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Uroczystości dożynkowe, czyli Prażnik, w Wolbromowie rozpoczęły się 
przemarszem korowodu dożynkowego na boisko, gdzie odbyła się msza 
święta polowa w intencji rolników i mieszkańców wsi. Najważniejszym 
momentem ceremoniału dożynkowego było przekazanie chleba z mąki 
z tegorocznych zbiorów przez starostów dożynek: Elżbietę Chodorską 
i Sławomira Łopąga gospodarzowi dożynek. Przyrzekł on dzielić ten chleb 
sprawiedliwie tak, by przez cały rok nie zabrakło go nikomu. Następnie 
podzielono obecnych chlebem z tegorocznych zbiorów.

Gminne dożynki w Wolbromowie otworzyli w oryginalny sposób 
burmistrz Olgierd Poniźnik oraz sołtys Zbigniew Chodorski, odwracając 
kostki sprasowanej słomy z napisem Dożynki 2017. Zaraz potem nastąpiło 
wręczenie odznak i przemówienia zaproszonych gości. Przygotowano także 
występy kabaretu wiejskiego oraz zespołów folklorystycznych i konkursy. 
W „Turnieju Sołectw o Kombajn Burmistrza” rywalizowały ze sobą wszyst-
kie sołectwa gminne. I miejsce zdobyło sołectwo Ubocze, dwa drugie, 
równorzędne miejsca przypadły w udziale Krzewiu i Rząsinom, a reszcie 
sołectw przyznano wyróżnienia za udział. Podczas imprezy oraz turnieju 
przygrywała Gryfowska Kapela Podwórkowa. Na zakończenie organizato-
rzy i goście mogli wspólnie pobiesiadować.

Źródło: gryfow.pl

Praznik w Wolbromowie.
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Składam serdeczne podziękowania za pomyślny przebieg uroczysto-
ści dożynkowych – „Prażnik”, jakie miały miejsce 3 września w sołectwie  
Wolbromów.

Dożynki rozpoczęły się uroczystą mszą świętą celebrowaną przez trzech 
księży: ks. dziekana Krzysztofa Kurzeję i dwóch księży proboszczów ks. 
Krzysztofa Żmigrodzkiego proboszcza Rząsin i ks. Janusza Wilka pro-
boszcza z sąsiedzkiej parafii Gościszów. Składam im serdeczne podzię-
kowania za odprawienie mszy świętej w intencji rolników i mieszkańców 
sołectw. Bardzo ciekawy był korowód dożynkowy, w którym uczestniczyły 
delegacje wszystkich siedmiu sołectw naszej gminy, a także gościnnie 
sołectwo Gościszów. Wszystkim uczestnikom korowodu jak i wykonaw-
com pięknych wieńców dożynkowych składam serdeczne podziękowania 
i gratulacje. Każdy wieniec jest dosłownie dziełem sztuki, dlatego też, jako 
gmina, nie organizujemy już od lat konkursu wieńców dożynkowych.

Chcę serdecznie i gorąco podziękować mieszkańcom sołectwa  
Wolbromów za przygotowanie innowacyjnych, w pełnym tego słowa zna-
czeniu, dekoracji dożynkowych w znacznej części sołectwa. 

W sposób szczególny chcę podziękować także całemu zespołowi organi-
zacyjnemu na czele z sołtysem Zbigniewem Chodorskim i osobami, które 
go dzielnie wspomagały. Ich wysiłek był widoczny w zakresie przygotowa-
nia placu dożynkowego, wyżywienia uczestników dożynek i wielu innych 
spraw.

Wyrazy podziękowania kieruję także pod adresem małoliczebnej, ale 
wielkiej siłą załodze pracowników M-GOK na czele z dyrektor Anną  
Michalkiewicz, którą wspomagali dzielnie liczni wolontariusze.

Osobne słowa kieruję do starostów tegorocznych dożynek: Elżbiety 
Chodorskiej i Sławomira Łopąga, którzy dzielnie wywiązali się ze swoich 
obowiązków.

Słowa podziękowania kieruję również do sponsorów i partnerów tego-
rocznych Dożynek, którzy przekazali nagrody za wykonane wieńce:

Centrum Handlowe GRADIX, STOLBRAT Sp. z o.o., Centrum Materia-
łów Budowlanych EL-STAN Stanisław Fronc, Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o.,  
Piekarnia – Cukiernia M&J Horbacz, Zakład Piekarniczo-Cukierniczy 
KRASUCKI, Supermarket SAWCZAK, ZGiUK Lubań, Powiat Lwówecki, 
KRUS, Dolnośląska Izba Rolnicza 

Bardzo dziękuję także Witoldowi Mikosowi za przygotowane konku-
rencje w Turnieju Sołectw, a sołectwu z Ubocza gratuluję odniesionego 
zwycięstwa. Pragnę także podziękować kierownikowi oddziału Państwowej 
Inspekcji Pracy z Jeleniej Góry Mirosławowi Kocubie za zaprezentowanie 
stoiska dotyczącego bezpieczeństwa pracy w rolnictwie oraz za przewodni-
czenie jurorom Turnieju Sołectw.

Dziękuję również policjantom naszego Komisariatu Policji, Straży 
Miejskiej i OSP Wolbromów za zabezpieczenie uroczystości. Słowa 
uznania kieruję także pod adresem ZBGKiM za wsparcie w technicznym 
urządzeniu placu, a spółce Izery w pomocy dotyczącej zagospodarowania 
podożynkowych odpadów.

Raz jeszcze pragnę podziękować wszystkim organizatorom tegorocz-
nych dożynek, które w opinii jego uczestników były udane i pozostaną na 
długo w pamięci.

Dziekczynienie za udane dozynki.

?

Burmistrz Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik
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Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z lipca 2017 roku odznaki honorowe „Zasłużony 
dla Rolnictwa” otrzymały następujące osoby:

 Agnieszka August – pomysłodawczyni 
i  współtwórczyni Stowarzyszenia Rozwoju  
Sołectwa Proszówka, prezes Stowarzyszenia, któ-
re pozyskało wiele środków na dofinansowanie 
działań na rzecz sołectwa,

 Ewa Chomentowska – przez ponad 30 lat 
wspólnie z mężem prowadziła w Rząsinach 25 ha 
gospodarstwo. Obecnie jest na emeryturze, ak-
tywnie uczestniczy w życiu społecznym sołectwa,

 Wiesława Jarosz-Ojewska – prowadzi 
gospodarstwo rolne w Wolbromowie, zajmuje 
się hodowlą bydła i produkcją zbóż, aktywnie 
uczestniczy w różnych działaniach na rzecz so-
łectwa,

Adriana Karpowicz – współtwórczyni Sto-
warzyszenia Rozwoju Sołectwa Proszówka, jest 

skarbnikiem Stowarzyszenia, aktywnie uczestni-
czy w pozyskiwaniu środków na dofinansowanie 
działań w sołectwie,

Jadwiga Kubiszyn – od wielu lat jest prze-
wodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Młyń-
sku, bardzo aktywnie uczestniczy w pracach 
Rady Sołeckiej, której jest członkinią,

 Henryk Chomentowski – przez ponad 30 
lat wspólnie z żona Ewą prowadził w Rząsinach 
25 ha gospodarstwo rolne, obecnie jest na eme-
ryturze i bardzo aktywnie uczestniczy w życiu 
społecznym sołectwa,

Ryszard Karaczun – od kilku kadencji peł-
ni funkcję Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej 
w  Uboczu, bardzo aktywnie uczestniczy w róż-
nych działaniach na rzecz sołectwa,

Tomasz Krawczyk – prowadzi w Wieży jed-
no z największych gospodarstw rolnych (120 ha) 
w gminie Gryfów Śląski. Jest bardzo aktywnym 

działaczem społecznym, od dwóch kadencji jest 
delegatem do Dolnośląskiej Izby Rolniczej,

Ryszard Sieradzki – prowadząc własne 
gospodarstwo Rolne w Wolbromowie jednocze-
śnie pracował przez wiele lat jako traktorzysta 
w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Lubomierzu, 
aktywnie uczestniczy w życiu społecznym sołec-
twa,

Piotr Ścigan – prowadzi 20 ha gospodarstwo 
rolne w Wolbromowie, specjalizuje się w pro-
dukcji zbóż, aktywnie wspiera działania sołtysa 
i Rady Sołeckiej.

Stanisław Ścigan – prowadzi 13 ha gospo-
darstwo rolne w Wolbromowie, specjalizuje się 
w hodowli bydła i trzody chlewnej oraz produk-
cji zbóż, aktywnie uczestniczy w działaniach na 
rzecz sołectwa.

