Dożynki Wojewódzkie w Gryfowie
W niedzielę, 2 września w Gryfowie Śląskim odbyły się Dożynki Wojewódzkie. Ich gospodarzami byli Marszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Cezary Przybylski i Burmistrz Gryfowa Śląskiego Pan Olgierd
Poniźnik.
Wybierając Gryfów Śląski na miejsce organizacji tegorocznych dożynek Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego postawił
przed władzami gminy Gryfów Śląski wielkie wyzwanie. Organizacja
tak dużego święta to z jednej strony zaszczyt, ale z drugiej ogrom pracy,
której musieli podołać włodarze i mieszkańcy. Dziś mogliśmy podziwiać
efekt wielotygodniowych przygotowań. Olbrzymie witacze na rogatkach
miasta, centrum udekorowane flagami, przystrojone skwery, kościół i na
Bulwarze nad Kwisą wszystko dopięte na ostatni guzik. Wielka scena,
przed którą uczniowie, rodzice i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej
w Uboczu stworzyli wspaniałą dekorację z płodów rolnych. Trud pracy
organizatorów widać było na każdym kroku. Sam burmistrz przyznawał,
iż to wielka zasługa mieszkańców, którzy bardzo mocno zaangażowali się
w przygotowania.

Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się od tradycyjnej mszy świętej
odprawionej w kościele parafialnym pw. Świętej Jadwigi Śląskiej w Gryfowie Śląskim. Tu warto nadmienić, iż Święta Jadwiga jest także patronką
Dolnego Śląska. Mszę w intencji rolników celebrowali: proboszcz parafii ks. Krzysztof Kurzeja i Biskup Zbigniew Kiernikowski, który jeszcze przed mszą przywitał się z gospodarzami i wiernymi oraz poświęcił
chwilę na powitanie delegacji wieńcowych i przyjrzenie się dziełu ich rąk.

Po mszy ulicami miasta, od kościoła na Bulwar nad Kwisą, gdzie odbywały się główne uroczystości przeszedł barwny dożynkowy korowód,
na którego czele szła Orkiestra Dęta Miasta Lubań a za nią delegacje
z kilkunastu powiatów Dolnego Śląska niosące najpiękniejsze wieńce reprezentujące ich powiat. Powiat Lwówecki reprezentowany był w tym
gronie przez delegację z Wojciechowa. Jako ostatni niesiony był wieniec
gospodarzy - Gryfowa Śląskiego - który na całej drodze przemarszu zbierał największe oklaski. Jego twórcami są mieszkańcy Wieży pod kierunkiem Pani Sołtys Barbary Pasiak.
Gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele rządu z Wojewodą Dolnośląskim Pawłem Herniakiem na czele, parlamentu reprezentowanego przez Senatora RP Rafała Ślusarza i Poseł na Sejm RP Zofię
Czernow, starostów dolnośląskich powiatów, przedstawiciele instytucji
i organizacji rolniczych, delegacje wieńcowe i liczną grupę mieszkańców Gryfowa Śląskiego i okolicy powitał Burmistrz Olgierd Poniźnik:
– W imieniu Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Pana Cezarego Przybylskiego i w imieniu Gminy Gryfów Śląski witam Państwa
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serdecznie i gorąco wśród tych pagórków leśnych, wśród tych łąk zielonych szeroko nad błękitną Kwisą i Olzą rozciągnionych, wśród tych pól malowanych
zbożem rozmaitem, pozłacanych Młyńską pszenicą i Wolbromowskim żytem.
Gdzie barszcz Sosnowskiego jak świerzop a gryka jak śnieg biała. Gdzie panieńskim rumieńcem nie jedna gryfowska dziewczyna do rolnika pała. I z goła
odmiennie niż w programie „Rolnik szuka żony”, bo u nas do każdego gryfowskiego rolnika czeka kolejka narzeczonych. A wszystko to przepasane jakby
wstęgą Kwisą, jakby miedzą a na niej z cicha kochani goście dożynkowi siedzą.
Witam Państwa serdecznie i gorąco i nisko się kłaniam.
Podziękowania dla rolników za ich trud złożył także Marszałek Cezary Przybylski: – Na początek chciałbym niezmiernie podziękować księdzu
Biskupowi za odprawienie eucharystii w intencji zbiorów, w intencji rolników. Podziękowaliśmy Dobremu Bogu za plony, ale też w sposób szczególny
chcemy podziękować rolnikom, ponieważ dożynki są jedną z najpiękniejszych
tradycji kultywowanych w naszej historii od wieków. I to, co tutaj się dzieje te piękne wieńce, darowanie chleba jest tego wyrazem. Szczególny dzień,
w którym składamy podziękowania rolnikom za całoroczny trud, a przede
wszystkim za zbiory, z których możemy być dumni. Tym bardziej dumni,
tym bardziej chcemy Wam podziękować, że ten rok był wyjątkowo trudny.
Obchodzenie święta plonów pokazuje nam jak odpowiedzialna jest praca polskiego rolnika a zarazem zwraca uwagę na jej piękno i sens. Drodzy rolnicy
w najważniejszych chwilach zawsze pokazywaliście jak ważne jest dla was
przywiązanie do polskiej ziemi i tradycji. To właśnie wy wiecie najlepiej jak
uszlachetnia ciężka, uczciwa praca. Dość powiedzieć, że to wy jesteście jedną z nielicznych grup zawodowych w Polsce pielęgnującą staropolskie tradycje
w sposób zasługujący na najwyższą pochwałę. Prócz spuścizny swoich ojców,
dziadów, pradziadów pokazujecie następnym pokoleniom nieocenioną wiedzę
i doświadczenie zawodowe.
Punktem kulminacyjnym tegorocznych dożynek było „Misterium
Chleba” w wykonaniu zespołu Łużyczanki z Pobiednej, po którym nastąpiło ogłoszenie wyników w konkursie na najpiękniejszy dożynkowy wieniec Dolnego Śląska, który pojedzie na dożynki Prezydenckie do Spały.
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PODZIĘKOWANIA
Burmistrz Gminy i Miasta składa serdeczne podziękowania i wyrazy
uznania za –bardzo sprawne przygotowanie i wzorową organizację Dożynek Wojewódzkich, które to w opinii gości i mieszkańców były niezwykle
udanym przedsięwzięciem, doskonale promującym naszą gminę.
W sposób szczególny bardzo dziękuję księdzu proboszczowi Krzysztofowi Kurzei za niezwykle godne przygotowanie mszy świętej dożynkowej, celebrowanej przez Księdza Biskupa Diecezji Legnickiej
prof. Zbigniewa Kiernikowskiego.
Starościnie Magdalenie Sawickiej i Staroście Tomaszowi Krawczykowi i za godne pełnienie roli gospodarzy dożynek.
Panom Mariuszowi i Andrzejowi Kownackim z Ubocza za upieczenie dożynkowych chlebów.
Pracownikom Urzędu Gminy i Miasta za pomoc w organizacji dożynek, a w sposób szczególny Jerzemu Andrzejczakowi za perfekcyjne
przygotowanie logistyczne i realizację wielu różnorodnych działań. Krystynie Samborskiej i Paulinie Owoc za przygotowanie i ustawienie stoisk handlowych i promocyjnych, Andrzejowi Tartakowi za urządzenie
placu dożynkowego.
W sposób szczególny chcę podziękować Barbarze Pasiak, Jerzemu
Guzemu i braciom Marcinowi i Maciejowi Jabkowskim za piękny okazały wieniec, który jest ich dziełem.
Bardzo jestem wdzięczny pedagogom ze Szkoły Podstawowej
w Uboczu za zaprojektowanie i wykonanie przepięknej dekoracji estrady
pod nadzorem dyrektor Anny Pląskowskiej.
Dziękuję pracownikom ZBGKiM pod kierunkiem Małgorzaty
Uhornickiej za przygotowanie dożynkowego placu.
Niezwykle serdecznie dziękuję wszystkim sołtysom i Radom Sołeckim za realizację wszystkich zadań, jakie na nich spoczywały. Za piękne
dekoracje żniwne, za ustawienie namiotów a także za smakowite ciasto.
Chcę jeszcze raz podziękować Jerzemu Guzemu za bardzo duży
wkład pracy w przygotowanie dożynek.
Dziękuję bardzo Związkowi Gmin Karkonoskich na czele z dyrektorem Związku Witoldem Szczudłowskim za nieodpłatne udostępnienie estrady.
Dziękuję bardzo Stanisławowi Krawczykowi, który swoim doświadczeniem i pracą polegającą nie tylko na przygotowaniu słomy bardzo nas
wspierał i inspirował.
Serdecznie dziękuję państwu Katarzynie i Mirosławowi Stecom za
użyczenie ciągnika do korowodu dożynkowego.
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Bardzo dziękuję harcerzom ze Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” za udzielenie pomocy, na czele z druhną hufcową
Elżbietą Kuczerawą.
Dziękuję bardzo Straży Miejskiej i załodze Komisariatu Policji oraz
Komendy Powiatowej Policji we Lwówku Śląskim za zabezpieczenie
uroczystości.
Bardzo dziękuję Ochotniczym Strażom Pożarnym za czynne zaangażowanie się w organizację i zabezpieczenie dożynek.
Dziękuję Łukaszowi Sarzyńskiemu kierownikowi Posterunku Energetycznego za pomoc w instalacji oświetlenia.
Chcę także serdecznie podziękować osobom, które udostępniły środki transportu niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia dożynek:
Wojciechowi Bruchalowi z Firmy PKS Voyager, Mirosławowi Hryniewiczowi, Jerzemu Horbaczowi, Zdzisławowi Pastuchowi, Firmie
„Stolbrat”.
W sposób szczególny słowa uznania kieruję pod adresem Anny
Michalkiewicz i jej załogi za całokształt prac związanych z przeprowadzeniem i przygotowaniem uroczystości dożynkowych. Sposób przeprowadzenia dożynek przez Annę Michalkiewicz był wzorowy.
Niezwykle serdecznie dziękuję Zespołowi „Łużyczanki” z szefową
Teresą Kęską za efektowną realizację „Misterium Chleba”.
Raz jeszcze dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do niezwykle
udanych wojewódzkich uroczystości dożynkowych.
Burmistrz Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik

