bufetu szwedzkiego”, obiad serwowany; Zakwaterowanie w pokojach 2,3 
osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TV, czajnik; Wieczorki przy mu-
zyce na żywo, ognisko, wycieczka oraz inne niespodzianki; W ośrodku jest 
ogrzewanie w cenie turnusu w razie nie pogody; Ubezpieczenie NW.
Na miejscu opłata miejscowa (klimatyczna); Pełny koszt to 1.520,00 zł 
Przy zapisie obowiązuje przedpłata – 200,00 zł - osoba;

V. Międzywodzie w Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjnym 
„Sus Travel – Varsovia” z zabiegami (15 dni, 14 noclegów) 
w terminie 10-24 sierpnia 2019 roku.
W cenie: Transport autokarowy w obie strony; Zakwaterowanie w pok. 
2,3 osobowych z łazienkami i TV; Na wyposażeniu podstawowe naczynia, 
czajnik i sprzęt plażowy; Wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), śniada-
nie i kolacja forma bufetu; Konsultacja lekarska, 20 zabiegów w turnusie, 
całodobowa opieka pielęgniarska. Wieczorek taneczny z poczęstunkiem, 
z muzyką na żywo; Wieczorek z poczęstunkiem i muzyką mechaniczną; 
Biesiada z pieczeniem kiełbasek z muzyką na żywo; Na miejscu opłata 
miejscowa (klimatyczna) Ubezpieczenie NW.
Pełny koszt to 1.570,00 zł + opłata miejscowa. 
Przy zapisie obowiązuje przedpłata – 200 zł/osoba.

VI. Piramida w Mrzeżynie z zabiegami 
w terminie 7-21 września 2019 roku (15 dni, 14 noclegów). 
W cenie: Transport autokarowy w obie strony; Zakwaterowanie w pok. 
2,3 osobowych z łazienkami i TV; Na wyposażeniu podstawowe naczynia, 
czajnik i sprzęt plażowy; Wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja); Konsul-
tacja lekarska, 12 zabiegów w turnusie, całodobowa opieka pielęgniarska;  
wieczorki taneczne z poczęstunkiem, z muzyką na żywo; Biesiada z piecze-
niem kiełbasek z muzyką na żywo; Ubezpieczenie NW.
Pełny koszt to 1.420,00 zł + opłata miejscowa. 
Przy zapisie obowiązuje przedpłata – 200,00 zł osoba.

Chętnych prosimy o kontakt. Przy zapisie obowiązuje przedpłata w kwo-
cie 200 zł od osoby. Można płacić w ratach w Klubie Seniora w Rynku. 

TEL. 669-835-570 – Stanisław Dasiak

Polski Komitet Pomocy Społecznej
Zarząd Miejsko-Gminny w Gryfowie Śląskim

59-620 Gryfów Śląski ul. Rynek 1, tel./fax. 75 78-12-662; 669-835-570
Konto: PKO BP O/Gryfów – Nr 41 1020 2124 0000 8802 0067 2188

Miło nam poinformować, że gryfowska biblioteka wzbogaciła się 
o wspaniały, nowoczesny sprzęt do nauki kodowania. Napisaliśmy wnio-
sek i znaleźliśmy się w gronie stu bibliotek w Polsce, które otrzymały 
trzy roboty Photon w wersji edukacyjnej wraz z akcesoriami: matą edu-
kacyjną, kompletem fiszek do ćwiczeń na macie oraz Magic Dongle (po 
jednym Dongle na robota), trzy tablety oraz trzy gry edukacyjne Scottie 
Go! Dzięki temu już wkrótce (po przebytych szkoleniach) przedstawimy 
nową, bardzo ciekawą ofertę zajęć skierowaną do dzieci szkolnych.

O projekcie:
Gryfowska biblioteka bierze udział w projek-

cie „Kodowanie w bibliotece – II edycja”, który 
jest częścią Programu Rozwoju Bibliotek 2017-
2018 realizowanego ze środków Polsko-Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności. Realizatorem 
Programu jest Fundacja Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego.

Celem projektu jest dostarcze-
nie bibliotekom publicznym sprzętu 
służącego do nauki kodowania oraz 
wiedzy na temat podstaw kodowania 
w celu organizacji zajęć o tej tematy-
ce, promowanie wizerunku bibliotek 
publicznych jako instytucji zapew-
niających dostęp do twórczo realizo-
wanej edukacji pozaformalnej, uzu-
pełniającej kompetencje zdobywane 
przez dzieci i młodzież w szkołach.