ODZNACZENI NA DOZYNKACH
.
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 Sołtysowe Gryfinki z Proszówki mają 10 lat!
W sobotę 12 sierpnia odbyła się w Proszówce jubileuszowa impreza 

podsumowująca dziesięcioletnią działalność zespołu. Przewodniczący 
Rady Miejskiej Robert Skrzypek wraz z radnym Jerzym Guzym rozpo-
częli spotkanie od przedstawienia zespołu i zaprezentowania osiągnięć, 
jakich dokonał on w ciągu dziesięciu lat. Wszystkie ważne wydarzenia 
z życia zespołu można było oglądać na wystawie fotografii prezentowanej 
na sztalugach w namiocie.

Na zaproszenie jubilatów przybyło dziesięć zaprzyjaźnionych zespołów: 
„Izerskie Bogdanki” z Mirska, „Rząsinianki” z Rząsin „Rybniczanki” 
z  Rybnicy „Jeleniogórzanie” z Jeleniej Góry, „Łużyczanki” z Pobiednej, 
„Pogranicze” ze Studnisk, „Milikowianki” z Milikowa, „Smolniczanie” 
ze Smolnika, „Błękitne Kamizelki” z Łagowa i „Przepióreczka” z Gryfic 
– naszego partnerskiego miasta. Gryficki zespół przyjechał w towarzystwie 
burmistrza Gryfic Andrzeja Szczygła, który przybył do nas wraz z małżon-
ką i wnuczkami. Po prezentacji przyszedł czas na życzenia. Jako pierwszy 
złożył je burmistrz Gryfowa Olgierd Poniźnik, następnie sekretarz Jerzy  
Andrzejczak oraz przewodniczący Rady Miejskiej Robert Skrzypek.
Życzenia w imieniu senatora RP złożyła dyrektor biura senatorskiego  
Urszula Maga, a w imieniu poseł RP Zofii Czernow dyrektor biura po-
selskiego Aleksandra Wochal. Osobiście życzenia złożył starosta lwówecki 
Marcin Fluder. Po wejściu zespołu „Sołtysowe Gryfinki” na scenę, bur-
mistrz wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej wręczyli członkom zespołu 
pamiątkowe medale z okazji 10-lecia działalności zespołu, a kolejnym etapem 
uroczystości były życzenia i pamiątki od wszystkich zaproszonych zespołów. 
Następnie z rąk radnego Jerzego Guzego pamiątkowe medale otrzymali 
zaproszeni goście: Olgierd Poniźnik, Robert Skrzypek, Jerzy Andrzejczak, 
Andrzej Szczygieł, Marcin Fluder, Urszula Maga, Aleksandra Wochal, oraz 
dyrektor M-GOK Anna Michalkiewicz, która jednocześnie prowadziła całą 
imprezę, za co bardzo dziękuję w imieniu całego zespołu. Po występie „Soł-
tysowych Gryfinek” Robert Skrzypek wręczył im z humorem „Złotą Płytę” 
wraz z życzeniami. Każdy z przybyłych zespołów przygotował krótki występ, 
podczas którego składane były życzenia oraz robione pamiątkowe zdjęcia. 
Jubileusz w większości został sfinansowany z projektu Inicjatywa Lokalna. 

W tym miejscu pragnę bardzo podziękować zespołom i gościom za 
przybycie i uczestnictwo w imprezie, wspaniale przygotowanej przez zespół 
oraz osoby niezwiązane z zespołem. Ale najbardziej ciepło chcę podzięko-
wać naszym sponsorom: Dariuszowi i Markowi Niebieszczańskim wła-
ścicielom firmy Dolnośląskie Centrum Mięsne w Olszynie Lubańskiej, 
Januszowi i Sabinie Niebieszczańskim właścicielom firmy ABI-POL, 
Zakładowi Piekarniczo-Cukierniczemu Krasucki z Gryfowa Śląskiego, 
Radzie Sołeckiej i mieszkańcom Proszówki, Stowarzyszeniu Rozwoju 
Proszówki, Ochotniczej Straży Pożarnej z Proszówki oraz Miejsko-
-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Gryfowie Śląskim. Wszystkim jesz-
cze raz bardzo serdecznie dziękuję za pomoc w przygotowaniach i obsłudze 
oraz za uczestnictwo w imprezie jubileuszowej – następna za dziesięć lat.

Jan August

Fot. Kamila Zajączkowska



6 KURIER GRYFOWSKI   WRZESIEŃ 2017

Uzbrojenie Strefy 
Małej Przedsiębiorczości

Trwają prace w Kamiennogórskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej 
Małej Przedsiębiorczości w Gryfowie Śląskim. Wybudowano do tej pory 
z branży sanitarnej: kanalizację deszczową, sieć wodociągową i kanali-
zację sanitarną, z branży konstrukcyjno-drogowej wybudowano warstwę 
konstrukcyjną z kruszywa łamanego o gr. 20 cm (jezdnia, parkingi, za-
toki). Wkrótce zostaną rozpoczęte prace przy budowie oświetlenia ulicz-
nego.

Termin wykonania prac zgodnie z umowami z wykonawcami wy-
znaczony jest do 11 października br. Projekt dofinansowany w kwocie 
1 800 784,61 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Sekretarz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Jerzy Andrzejczak

Zmiany w świadczeniu 
usług zdrowotnych 

1 stycznia 2013 roku Wie-
lospecjalistyczny Szpital – Sa-
modzielny Publiczny Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu 
wygrał konkurs na prowadzenie nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej 
dla mieszkańców całego Powiatu Lwóweckiego. Przez 4 lata i 9 miesięcy 
nocna i świąteczna pomoc zdrowotna była realizowana w naszej Wielospe-
cjalistycznej Przychodni, dawało to ogromne poczucie bezpieczeństwa dla 
mieszkańców naszego miasta, a także dla mieszkańców sąsiednich miast 
Lubomierza i Mirska ze względu na centralne położenie Gryfowa w naszym 
powiecie. Niestety, w związku ze zmianą ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.) pomoc nocna i świąteczna musi 
być realizowana przy funkcjonującym szpitalu. Dlatego od 1 października 
2017 roku prowadzenie nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej będzie 
wykonywać Powiatowe Centrum Zdrowia w Lwówku Śląskim.

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim lekarzom, pielęgniarkom 
i ratownikom za tą prawie 5 letnią pomoc medyczną w czasie każdej nocy 
i przeróżnych świąt. W sposób szczególny bardzo dziękuję Dyrektor Wie-
lospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Zgorzelcu Zofii Barczyk za jej determinację, wielki wysiłek 
i usilne starania o zorganizowanie pomocy nocnej i świątecznej. 

Proszę mieszkańców o zrozumienie tej sytuacji, która jest niezależna 
od nas i informuję, że 30 września 2017 roku w sobotę nocna i świąteczna 
pomoc zdrowotna w Wielospecjalistycznej Przychodni w Gryfowie Ślą-
skim przestanie funkcjonować.

5 września (wtorek) w sali posiedzeń gryfowskiego ratusza odbyło się po-
siedzenie trójstronnej grupy roboczej Eureks Zabytki działającej w ramach 
Euroregionu Nysa. Obecni na posiedzeniu członkowie z Czech, Niemiec 
i Polski omawiali bieżące tematy dotyczące ochrony zabytków, deliberowa-
no m.in. o stanie przygotowań do wdrożenia koncepcji Euroregionalnego 
Centrum Ochrony i Pielęgnacji Zabytków, o możliwości wprowadzenia do 
programu działalności Eureks Zabytki tematu dotyczącego „zabytków ar-
cheologicznych” oraz o propozycjach do planu pracy na 2018 r. Omówiono 
także sprawy bieżące i organizacyjne.

Posiedzenie grupy było bardzo owocne, trwało 4 godziny. Poczyniono 
wiele ustaleń dotyczących ww. tematów. Burmistrz Gminy i Miasta Gry-
fów Śląski Olgierd Poniźnik przedstawił uczestnikom krótkie prezentacje:  
„Gryfów Śląski nabiera kolorów” i „Gryfów Śląski z lotu ptaka”.

Posiedzenie grupy roboczej 
Eureks Zabytki

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Olgierd Poniźnik

Z dniem 1 października 2017r. Nocna Świąteczna Opieka 
Zdrowotna w powiecie lwóweckim będzie świadczona przez 

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Lwówku Śląskim
Poradnia Nocnej Świątecznej Opieki Zdrowotnej

ul. Kościelna 21, 59-600 Lwówek Śląski, tel. 75 782 01 53
(budynek Szpitala w Lwówku Śląskim, wejście od Poradni Chirurgicznej)

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., zgodnie z nowymi przepisami, 
zakwalifikowało się do poziomu I stopnia podstawowego szpitalnego zabezpie-
czenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieci szpitali) i będzie odpowiedzialne 
za świadczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej na terenie powiatu 
lwóweckiego. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie 
podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni 
ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.

Zasady korzystania z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
W ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej, udzielanej przez 

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., można skorzystać w przypadkach 
nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia. Świadczenia noc-
nej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne (dla osób ubezpieczonych) 
i udzielane bez skierowania.
• w warunkach ambulatoryjnych,
• w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych)
• telefonicznie.