Wieńce, które mieliśmy okazję podziwiać w Gryfowie Śląskim zrobiły na nas ogromne wrażenie. Były to najpiękniejsze wieńce wybrane
przez poszczególne dolnośląskie powiaty spośród wieńców zwycięskich
w dożynkach gminnych. Trud pracy, pomysłowość i talent widoczne
były w każdym z nich. Jury stanęło przed niełatwą decyzją wyboru tego
jednego najpiękniejszego. Zanim to uczynili zapytaliśmy panią Elżbietę
Berendt, Kierownik Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu o kryteria, jakimi się kierują podczas wyboru: – Najważniejsze kryteria określa
regulamin, bo wszyscy, co startują w konkursie muszą się przystosować do warunków regulaminowych. Regulamin kładzie nacisk na wartości tradycyjne,
czyli próbują jakby utrzymać wyobraźnię twórczą w ryzach, muszą być stosowane naturalne materiały, że wieńce muszą mieć kształt korony albo klasycznego wieńca dożynkowego dyktuje i literalnie wylicza, co może być, a co
nie może być, więc ten szkielet regulaminowy narzuca coś twórcom, ale i tak
w ramach tego można rozwinąć swoją wyobraźnię i kreację twórczą i tak się
stało, zobaczyliśmy kilkanaście wspaniałych wieńców i wybór był bardzo trudny – tłumaczyła przewodnicząca jury, która chwilę później ogłosiła ze
sceny zwycięzców: trzecie miejsce zajął Powiat Lubański, wieś Jałowiec,
drugie miejsce: Powiat Ząbkowicki, wieś Olbrachcice Wielkie, a pierwsze
Powiat Trzebnicki, wieś Kopaszyn.
Po części oficjalnej przyszedł czas na zabawę, na ucztę, na spotkania
i długie rozmowy. Goście odwiedzający tegoroczne dożynki w Gryfowie Śląskim mogli zapoznać się z ofertą kilkunastu straganów oferujących produkty regionalne, miody, nalewki, rękodzieło, ale i zapoznać się
z ofertą instytucji i firm działających na rzecz rolników. Na muzycznej
scenie oklaskiwano też zespoły: „Podgórzanie”, „Sołtysowe Gryfinki”
z Proszówki, „Rząsinianki” z Rząsin i ponownie „Łużyczanki”, Wędrowne Gitary i na zakończenie zespół Maxx Dance.
Marek Dral, lwówecki.info
Od redakcji:
Na adres Marszałka Cezarego Przybylskiego i Burmistrza Olgierda
Poniźnika nadeszły listy z podziękowaniami i życzeniami od następujących osób:
– Podsekretarza Stanu Kancelarii Prezydenta Wojciecha Kolarskiego,
– Ks. Kardynała Henryka Gulbinowicza,
– Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego,
– Wiceminister Edukacji Narodowej Marzeny Machałek,
– Posłanki do Parlamentu Europejskiego Danuty Jazłowieckiej,
– Posłanki na Sejm RP Elżbiety Stępień.

SPONSORZY DOŻYNEK
WOJEWÓDZKICH:

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z Warszawy, Ryszard Mruk z Lwówka
Śląskiego, Osadkowski - Cebulski Sp. z o.o. z Legnicy, Jaskot SJ, Tadeusz
Jaskot, Grzegorz Jaskot z Siekierczyna, Dolnośląski Związek Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych z Wrocławia, Azarex Paliwa
Sp. z o.o. z Zielonej Góry, Zakład Usług Remontowo-Budowlanych
Agata Słowińska z Wrocławia, MG-TECH Inżynieria Lądowa Mariusz
Gałkowski z Jeżowa Sudeckiego, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.
z o.o. z Jałowca, Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Insbud Sp. z o.o.
ze Zgorzelca, Marcin Żmuda z Gryfowa Śląskiego, Taktiker Werbeagentur
Gmbh z Wrocławia, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
z Wrocławia, Holzkonzept Polska, GAZ-SYSTEM Operator Gazociągów Przesyłowych, Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu,
Filigran Jacek Wojciechowski Jelenia Góra, STOLBRAT S.p Ubocze,
Wojcieszowianka S.A., Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim, Grzegorz Rudziak z Chojnowa, Kancelaria Ubezpieczeń Krzysztof Witkowski,
Dolnośląska Izba Rolnicza, Powiatowa Izba Rolnicza.
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Podział Gminy i Miasta Gryfów Śląski
na obwody wyborcze

Wybory samorządowe 2018
W związku z planowanymi na jesień bieżącego roku wyborami samorządowymi do organów samorządowych przedstawiam Szanownym Państwu obowiązujący podział Gminy Gryfów Śląski na stałe okręgi wyborcze
i stałe obwody głosowania.

