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Krzewiowskie Ograbki
Dożynki są tradycyjnym świętem, podczas którego rolnicy dziękują 

za zebrane plony, owoc całorocznej pracy na roli. 4 września niedzielne 
uroczystości dożynkowe rozpoczął barwny korowód na czele z Kapelą 
Podwórkową, który przemaszerował pod estradę, gdzie rozpoczęła się 
Msza Święta, a po niej tradycyjny ceremoniał dożynkowy. Symbolicz-
nym otwarciem uroczystości był tzw. koncert na trzy kosy w wykona-
niu mieszkańców sołectwa Krzewie Wielkie. Na ręce gospodarza gminy 
burmistrza Olgierda Poniźnika oraz przewodniczącego Rady Miejskiej 
Roberta Skrzypka, bochen chleba złożyli starostowie Dorota Szcze-
panik i Mariusz Jagiełło. Tę część ceremoniału zakończyło wręcze-
nie odznak honorowych „Zasłużony dla Rolnictwa” nadanych przez 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela. Otrzymali je:  
Bożena Jagiełło, Alicja Jagiełło, Janina Jakubowska, Józefa Łozińska,  
Anna Ochman, Justyna Wesołowska, Anna Zawisza-Paliwoda.  
Okolicznościowe przemówienia wygłosili senator RP Rafał Ślusarz, 
burmistrz partnerskiego miasta Gryfice Andrzej Szczygieł oraz prze-
wodniczący Rady Powiatu Lwóweckiego Daniel Koko.

Dożynki to także czas zabawy. Część artystyczną rozpoczęły dzieci 
z naszego sołectwa przedstawieniem wyreżyserowanym przez Katarzynę 
Adamowicz z dużą pomocą naszej radnej Marty Wilas. Później wystąpiły 
zespoły folklorystyczne Sołtysowe Gryfinki, Rząsinianki, Gryfowianie 
oraz Gryfowska Kapela Podwórkowa. Niestety z powodu deszczu nie od-
był się turniej sołectw. Dziękuję mieszkańcom, którzy aktywnie włączyli 
się w organizację dożynek, za przygotowanie przepięknych dekoracji, za 
przepyszne pierogi i upieczone ciasta. Dziękuję sołtysom naszej gminy 
za dostarczone ciasta. Ogromne podziękowania dla naszej Ochotniczej 
Straży Pożarnej na czele z Piotrem Jagiełło za pilnowanie porządku na 
wjazdach do naszego sołectwa oraz na parkingu. Dziękuję Radzie Sołec-
kiej oraz paniom z Koła Gospodyń Wiejskich. Bardzo serdecznie dzię-
kuję pani Annie Michalkiewicz i burmistrzowi Olgierdowi Poniźnikowi 
za wielką pomoc w przygotowaniu dożynek oraz wszystkim sponsorom.

Sołtys Krzewia Wielkiego Anna Wieliczko 
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Sponsorzy, darczyńcy 
i partnerzy dożynek:

• Sylwia i Ireneusz Krasuccy oraz Bożena i Zygmunt Krasuccy, Zakład 
Piekarniczo-Cukierniczy „KRASUCKI” w Gryfowie Śląskim,
• Stanisław Fronc, FHU „El-Stan”, Gryfów Śląski,
• Piotr, Jan, Mieczysław Baszakowie, Firma „STOLBRAT”, Ubocze,
• Anna i Dominik Korpysowie, „JANTUR-GRYFEX”, Gryfów Śląski,
• Krystyna i Stanisław Sawczakowie, Anna i Andrzej Kowalscy, Eweli-
na i Paweł Jezierscy, Krystian Sawczak, PH „SAWCZAK” S.J., Gryfów 
Śląski,
• PPHU Import-Eksport Krzysztof Becla,
• Joanna i Tomasz Krawczykowie oraz Danuta i Stanisław Krawczykowie,
• Ryszard Mruk – Przedsiębiorstwo „Osadkowski-Cebulski” Sp. zo.o.,
• Bank Zachodni WBK,
• Marcin Fluder – Starosta Lwówecki,
• Daniel Koko – Przewodniczący Rady Powiatu Lóweckiego
• Roman Stana, Centrum Handlowe „Gradix”, Gryfów Śląski
• Mieczysław Środa – Przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej 
Izby Rolniczej w Lwówku Śląskim,
• Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Oddział w Lubaniu,
• Państwowa Inspekcja Pracy, Oddział w Jeleniej Górze,
• Teresa Polesiak – Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
• Witold Mikos,
• Mirosława i Jerzy Horbaczowie, Piekarnia-Cukiernia 
w Gryfowie Śląskim,
• Kancelaria Ubezpieczeń Krzysztof Witkowski

Wydarzenie dofinansowane przez gminę Gryfów Śląski w ramach 
zadania publicznego „Inicjatywa lokalna 2016” – Beneficjent: 
Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Krzewie Wielkie „Krzew”

Szczególne podziękowania 
dla poniższej wymienionych osób 
za zaangażowanie i ogrom pracy 

włożony w przygotowanie dożynek:
Bożena i Władysław Jagiełło, Mariusz i Kinga Jagiełło, Alicja i Tadeusz 
Jagiełło, Helena i Jan Jagiełło, Waldemar Kosior, Urszula Długosz, Jolan-
ta Dolna, Katarzyna Kopczyńska, Marta Wilas, Katarzyna Adamowicz, 
Tomasz Kozak, Adam Rewers, Grzegorz Wieliczko, Joanna Rewers, An-
toni i Józefa Łozińscy, Joanna i Piotr Łozińscy, Barbara Pasiak, Irena 
Włodarek, Czesława Lecht, Agnieszka Skrzypiec, Halina Bielejewska, 
Dorota Broda, Katarzyna Mazik, Elżbieta i Zygmunt Kilarscy, Aurelia 
i Bogdan Michalczukowie, Marcelina Michalczuk, Piotr Jagiełło, Piotr 
Soszka, Michał Gil, Andrzej Pacholski, Jakub Dubaniewicz, Krzysztof 
i Małgorzata Bentkowscy, Adam Wieliczko, Alicja Grabska, Lucyna  
Hartramph, Magdalena Cybulska, Jadwiga Kozak, Joanna Jagiełło, Anna 
i Robert Ochmannowie, Szymon Zub, Danuta i Stanisław Chyłkowie, 
Waldemar Chyłek, Anna Mrowca, Iwona Gałka, Jakub Rogulski, Dawid 
Berezowski, Błażej Zub, Dorota Szczepanik, Elżbieta Wójcik, Natalia 
Szczepanik, Leszek Mizgier, Ryszard Biłyk, Grzegorz Cybulski, Teresa 
Parzątka.

czyli dożynki w Krzewiu Wielkim

Podziękowanie 
za wieniec 

Dziękuję wszystkim, któ-
rzy pomagali przy wykonaniu 
wieńca dożynkowego sołec-
twa Wieża: byli to Małgorza-
ta Jabkowska, Bożena Burak 
i  Jerzy Guzy. Ponadto dziękuję 
osobom, które wzięły udział w 
delegacji idącej w korowodzie 
podczas dożynek w Krzewiu 
Wielkim, a w szczególności 
dzieciom: Oliwii Krawczyk, 
Marcie Żuk, Hubertowi We-
sołowskiemu i Oskarowi Pasia-
kowi.

Sołtys Wieży Barbara Pasiak
Podziękowanie pani Irenie Włodarek za pyszny żurek, który okazał się 
hitem dożynek.

Wręczenie nagród sołtysom.

Przedstawienie w wykonaniu dzieci z Krzewia Wielkiego.

„Koncert na trzy kosy”.
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Narodowe Czytanie na gryfowskim rynku

W pierwszą sobotę września w ponad 2000 miejsc w całej Polsce oraz 
za granicą odbyło się Narodowe Czytanie „Quo vadis” Henryka Sienkie-
wicza. Wśród nich był Gryfów Śląski, gdzie czytanie zaaranżowano na 
rynku. Dzięki organizatorom akcji: Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju ZSOiZ  
w Gryfowie Śląskim „Homo Viator”, Bibliotece Publicznej Miasta i Gmi-
ny Gryfów Śląski oraz Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Gry-
fowie Śląskim, gryfowski rynek stał się na chwilę prawdziwym Forum 
Romanum. 

Pięknie udekorowana roślinnymi kompozycjami, zabytkowa fontanna 
stanowiła idealne tło dla czytających. Dekoracja była dziełem Katarzyny 

Break dance był pasją Łukasza Toni od dziecka. Wiele lat temu tre-
nował w sali świetlicy środowiskowej w Gryfowie Śląskim, potem wyje-
chał do Niemiec, gdzie rozwijał swój wyjątkowy talent. Łukasz jest także 
twórcą show „Lukas Faces”, w którym łączy elementy break dance, tańca 
i kabaretu. Dzięki temu przedsięwzięciu zakwalifikował się do słynnego 
niemieckiego programu Supertalent. Na stronach stacji pojawiła się już 
krótka zajawka z jego udziałem, a występ przed jurorami zostanie wyemi-
towany 17 września o godz. 20.15 przez telewizję RTL.

Więcej o tańcu Łukasza, w języku niemieckim znajdziecie na jego 
stronie internetowej www.lukasfaces.de 

Jeszcze kilka lat temu Marta Niebieszczańska pracowała w naszej re-
dakcji i robiła zdjęcia do Kuriera Gryfowskiego. Później wyjechała do Is-
landii, gdzie założyła portal internetowy dla polonii Iceland News Polska 
oraz zajęła się szeroko pojętą działalnością kulturalną w Islandii. Obecnie 
możemy się pochwalić, że jej zdjęcia oraz opowieść o Islandii znalazły 
się na na łamach czasopisma Miasto Kobiet, które oprócz papierowego 
wydania posiada także internetowe. Pod tym linkiem możemy obejrzeć 
zdjęcia Marty i przeczytać artykuł o Islandii, którego autorką jest Kata-
rzyna Paluch: http://www.miastokobiet.pl/online/2016/05/#/83

Łukasz – Gwiazda break dance Marta – Fotograficzka z misją
Gryfowskie talenty podbijają świat

Bronowickiej ze Stowarzyszenia „Homo Viator”. Większość uczestników 
z własnej inicjatywy przebrała się w stroje, niczym z czasów starożytnego 
Rzymu. Dodało to wyjątkowego kolorytu czytelniczemu przedsięwzię-
ciu. 

Zaproszenie do akcji Narodowego Czytania przyjęli: senator RP Ra-
fał Ślusarz, burmistrz Olgierd Poniźnik, radny Rady Miejskiej Mateusz 
Królak, radna Powiatu Lwóweckiego Małgorzata Szczepańska, dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Uboczu Anna Pląskowska, historyk z Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Mieczysław 
Gnach oraz gryfowski aktor Marek Sieradzki.