Zabiegi pielęgniarskie będą wykonywane w gabinecie zabiegowym oraz 
na zlecenie lekarza w domu pacjenta. 

Ważne! Ubezpieczeni w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą ko-
rzystać z pomocy dowolnej Poradni Nocnej Świątecznej Opieki Zdrowot-
nej. Pomoc świadczona, nie jest związana z lekarzem podstawowej opieki 
zdrowotnej, do którego pacjent jest zadeklarowany.

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna 
od 1 października 2017r. 
w powiecie lwóweckim
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OGŁOSZENIE O WYKAZACH
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że wyka-
zy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użyt-
kowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę w roku 2017 
znajdują się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Mia-
sta Gryfów Śląski oraz na stronie internetowej www.gryfow.pl  
i www.bip.gryfow.pl w zakładce nieruchomości.

I Ty możesz być współtwórcą 
planu miejscowego!

Zachęcamy do korzystania z bezpłatnej aplikacji Regionalny System 
Ostrzegania (RSO). 

Aplikacja na urządzenia mobilne Regionalny System Ostrzegania (RSO) 
to rozbudowany ale jednocześnie prosty w obsłudze i intuicyjny program, 
który powstał z inicjatywy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji we 
współpracy z Telewizją Polską S.A. Jest to innowacyjne rozwiązanie, ma-
jące na celu informowanie społeczeństwa o zagrożeniach, a także pełniące 
funkcję edukacyjną poprzez poradniki postępowania w sytuacjach kryzy-
sowych.

RSO jest aplikacją obsługiwaną przez najpopularniejsze systemy opera-
cyjne urządzeń mobilnych, takie jak: Android, Apple-IOS, Windows Phone.
Aplikacja RSO pozwala na:
- Przegląd ostrzeżeń o sytuacjach nadzwyczajnych w całym kraju w nastę-
pujących kategoriach: meteorologiczne, hydrologiczne, informacje drogo-
we, ogólne,
- Przegląd informacji o stanach wód na rzekach całej Polski, które przedsta-
wione są w formie mapy,
- Dostęp do bazy wiedzy w postaci poradników postępowania w sytuacjach 
kryzysowych (burze, wichury, powodzie, upał, pożar, zatrucie czadem).

Ostrzeżenia pochodzą z wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowe-
go, które otrzymują informacje o zagrożeniach m.in. z Instytutu Meteoro-
logii i Gospodarki Wodnej – PIB czy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad.

Aplikację RSO można pobrać za pośrednictwem strony Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego ze sklepów z aplikacjami na poszczególne plat-
formy (Google Play, Apple App Store, Windows Phone Store).  Aplikację 
można również wyszukać w sklepach po słowach kluczowych „RSO” oraz 
„Regionalny System Ostrzegania”.

 Bardzo serdecznie dziękuję pani Janinie Szuniewicz za pielęgnowanie 
małego skrawka ziemi przy ul. Młyńskiej 16 będącego gruntem gminy 
przyległym do drogi. Odchwaszczenie, a także posadzenie roślin jest przy-
kładem godnym naśladowania. Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję.

Burmistrz Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik

Przed nami drugi etap konsultacji społecznych miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego realizowany w ramach projektu „Szkoła 
świadomego planowania przestrzennego – partnerska współpraca samo-
rządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych”. 
W związku z powyższym w październiku br. zapraszamy wszystkie zain-
teresowane osoby do wypełnienia ankiety on-line dostępnej na stronie in-
ternetowej Gminy Gryfów Śląski oraz do aktywnego uczestnictwa w otwar-
tych spotkaniach konsultacyjnych, które odbędą się w siedzibie tutejszego 
Urzędu. Przedmiotem konsultacji będą projekty miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla 7 obszarów położonych w granicach 
miasta oraz dla 2 obszarów zlokalizowanych w Uboczu. Informacje na te-
mat konsultacji społecznych planów miejscowych dostępne są na stronie 
internetowej Gminy Gryfów Śląski w zakładce „Konsultacje”, na tablicach 
ogłoszeń oraz w Urzędzie Gminy i Miasta (nr tel. 75 78 11 256).

PODZIĘKOWANIE

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfo-
wie Śląskim informuje, że wnioski na okres zasiłkowy 2017/2018 o ustale-
nie prawa do:
• świadczenia wychowawczego (500+), 
• zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego oraz świadczeń 
opiekuńczych 
• świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 roku. 

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze, 
świadczenie rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na ko-
lejny okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów do 
dnia 31 sierpnia 2017 roku, ustalenie prawa oraz wypłata świadczenia 
wychowawczego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego nastąpi do 
dnia 31 października 2017 roku. w przypadku zasiłku rodzinnego do dnia  
30 listopada 2017 roku. 

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze, 
świadczenie rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kolejny 
okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów od dnia 
1 września 2017 roku do dnia 31 października 2017 roku, ustalenie prawa 
oraz wypłata świadczenia wychowawczego oraz świadczenia z funduszu ali-
mentacyjnego nastąpi do dnia 30 listopada 2017 roku w przypadku zasiłku 
rodzinnego do dnia 31 grudnia 2017 roku.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na kolej-
ny okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w okre-
sie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia ustalenie prawa oraz wypłata 
świadczenia nastąpi do ostatniego dnia lutego 2018 roku.

  Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli 
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. 
Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie przy-
sługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę 
nie przekracza kwoty 1200,00 zł.

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego oraz świadczenia 
opiekuńcze przysługują jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie 
przekracza kwoty 674,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepeł-
nosprawne, dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać 
kwoty 764,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługuje jeżeli dochód  
rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725 zł.

Zadania realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Gryfowie Śląskim, Ubocze 300
- wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) 
przyjmowane są w pokoju nr 12. 
- wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń 
z fundusz alimentacyjnego przyjmowane są w pokoju nr 9.

Godziny przyjmowania interesantów:
Poniedziałek: od 8.00 do 16.00; Wtorek: od 7.00 do 12.00
Środa: nieczynne; Czwartek: od 7.00 do 12.00; Piątek: od 7.00 do 12.00
Wnioski można składać również przez Internet korzystając z:
• portalu informacyjno-usługowego emp@tia,
• platformy usług elektronicznych 
• kanałów bankowości elektronicznej udostępnionych przez banki.

Nowy okres zasiłkowy 
Program 500+, Świadczenia Rodzinne,

Fundusz Alimentacyjny

Regionalny System Ostrzegania

Ref. ds. gospodarki przestrzennej Aleksandra Serdakowska

24 lipca podczas obchodów święta Policji Burmistrz Gminy i Miasta 
Gryfów Śląski przekazał na ręce Komendanta Komisariatu Policji w Gry-
fowie Śląskim ufundowany przez gminę analizator wydechu Alco – Sen-
sor IV CM. Specjalistyczny sprzęt został zakupiony za kwotę 5.227,50 zł 
i będzie wykorzystany w celu kontroli trzeźwości kierowców co zwiększy 
bezpieczeństwo na naszych drogach.

Będzie bezpieczniej
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Gmina Gryfów Śląski w październiku ubiegłego roku złożyła dwa 
wnioski do Urzędu Marszałkowskiego o udzielenie pomocy finansowej 
w  formie dotacji celowej na  finansowanie ochrony, rekultywacji i  popra-
wy jakości gruntów rolnych z budżetu Województwa Dolnośląskiego na 
zadania rekultywacyjne na 2017 rok tj.: przebudowę drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych w Rząsinach i Uboczu. Decyzją Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego 30 marca 2017 r. przyznano Gminie Gryfów Śląski dotację 
w wysokości 252 000 zł lecz tylko na jedno zadanie drogowe w Rząsinach. 
Umowa dotacji została podpisana 4 maja 2017 r. W sierpniu w ramach 
przetargu nieograniczonego został wyłoniony Wykonawca – Sudeckie 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jeleniej Góry, który zaoferował 
najniższą cenę w wysokości 418.980,31 zł za wykonanie zadania. Gmina 
na realizację inwestycji przeznaczy własne środki finansowe w wysokości  
176 205,31 zł w tym nadzór inwestorski – 9 225 zł. Dokumentacja projek-
towa została zrealizowana i sfinansowana ze środków z budżetu Gminy 
w roku 2016 w wysokości 9 000 zł.

W ramach zadania zostanie wykonana dwuwarstwowa nawierzchnia 
asfaltowa na podbudowie tłuczniowej na odcinku 1 km o szer. 3,5 m wraz 
z  poboczami oraz w celu sprawnego odprowadzenia wód opadowych 
zaprojektowano wymianę trzech przepustów drogowych ze ściankami 
czołowymi, obudową wlotów i wylotów przepustu, a także odtworzenie 
istniejącego rowu na odcinku 129 mb. 