Podział Gminy i Miasta Gryfów Śląski
na okręgi wyborcze

Nr
obwodu

1

2

NR OKRĘGU: 3
Granice okręgu: Gryfów Śląski: ulice: Andersa, Ceglana, Floriańska, Kwiatowa, Lwowska, Malownicza, Ogrodowa, Osiedle Horyzont, Przemysłowa,
Storczykowa, Tulipanowa, Wiosenna. Liczba wybieranych radnych: 1
NR OKRĘGU: 4
Granice okręgu: Gryfów Śląski: ulice: Garncarska, Jeleniogórska 14-24,
Osiedle 7 Dywizji, Parkowa, Partyzantów, Spacerowa, Widokowa, Zielona.
Liczba wybieranych radnych: 1
NR OKRĘGU: 5
Granice okręgu: Gryfów Śląski: ulice: Akacjowa, Sienkiewicza.
Liczba wybieranych radnych: 1
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NR OKRĘGU: 6
Granice okręgu: Gryfów Śląski: ulice: Jeleniogórska 7-9, Krótka, Kusocińskiego, Nad Stawami, Oldzańska, Polna, Słoneczna, Spokojna, Strzelnicza,
Wiśniowa. Liczba wybieranych radnych: 1
NR OKRĘGU: 7
Granice okręgu: Gryfów Śląski: ulice: Glinian•a, Kolejowa 20-38a,
Lwówecka, Młyńska 5-15a, Sikorskiego, Spółdzielcza, Targowa.
Liczba wybieranych radnych: 1
NR OKRĘGU: 8
Granice okręgu: Gryfów Śląski: ulice: Grodzka, Łąkowa, Rolna, Rzeczna,
Rzepakowa, Sanatoryjna, Wąska, Za Kwisą. Liczba wybieranych radnych: 1
NR OKRĘGU: 9
Granice okręgu: Gryfów Śląski: ulice: Bankowa, Boczna, Felczerska, Wojska Polskiego, Zakątek, Zaułek, Źródlana. Liczba wybieranych radnych: 1
NR OKRĘGU: 10
Granice okręgu: Gryfów Śląski: ulice: Lubańska, Plac Kościelny, Rynek.
Liczba wybieranych radnych: 1
NR OKRĘGU: 11
Granice okręgu: Sołectwa: Proszówka, Wieża. Liczba wybieranych radnych: 1
NR OKRĘGU: 12
Granice okręgu: Sołectwa: Krzewie Wielkie, Młyńsko.
Liczba wybieranych radnych: 1
NR OKRĘGU: 13
Granice okręgu: Sołectwa: Rząsiny, Wolbromów.
Liczba wybieranych radnych: 1
NR OKRĘGU: 14
Granice okręgu: Sołectwo: Ubocze od numeru 1 do numeru 144.
Liczba wybieranych radnych: 1
NR OKRĘGU: 15
Granice okręgu: Sołectwo: Ubocze od numeru 144 do numeru 305.
Liczba wybieranych radnych: 1
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Miasto Gryfów Śląski:
ulice: Cmentarna, Garbarska,
Kolejowa 1-19c, Kolejowa 41-66,
Lipowa, Młyńska 1-4c,
Młyńska 16-37, Przedszkolaków,
Rybna, Szkolna, Uczniowska,
Żeromskiego
Sołectwa: Krzewie Wielkie,
Młyńsko

NR OKRĘGU: 1
Granice okręgu: Gryfów Śląski: ulice: Garbarska, Młyńska 1-4c,
Młyńska 16-37, Żeromskiego. Liczba wybieranych radnych: 1
NR OKRĘGU: 2
Granice okręgu: Gryfów Śląski: ulice: Cmentarna, Kolejowa 1-19c,
Kolejowa 41-66, Lipowa, Przedszkolaków, Rybna, Szkolna, Uczniowska.
Liczba wybieranych radnych: 1

Granice obwodu głosowania

4
5

Miasto Gryfów Śląski:
ulice: Andersa, Ceglana, Floriańska,
Garncarska, Jeleniogórska 14-24,
Kwiatowa, Lwowska, Malownicza,
Ogrodowa, Osiedle Horyzont,
Osiedle 7 Dywizji, Parkowa,
Partyzantów, Przemysłowa,
Spacerowa, Storczykowa,
Tulipanowa, Widokowa,
Wiosenna, Zielona
Miasto Gryfów Śląski:
ulice: Akacjowa, Gliniana,
Jeleniogórska 7-9, Kolejowa
20-38a, Krótka, Kusocińskiego,
Lwówecka, Młyńska 5-15a,
Nad Stawami, Oldzańska, Polna,
Sienkiewicza, Sikorskiego,
Słoneczna, Spółdzielcza, Spokojna,
Strzelnicza, Targowa, Wiśniowa.

Miasta Gryfów Śląski:
ulice: Bankowa, Boczna, Felczerska,
Grodzka, Lubańska, Łąkowa,
Plac Kościelny, Rolna, Rynek,
Rzeczna, Rzepakowa, Sanatoryjna, Wąska, Wojska Polskiego,
Zakątek, Zaułek, Źródlana
Sołectwa: Proszówka, Wieża

Sołectwa: Rząsiny, Wolbromów
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Sołectwo: Ubocze
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Szpital w Gryfowie Śląskim

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej
SZKOŁA
PODSTAWOWA
NR 2
im. Kombatantów
Ziemi Gryfowskiej
ul. Uczniowska 11
Gryfów Śląski
(sala gimnastyczna)
SZKOŁA
PODSTAWOWA
NR 1
im. Bohaterów
Łużyckiej Brygady
WOP
ul. Uczniowska 17
Gryfów Śląski
(sala gimnastyczna)
MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK
KULTURY
ul. Kolejowa 33a
Gryfów Śląski
(sala widowiskowa)

URZĄD GMINY
I MIASTA
ul. Rynek 1
Gryfów Śląski
(Ratusz – parter)
SZKOŁA
PODSTAWOWA
Rząsiny 94
SZKOŁA
PODSTAWOWA
Ubocze 169
SZPITAL
(ul. Rzeczna 25)
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Odnowa południowej pierzei Rynku w Gryfowie Śląskim
5 września rozpoczęły się prace rozbiórkowe
starej nawierzchni asfaltowej i wielkich gazonów betonowych usytuowanych wzdłuż południowej pierzei gryfowskiego Rynku. Zgodnie
z zawartą przez gminę umową wykonawczą,
zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni południowej części Rynku w Gryfowie Śląskim” realizuje firma: MG-TECH INŻYNIERIA LĄDOWA z Jeżowa Sudeckiego.
Zakres rzeczowy obejmuje min. całkowitą wymianę nawierzchni asfaltowej na brukową z kostki
i płyt granitowych, wykonanie zieleńców z nasadzeniem nowej roślinności, instalację elementów
małej architektury tj.: stylizowanych latarni ulicznych, ławek i słupków strefowych. Ponadto wymienione zostaną wszystkie odcinki sieci i przyłącza:
wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w tym rejonie. Całość prac prowadzona jest pod
ścisłym nadzorem konserwatorskim, sprawowanym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
– Delegatura w Jeleniej Górze. Przewidywany termin realizacji przedsięwzięcia - do dnia 6 listopada
2018 roku a całkowita jego wartość wyniesie 423
543,76 zł brutto.