Czytanie miało także wyjątkową oprawę artystyczną i muzyczną. 
W roli prowadzących wystąpili aktorzy Jacek Grondowy i Grzegorz Żak, 
którzy zaserwowali widzom także swoje własne, humorystyczne spojrze-
nie na Quo Vadis. Całości dopełniał Wojciech Pokrzewiński wyczarowu-
jący piękne dźwięki na bębnach i gongach. 

Dopisała zarówno pogoda, jak i wspaniała gryfowska publiczność, 
której organizatorzy akcji składają serdeczne podziękowania za przybycie 
i żywiołową reakcję.

Impreza została sfinansowana 
ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego. 
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Inauguracja roku szkolnego, to jak co roku, również czas, w którym przywołujemy pamięć o wydarzeniach związanych z atakiem Niemiec hitlerow-
skich na Polskę w 1939 roku. W trakcie uroczystości rozpoczęcia zajęć szkolnych 2016/2017, w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. 
Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim, ich uczestnicy mieli okazję przywołać pamięć o tych dramatycznych dla Polaków wydarzeniach sprzed 77 laty, słucha-
jąc emocjonalnych wystąpień dyrektor szkoły – pani Małgorzaty Wiśniewskiej oraz księdza katechety – Krzysztofa Żmigrodzkiego. Dla młodzieży była 
to niepowtarzalna okazja do wzbudzenia w sobie trwałych postaw patriotycznych, opartych na przekonaniu, że historia, szczególnie ta 20 wieczna, tak 
ważna dla naszego narodu, trwale oddziałuje na naszą 
rzeczywistość współczesną. 

Dla podkreślenia znaczenia „lekcji historii” związa-
nej z dniem 1 września, dyrekcja szkoły, przedstawiciele 
grona pedagogicznego oraz społeczności uczniowskiej, 
w asyście naszych pocztów sztandarowych (w  tym 
„historycznego” sztandaru dawnej Szkoły Zawodo-
wej), udali się na rynek gryfowski. Tam, przed tabli-
cą upamiętniającą wszystkich przedstawicieli naszego 
narodu, którzy walczyli za wolną i niepodległą Polskę, 
została złożona wiązanka biało-czerwonych kwiatów. 
Podniosłym momentem tej krótkiej uroczystości było 
odmówienie przez księży katechetów modlitwy za 
zmarłych.

I.
Informujemy, że wyjazd na turnus rehabilitacyjno-wczasowy do Między-
wodzia do Ośrodka Wczasowo-rehabilitacyjnego Varsowia nastąpi 5 paź-
dziernika br. (środa) o godzinie 9,00 z ORLEN-u w Gryfowie Śląskim.

II.
Informujemy, że Klub Seniora organizuje Wielki Bal Andrzejkowy 
w dniu 26 listopada 2016 w GOK przy ul. Kolejowej 33 od godz. 18.00. 
W cenie 35 zł od osoby.
Gwarantowana muzyka na żywo, Wróżby z wosku z nagrodami, liczne 
konkursy, zimne i gorące przekąski, napoje zimne oraz kawa i herbata itp. 
Ilość miejsc ograniczona. Zapisy w Klubie Seniora. 

III.
Informujemy, że Wieczerza Wigilijna dla SENIORÓW zostanie zorga-
nizowana 22 grudnia br. (czwartek) o godzinie 15.00 w M-GOK przy  
ul. Kolejowej 33a. 

IV.
INFORMACJA O WYJAZDACH ORGANIZOWANYCH 

przez PKPS W ROKU 2017
I. Wczasy - Mrzeżyno - Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny „SUS 
TRAVEL” z zabiegami. w terminie: 06.05.2017 - 20.05.20176 /14 nocle-
gów,15 dni/, w cenie: Transport w obie strony autokarem; Pełne wyżywie-
nie, także dla osób stosujących dietę, 3 posiłki dzienne (śniadania i kolacje 
w formie „bufetu szwedzkiego”, obiad serwowany; Zakwaterowanie pokoje 
2,3 osobowe, z pełnym węzłem sanitarnym, TV, czajnik; Wieczorki przy 
muzyce na żywo, ognisko, wycieczka oraz inne niespodzianki; W ośrodku 
jest ogrzewanie w cenie turnusu w razie niepogody; Ubezpieczenie NW. 
Na miejscu opłata miejscowa (klimatyczna); Pełny koszt to 1.220,00 zł 
Przy zapisie obowiązuje przedpłata – 200,00 zł - osoba;

II. BOŻE CIAŁO W ZAKOPANEM w terminie 10.06. - 18.06 /  
9 dni w tym 2 noclegi w KRAKOWIE 
W CENIE: Transport autokarowy; Zakwaterowanie w pokojach z ła-
zienkami i tv, wyżywienie /co najmniej 2 posiłki dziennie/, Zwiedzanie 
KOPALNI SOLI W WIELICZCE z przewodnikiem; Zwiedzanie 
KRAKOWA z przewodnikiem; Kolacja przy muzyce na żywo w pen-
sjonacie DANIELKA; Kolacja GRILOWA przy muzyce; Zwiedzanie 
DOLINY KOŚCIELISKIEJ z przewodnikiem; Wspólny wyjazd na 
GUBAŁÓWKĘ kolejką lub zwiedzanie Jaskini Mroźnej na Słowacji; 
Basen GEOTERMALNY W SZAFLARACH 1,5 godz.; 
Ubezpieczenie NW.
Na miejscu opłata miejscowa (klimatyczna);
Pełny koszt to 900,00 zł od osoby przy zapisie obowiązuje przedpłata – 
200,00 zł - osoba;

III. WYJAZD PIELGRZYMKOWY DO LICHENIA i TORUNIA 
07/08 LIPIEC 2017
Transport w obie strony, Nocleg, Wyżywienie kolacja w dniu przyjazdu 
oraz śniadanie i obiad 08.07.17, Przewodnik Toruń. Pełny koszt to 180 zł 
od osoby przy zapisie obowiązuje przedpłata w kwocie 50 zł;

IV. Wczasy - PIRAMIDA W MRZEŻYNIE 
Z basenem zewnętrznym z zabiegami w terminie od 12.08.2017 do 
22.08.2017 /11 dni, 10 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; Wyżywie-
nie (śniadanie, obiad, kolacja) śniadanie i kolacja formie „bufetu szwedz-
kiego”; Konsultacja lekarska, 12 zabiegów w turnusie, całodobowa opieka 
pielęgniarska. 2 wieczorki taneczne z poczęstunkiem, z muzyką na żywo,
Biesiada z pieczeniem kiełbasek z muzyką na żywo; Na miejscu opłata 
miejscowa (klimatyczna); Ubezpieczenie NW.
Pełny koszt to 1.270,00 zł + OPŁATA MIEJSCOWA. Przy zapisie obo-
wiązuje przedpłata – 200,00 zł osoba.

V. XVIII Pielgrzymka osób niepełnosprawnych do KRZESZOWA 
02.09.2017 (sobota) KOSZT – 20 ZŁ;

VI. Wczasy - Międzywodzie w Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjnym 
„SUS TRAVEL-VARSOWIA” 
Z zabiegami w miesiącu wrzesień 2017 (15 dni, 14 noclegów) w terminie 
23.09.2017 - 07.10.2017, w cenie: Transport autokarowy w obie strony; 
Zakwaterowanie w pok. 2,3 osobowych z łazienkami i TV; Na wypo-
sażeniu podstawowe naczynia, czajnik i sprzęt plażowy; W ośrodku jest 
ogrzewanie w cenie turnusu w razie niepogody. Wyżywienie (śniadanie, 
obiad, kolacja), śniadanie i kolacja forma bufetu; Konsultacja lekarska, 
20 zabiegów w turnusie, całodobowa opieka pielęgniarska. Wieczorek ta-
neczny z poczęstunkiem, z muzyką na żywo, Wieczorek z poczęstunkiem 
i muzyką; Biesiada z pieczeniem kiełbasek z muzyką na żywo; Na miejscu 
opłata miejscowa (klimatyczna); Ubezpieczenie NW.
Pełny koszt to 1.150,00 zł + OPŁATA MIEJSCOWA. Przy zapisie obo-
wiązuje przedpłata – 200 zł / osoba.

CHĘTNYCH PROSIMY O KONTAKT. ZAPISY BĘDZIEMY 
PROWADZIĆ OD MIESIĄCA LISTOPAD 2016 W KLUBIE 

SENIORA W GODZINACH OTWARCIA. 
Przy zapisie obowiązuje przedpłata w kwocie 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 Śląski Nr 41 1020 2124 0000 8802 0067 2188 

OGŁOSZENIA PKPS – KLUB SENIORA

Lekcja pamięci w gryfowskim ZSOIZ

Mieczysław Gnach
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OGŁOSZENIE O WYKAZACH
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów 

Śląski informuje, że wykazy nieruchomo-
ści przeznaczonych do sprzedaży, oddania 
w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, na-
jem, dzierżawę w roku 2016 znajdują się na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy 
i Miasta Gryfów Śląski oraz na stronie in-
ternetowej www.gryfow.pl i www.bip.gry-
fow.pl na zakładce nieruchomości. 

Burmistrz Gminy i Miasta w Gryfowie 
Śląskim informuje o   terminie naboru wnio-
sków o  przyznanie stypendium szkolnego 
dla uczniów na rok szkolny 2016/2017.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń/
słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji mate-
rialnej, wynikającej z niskich dochodów na oso-
bę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie 
tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, 
ciężka lub długotrwała choroba, wielodziet-
ność, brak umiejętności wypełniania funkcji 
opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub 
narkomania, a  także gdy rodzina jest niepełna 
lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Stypendium szkolne przysługuje: 
• uczniom szkół publicznych i niepublicznych 
o  uprawnieniach szkół publicznych dla mło-
dzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicz-
nych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich 
kolegiów języków obcych i kolegiów pracowni-
ków służb społecznych - do czasu ukończenia 
kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończe-
nia 24 roku życia;
• wychowankom publicznych i niepublicznych 
ośrodków umożliwiających dzieciom i  mło-
dzieży upośledzonym umysłowo w stopniu 
głębokim a także dzieciom i młodzieży z upo-
śledzaniem umysłowym ze sprzężonymi nie-
pełnosprawnościami realizację odpowiednio 
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do 
czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
• uczniom szkół niepublicznych nie posiadają-
cych uprawnień szkół publicznych dla młodzie-
ży i dla dorosłych – do czasu ukończenia reali-
zacji obowiązku nauki;
• słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczy-
cielskich i nauczycielskich kolegiów języków 
obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie 
dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Miesięczny dochód uprawniający do ubiega-
nia się o przyznanie stypendium szkolnego nie 
może być większy niż 514,00 zł netto na osobę 
w rodzinie ucznia.

Wysokość stypendium szkolnego zależna 
jest, przede wszystkim, od sytuacji materialnej 
ucznia i jego rodziny. Kryteria zawarte są w § 5 
Uchwały Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski 
Nr XXVII/181/09 z dnia 20.02.2009 r.
Świadczenie przyznawane jest na wniosek: 
• rodziców (prawnych opiekunów)
• pełnoletniego ucznia,
• dyrektora szkoły lub kolegium.