Zakończenie inwestycji planowane jest do końca września br. 

Inwestycje drogowe w gminie Gryfów Śląski
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rząsinach 

Przebudowa ulicy Sikorskiego

Przebudowa ul. Sikorskiego dobiega końca! Zadanie realizowane jest przy 
udziale środków finansowych z budżetu państwa na podstawie otrzymanej 
promesy z dnia 17 lutego 2017 r. z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych z 2012 roku. 
Wysokość dofinansowania opiewa na kwotę 560 000 zł. Wykonawcą zadania 
jest firma – Przedsiębiorstwo ELTOR Sp. z o.o. Sp. komandytowa z Lubania, 
która została wyłoniona w ramach przetargu nieograniczonego i zaoferowała 
wykonanie zadania za kwotę 1 339 501,50 zł. Prace przewidziane do wykona-
nia to: konstrukcja jezdni o nawierzchni asfaltowej, konstrukcja chodników 
oraz zjazdów na posesje o nawierzchni z kostki betonowej, przebudowa ka-
nalizacji deszczowej, przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci 
wodociągowej.

Dodatkowo w trakcie wykonywanych prac została podjęta decyzja o wy-
mianie słupów oświetlenia drogowego ze starych kratowych na nowe stalowe 
wraz z energooszczędnymi oprawami typu LED za kwotę 35 000 zł. Łączną 
kwotę jaką gmina przeznaczy ze środków własnych na realizację przedmioto-
wego zadania to 864 501,50 zł, w tym dokumentacja projektowa oraz nadzór 
inwestorski. Zakończenie prac planowane jest na koniec września br.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 27 lipca br. 
na podstawie promesy przyznało Gminie Gryfów Śląski dotację w wysoko-
ści 800 000 zł na zrealizowanie przebudowy ul. Akacjowej i ul. Przedszko-
laków w Gryfowie Śląskim w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 
z 2012 roku. Pozyskane środki muszą zostać wykorzystane do końca tego 
roku. W związku z tym, Gmina zleciła prace projektowe, które zostały 
wykonane w miesiącu sierpniu br. za kwotę 35 000 zł. Projekt przewidu-
ję wykonanie nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni asfaltowej, nową 
konstrukcję chodników oraz zjazdów na posesje o nawierzchni z kostki 
betonowej, przebudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę kanalizacji 
sanitarnej oraz wymianę sieci wodociągowej. W ramach zadania zostanie 
również wymienione oznakowanie drogowe. W chwili obecnej trwa pro-
cedura przetargowa mająca na celu wyłonienie Wykonawcy na realizację 
przedmiotowej inwestycji.

Przebudowa ulic 
Akacjowej i Przedszkolaków 
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Rada Powiatu Lwóweckiego 4 września 2017 r. podjęła uchwałę w spra-
wie pozbawienia części drogi 2542 D kategorii drogi powiatowej w miej-
scowości Gryfów Śląski w celu zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych 
oraz uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie 
działek ewidencyjnych na których znajdują się: ul. Rynek, ul. Bankowa,  
Plac Kościelny i ul. Kolejowa w Gryfowie Śląskim. Tym samym, Rada Miej-
ska Gminy Gryfów Śląski w dniu 6 września 2017 r. podjęła uchwałę w spra-
wie przejęcia dotychczasowej części drogi powiatowej nr 2542 D w miej-
scowości Gryfów Śląski w celu zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych. 

W związku z powyższym Gmina Gryfów Śląski na mocy obowiązujące-
go prawa zostaje właścicielem ulic od 1 stycznia 2018 roku.

Wkrótce rusza długo wyczekiwany remont ul. Floriańskiej w Gry-
fowie Śląskim! Powiat Lwówecki w dniu 27 lipca br. otrzymał promesę  
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadania 
pn. „Remont drogi powiatowej nr 2544D ul. Floriańska w Gryfowie Śląskim 
o dł. 0,706 km (intensywne opady deszczu i powódź w lipcu 2012 roku)” 
w wysokości 775 200 zł. W lipcu Zarząd Dróg Powiatowych przeprowadził 
procedurę przetargową i wyłonił wykonawcę na zrealizowanie robót dro-
gowych tj. firma – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Jałowca, 
która zaoferowała wykonanie zadania za kwotę 980 206,05 zł i w terminie 
do końca listopada 2017 r. Gmina Gryfów Śląski, na podstawie podpisa-
nego porozumienia z dnia 30 sierpnia br. z Powiatem Lwóweckim, udzieli 
pomocy finansowej w wysokości 100 000 zł z przeznaczeniem na realizację 
zadania. 

W ramach zadania projekt przewiduje wykonanie nowej nawierzchni 
asfaltowej obramowanej krawężnikami drogowymi oraz wykonanie zjaz-
dów i chodników z kostki betonowej, a w celu usprawnienia odwodnienia 
zostaną wykonane nowe betonowe wpusty deszczowe 14 szt.

Floriańska będzie remontowana!

Przejęcie przez Gminę Gryfów Śląski 
części drogi powiatowej ul. Rynek, 

ul. Bankowa, Plac Kościelny 
i ul. Kolejowa w Gryfowie Śląskim 

Inwestycje drogowe cd.

Inspektor ds. drogownictwa Arkadiusz Klask

Gmina Gryfów Śląski otrzyma z budżetu Województwa Dolnośląskiego 
pomoc finansową w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez 
gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa 
Dolnośląskiej Wsi” w 2017 roku. Efektem dotacji była realizacja zadania 
publicznego pt. „Wyposażenie infrastruktury sportowej w szatnie kontene-
rowe w sołectwach Ubocze i Rząsiny, Gmina Gryfów Śląski”. Kwota wydat-
ków kwalifikowanych wyniosła 60 000,00 zł. z czego 29 992,00 zł to pomoc 
finansowa w formie refundacji z Województwa Dolnośląskiego. 

Projekt współfinansowany ze środków Budżetu Województwa 
Dolnośląskiego w ramach inicjatywy „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”.

Nowe szatnie w Uboczu i Rząsinach

Policja i straż graniczna 
skontrolowała 17 cudzoziemców

Działania rozpoczęły się od otrzymania informacji przez dzielnicowe-
go, iż na terenie miasta cudzoziemcy okazyjnie i okresowo pod marketa-
mi sprzedają komplety noży lub pościeli. Dzielnicowy celem zapewnienia 
bezpieczeństwa mieszkańcom i przeciwdziałając popełnianiu przestępstw 
postanowił poszerzyć informację wśród której uzyskał adres gdzie te 
osoby mogą przebywać oraz dane aut którymi się poruszają. W związku 
z podejrzeniem, iż mogą tam przebywać nielegalnie cudzoziemcy, popro-
szono o pomoc straż graniczną. Jak się okazało, w budynku znajdującym 
się w jednej z miejscowości koło Gryfowa Śląskiego zamieszkiwało 17 cu-
dzoziemców: kobiet, mężczyzn i dzieci. Osoby te przedłożyły dokumen-
ty do kontroli oraz wyjaśniły, że okazyjnie próbują sprzedać zakupione 
w Warszawie rzeczy na terenie powiatów lwóweckiego, lubańskiego oraz 
jeleniogórskiego. Dokonano dokładnej i szczegółowej kontroli pobytu 
tych osób na terenie Polski.

Z informacji uzyskanych od mieszkańców gminy Gryfów Śląski,  
na terenie której przebywali cudzoziemcy wynika, iż byli to obywatele 
narodowości romskiej. Policja zwraca się z prośbą do wszystkich osób, 
które zauważą cudzoziemców próbujących sprzedawać różnego rodzaju 
rzeczy na parkingach, na wsiach lub żebrzące albo wykorzystujące dzieci do  
żebrania o natychmiastowe poinformowanie o tego typu zdarzeniach poli-
cję dzwoniąc na numer 112. 

Źródło: lwowecki.info
***

Zatrzymany po pościgu
Policjanci w Gryfowie Śląskim prowadząc działania kontrolne zwią-

zane z kradzieżami samochodów około godz. 23:30 na ul. Lubańskiej 
dali wyraźny sygnał do zatrzymania kierującemu pojazdem marki Seat. 
Pomimo użycia sygnałów kierujący postanowił uciekać w kierunku  
Mirska. Policjanci podjęli za uciekającym pościg. O pościgu poinformo-
wano także policję lubańską podejrzewając, iż kierujący będzie próbował 
przedostać się na teren powiatu lubańskiego. Policjantom udało się zablo-
kować pojazd i zatrzymać kierującego na drodze Mirsk – Krzewie Wlk.  
Jak się okazało, 25 letni mieszkaniec Radoniowa nie posiadał uprawnień 
do kierowania pojazdami oraz pojazd nie był dopuszczony do ruchu.