inspektor ds. budownictwa i infrastruktury technicznej Bogdan Wrona

Nowe taryfy wody i ścieków
13 lipca bieżącego roku weszły w życie nowe taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, których wysokość zatwierdza nowo powołana instytucja Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie. Nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków odebrała Radzie Miejskiej
prawo do zatwierdzania cen wody i ścieków. Pomimo tego, że zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę oraz odbiór od nich ścieków i ich oczyszczenie pozostają zadaniem własnym gminy, to już na wysokość stawek
za wodę i ścieki gmina i radni gminy nie mają wpływu. Obecnie projekt
taryfy, obejmujący kolejne trzy lata, wraz z uzasadnieniem jest przesyłany do Państwowego Gospodarstwa Wodnego, które weryfikuje przedstawione koszty pod względem zasadności i celowości ich ponoszenia.
W przypadku pozytywnej weryfikacji projektu, taryfy są zatwierdzane
w formie decyzji administracyjnej.
Wraz z powołaniem Wód Polskich pojawiły się nowe opłaty, które każde przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne musi wnosić na
konto nowej instytucji.
Są to: opłata za pozytywną decyzję w sprawie taryf na wodę i ścieki
w wysokości 500 zł oraz opłaty stałe za usługi wodne, które w przypadku zakładu budżetowego wynoszą 18 000 zł rocznie. Nowe opłaty będą
każdego roku waloryzowane o poziom inflacji. Zmieniony został również
sposób liczenia opłaty środowiskowej za pobór wód i odprowadzanie ścieków. W wyniku wprowadzonej zmiany opłata w naszej gminie wzrosła
o około 20 000 zł rocznie. Zaproponowana przez zakład budżetowy wysokość kosztów w projekcie taryfy opierała się na ich wykonaniu w roku
poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf i zwiększeniu kosztów
w kolejnych dwóch latach o 2,3%.

Uwzględniając nowe opłaty i koszty stałe, średni poziom kosztów
i przychodów w ciągu trzech lat obowiązywania zatwierdzonych taryf
wzrośnie o 3,3%.
Do tej pory obowiązujące taryfy za wodę i ścieki, zatwierdzane
przez radnych, biorąc pod uwagę sytuację materialną większości gospodarstw domowych, przerzucały część obciążenia na zakłady, w wyniku czego stawki były zróżnicowane dla gospodarstw domowych
(niższe) i zakładów (wyższe).
Zakłady płaciły za wodę 35% więcej niż gospodarstwa domowe
(2,05 zł/m 3), a za ścieki – 31% (2,21 zł/m 3).
W chwili obecnej stawki są takie same dla gospodarstw domowych
i zakładów, gdyż nie ma uzasadnienia dla ich zróżnicowania. Pobór
wody, jej uzdatnianie i dostarczanie do poszczególnych odbiorców
jest takie same. Analogicznie jest w przypadku odbioru i oczyszczania ścieków. Stąd wraz z nowymi taryfami znacząco wzrosła stawka za
wodę i ścieki dla gospodarstw domowych, a spadła dla zakładów.
Od momentu obowiązywania nowych taryf zaczęła również obowiązywać nowa zasada. Wypracowana nadwyżka między przychodami
a kosztami z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków nie będzie
mogła być przeznaczona na inne cele niż te związane z dostawą wody
i odprowadzaniem ścieków. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia
nadwyżki, środki będą musiały zostać przeznaczone na inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową lub spowodują spadek cen wody
i ścieków. Nowa taryfa dla zbiorowego zapatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków została opublikowana na stronie BIP Gryfów
Śląski (www.bip.gryfow.pl) 5 lipca br.
Dyrektor ZBGKiM Małgorzata Uhornicka
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Remont drogi powiatowej – ul. Rzeczna

Powiat Lwówecki otrzymał promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowe
2526D – ul. Rzeczna w Gryfowie Śląskim na dł. 0, 270 km” w wysokości 493 549,00 zł (80% kosztów zadania). Zarząd Dróg Powiatowych
w Lwówku Śląskim w ramach przetargu nieograniczonego wyłonił wykonawcę na zrealizowanie robót drogowych tj. firmę - Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych Sp. z o. o. z Jałowca, która zaoferowała wykonanie
zadania za kwotę 623 634,60 zł. Gmina Gryfów Śląski udzieli pomocy finansowej na rzecz Powiatu Lwóweckiego w wysokości 65 020,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadania jako 10 % udział własny.
W ramach zadania projekt przewiduje wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej obramowanej krawężnikami drogowymi oraz wykonanie
zjazdów i chodników z kostki betonowej, a w celu usprawnienia odwodnienia zostaną wykonane nowe betonowe wpusty deszczowe 9 szt. wraz
z przykanalikami oraz zamontowane zostaną klapy zwrotne na wylotach
kanalizacji deszczowej. W ramach zadania przewidziany jest także drobny remont obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu ul. Rzecznej na
rzece Oldzy. Planowane rozpoczęcia prac to koniec września, a termin
zakończenia zadania zgodnie z umową upływa 30 listopada br.
Inspektor ds. drogownictwa Arkadiusz Klask

Dodatkowe miejsca
parkingowe w Gryfowie
4 września zostały odebrane prace budowlane polegające na utwardzeniu terenu gminnego kostką betonową w obrębie skrzyżowania ulicy Felczerskiej i ulicy Źródlanej w Gryfowie Śląskim. Wybrukowany
plac posłuży mieszkańcom na swobodny postój samochodów. Zadanie
inwestycyjne wykonała firma Usługi Drogowo – Budowlane z Wieży.
W związku z tym, iż realizacja przedmiotowej inwestycji znajdowała się
w ścisłej strefie konserwatorskiej wymagany był nadzór archeologiczny,
który sprawowała Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska z Jeleniej
Góry. Nadzór Inwestorski pełniony był przez firmę MG-TECH Inżynieria Lądowa z Jeżowa Sudeckiego. W ramach zadania utwardzono
plac kostką betonową w kolorze szarym o łącznej powierzchni 317 m 2
obramowany obrzeżami i krawężnikami betonowymi. Wykonano zjazd
z drogi na utwardzony teren kostką betonową w kolorze czerwonym –
50 m2. W ramach bezpieczeństwa zostały zainstalowane barieroporęcze
na murku oporowym, który również został wyremontowany. Całkowita
wartość inwestycji opiewa na kwotę 94 311,54 zł w tym dokumentacja
projektowa 7 380,00 zł, nadzór inwestorski 2 460,00 zł oraz nadzór archeologiczny 2 260,00 zł.
Inspektor ds. drogownictwa Arkadiusz Klask

Przebudowa drogi dojazdowej
do gruntów rolnych w Uboczu
Gmina Gryfów Śląski w październiku ubiegłego roku złożyła wniosek
do Urzędu Marszałkowskiego o udzielenie pomocy finansowej w formie
dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie
rekultywacyjne na 2018 rok tj.: przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Uboczu. Decyzją Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
przyznano gminie Gryfów Śląski dotację w wysokości 100 800 zł. Umowa dotacji została podpisana 15 maja 2018 roku. W wrześniu w ramach
przetargu nieograniczonego został wyłoniony Wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Jałowca, który jako jedyny zaoferował cenę w wysokości 361.890,71 zł za wykonanie zadania. Gmina
na realizację inwestycji przeznaczy własne środki finansowe w wysokości
261 090,71zł oraz nadzór inwestorski w wysokości 6 150,00 zł.
W ramach zadania zostanie wykonana dwuwarstwowa nawierzchnia
asfaltowa wraz ze zjazdami do posesji na podbudowie tłuczniowej, odcinek drogi 0,500 km o szer. 2,5-3 m wraz z poboczami..
Plac budowy został przekazany wykonawcy 30 sierpnia a termin zakończenia robót wyznaczony jest na 9 października 2018 r.
Inspektor ds. drogownictwa Arkadiusz Klask