Wnioski wraz z dokumentami potwier-
dzającymi dochód w rodzinie ucznia za mie-
siąc poprzedzający złożenie wniosku (sier-
pień 2016 r.) należy składać od  01.09.2016 r. 
do  15.09.2016 r.  w Urzędzie Gminy i Miasta 
w Gryfowie Śląskim, pok. nr 10.

Szczegółowe informacje oraz wnioski 
o  przyznanie stypendium szkolnego można 
uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfo-
wie Śląskim pok. nr 10,   tel.  757812011. For-
mularz wniosku można również pobrać ze stro-
ny internetowej Urzędu (www.gryfow.pl).

Pomoc materialna 
dla uczniów 

– stypendium szkolne

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski  
ogłasza konsultacje z organizacjami

 pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie

Przedmiot konsultacji: „Roczny Program 
Współpracy Gminy Gryfów Śląski z organiza-
cjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publiczne-
go na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski 
w 2017 roku.”  

Czas rozpoczęcia konsultacji: 
8 września 2016 r.
Czas zakończenia konsultacji: 
21 września 2016 r.
Forma konsultacji: konsultacje pisemne.

Opinie do Programu należy zgłaszać wg 
załączonego formularza do Sekretariatu Urzę-
du Gminy i Miasta Gryfów Śląski – pokój nr 9 
lub mailowo na adres: sekretariat@gryfow.pl do 
21 września 2016 r.

Projekt programu zamieszczony został 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: 
www.bip.gryfow.pl, na stronie internetowej 
Gminy i Miasta Gryfów Śląski: www.gryfow.
pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
i Miasta Gryfów Śląski.

Informujemy, że 22 września 2016 r., o godz. 
14:00 w sali narad gryfowskiego ratusza odbę-
dzie się spotkanie z organizacjami pozarządo-
wymi działającymi na terenie gminy Gryfów 
Śląski. Tematem spotkania będą konsultacje 
„Rocznego Programu Współpracy Gminy Gry-
fów Śląski z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi dzia-
łalność pożytku publicznego na terenie Gminy 
i Miasta Gryfów Śląski w 2017 roku”, oraz spra-
wy przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu 
Gminy Gryfów Śląski. 

Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim 
informuje o miejscu magazynowania piasku dla 
celów przeciwpowodziowych: 
- ul. Rzeczna, koło Fabryki Odzieży i Tkanin 
Żaroodpornych „IZO-TERM” 
- ul. Wojska Polskiego, przy moście 
nad potokiem Oldza, 
- ul. Garbarska, koło budynku 
mieszkalnego nr 20, 
- Krzewie Wielkie, koło posesji nr 37, 
- Ubocze, przy remizie 
Ochotniczej Straży Pożarnej, 

Worki dla celów przeciwpowodziowych są 
przechowywane w tut. Urzędzie Gminy i Mia-
sta, ul. Rynek 1. 

W przypadku wystąpienia zagrożenia powo-
dziowego mieszkańcy naszego miasta i gminy 
mogą pobierać piasek z ww. miejsc oraz worki 
w tut. Urzędzie.

Jest możliwe, aby mieszkańcy pobrali piasek 
i worki przed zagrożeniem powodziowym, ale 
w tym przypadku muszą złożyć w tut. Urzędzie 
zobowiązanie, że będą zabezpieczali swoje do-
mostwa we własnym zakresie. 

Burmistrz Gminy i Miasta 
Olgierd Poniźnik

Konsultacje 
z organizacjami 
pozarządowymi

Samorząd Województwa Dolnośląskiego 
przyznał naszej gminie pomoc finansową w for-
mie dotacji celowej w wysokości 3000,00 zł. 
na zadanie” Poprawa bezpieczeństwa w gmi-
nie Gryfów Śląski poprzez zakup motopompy 
pożarniczej wysokociśnieniowej dla potrzeb 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Proszówce”. 

Niniejszy projekt został wyłoniony w ra-
mach konkursu pn. „Poprawa bezpieczeństwa 
w Województwie Dolnośląskim w 2016 roku.” 
Pomoc finansowa w tym zakresie została przy-
znana dla 28 gmin naszego województwa. 

Stanisław Jóźwiak

Marszałkowskie
dofinansowanie

PODZIĘKOWANIE
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski 

oraz strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w  Rząsinach serdecznie dziękują panu Sła-
womirowi Łopągowi za nieodpłatną naprawę 
instalacji elektrycznej w samochodzie pożarni-
czym Star 244 z OSP Rząsiny 
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Inspektor ds. gospodarki odpadami
Krystyna Samborska

Przy ulewnych deszczach ul Słoneczna była regularnie podtapiana. 
Stanowiło to bardzo duży problem dla jej mieszkańców. Obecnie dobiega 
końca jej przebudowa. Głównym powodem remontu ul. Słonecznej były 
problemy z odwodnieniem, złe wyprofilowanie, brak studni odwadnia-
jących, wszystko to powodowało, że przy ulewnych deszczach posesje 
mieszkańców były zalewane. 

Do przetargu stanęło pięciu wykonawców, jako wykonawcę wybrano 
firmę Transport Drogowy Ciężarowy Budowa i Remont Dróg Eksport 
Import Józef Potocki z Rakowic Małych. Umowa z wykonawcą została 
podpisana 19 lipca, a prace zakończą się we wrześniu. Wykonano nową 
sieć kanalizacji deszczowej oraz trzy wpusty uliczne (kratki ściekowe).
Wartość zadania to 120 019,06 zł – środki na inwestycję w całości pocho-
dziły z budżetu gminy Gryfów Śląski.
Szczegółowy zakres wykonanych prac:
- ściek z kostki betonowej szer. 20 cm – 85 mb 
- powierzchnia chodników z kostki betonowej – 190 m 
- długość krawężnika zatopionego 188 mb 
- powierzchnia jezdni z MMA – 380,9 m2
- kanalizacja deszczowa – 90 m 

Przy okazji wymieniono także sieć wodociągową, która była w bardzo 
złym stanie. Prace w tym zakresie wykonał Zakład Budżetowy Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim. Łącznie było to 
90 m sieci plus dziewięć przyłączy do budynków.

Na podstawie informacji
inspektora ds. drogownictwa: Arkadiusza Klaska

M.

Koniec kłopotów 
mieszkańców ul. Słonecznej

Pragniemy poinformować 
Mieszkańców naszej Gminy, 
że podczas Sesji Rady Miejskiej 
Gminy Gryfów Śląski, która 
odbyła się w dniu 28 czerwca 
2016r., zostało przyjętych sze-
reg Uchwał dotyczących gospo-
darki odpadami. Konieczność 
podjęcia nowych Uchwał spo-
wodowana została nowelizacją 
Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), która weszła w życie 
z dniem 1 lutego 2015r. 

Istotną zmianą dla Mieszkańców jest podjęcie Uchwały Rady Miej-
skiej Gminy Gryfów Śląski Nr XXI/112/16 w sprawie sposobu i zakre-
su świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian 
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na terenie gminy Gryfów Śląski. Uchwalono, 
że obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania 
odpadów komunalnych będzie ciążył na Gminie do 31 grudnia 2016 r. 
Po tym okresie, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy powołanej wyżej, 
to właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku 
poprzez wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania 
odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników o odpo-
wiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
za porządek na terenie nieruchomości odpowiada właściciel lub zarządca 
nieruchomości. To on więc powinien również utrzymywać w czystości 
teren wokół pojemników i boksów śmietnikowych. 

W przypadku terenów zabudowy wielorodzinnej utrzymywanie miejsc 
gromadzenia odpadów, w tym altan czy boksów śmietnikowych przez 
więcej niż jednego zarządcę nieruchomości, za czystość odpowiadają 
wszyscy użytkownicy.

Meble i inne odpady wielkogabarytowe, właściciele nieruchomości za-
mieszkałych, winni dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych, mieszczącego się w Gryfowie Śląskim przy ul. Kolejowej 
42 (teren ZBGKiM). Nie wolno wystawiać ich przy boksach śmietniko-
wych, czy ludmerach. 

Nagannym jest również wyrzucanie odpadów poza pojemniki lub 
obok nich. Takie zachowanie jest niewłaściwe i za umieszczanie odpa-
dów w miejscach do tego nie przeznaczonych grozi kara administracyjna.

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski przypomina o obowiązku 
zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydo-
mowych oczyszczalni ścieków. Obowiązek wyposażenia nieruchomości 
w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych, w przypadku braku sie-
ci kanalizacyjnej, bądź w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, 
nałożony został art. 5 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. 
z 2016 r. poz. 250). 

Druk zgłoszenia, można pobrać ze strony internetowej www.gryfow.
pl – zakładka gospodarka odpadami/nieczystości ciekłe lub w Urzędzie 
Gminy i Miasta Gryfów Śląski – pokój nr 3 (parter), gdzie można uzyskać 
również wszelkiej informacji w tej sprawie. 

GOSPODARKA 
ODPADAMI

Zmiany w prawie lokalnym

Kto odpowiada za porządek wokół 
pojemników i boksów śmietnikowych

Ewidencja zbiorników 
bezodpływowych (szamb) 

i przydomowych oczyszczalni ścieków
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10 września już po raz piąty odbył się rajd rowerowy, który od trzech 
lat składa się z dwóch tras: dużej i małej (w tym roku odpowiednio 60 km 
i 20 km). Tradycyjnie Pętla jest rajdem „w ciemno”, uczestnicy znają je-
dynie miejsce startu, nie znają przebiegu trasy i miejsca zakończenia.  
Trasa została oznakowana strzałkami w terenie.

Jak się okazało na mecie, mniejsza trasa wiodła od rynku w Lwów-
ku Śląskim, przez Mojesz, do Dębowego Gaju, przez Sobotę, Górczycę 
i Marczów aż do wspólnego miejsca zakończenia z uczestnikami dużej 
pętli – boiska sportowego w Pławnej.

Duża pętla przebiegała od rynku w Lwówku Śląskim, przez  
Dworek, Sobotę, Dębowy Gaj, Pławną, Golejów, Łupki, Wleń, Bystrzycę,  
Bełczynę, Radomiłowice, i na zakończenie podobnie jak mała pętla przez 
Górczycę, Marczów do boiska w Pławnej. 

Pogoda dopisała wyśmienicie, na uczestników obu pętli czekały za-
dania po drodze, za rozwiązanie których na mecie wręczone zostały na-
grody – koszulki rowerowe, rękawiczki, koszulki sportowe oraz gadżety 
promocyjne. 

Rajd odbył się w ramach projektu partnerskiego z Miastem Żaclerz. 
W rajdzie wzięła udział grupa czeskich przyjaciół z okolic Żaclerza 
i Trutnova. Rajd odbył się przy wsparciu wielu osób i instytucji. 

Dziękujemy przede wszystkim uczestnikom, z różnych zakątków po-
wiatu lwóweckiego, którzy bardzo licznie wzięli udział w dużej i małej 
pętli! Mamy nadzieję, że przygotowane trasy nie były, ani za łatwe, ani za 
trudne i każdy uczestnik, który dojechał na metę czuł radość i satysfakcję 
z jej pokonania!