Roboty Photon 
(fotony) w bibliotece

Marzena Wojciechowska

Zarząd
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29 listopada 2018 roku w życie weszła ustawa z dnia 9 listopada 2018 
roku o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U., poz. 2212). Ustawa ta daje 
Kołu Gospodyń Wiejskich możliwość uzyskania osobowości prawnej, 
prowadzenia działalności zarobkowej i pozyskiwania dotacji. 

Aby istniejące Koło Gospodyń Wiejskich, działające w oparciu o usta-
wę o kółkach rolniczych lub prawo o stowarzyszeniach, albo nowo po-
wstałe Koło Gospodyń Wiejskich otrzymało osobowość prawną i mogło 
korzystać w pełni z praw określonych w nowej ustawie, musi najpierw 
zostać wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowa-
dzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło gospodyń wiej-
skich a terenem działalności koła gospodyń wiejskich może być jedna 
bądź więcej wsi. Koła mogą wykonywać zadania także poza terenem 
swojej działalności, w tym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
poza jej granicami. Nazwa koła gospodyń wiejskich odróżnia tworzone 
koło od innych kół, w szczególności przez odniesienie się do terenu dzia-
łalności koła.

Członkiem koła gospodyń wiejskich może być każda oso-
ba, która ukończyła lat 18 i której miejscem zamieszkania jest 
wieś będąca terenem działalności koła. Jednocześnie można być 
członkiem tylko jednego koła gospodyń wiejskich. Za zgodą przed-
stawicieli ustawowych w działalności koła mogą brać także udział 
osoby, które ukończyły lat 13. Osoby te mogą również tworzyć mło-
dzieżowe i dziecięce organizacje wspomagające realizację celów koła.  
Z inicjatywą założenia koła gospodyń wiejskich może wystąpić co najmniej 
10 osób, które ukończyły 18 lat i której miejscem zamieszkania jest wieś 
będąca terenem działalności koła. Szczegółowe zasady i warunki wstępo-
wania do kół i występowania z kół gospodyń wiejskich określają statuty. 
Statut może przewidywać dodatkowe wymogi dla członków koła. Koło 
gospodyń wiejskich działa na podstawie uchwalonego przez siebie statutu.  
Koło gospodyń wiejskich może działać na podstawie wzorcowego statu-
tu, którego treść określa załącznik do ustawy o KGW. W każdym czasie 
koło gospodyń wiejskich działające na podstawie wzorcowego statutu 
może przyjąć własny statut, zgodny z wymogami w ustawie o KGW. 

Koło gospodyń wiejskich podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego 
Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Koło gospodyń wiejskich naby-
wa osobowość prawną z chwilą dokonania wpisu do rejestru. W imieniu 
koła działa komitet założycielski do czasu rejestracji koła gospodyń wiej-
skich, a następnie do czasu wyboru zgodnie ze statutem jego organów. 

Komitet założycielski składa do kierownika właściwego miejscowo 
powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
wniosek o wpis koła gospodyń wiejskich do rejestru wraz ze statutem lub 
oświadczeniem o przyjęciu wzorcowego statutu. Prezes Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonuje, w drodze decyzji, wpi-
su koła gospodyń wiejskich do rejestru po stwierdzeniu, że statut koła 
jest zgodny z przepisami prawa, założyciele koła spełniają wymagania 
określone w ustawie o KGW oraz w rejestrze nie dokonano wpisu koła  
z siedzibą w tej samej wsi. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa, po dokonaniu wpisu, wydaje zaświadczenie o wpisaniu 
koła do rejestru. Dotychczas działające koła gospodyń wiejskich, działa-
jące na podstawie przepisów dotychczasowych, w szczególności na pod-
stawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych 
organizacjach rolników (Dz. U. poz. 217, z późn. zm.) oraz na podstawie 
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 210 oraz z 2018 r. poz. 723), mogą złożyć wniosek o wpis 
koła gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiej-
skich prowadzonego przez ARiMR. Działające w dniu wejścia w życie 
ustawy koła gospodyń wiejskich mogą dostosować statuty do wymagań 
ustalonych w ustawie i wystąpić z wnioskiem o dokonanie wpisu koła 
gospodyń wiejskich do rejestru zgodnie z przepisami ustawy. Do wniosku 
o wpis koła gospodyń wiejskich do rejestru, koła działające przed wej-

ściem w życie niniejszej ustawy mogą dołączyć dokumenty poświadczają-
ce ich dotychczasową działalność, w szczególności statuty, zaświadczenia 
z organów jednostek samorządu terytorialnego, samorządu sołeckiego lub 
innych instytucji albo osób godnych zaufania.