Program czyste powietrze
– spotkanie w M-GOK
Ministerstwo Środowiska zachęca mieszkańców Polski do działań
ograniczających emisję szkodliwych dla zdrowia i środowiska zanieczyszczeń powietrza. W ramach rządowego programu Czyste Powietrze
został przygotowany program priorytetowy Czyste Powietrze, dzięki któremu właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków.
Program priorytetowy koncentruje się na termomodernizacji oraz efektywnym zarządzaniu energią w gospodarstwach domowych, co pozwoli
zmniejszyć ilość zużywanej energii cieplnej i rzeczywiste oszczędności
finansowe. Zyska na tym również stan środowiska naturalnego, dzięki
ograniczeniu emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych substancji.
Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania
wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego,
wysoko-emisyjnego kotła grzewczego.
W związku zakończeniem prac nad program priorytetowym, resort
środowiska przygotował cykl spotkań mających charakter edukacyjny
i informacyjny, składający się z trzech bloków tematycznych. Pierwszy
mówi o edukacji ekologicznej, rozwija definicje zanieczyszczeń powietrza, wysokiej i niskiej emisji spalin oraz smogu, mówi o skutkach wpływu zanieczyszczonego powietrza na nasze zdrowie. Cześć druga informuje o możliwości uzyskania dofinansowania z programu priorytetowego
Czyste Powietrze. W trzeciej dowiemy się jak prawidłowo ubiegać się
o dofinansowanie na termomodernizację domu.

W Gryfowie Śląskim spotkanie
„Czyste powietrze” odbędzie się w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury 12 października o godz. 18.00.
ZAPRASZAMY.
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Sprzęt ratowniczy dla jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gryfów Śląski
W bieżącym roku nasza gmina uczestniczyła w ogłoszonym przez
Ministerstwo Sprawiedliwości naborze wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w ramach ogłoszonego
dnia 29 września 2017 roku Programu I Priorytetu IIIB „ Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów
publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób
pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem” – dla jednostek samorządu terytorialnego
z obszaru województwa dolnośląskiego polegających na nabyciu w 2018
roku w imieniu tych jednostek na rzecz ochotniczych straży pożarnych:
wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielenia pomocy
poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.
W ramach udziału w/w Programie nasza gmina otrzymała, ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister
Sprawiedliwości, dotację na doposażenie naszych Ochotniczych Straży
Pożarnych w sprzęt w wysokości 28 212,03 zł.
Wnioskowano o dotację na zakup sprzętu ratowniczego dla wszystkich OSP w Gminie w wysokości – 61.341,39 zł., jednak otrzymano
mniejsze środki finansowe i nie dla wszystkich OSP można było zakupić
pożądany sprzęt.
Za pozyskane środki zakupiono: defibrylator, zestaw ratownictwa
medycznego PSP R1, które są niezbędne do udzielenia kwalifikowanej
pomocy przedmedycznej, wyważacz do drzwi z urządzeniem do cięcia
pedałów i agregat prądotwórczy z masztem oświetleniowym.
Wydatki naszej Gminy na zakup sprzętu wyniosły jedynie 1% wartości towaru.
W dniu 16 lipca br. w tut. urzędzie odbyło się uroczyste przekazanie
naszym jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych zakupionego w ramach dotacji sprzętu.
Przekazania sprzętu Prezesom i Naczelnikom OSP oraz zgromadzonym strażakom dokonali: burmistrz Olgierd Poniźnik, zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim
st. kpt. Andrzej Więdłocha, prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP i członek Zarządu Powiatu Lwóweckiego Tadeusz Jagiełło oraz radny Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski Mateusz
Królak.
Zakupiony sprzęt otrzymali:
Ochotnicza Straż Pożarna w Gryfowie Śląskim:
• defibrylator AED o wartości 5 724,00 zł.,
• wyważacz do drzwi z urządzeniem do cięcia pedałów
o wartości 12 300,00 zł.
Łącznie wartość sprzętu – 18 024,00 zł.
Ochotnicza Straż Pożarna w Krzewiu Wielkim:
• agregat prądotwórczy z masztem oświetleniowym o wartości 3690,00 zł.
Ochotnicza Straż Pożarna w Proszówce:
• torba ratownicza PSP R1 z deską ortopedyczną o wartości 4 968,00 zł.
Łączna wartość zakupionego sprzętu to kwota 26.682,00 złotych, z
czego kwota 26 415,18 zł. stanowiła dofinansowanie Ministra Sprawiedliwości, a 266,82 zł. to środki finansowe naszej gminy.
Strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych są często pierwszymi na
miejscu wypadków i nowoczesny sprzęt zakupiony dzięki wsparciu Ministra Sprawiedliwości pomoże im w ratowaniu osób poszkodowanych bezpośrednio na miejscu zaistniałych zdarzeń oraz przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ludzi.
Inspektor ds. zarządzania kryzysowego Stanisław Jóźwiak
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Akcja Bezpieczne lato – Wakacje 2018
Od kilku lat w lipcu w ramach zajęć profilaktycznych w Świetlicy
Środowiskowej organizowane są zajęcia dla dzieci i młodzieży. Finansowane są one z budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gryfowie Śląskim.
W roku 2018 w Akcji Bezpieczne Lato wzięło udział łącznie 50 młodych osób z terenu naszej gminy. Zajęcia odbywały się od 2 lipca do 27
sierpnia, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00. Godziny
uległy zmianie w przypadku wycieczek krajoznawczych.
Uczestnikom zajęć wychowawcy zaplanowali pobyt aktywnie. Oprócz
zajęć sportowych, kulinarnych, teatralnych, plastycznych i muzycznych,
odbyło się szereg spotkań m. in. z psychologiem panią Eweliną Natalią
Świątkiewicz – zajęcia dotyczyły radzenia sobie z negatywnymi emocjami. Odbyło się również spotkanie z panią Małgorzatą Szczepańską, która
przeprowadziła warsztaty logopedyczne dotyczące prawidłowego oddechu. Podczas tych zajęć dzieci miały okazję wykonać bardzo interesujące
ćwiczenia usprawniające prawidłowy oddech, które wzbudziły u uczestników duże zainteresowanie oraz radość. Dzieci miały również okazję
udoskonalić swój język angielski przy pomocy zajęć przeprowadzonych
przez panią Aleksandrę Suduł.
W ramach zajęć w świetlicy dzieci miały możliwość treningu piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Gryfowie Śląskim, który przeprowadził
pan Zygfryd Borkowski. Podczas akcji odbyło się ognisko z pieczeniem
kiełbasek, zabawa przy muzyce. Dużą radość sprawiła dzieciom zabawa taneczna, która odbyła się podczas zajęć w świetlicy środowiskowej.
W trakcie tej zabawy odbyły się tańce oraz konkursy z nagrodami.
Podczas Akcji Bezpieczne Lato nie zabrakło również wycieczek.
Uczestnicy zajęć spędzili wspaniałe chwile na Ranczu Grapa w Nowych
Łąkach. Byliśmy również w Papugarni w Karpaczu, gdzie mogliśmy nakarmić papużki. Ostatnia wycieczka, która zakończyła wakacje w świetlicy odbyła się do Dinoparku w Szklarskiej Porębie, gdzie dzieci mogły
m.in. skorzystać z parku linowego, paintballa oraz dmuchańców.
Dziękuję wszystkim, którzy poświecili swój wolny czas, aby umilić
nam chwile spędzone w świetlicy: dzieciom – za udział w zajęciach, Zygfrydowi Borkowskiemu za przygotowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych, Małgorzacie Szczepańskiej za rewelacyjne nowe doświadczenia
z profilaktyki prawidłowego oddechu, Aleksandrze Suduł za genialne
układy taneczne z językiem angielskim, które wzbudziły wiele pozytywnych emocji oraz za opiekę podczas akcji Bezpieczne Lato 2018, Ewelinie
Natalii Świątkiewicz za pokazanie jak można radzić sobie z gniewem.
Chciałabym szczególnie podziękować rodzicom, którzy wspomogli nasze