Dziękujemy szkołom (uczniom, rodzicom i nauczycielom) z terenu 
powiatu lwóweckiego, które, mimo że czasu było mało, zgłosiły swoje 
reprezentacje. Wielkie dzięki lwóweckiej Policji, po pierwsze za to, że 
pomogli nam przy starcie dwóch pętli, wstrzymali ruch na drogach, tak 
by można było bezpiecznie opuścić Lwówek, po drugie pilnowali bezpie-
czeństwa na trasie. Podobne podziękowania dla lwóweckich strażników 

miejskich za pomoc w zabezpieczeniu startu dwóch pętli. Lwóweckiej 
Policji dziękujemy również za ustawienie stanowiska do znakowania ro-
werów, skorzystało z niego ponad 100 osób!

Dalej dziękujemy chłopakom z Klubu Sportowego w Pławnej za udo-
stępnienie i przygotowanie miejsca mety, jak wiemy - objętego tajemnicą. 
Przy okazji zapraszamy chętnych do zapisywania się do klubu! Dzięku-
jemy dziewczynom, które brawurowo zatańczyły zumbę i uatrakcyjni-
ły nasze zakończenie rajdu! Dziękujemy naszym czeskim przyjaciołom  
z Żaclerza i Trutnova, którzy przyjęli zaproszenie i wzięli udział w impre-
zie! Dziękujemy ratownikom medycznym i obsłudze technicznej, która 
miała dużo pracy tego pięknego dnia! Dziękujemy również dziekanowi 
za wypożyczenie zestawu nagłaśniającego, wykorzystanego przy starcie 
rajdu!

Już dziś zapraszamy na kolejne rajdy organizowane przez  
Powiat Lwówecki w roku 2017. Planujemy cztery – Otwarcie Sezonu  
Rowerowego Powiatu Lwóweckiego w kwietniu, Otwarcie Sezonu Ro-
werowego w Żaclerzu w maju, Rajd Doliną Bobru w czerwcu i Powiatowa 
Pętla Rowerowa we wrześniu. 

Szczegóły będą na naszej stronie www.powiatlwowecki.pl i na powia-
towym profilu fb (www.fb.com/powiatdlw). 

Powiatowa Pętla Rowerowa 2016 dla małych i dużych za nami
INFORMATOR POWIATOWY
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Młode kotki szukają domu!
Szukamy domu dla kotów porzuconych na ogrodach działkowych. 
 Informacje pod nr tel. 732-642-104.

EKSPRESOWE 
NAPRAWY 

PROTEZ
 DENTYSTYCZNYCH

Rząsiny 87, 
Tel. 794-090-866

Sandra poleca
Książka na wrzesień 
„Nic nie dzieje się bez powodu. Wszystko, co 
nas w życiu spotyka, jest jak ruch dłuta, które 
rzeźbi w naszej duszy. Od nas samych zależy, jak głębokie 
będą te rysy i jak ostatecznie będzie wyglądała cała rzeźba...”

MAŁGORZATA J. KURSA 
NAJLEPSZE JEST NAJBLIŻEJ

Polski rynek wydawniczy stoi literaturą obycza-
jową, a książka, z którą dziś do was przychodzę, jest 
tego najlepszym przykładem.

Pozornie historia nie wyróżnia się specjalnie na 
tle innych „babskich” powieści: dwoje ludzi, którzy 
znają się od dziecka, nagle uświadamiają sobie, że 
łączy ich coś więcej niż przyjaźń. 

Brzmi nieco trywialnie? Nic bardziej mylnego!
Już z okładki razi w oczy ostrzeżenie: „UWAGA! TO NIE JEST 

KSIĄŻKA DLA WIECZNIE NIEZADOWOLONYCH PONU-
RAKÓW”. I wiecie co? To jest święta prawda i główna zasada obowią-
zująca przy czytaniu tej pozycji. Pani Kursa stworzyła cudowną, ciepłą 
powieść, nie tylko o miłości, ale i przyjaźni z ogromną dozą poczucia 
humoru. 

To nie jest kolejna bajka o Kopciuszku i Księciu. A jeśli już chcieli-
byście rozpatrywać książkę w takich kategoriach, to ten Kopciuszek był 
wyjątkowo niepokorny;)

Kilka słów o bohaterach, bo należy im się odrobina (a nawet nie tylko 
odrobina) uwagi. Powiedzieć, że są oni ciekawi, to zdecydowanie za mało. 
Bohaterowie tej powieści są niesamowici. 

Aleksandra – roztrzepana Pani Doktor i Andrzej (zwany Rambo)  
– dość poważny, rozważny mężczyzna, zupełne przeciwieństwo Olinki. 

Podobno przeciwieństwa się przyciągają i chyba właśnie tak jest w ich 
przypadku. Wychowani w jednym bloku, żadnego z nich los nie oszczę-
dził. Wyszli na prostą, jednak rany zostały. Czas by w końcu ułożyli sobie 
życie... I w tym momencie pojawia się Marta – wulkan energii, zaanga-
żowana w pomoc dosłownie każdemu. Jaką rolę odegra w całej historii? 
Tego wam nie zdradzę, mogę wam jedynie powiedzieć, że Malutka po-
trafi zrobić zamieszanie;)

Co prawda, tego typu książki czyta się przede wszystkim dla rozrywki 
(a uwierzcie mi, lektura „Najlepsze jest najbliżej” sprawia naprawdę wie-
le przyjemności), jednak uderzyło mnie, ile prawdy jest w tej pozornie 
lekkiej historii. Ta książka, tak naprawdę, jest o nas samych. O kobie-
tach, o tym jakie jesteśmy, o naszych obawach, pragnieniach i potrzebach, 
o tym, że często ze strachu przed odrzuceniem wolimy przybierać maski, 
niż pokazać swoje uczucia.

Mam wrażenie, że nawet opisując Rambo, autorka również pokazała 
swoją kobiecą duszę, gdyż niestety, takich mężczyzn jak on, po prostu 
nie ma. Ideał w każdym calu, jedynie momentami, kiedy okazuje swoją 
zaborczość, wydaje się nieco bardziej ludzki. 

 Małgorzata J. Kursa wzniosła się na wyżyny literackiego warszta-
tu sprawiając, że historia Olinki i Rambo całkowicie mnie pochłonęła. 
Nie pamiętam, kiedy ostatnio tak bardzo przeżywałam historię bohate-
rów, a przy tym, co chwilę zanosiłam się gromkim śmiechem. 

 Na koniec mogę powiedzieć wam jedno: To jedna z najlepszych po-
wieści obyczajowych, jakie czytałam. Tylko żal, że już ją skończyłam 
i szczerze zazdroszczę tym z was, które dopiero po nią sięgną.

Podziękowanie
Serdecznie dziękujemy radnemu 

Jerzemu Guzemu, przewodniczą-
cemu Rady Miejskiej Robertowi 
Skrzypkowi i burmistrzowi Ol-
gierdowi Poniźnikowi za inter-
wencję i pozytywne załatwienie 
sprawy wykoszenia skarpy przy 
drodze wojewódzkiej nr 360.

Mieszkańcy Wieży

OGŁOSZENIE 
DROBNE

Wynajmę lub sprzedam miesz-
kanie w Gryfowie Śląskim 
przy ul. Strzelniczej 14/7 o po-
wierzchni 89,9 m2.

Kontakt: 506-131-733
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Powrót Zrywu

Słońce zaświeciło nad Uboczem, bo jak mityczny symbol Słońca – ptak Feniks, który odrodził 
się z popiołów, tak po pięciu latach niebytu drużyna piłkarska Zrywu Ubocza jest znów w grze. 
Dzięki zarządowi klubu oraz panu burmistrzowi Olgierdowi Poniźnikowi, który mimo proble-
mów znalazł potrzebne środki, będziemy mogli oglądać drużynę w klasie B. Mieszanka rutyny 
i młodości pod okiem trenera Krzysztofa Śliwińskiego, trenuje od miesiąca w trudnych warunkach 
na boisku w Uboczu. Boisko to nie spełnia jednak warunków licencyjnych i dlatego mecze rundy 
jesiennej gramy na boisku bocznym Gryfa. Pomimo tego, atrakcji i wielu bramek nie zabraknie. 
W pierwszym meczu wprawdzie polegliśmy w Pławnej  po walce 1-5, zabrakło przysłowiowego 
szczęścia i kilku zawodników, zaś młodzież stawia dopiero swe pierwsze kroki w futbolowym świe-
cie.Skład drużyny: w bramce wystąpił Krzysztof Śliwiński, ponadto grali Zbigniew Baszak, Marek 
Baszak, Mateusz Jasiński, Robert Kowalski, Krzysztof Kusiakiewicz – strzelec jedynej bramki – 
Michał Niebieszczański, Michał Sieradzki, Paweł Trościanko, Krystian Tynkiewicz, Radosław 
Wierzbowski, Piotr Herdzik, Piotr Roszyk i Darek Wochnik. 

Z każdym meczem powinno być tylko lepiej a na pewno nie przyniesiemy wstydu. Zapraszamy 
na mecze, szczególnie ciekawie zapowiadają się derby gminne w Rząsinach, które odbędą się dnia 
18 września na tamtejszym boisku – niech wygra lepszy. 

Marek Baszak

Zbieranie zakrętek staje się swoistą modą 
i dobrze, bo przynosi ono wymierne rezultaty, 
choćby w postaci turnusów rehabilitacyjnych, 
czy sprzętu medycznego dla potrzebujących. 
Ciekawą historię zakrętek opowiedziała nam 
nasza czytelniczka.

Młoda dziewczyna spod Warszawy przeby-
wając w Gryfowie dowiedziała się o akcji zbie-
rania zakrętek przez gryfowską bibliotekę. Gdy 
wróciła do domu, opowiedziała o tym mamie 
i postanowiły zorganizować zbiórkę w swojej 
miejscowości. Uzbierane zakrętki trafiły na-
stępnie do Warszawy, w której przejął je inny 
młody człowiek i pojechały z nim nad morze, na 
spotkanie rodzinne do Mielna. Stamtąd wróciły 
pociągiem do Jeleniej Góry i wreszcie dotarły 
do Gryfowa. Przybyły do nas dzięki wrażliwo-
ści i zaangażowaniu osób, które cały czas miały 
w pamięci gryfowski apel o ich zbieranie. 

Plastikowe zakrętki zbiera wielu naszych 
czytelników spoza Gryfowa. Przywożą nam je 
z Wrocławia, a nawet zza granicy. Kilkanaście 
razy w roku przyjeżdżają wypełnione nimi rekla-
mówki z dalekiego, niemieckiego Mannheim.

Zachęcamy Państwa do zbierania zakrętek. 
Można je przekazywać do gryfowskiej bibliote-
ki, gdzie aktualnie prowadzimy ich zbiórkę na 
rehabilitację Adriana Dróżdża i małego Szy-
mona Dworaka. Niech torba na zakrętki zago-
ści w każdym gryfowskim domu. Nas to nic nie 
kosztuje, innym może pomóc w trudnej i kosz-
townej walce o zdrowie.