Do czasu rejestracji koła gospodyń wiejskich istniejące w dniu wejścia 
w życie niniejszej ustawy działają na podstawie statutów dotychczaso-
wych. W razie sprzeczności między statutami dotychczasowymi a prze-
pisami niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy o KGW.

Pozostałe zasady wpisu do KRKGW, są tożsame z ogólnymi zasada-
mi dotyczącymi wpisu kół, tworzonych na podstawie przepisów ustawy 
o KGW. Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.arimr.
gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich.html

Biuro Powiatowe ARiMR w Lwówku Śląskim zs. w Uboczu

ARiMR zarejestruje Koła Gospodyń Wiejskich
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Książka na styczeń

Los uwielbia być przewrotny i zapewne świetnie wie 
o tym każdy, kto snuł jakiekolwiek plany względem wła-
snego życia. W końcu jak to mówią: „Jeśli chcesz roz-
śmieszyć pana Boga to opowiedz mu o swoich planach” 
i tak właśnie jest. Marzymy, planujemy, czynimy nawet 
jakieś kroki by plany owe zrealizować, a tu nagle dzieje 

się coś, co wywraca nasze życie do góry nogami. Świetnie wie o tym Alicja 
– bohaterka najnowszej powieści Haliny Kowalczuk pt. „Dom w malino-
wym chruśniaku”. Alicja to dojrzała pani mecenas, której los nie rozpieszczał. 
Jako młoda dziewczyna miała głowę pełną marzeń i kochającego chłopaka 
u swego boku, niestety los postanowił spłatać jej figla. W dzień odbierania 
wyników matur para miała wypadek samochodowy. Kiedy Alicja po mie-
siącu wybudziła się ze śpiączki usłyszała, że Michał, bo tak na imię miał 
jej wybranek, wyjechał wraz z rodzicami do Szwajcarii, nie zostawiając po 
sobie żadnych śladów, jednocześnie, jak grom z jasnego nieba spadła na nią 
informacja, że spodziewa się dziecka. Mimo licznych przeciwności Alicja 
nie poddała się, skończyła studia i stała się jednym z najlepszych adwokatów 
w Warszawie, jednak kiedy jej córka postanawia rozpocząć studia w Kra-
kowie, kobieta, bojąc się samotności również decyduje się zmienić miejsce 
zamieszkania i z gwarnej Warszawy trafia prosto do małej, spokojnej miej-
scowości, jaką jest Malinówka, gdzie w aklimatyzacji pomaga jej miejscowy 
weterynarz Marcin.

Kiedy wydaje się, że Alicja w końcu osiągnęła upragnioną stabilizację i za-
czyna być naprawdę szczęśliwa dzieje się coś, co wywraca jej życie do góry 
nogami. Nie dość, że musi zmierzyć się z aktualnymi problemami to jeszcze 
na domiar złego odzywają się do niej demony przeszłości. Jak zachowa się 
Alicja i jakich dokona wyborów? O tym musicie przekonać się sami, a za-
pewniam Was, że warto. „Dom w malinowym chruśniaku” to moje pierwsze 
spotkanie z twórczością Haliny Kowalczuk, ale z pewnością nie ostatnie. 
Autorka oczarowała mnie klimatem, jaki potrafiła stworzyć. Malinówka to 
miejscowość roztaczająca wokół siebie tak niesamowitą aurę, że człowiek od 
razu pragnie się tam przenieść. Bardzo podobała mi się również kreacja bo-
haterów. Każdy z nich jest charakterystyczny, a przy tym tak autentyczny, że 
aż chciałoby się ich spotkać na swojej drodze. Oprócz typowo obyczajowej 
akcji, autorka dodała element miejscowych legend, czym nadała całości nieco 
baśniowego klimatu, co dodatkowo podkreśla idylliczny charakter całości, 
co jest w zasadzie dość paradoksalne, gdyż mimo wielu trudności i naprawdę 
ciężkich, życiowych sytuacji, z którymi musi zmierzyć się bohaterka, czy-
telnik odbiera powieść raczej w kategoriach „historii idealnej”, a samą Alicję 
jako szczęściarę, która czego się nie dotknie zamienia w przysłowiowe złoto, 
mimo że w rzeczywistości wszystko co robi kosztuje ją wiele pracy, wysiłku 
i skrajnych emocji.