10

KURIER GRYFOWSKI WRZESIEŃ 2018

świetlicowe zajęcia finansowo oraz dostarczając napoje i słodkie poczęstunki dla dzieci, a także za pomoc w opiece podczas wycieczek.
Zapraszam dzieci i młodzież od września – od poniedziałku do piątku
– w godzinach od 11.30 do 18.00
Eryka Biernacka

Dzieci ze świetlicy środowiskowej w Bischofswerdzie
20 i 21 czerwca mieliśmy okazję odwiedzić naszych przyjaciół z Niemiec, którzy zważywszy na naszą długoletnią współpracę, postanowili
zapewnić nam wspaniały czas w ich w mieście.
Pierwszego dnia, przywitani przepysznymi szaszłykami owocowymi
oraz napojem, mieliśmy okazję zwiedzać i poznawać tajemnice ogrodu
zoologicznego przygotowane przez panią Silvię Berger. Uczestniczyliśmy
także w grach językowych przeprowadzonych przez naszego tłumacza
Marcina Ruszczaka.
Kolejną niespodzianką przygotowaną dla nas było zwiedzanie Parku
Dinozaurów w miejscowości Kleinwelka. Podczas pobytu w parku mieliśmy okazję poznać ciekawe historie dotyczące dinozaurów, przewędrowaliśmy szlak edukacyjny w trakcie, którego czekały nas niesamowite
atrakcje. Największe emocje wśród dzieci i młodzieży wzbudził park
linowy, którego przejście wymagało sprytu i koncentracji, ale za to dostarczyło wielu okrzyków radości. Kolejny przystanek odbył się w miejscu
gdzie znajdowały się zjeżdżalnie, tory przeszkód oraz ścianki wspinaczkowe. Dzieciom oraz młodzieży ciężko było opuścić ten przystanek naszej wędrówki, gdyż dla większości były to nowe doświadczenia. Ostatni
przystanek naszej podróży zakończył się obiadem na terenie parku oraz
czasem wolnym, w którym można było się schłodzić w fontannach oraz
wspinać po „pajęczynach”.
Dzień pierwszy został zakończony wspólnym grillem z naszymi przyjaciółmi z Niemiec, a po posiłku rozpoczęło się na szaleństwo gier i zabaw. Największą radość sprawiły dzieciom gra w „ziemniaka”, rozgrywki
w siatkówkę i piłkę nożną. Po zakończonym dniu wszyscy powędrowali
do swoich pokoi w hotelu, który zapewnili nam nasi niemieccy partnerzy.
Ostatniego dnia przywitała nas tłumaczka pani Ulrike Bischof.
Na początek zostaliśmy ugoszczeni bardzo bogatym śniadaniem.
Następnie pani Ulrike oprowadziła nas po miejscowości Demitz Thumitz wzbogacając spacer o ciekawostki, charakteryzujące miasto.
Następnie ruszyliśmy busem do miasta Neukirch, gdzie odbyły się zajęcia
drużynowe na terenie Centrum Ochrony Przyrody. Naszym przewodnikiem, jak również organizatorem wszelkich konkursów oraz ciekawych
historii była pani Kahlert. Oczywiście pani Bischof podczas całych zajęć
wspomagała nas tłumaczeniem. Wizytę u naszych niemieckich przyjaciół
zakończyliśmy tworząc wspólnie gazetkę ścienną ze zdjęciami z pobytu.
Zostaliśmy pożegnani pysznym obiadem i genialnymi lodami z kiosku na
terenie ogrodu zoologicznego w Bischofswerdzie.
Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom wycieczki, za ich pozytywną energię, a pani Marioli Wójcikowskiej za sprawowanie opieki nad dziećmi i czynny udział we wszystkich zabawach.
Szczególne podziękowania kieruję w stronę naszych Niemieckich Partnerów, którzy zorganizowali te dwa wyjątkowe dla nas dni i cieszę się bardzo, że nasza współpraca będzie nadal trwać. Oczywiście podziękowanie
kieruję także w stronę Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gryfowie Śląskim, za wsparcie finansowe, które umożliwiło ten wyjazd.
Eryka Biernacka
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Wyróżnieni uczniowie z ZSOiZ im. Jana Pawła II
w Gryfowie Śląskim na stażu w Bosch Serwis
Wyróżnieni uczniowie: Damian Wroński,
Jakub Wolar, Maksim Potapow, Mateusz Mickiewicz, Szymon Jaworski, Jakub Rudnik, Jacek
Tyszkowiec, Bartosz Kudła i Michał Grubizna z ZSOiZ w Gryfowie Śląskim brali udział
w stażu zawodowym w ramach projektu realizowanego z firmą Robert Bosch w Warszawie
pod nazwą "Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli w zakresie diagnozowania i naprawy pojazdów samochodowych
w szkołach zawodowych obszaru ZIT AJ" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Praktyka miała miejsce w Bosch Serwis
PPUH Wojtas w Jeleniej Górze, w terminach: 03.01.2018 - 30.01.2018; 02.07.2018 27.07.2018 oraz 30.07.2018-27.08.2018.
Celem stażu było nabycie umiejętności
diagnozowania stanu technicznego pojazdów
samochodowych, obsługiwania i naprawiania
pojazdów samochodowych oraz organizowania
i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych.
W stażu uczestniczyli uczniowie kształcący
się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oraz technicy leśnicy z których zawodem również powiązany jest rozwój nowych
technologii i nowoczesnego przemysłu, a tak-

że obsługa gospodarki i mobilności ludzi na jej
rzecz pracujących. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na
dobrze wykształconych fachowców z zakresu
naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów
samochodowych wyposażonych w elektronikę i nowoczesne technologie wykorzystywane
w branży leśnej. Dlatego niezmiernie ważne jest

dostarczanie uczniom wysokojakościowych staży, dzięki którym nabędą specjalistyczne umiejętności w zakresie diagnozowania i naprawy
pojazdów samochodowych w oparciu o nowoczesne urządzenia pomiarowe i naprawcze.