M.

Proszę krótko opowiedzieć o sobie.
Od urodzenia jestem mieszkanką Młyńska, 

dlatego problemy wioski nie są mi obce. Funk-
cję sołtysa sprawuję już czwartą kadencję. Mam 
męża i dwóch dorosłych synów, jestem także 
szczęśliwą babcią. Prowadzę małe gospodar-
stwo rolne. Lubię kwiaty oraz pracę przy nich. 
Praca w sołectwie przynosi mi satysfakcję, lu-
bię   ludzi otwartych, przyjaznych, szczerych, 
włączających się w prace w sołectwie, gdyż 
wspólnymi siłami można więcej. Jak każdego 
człowieka cieszy mnie, jak coś  się uda, a smuci, 
jak pójdzie nie tak.

Z jakimi problemami aktualnie boryka się 
Młyńsko?

W ostatnich latach dużo zmieniło się w spra-
wie modernizacji i remontu dróg głównych w 
Młyńsku, dofinansowanych z różnych środków 
ale i z budżetu gminy. Wcześniej mieliśmy tu 
zapomniane, szutrowe z licznymi dziurami. 

Nadal jednak jeszcze posiadamy dużo dróg do 
remontu np. do boiska, prowadząca do gruntów 
ornych, wiodąca pod wiadukt. Pozostały jesz-
cze drogi krótsze, gminne wypełniane jedynie 
kamieniem prowadzące do posesji. Problemem 
dla mieszkańców jest brak skanalizowania wio-
ski. W dalszym ciągu czekamy na dobre roz-
wiązanie tego problemu w naszym sołectwie. 
Mieszkają u nas jeszcze rodziny, które z róż-
nych względów nie mają doprowadzonej wody. 
Borykają się z tym problemem na co dzień i po-
trzebna im pomoc.
Jakie są pani marzenia na przyszłość doty-
czące sołectwa? Co chciałaby Pani zmienić 
w Młyńsku?

W ciągu swojej 4-letniej kadencji mam 
za sobą dużą listę zorganizowanych imprez, 
działań, spotkań, wspólnie przeprowadzo-
nych inwestycji. Jednak od kilku lat czekamy 
na obiecaną budowę nowej świetlicy i garażu 
OSP, tak potrzebnych naszej społeczności. Bu-
dowa świetlicy początkowo była zablokowana 
przez jednego z mieszkańców Młyńska. Ma-
rzeniem moim i mieszkańców jest powstanie 
nowego funkcjonalnego obiektu do społecz-
nych spotkań oraz miejsca do organizowania 
różnych imprez i uroczystości. Tym bardziej, 
że nie posiadamy szkoły. Obecny budynek 
świetlicy jest duży i zawilgocony. Koszt re-
montu przekroczy koszt wybudowania nowej. 
Świetlica jest w złym stanie, jeszcze trochę 
i  zostaniemy na bruku z całym sprzętem bę-
dącym naszym dorobkiem. Mam nadzieję, że 
w końcu sprawa znajdzie swój szczęśliwy finał. 
W Młyńsku w ostatnim czasie przybywa dzieci 
i jest zapotrzebowanie na dobre boisko. Chcia-

łabym zmienić obecny wygląd boiska, zago-
spodarować odwodnić wyposażyć w bramki. 
Te, wykonane i wkopane przez mieszkańców 
uległy zniszczeniu z powodu podmokłego 
terenu. Nasze dzieci grają   w szkółkach spor-
towych w Gryfowie, osiągają dobre wyniki 
jednak u nas nie mają możliwości kontynu-
owania sportowej pasji. Strażacy także mie-
liby możliwość przeprowadzania ćwiczeń 
sprawnościowych na dobrym i równym boisku. 
Chcemy zagospodarować podmokły dół przy 
kościele i PKP. Obecnie rozminowany, oczysz-
czony i gotowy do zasypania i zbudowania 
parkingu. Jeżeli ktoś ma zbędny gruz i ziemię 
– chętnie przyjmiemy. Co roku realizujemy za-
dania z Funduszu Sołeckiego z czego jesteśmy 
zadowoleni, gdyż przybywa coraz więcej zreali-
zowanych celów, a wszystkie realizowane przez 
sołectwo zadania będą integrować i służyć całej 
społeczności Młyńska.

 
Rozmawiała M. Wojciechowska

Historia zakrętek
spod Warszawy

Co słychać u sołtysa?
W naszym cyklu Co słychać u sołtysa? gościmy dziś sołtys Młyńska Marię Sosnowską.
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Zanim przejdę do opisu pierwszych ligowych kolejek Gryfa w klasie 
okręgowej, chciałbym napisać parę słów na temat obchodów jubileuszu 
70-lecia klubu piłkarskiego z Gryfowa. Impreza trwała trzy dni. Roz-
poczęła się meczem ligowym Gryfa w ramach I kolejki klasy okręgo-
wej, w której to „żółto-niebiescy” wygrali na gryfowskim stadionie 2-0 
z Cosmosem Radzimów. Mieliśmy już więc za sobą pozytywny począ-
tek uroczystości, które następnego dnia (14.08.2016) przeniosły się do 
MGOK w Gryfowie. Na początku prezes Andrzej Badermann powitał 
zaproszonych gości, z których najstarszy urodził się w 1923 roku, a naj-
młodszy w roku 1998. Pojawiły się władze OZPN JG, w osobach pana 
Kowala i pana Gawina, przybyli również piłkarze gryfa z czasów powo-
jennych, jak i ci, którzy grali w latach 70., 80. i 90. Byli także przedsta-
wiciele dzisiejszego Gryfa, a więc zarząd, trener, kilku piłkarzy i redakcja 
klubowa oraz kibice. Następnie prezesa Badermanna uhonorowano złotą 
odznaką związku piłki nożnej. Nagrody wręczane przez szefa OZPN JG, 
pana Kowala, trafiły również m.in. do pani Ireny Włodarek, Łukasza 
Krasuskiego, Bartłomieja Cybulskiego, Mariusza Czembrowskiego, pana 
Czarneckiego, pana Wojtkuna, Krzysztofa Marca, Tomasza Cabały, czy 
Radosława Wójcikowskiego. Później głos zabrał Daniel Koko – Prze-
wodniczący Rady Powiatu Lwóweckiego, a jednocześnie osoba blisko 
związana z Gryfem - piłkarz, trener, prezes, czy kibic. Daniel na ręce 
prezesa Badermanna złożył pamiątkowy puchar z okazji 70-lecia klubu. 
Po nim kolej przyszła na przedstawicieli gryfowskiego magistratu: pana 
Skrzypka (przewodniczącego rady) i pana Tartaka (zastępcę burmistrza). 
Oni również wręczyli prezesowi Badermannowi jubileuszowe trofeum, 
w kształcie piłki na cokole. Gryfowski urząd postanowił również nagro-
dzić kilka osób, które obecnie całe swoje serce wkładają w dobro klubu 
i robią to bezinteresownie: Pani Irena Włodarek (ilu piłkarzy wychowa-
ła, ilu nakarmiła, na ilu meczach była - Bóg jeden wie); Paweł Zatoń-
ski (redaktor naczelny strony internetowej Gryfa i najgłośniejszy kibic); 
Zygfryd Borkowski (tego pana nikomu przedstawiać nie trzeba, może-
cie lubić albo nie, ale dla gryfowskiej piłki zrobił więcej, niż wielu z nas 
razem i nadal zależy mu na Gryfie, również jako gryfowskiemu radne-
mu); Krzysztof Marzec (wieloletni kapitan gryfowskiej drużyny, dobry 
duch zespołu oraz najlepszy piłkarz sezonu 2015/2016). Zarząd Gryfa 
postanowił następnie nagrodzić osoby, które szczególnie zasłużyły się 
dla Gryfa w przeszłości, jak i dzisiaj. Torby z pamiątkowymi gadżetami 
otrzymali m.in.: Pan Kownacki, Pan Wójcik, Pan Borkowski, Pan Re-
imann, Pan H.Koćmierowski, Pan Gawroński oraz dwie torebki prze-
kazano dla dwóch najstarszych żyjących piłkarzy Gryfa: Pana Lucjana 
Zatońskiego oraz Pana Zygfryda Funkena. Krótką przemowę wygłosił 
dyrektor regionalny firmy Bolix, pan Gawroński - obecnie największego 
sponsora Gryfa, który zapewnił, że dopóki piastuje swój urząd, dopóty 
Gryf może liczyć na wszelką pomoc materialną ze strony Bolixa. Na ko-
niec uroczystości goście poczęstowali się ciastem, kawą, herbatą i z tym 
słodkim deserem ponownie zasiedli na krzesłach, by obejrzeć prezen-
tację na temat historii Gryfa, przygotowaną przez Pawła Zatońskiego. 
Przedstawił on przed- i  powojenne losy klubu z Gryfowa, największe 
sukcesy w latach 70' i 80' oraz czasy najnowsze, a więc lata 2006-2016.  

Gryf wiceliderem klasy okręgowej!

Wiele ciekawostek, historii i anegdot sprawiło, że zebrani na sali goście 
z zainteresowaniem słuchali piszącego te słowa, raz głośno się śmiejąc, 
a innym razem wspominając dawne czasy z przysłowiową „łezką w oku”. 
Kilka godzin później odbył się mecz towarzyski między Gryfem a jego 
oldboyami, a po nim wszyscy wspólnie biesiadowali pod chmurką do póź-
nych godzin wieczornych, racząc się kiełbaską z rusztu i soczkiem dla 
dorosłych. Masa wspomnień, grono kolegów i przyjaciół z boiska oraz 
wspaniała atmosfera – jednym słowem: Gryf.

Wracając do rozgrywek klasy okręgowej…Gryf po V serii ligowych 
spotkań zajmuje drugie miejsce w okręgówce – niecodzienny widok, 
prawda? W pierwszym meczu wygraliśmy u siebie z Radzimowem 2-0. 
W drugiej kolejce, w derbach powiatu ograliśmy na wyjeździe Czarnych 
ze Lwówka, również dwoma golami. Trzecia kolejka to był prawdziwy 
hit rundy jesiennej, ba – niektórzy mówią, że był to mecz, jakiego nie 
widziano w Gryfowie od 10 lat! Wicelider z Gryfowa podejmował u siebie 
Sudety Giebułtów, które liderowały ligowej stawce. Dwie najmocniejsze 
drużyny okręgówki, wielkie pieniądze po stronie gości i równie wysokie 
ambicje po stronie gryfowskich gospodarzy. 120 samochodów przy sta-
dionie, ponad pół tysiąca kibiców, na trybunach istny ścisk – taki widok 
był możliwy tylko na derbach z Mirskiem – i to ile lat temu! Coś nie-
samowitego. Na boisku walka o każdy metr boiska, akcja za akcją, gole 
wisiały w powietrzu, aż ludzie bali się mrugnąć oczami, by nie przega-
pić czegoś ciekawego. Mecz zakończył się wynikiem 3-3, ale siniaków 
i bandaży na nogach zawodników oraz emocji na twarzach kibiców chyba 
nikt nie zliczył…Niech żałuje ten, kto nie był! W IV kolejce wygraliśmy 
w Węglińcu 3-2, a w V serii spotkań zwyciężyliśmy u siebie Raciborowice 
2-0. Skutkiem dobrej postawy gryfowian jest drugie miejsce w okręgów-
ce…zaledwie drugie, bo punktów mamy tyle samo, co liderujący Giebuł-
tów, ale jedynie gorszy bilans bramkowy. Zapowiada się naprawdę dobry 
sezon w wykonaniu Gryfa, dlatego zapraszamy Was na nasze mecze oraz 
do śledzenia relacji z meczów na stronie gryfgryfow.futbolowo.pl oraz na 
facebook’u Gryfa.