Pojazd zabezpieczono na policyjnym parkingu, zaś kierujący odpowie 
za swój czyn przed Sądem Rejonowym. Przypomnijmy, iż za niezatrzy-
manie się do kontroli drogowej zgodnie z art. 178b kodeksu karnego grozi 
do 5 lat pozbawienia wolności.

Źródło: profil FB Lwóweckiej Policji

Szatnia na boisku w Uboczu



10 KURIER GRYFOWSKI   WRZESIEŃ 2017

INFORMATOR POWIATOWY
Drużyna z ZPEW najlepsza

9 września wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Lwówku Śląskim zajęli  
I miejsce w VII Międzynarodowym Turnieju Piłki Plażowej, organizowanym przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zgorzelcu. 

W Turnieju brało udział osiem drużyn. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy reprezentowali: Eryk Szulborski, Łukasz Szczęśnikiewicz,  
Paweł Michalski, Adam Bordulak, Aleksander Lasek, Sebastian Stopiński, opiekunowie Jolanta i Tomasz Gałucha. Gratulujemy!

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji to nowa placówka oświato-
wa, która powstała decyzją Rady Powiatu Lwóweckiego na posiedzeniu  
19 czerwca 2017, z połączenia Powiatowego Centrum Edukacji, Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Lwówku Śląskim, Poradni Psychologicz-
no – Pedagogicznej w Gryfowie Śląskim. Klienci obu poradni nie odczują 
żadnej zmiany, ponieważ placówki te przyjmują w swoich starych siedzi-
bach. Dyrektorem PORE decyzją komisji konkursowej z 30 lipca została 
pani Halina Klebanowicz, z którą wywiad na temat koncepcji nowej pla-
cówki zamieścimy w następnym numerze Kuriera. 

Nowa placówka 
w Powiecie Lwóweckim
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Narodowe Czytanie „Wesela” w Gryfowie
Podobnie jak w ubiegłym roku, w akcję Narodowego Czytania włączyły się 

Stowarzyszenie na Rzecz Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych w Gryfowie Śląskim Homo Viator, Biblioteka Publiczna oraz 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim. Fragmenty „Wese-
la” Stanisława Wyspiańskiego przeczytała na gryfowskim rynku wyjątkowo 
zgrana i utalentowana ekipa. W rolę Panny Młodej wcieliła się Magdalena 
Włodarczyk, a Pana Młodego Jakub Wolar. Para ta zebrała największe brawa 
za interpretację a także kostiumy, szczególnie własnoręcznie uszyta, kwiecista 
kreacja Panny Młodej, do której sprowadzono oryginalne kierpce z Zakopa-
nego stała się obiektem zachwytu. W roli Gospodarza wystąpił Jan Wysopal, 
Wernyhory i Księdza Mieczysław Gnach. Panowie użyli wszystkich środków 
ekspresji, by gryfowska publiczność poczuła się jak na bronowickim weselu. 
W  nieco krótszych, ale jakże sugestywnych rolach wystąpili Marcin Dec 
(Dziennikarz) i Kamila Augustyn (Zosia). Dłuższe fragmenty Wesela przeczy-
tali Joanna Małoszczyk i senator Rafał Ślusarz. Nie było to łatwe zadanie, ale 
oboje poradzili sobie z nim profesjonalnie. Naszą wspaniałą publiczność wpro-
wadziły i oprowadziły po wybitnym utworze, jakim jest „Wesele” Małgorzata 

Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung to najpiękniejsza wizytówka 
Bischofswerdy. Przekonali nas o tym Frank Packbauer szef stowarzyszenia 
Lebenshilfe e.v., Silvia Berger kierowniczka parku zwierząt, Marlen Richter 
pracownica socjalna oraz nasza zaprzyjaźniona tłumaczka Ulrike Bischof.

O dojrzałości moralnej społeczeństw świadczy m. in. stosunek do śro-
dowiska niepełnosprawnych. U nas osoby niepełnosprawne z różnych po-
wodów znajdują się na obrzeżach życia społecznego, w niewielkim zakresie 
korzystają z pozytywnych przemian doświadczanych przez polskie społe-
czeństwo. O tym, że może być inaczej przekonaliśmy się będąc z wizytą 
w Bischofswerdzie.

Pojechaliśmy tam jako członkowie i sympatycy Stowarzyszenia na 
Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Mocni” w Gryfowie Śląskim w skła-
dzie: Stanisław Fronc, Marzena Wojciechowska, Małgorzata Szczepańska 
i Anna Michalkiewicz. Głównym celem spotkania było zapoznanie się 
ze strukturą i zasadami działania miejsca pracy, nauki i rehabilitacji czyli 
Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung, w którym 70-osobowy per-
sonel (przy zaledwe pięciu pracownikach administracji) zorganizował 180 
osobom niepełnoprawnym godne miejsce do życia. Co uderza najbardziej?  
Wszystko działa jak dobrze naoliwiona maszyna. Podopieczni wykonują 

Świat może być lepszy czyli Lebennshilfe
szereg prac m.in.: prace recyklingowe, produkcja popielniczek do aut,, mon-
taż mebli łazienkowych, prace w stolarni, paczkowanie, wyrób japońskich 
pił i Krzeseł Wikinga itd.. Wszystko z niebywałym poszanowaniem, dyskre-
cją i taktem wobec ich niepełnosprawności. To jakby połączenie w polskich 
warunkach specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, warsztatu tera-
pii zajęciowej i zakładu aktywizacji zawodowej, z naciskiem na to ostatnie. 
Pod opieką Lebenshilfe są jeszcze mieszkania socjalne, w  których ludzie 
niepełnosprawni uczą się samodzielności. Pan Frank Packbauer pokazał 
nam dwie takie kamienice, w każdej po 8 mieszkań. To była niezwykle in-
spirująca lekcja kreatywności i pokory zarazem. Mała Bischofswerda jest na 
wyciągnięcie ręki. Nasze małe, młode, gryfowskie stowarzyszenie zamierza 
uczyć się od najlepszych. 

Serdecznie dziękujemy wyżej wymienionej ekipie z panem Frankiem 
Packbauerem na czele za poświęcenie nam wielu godzin swojego cennego 
czasu i za cierpliwość w odpowiadaniu na pytania. 

Szczepańska i Katarzyna Romanowicz, całość subtelnie poprowadziła Anna 
Michalkiewicz, spięła zaś Marzena Wojciechowska. Dziękujemy wszystkim, 
którzy zdecydowali się towarzyszyć nam w to cudne sobotnie południe.

M.
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I znów szkoła w Uboczu nie jest na uboczu!

Szkoła Podstawowa w Uboczu zajęła I miejsce w Ogólnopolskim 
Konkursie „Soki i musy – witaminy w Smart formie”. Uczniowie klasy III 
pod opieką nauczycielki języka angielskiego Moniki Maciejko i wycho-
wawczyni Alicji Kuźniarz wykonali wspólnie plakat promujący spoży-
wanie 100% soków i musów, który został bardzo wysoko oceniony przez 
powołaną komisję. Wraz z uczniem klasy III Oskarem Kurczewskim 
i  przy ścisłej współpracy z mamą samego ucznia wykonaliśmy komiks  
„O Franku i Janku gdzie jeden spożywał 100 % sok i mus, a drugi nie”. 

Sukces był możliwy dzięki współpracy grona pedagogicznego, uczniów 
i rodziców. Główną nagrodą w konkursie jest Tablica Multimedialna, która 
będzie ważnym i przydatnym narzędziem multimedialnym podczas zajęć 
edukacyjnych (zwłaszcza nauki języka obcego). Dzięki tej nagrodzie dobie-
gniemy do standardów europejskich, a nasze dzieci będą mogły z radością 
i bez ograniczeń z niej korzystać. Chcielibyśmy bardzo serdecznie podzię-
kować mamie ucznia klasy III Pani Joannie Kurczewskiej za wykonanie 
wspaniałych zdjęć promujących wykonane przez nas prace.

Monika Maciejko, Anna Pląskowska

Wakacyjna podróż historyczna
9 lipca w Legnicy, na zaproszenie dr Tadeusza Samborskiego, delegacja 

naszej szkoły wzięła udział w obchodach Dnia Pamięci Ofiar Banderow-
skiego Ludobójstwa Na Kresach Wschodnich w Latach 1939-1947. Dzięku-
jemy serdecznie za zaproszenie. Była to dla nas pouczająca lekcja historii.

Witaj Szkoło 
4 września o godz. 9.00 usłyszeliśmy pierwszy dzwonek na powita-

nie roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej im. Władysława 
Stanisława Reymonta w Uboczu. Podczas uroczystości dyrektor Anna 
Pląskowska powitała zebranych gości, a następnie po raz kolejny otrzy-
mała powierzenie funkcji dyrektora naszej szkoły. Rada Pedagogiczna 
podziękowała pani dyrektor za wspaniałą dotychczasową współpracę 
i życzyła owocnej pracy w kolejnych wspólnych latach. List gratulacyjny 
za uzyskanie stopnia awansu zawodowego – nauczyciela dyplomowanego 
otrzymał nauczyciel wychowania fizycznego Paweł Kaczmar. Serdecznie 
gratulujemy. Na apelu szczególnie powitaliśmy uroczą klasę I, która za-
siliła nasze szeregi.