Wakacje w bibliotece w Uboczu
W lipcu, w filii Biblioteki Publicznej w Uboczu, dzieci podróżowały
po wolnej i niepodległej Polsce. Poznały wiele legend o znanych miastach
począwszy od stolicy Warszawy poprzez Poznań, Toruń aż po Kraków.
Przez karty książek zwiedzały nasz kraj od Dolnego Śląska na Bałtyku
kończąc. Uczestnicy zajęć do każdej z legend wykonywali prace plastyczne: Syrenkę warszawską, koziołki poznańskie, toruńskie pierniczki, smoka wawelskiego itp. Podróży palcem po mapie towarzyszyło oglądanie
prezentacji multimedialnych, bajek oraz gry i zabawy na świeżym powietrzu. Aby tradycji zadośćuczynić na zakończenie spotkań bibliotecznych,
odbyło się ognisko z kiełbaskami ufundowanymi przez Radę Sołecką.
Nie zabrakło też słodkiego co nieco.
Dziękujemy pani sołtys Emilii Polesiak za wsparcie i życzliwość.
Joanna Czerwiec
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Szkolny koordynator projektu
Renata Nowak

Kapela na wakacjach

26 sierpnia na Święcie Ceramiki w Bolesławcu.

Gryfowska Kapela Podwórkowa, jak co roku, 22 lipca wzięła udział w Gali
Izerskiej w Mirsku.

Parada Retro-Rowerów w Cieplicach oraz Świeradowie-Zdroju.

Lwówek Śl. - Płakowice u seniorki pani Czesławy.

Camping Czocha – występ dla gości z Austrii.

Lato z książką na gryfowskim rynku.

Zapraszamy
na wyjątkowe
wydarzenie!
Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki 6 października, w godz.
11-21.00 organizuje imprezę
„Piesze Wędrówki z Gryfowa do
Proszówki”. W jej trakcie rodziny
wyruszają z rynku w Gryfowie
i zgodnie z treścią gry terenowej
zmierzają do kapliczki w Proszówce. Po drodze rozwiązują
zadania i zaliczają punkty kontrolne. Wszystkie rodziny otrzymują dyplomy i medale za udział,
trzy rodziny z najlepszym czasem
i największą liczbą punktów otrzymują nagrody rzeczowe. Najlepsza
rodzina otrzymuje Puchar ufundowany przez Burmistrza i tytuł
Rodziny Roku 2018.
WRZESIEŃ 2018 KURIER GRYFOWSKI
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Lato z książką za nami...
„Lato z książką” już za nami. Pełne wrażeń po wspaniałych spotkaniach autorskich i możliwości obcowania z dobrą literaturą. Mam poczucie, że była to jedna z najciekawszych imprez w moim dorobku zawodowym, którą zorganizowałam w Gryfowie Śląskim. Dotarli do nas
wszyscy zaplanowani pisarze poza Dariuszem Dziekanowskim i Krzysztofem Ziemcem, którym zobowiązania zawodowe nie pozwoliły na przyjazd. Moderowanie spotkań z Bogusławem Chrabotą, Agatą Komorowską, Iloną Felicjańską, Sylwestrem Latkowskim, Piotrem Goćkiem oraz
Joasią Jurgałą Jureczką było dla mnie fantastycznym wyzwaniem intelektualnym, ale i czystą przyjemnością obcowania z ludźmi niezwykłymi
i pełnymi pasji. Spotkania z Krystyną Mazurówną, Agnieszką Jeż, Pauliną Płatkowską, Sylwią Trojanowską, Piotrem Krysiakiem oraz Agnieszką
Lis poprowadziła Joanna Jurgała-Jureczka. Wyjątkową rozmowę z wybitnym podróżnikiem Jackiem Pałkiewiczem moderował sam Bogusław
Chrabota. A w rolę Pana Pierdziołki wcielił się Jacek Grondowy, który
tak świetnie zagrał swoją rolę, że po spotkaniu ustawił się do niego sznur
małych łowców autografów.
Tyle gwiazd literatury, zawodowego dziennikarstwa i podróżników na
metr kwadratowy Gryfów Śląski jeszcze nie gościł. Spotkania w namiocie
literackim były ciekawe, pełne radości i wzruszeń. Poruszaliśmy też tematy trudne, często kontrowersyjne. Rozmawialiśmy o życiu prywatnym,
planach i inspiracjach naszych gości. Wartością dodaną była możliwość
zakupu książek różnych wydawnictw, całodniowe animacje dla dzieci
i strefa chillout-u.
Nie ukrywam, że po raz kolejny jednak zmartwiła mnie frekwencja.
Okazja spotkania z taką ilością wybitnych osób, jaką stworzyliśmy dla
mieszkańców, może już się niestety nie powtórzyć. Z całego serca dziękuję osobom, które były z nami i uczestniczyły w wydarzeniu.
Dziękuję Burmistrzowi Olgierdowi Poniźnikowi za obecność na
niemal wszystkich spotkaniach i objęcie patronatu nad wydarzeniem.
Gryfowskiej Kapeli Podwórkowej za mały muzyczny akcent. Jackowi
Grondowemu za przyjęcie zaproszenia do zagrania zabawnej roli Pana
Pierdziołki. Podziękowania kieruję również na ręce Komendanta Policji Wojciecha Czafurskiego za zabezpieczenie spokojnego przebiegu
wydarzenia. Piękne podziękowania dla pana Stanisława Fronca za pomoc
techniczną w rozładunku i załadunku sprzętu.
Dziękuję mediom: lwówecki.info, Muzyczne Radio, TV Dami, TV
Łużyce, Kurier Gryfowski, Nowiny Jeleniogórskie za promocję i informacje o imprezie.
Anna Michalkiewicz

Fot. Marek Dral
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Fot. Marek Dral
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Narodowe Czytanie Przedwiośnia
Ogólnopolska akcja Narodowego Czytania Przedwiośnia została zaplanowana na 8 września. W Gryfowie odbyła się ona nieco wcześniej, ze
względu na trwające w mieście Lato z Książką. Organizatorzy postanowili wykorzystać możliwości techniczne, a także osobowe trzydniowej,
pełnej rozmachu imprezy książkowej pod auspicjami wydawnictwa Zysk
i S-ka. Narodowe Czytanie w Gryfowie odbyło się zatem już 25 sierpnia,
a poza rodzimymi gwiazdami, wzięły w nim udział te z pierwszych stron
gazet: dziennikarz telewizyjny i prasowy, publicysta, podróżnik, redaktor naczelny Rzeczpospolitej Bogusław Chrabota oraz modelka, autorka książek, znana z wielokierunkowej działalności charytatywnej Ilona
Felicjańska.
Gryfów reprezentowali znani i lubiani m. in. z poprzednich edycji
Narodowego Czytania: Kamila Augustyn, Magdalena Włodarczyk,
Jakub Wolar, Małgorzata Szczepańska, Jan Wysopal, Mieczysław
Gnach. Narratorką i pomysłodawczynią całości, która po mistrzowsku
przeprowadziła publiczność prze karty trudnej, wielowątkowej powieści,
jaką jest Przedwiośnie była Katarzyna Romanowicz. Przedsięwzięcie
otworzyła dyrektor M-GOK Anna Michalkiewicz, która następnie zadebiutowała w Narodowym Czytaniu rolą Laury Kościenieckiej.
Organizatorami, jak co roku, byli: Biblioteka Publiczna, Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.
Marzena Wojciechowska
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Cyrk na chacie

Zapraszamy na podsumowanie
projektu i premierę filmu!
Ideą programu Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku jest
współpraca między szkołami i instytucjami kultury. Program
jest realizowany na terenie całej Polski. Na Dolnym Śląsku operatorem jest Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, a pomysłodawcą
Narodowe Centrum Kultury w Warszawie.
Gryfów otrzymał dofinansowanie z programu, dzięki czemu
mogliśmy zrealizować projekt: Warsztaty filmowe Opowiem wam
o Gryfowie. W lipcu przeprowadziliśmy warsztaty dla młodzieży
w wieku 14-19 lat. W ich trakcie uczestnicy poznali tajniki pracy na
profesjonalnym sprzęcie filmowym, a następnie zrealizowali krótki film, według własnego scenariusza. Zespół projektowy tworzą:
Anna Michalkiewicz, Marzena Wojciechowska oraz Małgorzata
Szczepańska przy wsparciu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury,
Biblioteki Publicznej oraz ZSOiZ w Gryfowie Śląskim.