Z piłkarskim pozdrowieniem
Paweł Zatoński

GKS GRYF serdecznie zaprasza chętnych do gry w trampkarzach 
Gryfa w sezonie 2016/2017) - (rocznik 2002 i młodsi)

Z uwagi na rosnące zainteresowanie gryfowskiej młodzieży, bardzo 
dobrą frekwencję na treningach i meczach, w imieniu zarządu Gryfa i tre-
nera:

Zapraszamy młodzież z Gryfowa i okolic (rocznik 2002 i młodsi) na 
treningi oraz mecze trampkarzy Gryfa. Na treningach już stawia się oko-
ło 15 piłkarzy, a im więcej ludzi do gry, tym większa konkurencja i w kon-
sekwencji - wyższy poziom sportowy na boisku. 

Nie jest istotne, czy graliście do tej pory w jakimś klubie, czy nie - liczy 
się serducho do gry i walka na boisku w barwach Gryfa ;)

Obecnie trampkarze ciężko trenują pod okiem Kamila Zapartego, 
którego zapewne kojarzycie z występów w seniorskiej drużynie Gryfa. 

Jeśli to czytacie, pogadajcie z kolegami ze szkoły albo z podwórka i na-
mawiajcie ich do spróbowania swoich sił w Gryfie! 

Każdego przyjmiemy z otwartymi ramionami ;)
Do zobaczenia!

GKS Gryf zaprasza
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W Rząsinach
Wakacje zaczęły się od odmierzania czasu, czyli rysowania zegara 

z wielką wskazówką, który miał odliczać czas letnich wakacji. Dzieci 
chciały, żeby trwały jak najdłużej, więc przemaszerowaliśmy przez boisko 
z transparentem „Niech czas stanie w miejscu”. Następne dni wypełnio-
ne były wakacyjnymi przyjemnościami: gry w klasy, hula hop, przeróżne 
zabawy z piłkami, śmieszne drzewo genealogiczne(...) Jednak największą 
atrakcją było pływanie po stawie w dużej wannie oraz przejażdżka starym 
traktorkiem, zwanym dawno temu „dzikiem”. (…)

Jadwiga Miłan z wakacyjną grupą

W gryfowskiej bibliotece
Gry, zabawy i czytanki dla Piotra i Anki, pod takim hasłem w sierp-

niu, w gryfowskiej bibliotece odbywały się zajęcia wakacyjne dla dzieci. 
Naszą ofertą zainteresowało się ponad pięćdziesięcioro dzieci z gminy, 
a dziennie gościliśmy dwudziestoosobową, wesołą ekipę, nastawioną 
na wakacyjne przygody. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby 
było ciekawie. Zaprosiliśmy interesujących gości: pielęgniarkę aneste-
zjologiczną Agatę Skrzypek i artystę plastyka Rafała Wieczorka. (...) 
Postawiliśmy też na gry i zabawy przy muzyce oraz prace plastyczne. 
Na tym polu dzieci wykazały się ogromną kreatywnością, a wspaniałe  

Wakacje w bibliotece 
Poniżej fragmenty wakacyjnych wspomnień bibliotekarzy. Pełne teksty oraz bogate fotorelacje znajdują się na naszej stronie www.biblioteka.gry-

fow.pl oraz na fanpejdżu biblioteki www.fb.com/biblioteka.gryfow

W Uboczu
Dzieci w Uboczu spędzały wakacje w bibliotece z Muminkami. Wy-

kazywały się znajomością bohaterów z Doliny Muminków, w trakcie zajęć 
czytelniczych, plastycznych oraz ruchowych. Uwieńczeniem tych spotkań 
były gry i zabawy integracyjne na wolnym powietrzu wraz  z rodzicami przy  
pieczonej na ognisku kiełbasce. Za ten wakacyjny poczęstunek  dziękujemy 
Radzie Sołeckiej na czele z panią sołtys Emilią Szymutko.

Joanna Czerwiec 

kompozycje z makaronu, kolorowe motyle z bibuły, magiczne pszczoły 
można obejrzeć na wystawie w holu biblioteki. Zapraszamy. Dzięki na-
szym niezawodnym sponsorom, nie zabrakło nam materiałów do zajęć, 
słodyczy, napojów oraz nagród. Serdecznie dziękujemy naszym ofiaro-
dawcom, którymi byli: Jerzy i Mirosława Horbaczowie, Dariusz Wojcie-
chowski, Elwira Urbańska, Ireneusz Kuczyński i Bernadetta Wrona.

Dziękuję także Oliwii Palewskiej oraz Julii, Justynce i Łukaszowi 
Apolinarskim za maskotki, a także Wiktorii Wawer i Weronice Nowak 
za pomoc młodszym dzieciom podczas zajęć.

Jolanta Kuczyńska
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Pierwszy wakacyjny miesiąc minął nam po 
znakiem interdyscyplinarnych warsztatów kre-
atywnych prowadzonych przez Magdalenę An-
tonowicz. Zabawy ruchowe z wykorzystaniem 
chusty KLANZA, „bańkowe” szaleństwa, mu-
zyczne karaoke, obrazy malowane materiałem, 
zabawy kreatywno-plastyczne, projektowanie 
strojów to tylko kilka z wielu propozycji zreali-
zowanych podczas tegorocznych wakacji. 

11 lipca w odpowiedzi na zaproszenie Sto-
warzyszenia Rozwoju wsi Proszówka uczestni-
czyliśmy w wyjeździe do tematycznej „Wioski 
Gryfa” w Proszówce. Czekało nas mnóstwo 
wyzwań, m.in. wyprawa odkrywców, szukanie 
skarbu, karmienie alpak, wspólny poczęstunek 
i wiele innych atrakcji. Serdecznie dziękujemy 
organizatorom za serdeczne przyjęcie i fanta-
stycznie spędzony dzień.

Wyjątkową atrakcją tegorocznych wakacji 
było kolejne filmowe wydarzenie plenerowe 
organizowane przez Bank BGŻ BNP Paribas 
wraz z M-GOK. Nasze miasto znalazło się na 
trasie mobilnego KINA POD GWIAZDAMI 
wśród 45 lokalizacji wybranych z miejscowości 
z całej Polski. Stało się tak głownie za sprawą 
starań Patrycji Majewskiej – Dyrektora gry-
fowskiego oddziału banku. Świetna inicjatywa, 
stworzona z miłości do kina, jak podkreślał to 
prowadzący imprezę Radek z kinowej ekipy. 
Animacje dla dzieci, konkursy, poczęstunek 
dla każdego widza, leżaki i to co najważniejsze 
– projekcje filmowe „Jak wytresować smoka” 
i  „Planeta singli”. Na każdą projekcję rozdano 
niemal 300 wejściówek! Dziękujemy widzom za 
tak duże zainteresowanie wydarzeniem. Wiel-
kie dzięki dla kinowej ekipy. Czystą przyjem-
nością było obserwować każdy etap błyskawicz-
nych przygotowań całości wydarzenia oraz ich 
realizację. 

Wakacje w ośrodku kultury

PODZIĘKOWANIA
Pragniemy z całego serca podziękować za 

wsparcie Panu Stanisławowi Froncowi. 
Panie Stanisławie, jest Pan dowodem na 

istnienie ludzi dobrej woli, zaangażowanych 
w lokalne życie kulturalne, na których po-
moc zawsze można liczyć.

Dyrektor i pracownicy 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

Składamy gorące podziękowania:

– Panu Jackowi Trojanowskiemu firma 
Mer-Eko za przekazanie elementów meta-
lowych.

– Panu Łukaszowi Antonowiczowi za 
nieodpłatny montaż i wykonanie konstrukcji 
metalowych.

Dyrektor i pracownicy 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

Anna Michalkiewicz
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W tym roku obchodziliśmy dziesięciolecie Akcji Bezpieczne Lato, 
organizowanej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Gryfowie Śląskim w ramach zajęć profilaktycznych. 

W lipcu w świetlicy środowiskowej spędziło czas ponad 50 osób z te-
renu gminy Gryfów Śląski. Zajęcia trwały od poniedziałku do piątku od 
godz. 9.00 do 15.00. Oprócz zajęć świetlicowych takich jak: gry i zabawy; 
zajęcia sportowe, kulinarne, taneczne, muzyczne czy plastyczne, odbyło 
się szereg spotkań poza budynkiem świetlicy.

Dwukrotnie zorganizowane było ognisko z pieczeniem kiełbasek oraz 
konkursy i zabawy przy muzyce. Wychodziliśmy na spacery do parku oraz 
na plac zabaw. Odbyły się zajęcia sportowe oraz rozegrany został mecz 
piłki nożnej na stadionie Gryf pod czujnym okiem pana Zygfryda Bor-
kowskiego.

Gościliśmy również przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji Ma-
teusza Królaka, który przeprowadził z dziećmi rozmowę o bezpieczeń-
stwie oraz odpowiedział na pytania dotyczące pracy policjanta. 

Atrakcją okazał się przyjazd, motocyklistów z grupy Motocykliści 
Lubań i Okolice, którzy przyjechali specjalnie dla uczestników wakacyj-
nej akcji w świetlicy. Po rozmowie z nami dotyczącej ich pasji, jaką jest 
jazda na motorach, przewieźli każdego pobieżni gryfowskiego stadio-
nu, co okazało się niezapomnianym przeżyciem. Odbyły się też zajęcia 
popołudniowe, wzięliśmy udział w spotkaniu pn. Kino pod gwiazdami 
– oglądając film pt. „Jak wytresować smoka 2” w wygodnym leżaku na 
gryfowskim rynku.

Uczestniczyliśmy również w spotkaniu w Proszówce – w Wiosce Gry-
fa, przygotowanym przez Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki. Dzień ten 
okazał się dniem pełnym wrażeń – panie ze stowarzyszenia nie pozwoliły 
nam się nudzić. 

Podczas Akcji Bezpieczne Lato nie zabrakło również wycieczek. 
Dzieci i młodzież spędzili wspaniałe chwile na basenie w Termach Cie-
plickich, po czym udaliśmy się do McDonalda w Jeleniej Górze. Byliśmy 
również w Parku Linowym w Karpaczu, gdzie większości wspinających 
się po linach poziom adrenaliny skoczył mocno do góry.