OGŁOSZENIA DROBNE
Do sprzedania zadbany VW Golf V. Rok produkcji 2008. Pierwsza re-

jestracja w kraju 2010. Samochód należał do zawodowego kierwocy TIR, 
dlatego stan techniczny jest bardzo dobry. Ze względu na charakter pracy 
właściciela, auto posiada mały przebieg i nosi drobne ślady użytkowania. 
Samochód wyposażony jest w: Elektrycznie otwierane szyby (tył i przód), 
ASR, ABS, radio, centralny zamek, tempomat, klimatyzacja, alufelgi, światła 
do jazdy dziennej, komputer pokładowy, elektrycznie ustawiane lusterka, 
immobilizer, welurowa tapicerka. Cena: 21.500 zł

Więcej informacji pod numerem telefonu 660-752-070.
***

Wynajmę lub sprzedam duże mieszkanie własnościowe w nowym bu-
downictwie przy ul. Strzelniczej 14/7. 3 pokoje (89 m2). Oddzielna kuchnia, 
łazienka i przedpokój. Do mieszkania przynależy piwnica. 

W pokojach podłoga z desek drewnianych, pozostałe pomieszczenia 
wyłożone płytkami ceramicznymi. 

Kontakt pod numerem telefonu 506-131-733

W SP w Uboczu
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Kurier Gryfowski
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Jak co roku biblioteka i ośrodek kultury zorganizowały dzieciom  
z gminy aktywne wakacje. W lipcu mali gryfowianie uczęszczali na zajęcia 
do biblioteki, w sierpniu do M-GOK. Zajęcia wakacyjne prowadzone były 
także w sołectwach, w filiach bibliotecznych w Uboczu i Rząsinach.

Więcej informacji o wakacjach oraz galerie zdjęć dostępne są na stro-
nach internetowych i fanpejdżach naszych instytucji kultury:
 www.fb.com/biblioteka.gryfow oraz www.fb.com/mgokgryfow

Udane wakacje w gminie Gryfów Śląski
Wakacje w bibliotece i ośrodku kultury

Rząsiny

Rząsiny

Ubocze

Ubocze

Gryfów Śląski

W M-GOK
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Tegoroczna Akcja Bezpieczne Lato Wakacje 2017 w Gryfowie Śląskim 
organizowana przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gry-
fowie Śląskim odbyła się w lipcu.

W zajęciach wzieło udział niemal pięćdziesięcioro dzieci z terenu naszej 
gminy. Dla uczestników przygotowane były różnorodne zajęcia: gry i  za-
bawy, turnieje sportowe, zajęcia manualne, muzyczne jak również ogniska 
i grille za budynkiem świetlicy. Aura dopisywała do zorganizowania spo-
tkań na gryfowskim stadionie, gdzie pod czujnym okiem Zygfryda Bor-
kowskiego odbył się trening sportowy, a następnie rozegrany został mecz 
piłki nożnej. Ogromną atrakcją okazały się „Podchody” przygotowane 
przez Mateusza Królaka. Kilkugodzinne poszukiwania drugiej drużyny 
i związane z tym wykonywanie różnorodnych zadań wzbudzało wśród 
uczestników wiele pozytywnych emocji. 

Trzykrotnie wyjechaliśmy poza teren Gryfowa Śląkiego: odwiedzili-
śmy Pałacową Bawialnię w Kowarach, kino w Zgorzelcu oraz zaprzyjaź-
nioną Bischofswerdę w Niemczech. 

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przebieg Akcji Bez-
pieczne Lato Wakacje 2017. Dziękujemy państwu Justynie i Damianowi 
Rusinkom za wsparcie finansowe oraz rodzicom którzy pomagali poświę-
cając swój czas, aby być z nami podczas wyjazdów. 

Świetlica Środowiskowa będzie czynna od 1 października w godzinach 
od 12:00 do 18:00. Zapraszam dzieci i młodzież na zajęcia. 

Marta Wilas

Wakacje w świetlicy środowiskowej
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Prawnik radzi

Zachowek 
Co jeszcze należy wiedzieć o testamentach?

Ostatnią, a zarazem ważną, instytucją w prawie spadkowym jest  
ZACHOWEK. Jest to uprawnienie przysługujące członkom naszej rodziny 
na wypadek gdyby zostali przez nas pominięci w testamencie. Nasz ustawo-
dawca uznał, że nie powinniśmy pozbawiać naszych dzieci, czy też wnuków, 
małżonka, rodziców zabezpieczenia na wypadek naszej śmierci, jeśli ich nie 
wydziedziczyliśmy w testamencie. Instytucja ta służyć ma ponadto ochronie 
osób nam najbliższych, jeżeli np. omyłkowo w testamencie ich pominęliśmy 
lub też zostały one wydziedziczone bez istotnej przyczyny.

Osoby uprawnione z zachowku domagać się mogą 1/2 lub 2/3 (jeśli są ma-
łoletni lub trwale niezdolni do pracy) części udziału w spadku, jaki przypadł-
by im, gdyby spadkodawca nie sporządził testamentu, a stwierdzenie nabycia 
spadku odbyłoby się na mocy dziedziczenia ustawowego. Przykład: zmarły 
pozostawił po sobie czworo dzieci, sporządził testament, w którym do całości 
spadku powołał tylko jedno dziecko, w skład spadku wchodzi nieruchomość 
o wartości 120 tys. zł. Gdyby nie było testamentu, to każde z dzieci odzie-
dziczyłoby 1/4 części w tej nieruchomości, tj. po 30 tys. zł, pozostała trójka 
dzieci może zatem domagać się od jedynego spadkobiercy zachowku w kwocie 
15 tys. zł lub 20 tys. zł. Ważne – do obliczenia zachowku dolicza się również 
darowizny uczynione za życia spadkodawcy.

W jaki sposób domagać się zachowku?

Do osoby zobowiązanej nam do zapłacenia zachowku powinniśmy skie-
rować wezwanie do zapłaty. Jeżeli nie wykaże ona chęci, aby sprawę zała-
twić ugodowo niezbędne będzie skierowanie sprawy na drogę postępowania 
sądowego. W tym celu należy złożyć w sądzie pozew o zachowek. Ważne 
– zachowek przedawnia się po upływie pięciu lat od chwili ogłoszenia testa-
mentu, a jeśli testamentu nie było (np. spadkodawca za życia cały swój majątek 
przekazał w darowiźnie) to pięć lat od chwili otwarcia spadku, czyli śmierci 
spadkodawcy. Co zrobić, aby po naszej śmierci osoby nam najbliższe, któ-
rym nie chcemy przekazać majątku nie mogły dochodzić zachowku?

Po pierwsze – wydziedziczenie, które może zostać podważone np. brak 
przyczyny, o której mowa była powyżej, przebaczenie, nieważność testamentu 
lub jego „przypadkowe” zniszczenie czy zagubienie.

Po drugie – zawarcie umowy o zrzeczenie się dziedziczenia, jest to umowa 
sporządzona za życia spadkodawcy z przyszłym spadkobiercą przed notariu-
szem. W umowie tej spadkobierca zrzeka się swojego udziału w dziedziczeniu, 
tj. zrzeka się praw i obowiązków jakie nabyłby wraz ze śmiercią spadkodaw-
cy. Zrzeczenie się dziedziczenia może być połączone również z darowizną na 
rzecz zrzekającego się. Zrzekający nie może później domagać się zachowku, 
a zrzeczenie obejmuje również jego dzieci.

Po trzecie – zamiast darowizny nieruchomości uczynnionej na rzecz np. 
dziecka, które z nami mieszka, pomaga nam, dba o nas możemy sporządzić 
umowę o dożywocie. Umowa taka polega na tym, że w zamian za przenie-
sienie własności nieruchomości nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy 
dożywotnie utrzymanie, tj. przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu 
wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią 
pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem po-
grzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym. Umowa taka musi być sporzą-
dzona przez notariusza, a jej sporządzenie powoduje, że uczynionej darowizny 
nie wlicza się do zachowku.

W piątej części cyklu porad prawnych 
pozostajemy w kręgu tematyki spadkowej.

Tematyka spadków zostaje zakończona, w następnych wy-
daniach Kuriera Gryfowskiego będziemy omawiać inne insty-
tucję prawa cywilnego. Jeśli mają Państwo pytania związane  
z zagadnieniem „spadków” możecie je zadać za pośrednictwem  
Kuriera Gryfowskiego i na jego łamach zostanie udzielona odpo-
wiedź lub też uzyskać nieodpłatną poradę prawną w biurze senatora 
Rafała Ślusarza w każdą środę w godz. od 15.00 do 17.00.
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Sandra poleca
Książka na wrzesień
„Zanim wpuścisz do swojego 
życia mężczyznę, który przychodzi 
do ciebie z sercem na dłoni, 
sprawdź, czy przypadkiem 
nie wyrwał go z piersi innej kobiety.”