„Dom w malinowym chruśniaku” to niezwykle klimatyczna i piękna 
w  swej prostocie powieść o walce z przeciwnościami losu i odnajdywaniu 
własnej drogi do szczęścia. Autorka w cudowny sposób potrafi zagrać na 
uczuciach czytelnika: na ogół bawi, chwilami wzrusza ale również zmusza 
do refleksji nad własną definicją „szczęścia”. Zdecydowanie polecam wszyst-
kim, którzy nieco pogubili się w tym wszechogarniającym wyścigu szczurów 
i chcą, choć na chwilę, zwolnić tempo i nacieszyć się chwilą.

Oprac. Sandra Gałka

Sandra poleca

Halina Kowalczuk 
DOM W MALINOWYM CHRUŚNIAKU

Pan Józef Zając urodził się w 1924 r. w Kaczanówce za Bugiem. 
W roku 1957 r. przyjechali z żoną Marią do Giebułtówka, gdzie miesz-
kają do dziś. Pan Józef jest muzykiem, przez wiele lat grał w zespołach 
ludowych Podgórzanie i Bogdanki, występował przed papieżem Janem 
Pawłem II w Watykanie. Obecnie pan Józef jest członkiem Gryfowskiej 
Kapeli Podwórkowej, w której gra już od 10 lat. 7 stycznia nasz jubilat 
obchodził 95 URODZINY. Życzymy mu dużo zdrowia i jeszcze dłu-
gich lat życia.

Zygmunt Bodak

95 urodziny 
pana Józefa

Pan Józef Zając z żoną Marią.
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Składam serdeczne podziękowania za 
współpracę, pomoc i wsparcie wszystkim 
mieszkańcom sołectwa Wieża. Szczególne 
podziękowania składam radnym Bożenie 
Burak i Jerzemu Guzemu oraz Radzie 
Sołeckiej, która pracowała w składzie: 
Stanisław Krawczyk, Małgorzata Ma-
kuchowska, Jarosław Mielniczyn, Aneta 
Pałkowska, Kamil Sobociński.

Wyjątkowo serdecznie pragnę podzię-
kować tym, na których pomoc zawsze 
mogłam liczyć, a byli to: Justyna Weso-
łowska, Lesław Hawrylewicz, Irena Włodarek, Artur Hryniewicz, 
Tomasz Krawczyk, Mirosław Hryniewicz, Małgorzata, Maciej i Mar-
cin Jabkowscy.

Ponadto dziękuję Rafałowi Olszówce z UGiM – odpowiedzialnemu 
za realizację funduszu sołeckiego, Annie Michalkiewicz – dyrektorowi 
M-GOK oraz najważniejszej osobie burmistrzowi Olgierdowi Poniź-
nikowi, który jak nikt inny potrafił zmotywować do pracy i działania. 
Jesteście państwo wielcy! Jeszcze raz dziękuję za współpracę i wspaniałą 
wspólną przygodę.

Sołtys sołectwa Wieża kadencji 2015-2019 
Barbara Pasiak

Zachęcamy do przyłączenia się do akcji zbierania karmy dla kotów 
wolno żyjących na terenie naszej Gminy. Karmę można przynosić do 
Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim pok. nr 3 (parter).

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, w szczególności uczniom Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Gryfowie Śląskim, na czele z panią Aleksandrą 
Suduł, którzy do tej pory wsparli akcję poprzez przyniesienie karmy dla 
naszych milusińskich. Część zebranej karmy została przekazana w dniu 
dzisiejszym społecznym opiekunom, którzy dobrowolnie sprawują opiekę 
nad kotami wolno bytującymi na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski.
Serdecznie dziękujemy i zapraszamy do przyłączenia się do zbiórki!

Zbiórka karmy 
dla wolno żyjących kotów

Podziękowania od pani sołtys

Fot. Mariusz Dragan