W ramach współpracy z niemieckim miastem Bischofswerdą, zwie-
dziliśmy tamtejsze ZOO, gdzie oprócz zajęć manualnych, puszczania 
baniek mydlanych oraz zabaw na zamku dmuchanym, zwiedziliśmy po-
bliski plac zabaw, na który to udaliśmy się w ramach spaceru z nowymi na 
terenie parku zwierzętami – alpakami.

Wakacje w świetlicy zakończyliśmy wspólnym ogniskiem, zabawami 
oraz humorystycznym występem klowna RUFI RAFI.

Dziękuję wszystkim, którzy poświęcili swój wolny czas, aby umi-
lić nam chwile spędzone w świetlicy: dzieciom – za udział w zajęciach, 
rodzicom za pomoc i upieczenie ciast oraz napoje, panu Bogdanowi 
Skrzypkowi za bezpłatny przewóz dzieci na zajęcia do Proszówki, panu 
Zygfrydowi Borkowskiemu za przygotowanie i przeprowadzenie zajęć 
sportowych, pani Karolinie Burkot za naukę tańca belgijskiego, paniom 
ze Stowarzyszenia Rozwoju Proszówki za zaangażowanie i miłe przyjęcie 
nas oraz motocyklistom za przyjazd i przejażdżki. Szczególne podzięko-
wania kieruję z stronę sponsorów państwa: Justyny i Damiana Rusinków, 
Adrianny i Roberta Karpowiczów oraz przedstawiciela Kościoła Zielono-
świątkowego w Gryfowie Śląskim za wsparcie finansowe naszych świe-
tlicowym zajęć.

Zapraszam dzieci i młodzież od września od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach od 11.30 do 17.30.

Wakacje w Świetlicy Środowiskowej
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Anna Denisienko, kl 3b

Lipiec był pracowitym miesiącem dla członków Stowarzyszenia Roz-
woju Proszówki. W ramach realizacji zadania publicznego w trybie Ini-
cjatywy Lokalnej, od Gminy Gryfów Śląski uzyskaliśmy dofinansowanie 
na realizację projektu „Upowszechnianie dorobku historycznego Gmi-
ny Gryfów Śląski poprzez rozwój oferty turystycznej wioski tematycz-
nej –„Proszówka Wioska Gryfa”. W ramach realizacji przedsięwzięcia 
gościliśmy w Proszówce grupę z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
na czele z Dyrektor Anną Michalkiewicz oraz liczną grupę pod opie-
ką Marty Wilas ze Świetlicy Środowiskowej. Dzieci i młodzież pod-
czas pobytu w wiosce uczestniczyły w warsztatach kaligrafii „Legendy 
Gryfim piórem pisane”, odbyły wyjątkową „Wyprawę Odkrywców” na 
Kapliczkę Leopolda na górę Św. Anny w Proszówce odnajdując przy 
okazji skarb, a w nagrodę odwiedzili gospodarstwo Szymona Kownac-
kiego „Alpaki z Proszówki”. Po powrocie z wyprawy na placu zabaw 
Małej Myszki na uczestników czekała kolejna niespodzianka -„Uczta 
Gryfa”- ognisko z kiełbaskami oraz „Potyczki Gryfów” czyli gry i za-
bawy sprawnościowe. Wyjątkowi goście zdobyli poprzez zabawę wie-
dzę o sołectwie, poznali legendy i historię miejscowości. Na pożegnanie  
i pamiątkę pobytu wszyscy otrzymali certyfikaty oraz gadżety z logo 
Stowarzyszenia. Pełna fotorelacja na facebook/ Stowarzyszenie Rozwo-
ju Proszówki. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację 
przedsięwzięcia. Zapraszamy szkoły, grupy zorganizowane do współpra-
cy i do korzystania z oferty turystycznej „Proszówka Wioska Gryfa”. 

Anna Zawisza-Paliwoda

Wakacje w Wiosce Gryfa

To już staje się tradycją, że w sierpniu zawodnicy Akademii Piłkarskiej 
Gryfów Śląski mają mini-obóz piłkarski. Rano o godzinie 9:00 trening, 
a po nim przyjemności... W tym roku byliśmy na basenie, wjechaliśmy 
gondolą na  szczyt Stogu Izerskiego, w  Pławnej odwiedziliśmy Zamek 
Legend Śląskich, a  ostatniego dnia zakończyliśmy wszystko zwycię-
stwem nad drużyną z Poznania.

Przypominamy, iż cały rok trwają zapisy do naszej drużyny chłopców 
z rocznika 2006 – 2011. Więcej informacji udzieli opiekun grupy Krzysz-
tof Gajewski – 507-828-309 

Wakacje z Akademią Piłkarską 
Gryfów Śląski 
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Podziel się z nami swoją pasją

Twarze mężczyzn są ciekawsze

Z Marceliną Ryczkowską rozmawia Małgo-
rzata Szczepańska

Marcelina Ryczkowska jest tegoroczną matu-
rzystką, uczennicą III klasy LO w Gryfowie 
Śląskim. Po szkole zamienia się w portrecistkę. 
Miała już dwie wystawy szkolne. Styl jej pra-
cy określić można jako kompulsywny. Pracuje 
wtedy, kiedy pojawia się wena, nie potrafi zrobić 
niczego na zlecenie. To niezależne od niej.

Kiedy poczułaś, że sprawia Ci to przyjemność 
i robisz to lepiej niż inni?

Tutaj wszystko działo się standardowo. Lu-
biłam, jak większość dzieci, malować, rysować, 
wycinać. Malowałam wszędzie, gdzie mogłam 
– oczekując na mamę w świetlicy, na przerwie, 
w każdej wolnej chwili. Nauczyciele szkoły 
podstawowej wspierali mnie w tym.
Czy brałaś udział w konkursach plastycz-
nych? 

Tutaj był problem. Poddaję się wenie twór-
czej, która przychodzi w nieoczekiwanych mo-
mentach. Pod presją nie potrafię niczego zrobić. 
Konkurs to jest taka sytuacja. Maluję, potem 
mam długi okres przerwy. Paradoksalnie, po 
długiej przerwie między gimnazjum a liceum, 
zauważyłam spory postęp. To trochę wbrew 
zasadom. Sama byłam zdziwiona, bo nie ćwi-
czyłam wówczas dużo. Wracając do konkursów, 
sama nie wiem, jak o się stało, ale jestem lau-
reatką kilku. Nagrody w konkursach mobili-
zowały mnie zawsze do pracy. Mam poczucie 
niedostatków, obserwuję innych amatorów. 
Twoje prace to głownie portrety.

Tak, to twarze, twarze kobiet.
Dlaczego kobiet? Bo są ciekawsze?

– Nie. Ja uważam, że ciekawsze są twarze 
mężczyzn, ale mnie jakoś nie wychodzą. Pra-
cuję nad tym. 

Czym twarz przykuwa Twoją uwagę?
W twarzy lubię oczy. Nie bez przyczyny 

mówi się, że są zwierciadłem duszy. Ciekawe 
są też usta. Przed wakacjami miałam pierw-
szy epizod z kolorami. Dotąd rysowałam tylko 
w konwencji biało-czarnej. 
Kogo portretujesz?

Osoby ze zdjęć, które mnie inspirują: Emma 
Watson, Angelina Jolie, Jennifer Aniston. Nie 
rysuję osób bliskich. 
Dlaczego?
Po prostu mi nie wychodzą jak dotąd. 
Jaka mina, wyraz twarzy, fascynują cię naj-
bardziej?

Ostatnio narysowałam Miley Cyrus, która 
krzyczy i pokazuje język.

Jakie są Twoje plany na przyszłość?
Chciałabym samodzielnie wykonać stół do 

mojego domu w technice Diy – Do it yourself.
Jaki to stół?

To stół drewniany z palet, które tworzą taką 
przestrzeń, że mieści się tam donica. Lubię 
drewno.
Dziękujemy za rozmowę.
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We wrześniowym kąciku poetyckim prezentujemy wiersz nadesłany 
przez panią Elwirę Urbańską. 

MODLITWA
Czasem gdy życie ugniata,
Wszystko zaczyna się walić.
Klękam przed Tobą mój Panie,
By się cichutko wyżalić.
 I o nic więcej nie proszę
 Choć serce pęka z rozpaczy.
 Przytul mnie mocno do siebie
 I otrzyj łzy kiedy płaczę.
Panie bądź moją pociechą,
W bólu bądź ukojeniem,
Pozwól abym mogła z Tobą
Dzielić się moim cierpieniem.

Kącik poetycki

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzy-
chu przeprowadzi akcję krwiodawstwa w Gryfowie Śląskim.

14 i 15 listopada w godz. 9:00 – 13:00 
Pobór krwi odbędzie się w Ambulansie przy Wielospecjalistycznej 

Przychodni Zdrowia w Gryfowie Śląskim, przy ul. Malowniczej 1 (koło 
remizy Straży Pożarnej). Telefon do Ambulansu 697 667 866. 

Krew jest niezbędna dla dzieci i dorosłych walczących z rakiem, dla 
pacjentów oczekujących na zabieg chirurgiczny, ofiar 

wypadków. Nadmienia się, że podczas ostatniej akcji 
krwiodawstwa w dniach 13 i 14 czerwca w Gryfo-

wie Śląskim krew oddało 30 osób i pobrano 13,5 
litrów krwi. 

W sezonie grzewczym strażacy odnotowują bardzo dużo interwencji 
związanych z pożarami sadzy w przewodach kominowych. Często przez 
niesprawny przewód kominowy dochodzi do pożarów budynków oraz za-
trucia tlenkiem węgla zwanego potocznie czadem. Często pożary sadzy spo-
wodowane są zaniedbaniami przez użytkowników kominów. Podstawowym 
i najważniejszym błędem jest brak czyszczenia przewodów dymowych. Jed-
nak to nie wszystko. Palenie w piecu śmieciami, mokrym drewnem również 
prowadzi do osadzania się cząsteczek sadzy. Sadza powstaje w wyniku nie-
pełnego spalania stałego materiału palnego.

Przed sezonem grzewczym jak również w trakcie niego należy rzetel-
nie przeprowadzać kontrolę stanu technicznego przewodu kominowego. 
Sprawdzamy wtedy drożność oraz szczelność komina. Gdy nagromadzona 
jest sadza, należy ją niezwłocznie usunąć, a jeżeli napotkamy na pęknięcia 
przewodu należy go naprawić lub zgłosić to kominiarzowi, który sprawdzi 
stan komina.

Zapaleniu się sadzy w kominie towarzyszy bardzo głośny szum spowo-
dowany trwającą gwałtowną reakcją spalania. Paląca się w wysokich tempe-
raturach sadza może spowodować pęknięcia i nieszczelności w przewodzie 
kominowym. Wysoka temperatura lub ogień wydobywający się z szczelin 
komina może doprowadzić do zapalenia się materiałów otaczających prze-
wód kominowy. Przez pęknięcia do pomieszczeń mieszkalnych może dostać 
się również dym oraz dwutlenek węgla.