Danka Braun
HISTORIA PEWNEJ ZAZDROŚCI

Od kiedy pierwszy raz sięgnęłam po książkę Dan-
ki Braun (a był to „Zabójczy urok blondynki”) jestem 
olbrzymią fanką autorki dlatego też niebywałą radość 
sprawiło mi wydawnictwo proponując zamieszczenie 
mojej rekomendacji na odwrocie książki, jednak przed 
rozpoczęciem lektury naszła mnie dziwna refleksja: 
Miałam już tak wysokie oczekiwania względem autor-

ki, że zaczęłam obawiać się rozczarowania i zastanawiać się czy jest jeszcze 
w stanie mnie czymś zaskoczyć i wiecie co? Udało się! Po zakończeniu lek-
tury przecierałam oczy ze zdumienia: Danka Braun po raz kolejny stanęła na 
wysokości zadania i mam wrażenie, że każda jej książka jest jeszcze lepsza od 
poprzedniej, a kiedy czytelnikowi zaczyna się wydawać, że autorka wdrapała 
się już na szczyt literackiego kunsztu ona wyciąga kolejnego asa z rękawa 
i wbija czytelnika w fotel. 

Ale może kilka słów o fabule:
„Historia pewnej zazdrości” podobnie jak pozostałe części serii opowiada 

o perypetiach rodziny Orłowskich. Kiedy zaczynamy lekturę życie Orłow-
skich przypomina istną sielankę, jednak jak to w życiu bywa rodzinna owa 
„sielanka” nie trwa długo: Eryk po wybudzeniu się ze śpiączki nie potrafi od-
naleźć się w nowej rzeczywistości i odrzuca zarówno Wiki – nową partnerkę 
swojego ojca jak i Kamila – przyrodniego brata. Wiki z dnia na dzień wydaje 
się być coraz bardziej nieszczęśliwa, przytłacza ją nowa sytuacja a dodatkowo 

stale czuje na plecach oddech konkurencji w postaci Agi – matki Eryka i byłej 
żony Krzyśka. Krzysiek natomiast znajduje się między młotem a kowadłem- 
lawiruje między ukochaną, synem oraz ojcem starając się zadowolić wszyst-
kich jednocześnie co niestety szybko okaże się być misją niewykonalną.

Sporo tego? A to zaledwie część tego co czeka na was w książce. Wszak 
nie zapominajmy, że Robert ma jeszcze dorastającą właśnie córkę – Izę, która 
to właśnie wkracza w dorosłe życie i zaczyna je od nieszczęśliwej miłości, ale 
jako nieodrodna córeczka swojego tatusia dziewczyna będzie walczyć o swoje 
z uporem maniaka, z jakim skutkiem? O tym musicie przekonać się sami. 
Dodam tylko, że kiedy na scenę wkracza jeszcze bardziej apodyktyczny niż 
zwykle Robert i postanawia na własną rękę ułożyć życie swoim dorosłym 
dzieciom – robi się naprawdę ciekawie, ale więcej Wam nie zdradzę;) 

Duży plus dla autorki za jej styl. Nie od dziś wiadomo, że piękno tkwi 
w prostocie, a jeżeli tę prostotę połączymy ze sporą dawką poczucia humoru 
– otrzymamy kombinację idealną i taki właśnie jest styl Danki Braun – nie 
zanudza czytelnika dziesiątkami nic nie wnoszących opisów, na każdej stro-
nie toczy się wartka akcja, a poczucie humoru autorki jest jedyne w swoim 
rodzaju...

„Niestety przeciętnej kobiecie bardziej przydaje się uroda 
niż intelekt, ponieważ przeciętny mężczyzna ma przeważnie 
lepiej rozwinięty wzrok niż mózg”

„Czy rzeczywiście droga do serca mężczyzny prowadzi 
przez żołądek? Czy po to żonaty facet idzie do kochanki, 
żeby najeść się pierogów?”

Mam wrażenie, że w każdej książce autorka skupia się na innym pro-
blemie w relacjach międzyludzkich i tym razem, jak sam tytuł wskazuje 
wszystko skupia się wokół zazdrości i nie chodzi tu jedynie o tę najpopu-
larniejszą formę tj. zazdrość w związkach, ale również w relacjach rodzin-
nych i po zakończeniu lektury nasuwa się jeden wniosek- prawda stara jak 
świat: Dwoje to para, troje to tłum...

Danka Braun po raz kolejny wzniosła się na wyżyny literackiego 
kunsztu i wyzwala w czytelniku pełen wachlarz emocji: bawi, wzrusza, 
chwilami złości i skłania do refleksji – jedno jest pewne – po lekturze 
„Historii pewnej zazdrości” nie będziecie żałować ani jednej minuty po-
święconej tej książce i tylko żal, że tak krótka, bo te 400 stron dosłow-
nie pożera się jednym tchem a na dalsze przygody rodziny Orłowskich 
musimy czekać kolejne kilka miesięcy, co niewątpliwie jest największym 
minusem tej serii, bo nie od dziś uważam, że na okładkach książek 
Danki Braun powinno pojawiać się ostrzeżenie: „UWAGA! SILNIE  
UZALEŻNIAJĄCE”.

Od redakcji:
Informujemy, że książka została podarowana gryfowskiej bibliotece 
przez naszą miłą recenzentkę. Dziękujemy i zapraszamy do lektury.

Wiodę ciebie za rękę donikąd
gdzieś w ustronia turkusów, zieleni,
w taką ciszę że jest aż muzyką,
w ścieżki pełne omszałych kamieni.

baczę dobrze w twe ciche stąpanie,
wśród korzeni pokrętnych jak żmije,
skrytych w trawach jak żaba w łopianie,
w plątaninie co życiem swym żyje.

W las wciągają nas ścieżki, zakręty,
czarem złoceń na oczkach wody,
drzew majestat jest niemal święty,
i nieświęte w nich ptasie gody.

Mchów szukamy w wędrówce wśród lasu,
są nam łożem ich miękkie dywany,
by w mroku i miejsca i czasu
wspólnie smakować owoc, tak słodki, zakazany.

Edward Tabacharski, kwiecień 2017

Kącik poetycki
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Gryfowska Kapela Podwórkowa na wakacjach nie nudziła się. W lipcu 
graliśmy na Gali Izerskiej w Mirsku i Lecie Agatowym w Lwówku Śląskim. 
W sierpniu na Festiwalu Filmów Komediowych w Lubomierzu, Święcie Ce-
ramiki w Bolesławcu, Święcie Ogrodów w Giebułtowie oraz w Cieplicach 
na Święcie Miodu.Pod koniec września natomiast Kapela jedzie do Lwówka 
Śląskiego na Festiwal Dary Lasu.

A propos Festiwalu Filmów Komediowych w Lubomierzu, chcieliśmy 
się pochwalić opinią grona artystów i aktorów polskich, którzy podczas 
spotkania z nami orzekli, iż nasz zespół, jako jeden z nielicznych, jakie 
znają, podtrzymuje tradycję folkloru, korzystając przy tym z tradycyjnych 
instrumentów i śpiewając teksty z pamięci. Nie potrzebuje też prądu, by za-
grać gdziekolwiek jest to potrzebne. Serdecznie dziękujemy za miłe słowa.

Kapela na wakacjach

Był taki 
zespół...

W latach 1950-1970 działał na naszym tere-
nie zespół muzyczny pana Marcina Fałdy. Był to 
w  tamtych czasach zespół bardzo modny i znany 
w okolicy. Grali na żywo bez elektroniki i mikrofo-
nów. Ci, którzy pamiętają ich występy, potwierdzą, 
że był to kawał dobrego grania, podczas którego 
nikt nie podpierał ścian.

Skład zespołu: od lewej: Stanisław Waszkiel – 
akordeon, Marcin Fałda – trąbka, skrzypce i orga-
ny (w gryfowskim kościele), Janusz Żuk – perkusja 
i trąbka, Józef Waszkiel – saksofon tenorowy.

Zygmunt Bodak

Zygmunt Bodak
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23 lipca na stadionie sportowym w Uboczu rozegrany został turniej 
o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Lwóweckiego Daniela Koko. 
W  meczu finałowym gospodarze Zryw Ubocze pokonałli 4-2 drużynę 
Zbylut ze Zbylutowa. Mecz obfitował w wiele emocji i bramek, a zawody 
oglądała liczna publiczność, która nie przestraszyła się nawet deszczu.  
Po zakończeniu meczu puchar, dyplomy i piłki meczowe wręczył Daniel 
Koko, który podziękował zawodnikom i kibicom za liczne przybycie i do-
ping. Oby tak było w następnym sezonie, kiedy to Zryw po latach będzie 
mógł grać na „swoich śmieciach”.