Postępowanie w przypadku powstania zapalenia się sadzy
Gdy już dojdzie do zapalenia się sadzy w przewodzie kominowym 

w pierwszej kolejności musimy zaalarmować o tym zdarzeniu straż pożar-
ną oraz wygasić palenisko. Pamiętajmy o zamknięciu dopływu powietrza do 
pieca zarówno od dołu jak i od góry. Dozorujmy na całej długości przewód 
kominowy czy nie występują pęknięcia. Ważne żeby do palącego się komi-
na nie wlewać wody. Z jednego litra H2O powstaje aż 1700 litrów pary co 
niestety może doprowadzić do popękania przewodu, a nawet jego rozerwa-
nia. Po pożarze sadzy w kominie należy wezwać kominiarza, aby dokonał 
wyczyszczenia przewodów i zwrócił uwagę na ich stan techniczny. Należy 
pamiętać iż przez nieszczelne przewody wędrują palące się cząstki materiału 
palnego lub bardzo gorące gazy spalinowe, w tym groźny, niewyczuwalny 
tlenek węgla (czad).

Akty prawne regulujące sprawy związane z przewodami kominowymi:
I. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity – Dz. 

U. z 2016 r.,poz.290) 
 
Utrzymanie obiektów budowlanych:
Art. 61. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany 
utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 
5 ust. 2.

Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania 
poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:
1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu 
technicznego: 
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpły-
wy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas 
użytkowania obiektu, 
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, 
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalino-
wych i wentylacyjnych);
2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu 
technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki 
obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte 
również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu 
sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, 
oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
II. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z  dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budyn-
ków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz.719): 
§ 34. 1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spa-
lania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszcze-
nia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania: 
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. 
2. W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się za-
nieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli 
większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonują osoby posiadające 
kwalifikacje kominiarskie.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów 
dymowych, spalinowych i wentylacyjnych budynków mieszkalnych jedno-
rodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letni-
skowego.

 na podstawie Portal strażaków –strażacki.pl
Oprac. Stanisław Jóźwiak

Pożary sadzy niebezpieczne

Akcja krwiodawstwa

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękujemy panu Grzegorzowi Piejko właścicielowi skle-

pu Sogen za nieodpłatną pomoc przy przywróceniu łączności teleinfor-
matycznej w busie krwiodawstwa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa z Wałbrzycha w dniu 12 września 2016 r. Gdyby nie 
pomoc pana Grzegorza nie moglibyśmy oddawać krwi.
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
,,Partnerstwo Izerskie” dnia 17 maja 2016 r. 
podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim 
na wdrażanie operacji w ramach strategii roz-
woju lokalnego kierowanego przez społeczność. 
Dokument jaki złożyliśmy na koniec grudnia 
2015 roku został oceniony pozytywnie i otrzy-
mał 213 punktów, co dało nam 4 miejsce na 
liście rankingowej Dolnego Śląska. W ramach 
otrzymanych środków beneficjenci będą mogli 
pozyskać fundusze na:
1. Zakładanie działalności gospodarczych – 
START UP – środki mogą być przeznaczone 
na budowę, adaptację lub remont pomieszczeń 
przeznaczonych do prowadzenia działalności, 
zakup wyposażenia, maszyn i urządzeń, rozwój 
działań wykorzystujących innowacyjne rozwią-
zania, odnawialne źródła energii lub wdrażanie 
nowych technologii przyjaznych środowisku. 
Beneficjent: 
– osoba fizyczna, która przez okres ostatnich 
dwóch lat nie prowadziła działalności gospo-
darczej (nie była zarejestrowana w Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospo-
darczych)
2. Rozwój działalności gospodarczych – środ-
ki mogą być przeznaczone na wspieranie działań 
w kierunku rozwoju usług, a także drobnej wy-
twórczości, podnoszenia kompetencji pracow-
ników, opieki nad dziećmi, dostępu do usług 
zdrowotnych i usług społeczno-opiekuńczo-in-
tegracyjnych, rozwój działań wykorzystujących 
innowacyjne rozwiązania, odnawialne źródła 
energii lub wdrażanie nowych rozwiązań tech-
nologicznych przyjaznych dla środowiska.
Beneficjent:
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospo-
darczą, z miejscem zamieszkania i prowadzenia 
działalności na terenie objętym Lokalną Stra-
tegią Rozwoju (LSR) – także dot. wszystkich 
członków spółki cywilnej
3. Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna 
oraz rewitalizacja lokalnych zasobów – w ra-

mach tego działania środki możemy prze-
znaczyć na budowę, remont i wyposażenie 
obiektów i miejsc związanych z rozwojem ob-
szaru w oparciu o zasoby historyczne, przyrod-
nicze i kulturowe oraz modernizacja i adaptacja 
obiektów użyteczności publicznej służących 
pobudzeniu aktywności społeczeństwa, wspie-
ranie działań polegających na oznakowaniu, 
budowie, rozbudowie i uatrakcyjnieniu lokal-
nej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej 
i  sportowej (ścieżki edukacyjnej, tablice infor-
macyjne, siłownie zewnętrzne, place zabaw, 
itp.), wspieranie działań dotyczących tworzenia 
i doposażenia profesjonalnej bazy turystycznej, 
edukacyjnej.
Beneficjent: 
Organizacje pozarządowe, związki wyznanio-
we lub jednostki samorządu terytorialnego.
4. Wspieranie ochrony środowiska – środki 
otrzymać będzie można na wspieranie działań 
polegających na rewitalizacji obiektów i miejsc 
należących do dziedzictwa przyrodniczego ob-
szaru Partnerstwa Izerskiego (parki, skwery, 
itp.)
Beneficjent:
Organizacje pozarządowe, związki wyznanio-
we lub jednostki samorządu terytorialnego.
5. Tworzenie inkubatora przetwórstwa lo-
kalnego – środki przeznaczone na budowę, 
adaptację, wyposażenie, remont pomieszczeń 
przeznaczonych do prowadzenia działalności 
inkubatora przetwórstwa lokalnego oraz na za-
trudnienie i utrzymanie miejsca pracy.

Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Beneficjent:
Osoba fizyczna, organizacja pozarządowa i oso-
ba prowadząca działalność gospodarczą.
6. Granty – środki przeznaczone m.in. na roz-
wój oferty z wykorzystaniem potencjału miejsc 
integracji społecznej, podniesienie aktywności 
społecznej poprzez doposażenie podmiotów 
życia społecznego, wspieranie działań pro-
mocyjnych, dotyczących obszaru Partnerstwa 
Izerskiego i produktów lokalnych, wspieranie 
działań polegających na oznakowaniu, budo-
wie, rozbudowie i uatrakcyjnieniu lokalnej in-
frastruktury turystycznej, rekreacyjnej (ścieżki 
edukacyjne, tablice informacyjne, siłownie ze-
wnętrzne, place zabaw, itp.), wspieranie działań 
dotyczących tworzenia i doposażenia profesjo-
nalnej bazy turystycznej, edukacyjnej. 
Beneficjent:
Organizacja pozarządowa, związek wyznanio-
wy.

Wszystkich zainteresowanych wsparciem 
w  ramach działań PROW 2014-2020 zapra-
szamy do biura Stowarzyszenia LGD Part-
nerstwo Izerskie, Ubocze 300, 59-620 Gry-
fów Śląski.

Zapraszamy na fb, twitter, G+ oraz na stronę 
internetową www.lgdpartnerstwoizerskie.
pl gdzie znajdziecie Państwo informacje do-
tyczące szkoleń, spotkań i punktów konsul-
tacyjnych dla Beneficjentów PROW 2014-
2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Materiał opracowany przez Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Mini-

ster Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 
19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, poddziałanie 19.4 

Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Już wkrótce jesień, a u nas wspomnienie z początku lata, które przesłała 
nam pani Dorota Proracka z Rząsin.

Echa Kwiatu paproci
Imprezę pod hasłem Kwiat paproci zorganizowało 25 czerwca 

w Rząsinach Stowarzyszenie Klub Seniora. Zabawa odbyła się w świe-
tlicy wiejskiej, a do tańca przygrywał zespół Relax. Podczas imprezy 
zorganizowano wybory Miss wieczoru. W składzie jury byli Marcel Mu-
krecki ze Stowarzyszenie Klub Seniora Bielany oraz Adam Żmijewski i 
Krzysztof Proracki z Rząsin. Miss wieczoru została Agnieszka Kuchciak, 
wicemiss Danuta Czajkowska, a miss publiczności Helena Cieszkowska. 
Serdecznie dziękuję mieszkance Rząsin Beacie Dżygurze za podarowanie 
pracy ręcznej – nagrody dla Miss wieczoru. Specjalnie dla gości wykona-
na została piosenka Hallelujah z filmu Shrek, którą zaśpiewała Sandra 
Proracka wraz z niżej podpisaną. 

Dziękuję wszystkim tym, którzy pomogli przy organizacji zabawy 
oraz przybyłym gościom.

Dorota Proracka
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Kontynuujemy cykl wspomnieniowy o gryfowskich i okolicznych zespołach 
muzycznych. 

Redakcja

Dziś wspominamy nieżyjącego już niestety muzyka, mieszkańca 
Gryfowa Jana Żuka. W latach 1959-1961 grywał on w lokalach gastro-
nomicznych m.in. w restauracjach „Izerka” i „Kryształ” w Świeradowie 
Zdroju. Z tamtego czasu pochodzi zdjęcie poniżej.

Od lewej Jan Żuk – perkusja

Od lat 80. Jan Żuk grał w Gryfowskiej Orkiestrze Dętej, a także 
w  Gryfowskiej Kapeli Podwórkowej. Można go było także posłuchać 
w restauracji „Piastowska”, która znajdowała się w rynku w ówczesnym 
Gryfowie.

Od trzech lat Jana Żuka nie ma już wśród nas, pozostały wspomnienia 
o wspaniałym człowieku, którego życie wypełnione było muzyką.

Był taki zespół...
Najbardziej zapracowana kapela w Polsce, czyli Gryfowska Kapela Po-

dwórkowa miała bardzo intensywne wakacje. Zamiast leżeć pod palma-
mi, woleliśmy bawić okoliczną publiczność. 

Występowaliśmy z naszym programem podczas świąt miast i imprez 
w całym regionie. Zagraliśmy podczas Lata Agatowego we Lwówku Ślą-
skim, Święta Ceramiki w Bolesławcu, Festiwalu Filmów Komediowych 
w Lubomierzu oraz podczas imprezy Pociąg Retro w Szklarskiej Porębie.

Muzycznie udzielał się także zespół Gryfowianie, który 13 sierpnia 
bawił na Święcie Ziemniaka w Żarskiej Wsi, a 4 września na dożynkach 
w Krzewiu Wielkim.

Kapela w trasie

Zygmunt Bodak

Red.