Sędziował i spisał Marek Baszak 

25 czerwca zakończyły się rozgrywki grupy 3 klasy B. Dwie drużyny 
z naszej gminy Rolnik Rząsiny i Zryw Ubocze zaprezentowały się średnio 
i zajęły kolejno 6 i 7 miejsce w tabeli na 12 startujących drużyn. W koń-
cówce zabrakło szczęścia i kompletnych składów, aby wywalczyć więcej 
punktów. Dobra informacja dla drużyny z Ubocza jest taka, że po rocznym 
graniu na boisku w Gryfowie nowy sezon rozpocznie już na swoim boisku. 

Ogromne podziękowania kierujemy do naszego burmistrza Olgierda 
Poniźnika, który wysupłał pieniądze na ładny i przestronny kontener. 
Przerwa wakacyjna będzie trwała bardzo krótko, bo już 27 sierpnia Zryw 
jedzie do Rybnicy, a Rząsiny do Wojanowa. To nie pomyłka, OZPN Jelenia 
Góra zredukował do 4 grup klasy B i tym sposobem będzie więcej meczów 
i dalszych wyjazdów w stronę Jeleniej Góry. 3 września Zryw, po 6 latach 
niebytu, rozegra u siebie mecz otwarcia z silną ekipą z Maciejowej. Na mecz 
ten serdecznie zapraszamy

 Marek Baszak  

Turniej o Puchar 
Przewodniczącego Powiatu

Podsumowanie sezonu
piłkarskiego klasy B

Zdjęcia nadesłane przez naszych czytelników

Gryfów nocą

Fot. Katarzyna Szczepańska.
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W rocznicę uchwalenia ustawy o Policji Państwowej z 1919 roku poli-
cjanci obchodzą swoje święto. W tym roku oficjalne uroczystości w powie-
cie lwóweckim odbyły się w sali konferencyjnej hotelu „Stacja nad Kwisą” 
w Gryfowie Śląskim. Podczas spotkania lwóweckim policjantom wręczono 
odznaczenia, medale, wyróżnienia oraz akty mianowania na wyższe stopnie 
służbowe.

 Uroczystość zaszczycił pełniący obowiązki Zastępcy Komendanta Wo-
jewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Dariusz Wesołowski. W uroczy-
stości uczestniczyli przedstawiciele samorządów, szkół, firm oraz innych 
instytucji i służb. Zaproszonych gości oraz policjantów, pracowników 
policji i emerytów powitał Komendant Powiatowy Policji w Lwówku Ślą-
skim insp. Robert Miras. W przemówieniu Komendant Powiatowy Policji 
w Lwówku Śląskim wspomniał o pamięci policjantów którzy odeszli oraz 
o  wyzwaniach które stoją przed policjantami. Komendant Wojewódzki  
Policji zaznaczył, iż służba w Policji to wiele wyrzeczeń ale także satysfakcji. 
Głównym elementem uroczystości było wręczenie aktów mianowania na 
wyższe stopnie policyjne oraz nagrody i wyróżnienia resortowe. W roku 
2017 do awansu przystąpili:

na stopień inspektora Policji mł. insp. Robert Miras, na stopień mł. 
insp. podinsp. Tomasz Szczurowski, na stopień komisarza podkomisarz 
Wojciech Czafurski, na stopień aspiranta sztabowego st. asp. Jarosław 
Pawluk, na stopień starszego aspiranta asp. Aneta Gelleta, asp. Zbigniew 
Jaskuła, asp. Damian Konarski, asp. Katarzyna Kubiak, asp. Krzysztof 
Skorzeńca, asp. Mateusz Werecki, na stopień aspiranta mł. asp. Paweł 
Kozubek, mł. asp. Marta Szorc, na stopień młodszego aspiranta sierż.
szt. Kamil Chmielewski, sierż. szt. Rafał Jachowski, sierż. szt. Marcin 
Malich, sierż. szt. Remigiusz Mirek, sierż. szt. Tomasz Panasewicz, 
na stopień sierżanta sztabowego st. sierż. Michał Kamieński, st. sierż.  
Łukasz Szczęsny, st. sierż. Marcin Wypych, na stopień starszego sier-
żanta sierż. Łukasz Gwara, sierż. Paweł Łęcki, na stopień sierżanta  
st. post. Bartosz Gałucha, st. post. Paweł Kaczorowski, st. post. Emilia 
Kufel, st. post. Krzysztof Urban, na stopień starszego posterunkowego 
post. Rafał Kościelny, post. Monika Lampart, post. Emil Lenik, post.  
Mateusz Rycąbel, post. Paweł Tatyrża, post. Aleksandra Żołopa. Nagrodę 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymał st. asp. Grzegorz 
Wasilewski. Nagrody Komendanta Głównego Policji otrzymali Pracow-
nik Korpusu Służby Cywilnej Elżbieta Pasek, asp. szt. Mateusz Królak,  
asp. szt. Wojciech Tyczkowski, st. asp. Andrzej Wysoczański,  
mł. asp. Łukasz Mrozik. Nagrody Komendanta Wojewódzkiego Policji 
we Wrocławiu otrzymali asp. Krzysztof Skorzeńc, mł. asp. Jarosław 
Rogulski, sierż. Paweł Łęcki. Lwóweccy policjanci zostali także uhono-
rowani medalami i odznakami. Medalem srebrnym za długoletnią służbę 
odznaczony został asp. szt. Lucjan Roskowiński, mł. asp. Jacek Zbroja. 
Brązową Odznaką Zasłużony Policjant odznaczeni zostali mł. asp. Paweł 
Jaworski, sierż. szt. Łukasz Ptasiuk, sierż. szt. Daniel Zwolak. Z okazji 
Święta Policji Komendant Powiatowy Policji w Lwówku Śląskim wyróż-
nił listami gratulacyjnymi pracowników Policji: Agatę Kowalską, Teresę  
Perdon, Dorotę Pawlikowską, Urszulę Malarską. Tradycją Święta Policji 
jest to, że władze samorządowe wyróżniają policjantów i pracowników 

Policji fundując sprzęt ułatwiający pracę lub nagrody za szczególne za-
angażowanie w służbie. Władze samorządowe przekazują również środki 
finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe służby, zakup paliwa i sprzętu 
techniki policyjnej, co ma bezpośredni wpływ na poprawę warunków służ-
by oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego w 
miastach i sołectwach powiatu lwóweckiego. W trakcie uroczystości sprzęt 
wspomagający służbę policji przekazali: Burmistrz Gryfowa Śląskiego 
Olgierd Poniźnik przekazał alkotest dla Komisariatu Policji w Gryfowie 
Śl., Burmistrz Lwówka Śląskiego Mariola Szczęsna przekazała alkotest 
dla Ogniwa Ruchu Drogowego KPP, Burmistrz Mirska Andrzej Jasiński 
przekazał zestaw komputerowy dla Posterunku Policji w Mirsku. Z okazji 
Święta Policji – starosta oraz włodarze miast i gmin powiatu lwóweckiego 
wyróżnili także:

Starosta Powiatu Lwóweckiego Marcin Fluder wyróżnił nagrodami 
Magdalenę Bogucką, Elżbietę Pasek, Remigiusza Mirka, Michała  
Kamieńskiego. Burmistrz Lwówka Śląskiego Mariola Szczęsna wyróżniła 
nagrodami Katarzynę Sawicz i Krzysztofa Wietrzyńskiego. Burmistrz 
Gryfowa Śląskiego Olgierd Poniźnik wyróżnił nagrodami Mateusza  
Wereckiego oraz Grzegorza Wasilewskiego. Burmistrz Lubomierza  
Wiesław Ziółkowski wyróżnił nagrodami Wojciecha Czafurskiego, 
Pawła Jaworskiego, Jacka Gralę. Burmistrz Wlenia Artur Zych wyróżnił 
nagrodami Anetę Gelletę, Jarosława Pawluka, Marcina Szuleckiego. 

Galę uświetnił także folklorystyczny występ Gryfowskiej Kapeli Podwór-
kowej oraz miłe upominki współorganizatora gali burmistrza Gryfowa Ślą-
skiego – „policyjne pierniki”. Dziękujemy wszystkim za złożone gratulacje 
i życzenia. Miło nam pokreślić, iż tradycją Lwóweckiego Święta Policji jest 
prośba Komendanta Powiatowego, aby zaproszeni goście zamiast kwiatów 
wsparli „Fundację pomocy wdowom i sierotom po poległych policjantach” 
i tak w  tym roku najwyższą kwotą wsparła fundację Kopalnia Gipsu  
i Anhydrytu „Nowy Ląd” w Niwnicach, w tym miejscu szczególnie dzię-
kuję za tak piękny gest.

Oprac.: asp. szt. Mateusz Królak

Powiatowe Święto Policji