5 października o godz. 17.00 w Bibliotece Publicznej
w Gryfowie Śląskim odbędzie się podsumowanie
projektu oraz premiera filmu autorstwa gryfowskiej
młodzieży pt. „Cyrk na chacie”.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Mamy najlepszy
hotel w powiecie!

W bieżącym roku odbyła się 9. edycja plebiscytu Gazety Wrocławskiej
„Wielkie Odkrywanie Dolnego Śląska 2018”. Ideą akcji jest nieustanne
odkrywanie najpiękniejszych zakątków w regionie. Zamysłem organizatorów jest by nagradzać wyjątkowe miejsca, obiekty i ludzi, dzięki którym
nasze województwo jest jednym z najchętniej odwiedzanych przez turystów w Polsce. Wielkie Odkrywanie Dolnego Śląska to również pomysł
na promocję ciekawych miejsc, atrakcji i wsparcie dla ludzi zajmujących
się turystyką. Akcja, jak co roku, została objęta honorowym patronatem
Cezarego Przybylskiego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
W każdym z powiatów Dolnego Śląska wyłoniono laureatów w kategoriach: Atrakcja Turystyczna Roku, Agroturystyka Roku, Hotel/Pensjonat Roku. Można było głosować również na Dolnośląską Osobowość
Turystyki.
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Hotel „Stacja nad
Kwisą” zwyciężył w kategorii Hotel/Pensjonat pokonując Pałac
Lenno we Wleniu, Hotel Madelaine we Lwówku i Pałac Brunów!
12 września w Sali Królewskiej Akademii Rycerskiej w Legnicy odbyła się uroczysta gala konkursu, podczas której pani Beata Socha, właścicielka obiektu i jednocześnie osoba, która sukcesywnie przywraca obiekt
do czasów świetności, odebrała certyfikat i voucher na kampanię reklamową. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Anna Michalkiewicz
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Wspomnienie rocznicowe Ś.P. Leonarda Sobuckiego
Leonard Sobucki urodził się
9 kwietnia 1948 roku w Międzyrzeczu. Był jednym z pięciorga dzieci Janiny i Jana, którzy mieli trzech synów i dwie
córki. Ojciec był tytanem pracy,
sam pracował ciężko i wciągał
w wysiłkowe prace zarobkowe
swego pierworodnego – równie
pracowitego syna – Leonarda.
Z chłopca wyrósł młodzieniec
rzetelny, odpowiedzialny, doświadczony i życiowo zapobiegliwy. Leonard miał marzenie
– chciał zostać pilotem. Jednak
w życiu układało się inaczej.
Przez chwilę myślał, że zostanie nauczycielem. Zły wybór.
Po drugiej klasie liceum pedagogicznego wybrał kształcenie techniczne w Mirsku.
W roku 1970 zatrudnił się w Telekomunikacji w Gryfowie, a po pięciu
latach pracy otrzymał mieszkanie w budynku poczty. Po zdobyciu matury
z programu ogólnokształcącego podjął trzyletnie doskonalenie zawodowe
w Poznaniu. Przez chwilę był p.o. kierownika, by wkrótce kierownikiem
zostać. Konserwatorzy sieci telekomunikacyjnej mieli ciągle pełne ręce
roboty: a to burza zerwała przewody, a to ktoś koparką przeciął kabel.
Stale coś się psuło, a na końcu łącza czekał na połączenie człowiek. Przyszło nowe - światłowody i to one sprawiły, że w firmie przeprowadzono
reorganizację stanowisk i rozwiązanie stosunku pracy. Robotnicy otrzymali
odprawy, ale nie osiągnęli limitu wieku, by ze spokojem oczekiwać emerytury. Można było spojrzeć optymistycznie, wreszcie dużo wolnego czasu
na ulubione zajęcia. Kiedy siadał w ogrodzie pod wiśnią pod przymknięte
powieki napływały wspomnienia z zawodów modeli latających, w których
brał udział z własnoręcznie wykonanymi zdalnie sterowanymi samolotami.
Teraz ozdobiły sufit Jego sypialni. Tę pasję sformalizował przynależnością
do Aeroklubu Jeleniogórskiego/Jeżów Sudecki. Po latach podjął duże

Sandra poleca
Książka na wrzesień
„Raz wyznana miłość ma tylko dwie drogi.
Jedna prowadzi do spełnienia druga
ku rozczarowaniu. Zastój jest niemożliwy.”
Anne Fortier
JULIA
Dziś przychodzę do Was z recenzją książki,
o której pierwszy raz usłyszałam kilka lat temu od
pewnej blogerki (nie-recenzentki) i już wtedy mnie
zaciekawiła, ale wówczas nie mogłam nigdzie na nią
trafić, ale minęło kilka lat, a ja zobaczyłam ją w jednej z facebookowej wymienialni i wiedziałam, że
muszę ją mieć.
„Julia” to powieść głęboko osadzona w szekspirowskim klimacie
„Romea i Julii”. Julie Jacobs- tytułowa bohaterka otrzymuje po śmierci
ciotki list, który odsyła ją do włoskiej Sieny, w poszukiwaniu spadku po
matce dziewczyny. Amerykanka wyrusza w podróż na stary kontynent
w poszukiwaniu przeznaczenia. Ku swojemu ogromnemu zdziwieniu
w skrytce pocztowej, do której klucz zostawiła jej ciotka, nie znajduje żadnych kosztowności, a plik listów z XV wieku wraz z dziennikiem matki
Julie i egzemplarzem „Romea i Julii”. Po przeanalizowaniu całej zawartości dziewczyna postanawia iść tropem pozostawionych jej przez
matkę wskazówek i rozwikłać tajemnicę, którą jej matka przypłaciła
życiem. Wkrótce dziewczyna odkrywa, że wydarzenia opisane w sztuce
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przedsięwzięcie - zbudował łódź żaglową. Całą rodziną opływali Jezioro
Złotnickie. Niezwykle kreatywny podejmował wciąż nowe zadania: reorganizował dom rodzinny żony, gdzie podołał każdej potrzebie od murarki,
poprzez hydraulikę i elektrykę po wymyślne ozdoby i uchwyty na fantazyjne rękodzieło ukochanej małżonki – Teresy. Wszystko potrafił, na wszystko
miał radę i zachowywał spokój i precyzję w działaniu. Troszkę w tajemnicy
zajął się wykonawstwem biżuterii dla swoich najbliższych kobiet. Warto
podkreślić, że Leonard miał okres fascynacji ogrodnictwem. Pielęgnując
warzywa osiągał zdrowe dorodne okazy, co zachęciło go do produkcji sadzonek, którymi obdarowywał znajomych i sąsiadów. Bardzo lubił dzielić
się wszystkim, zwłaszcza tym, czego miał akurat w nadmiarze, np. owoce
dowoził znajomym do domu. Dokoła Niego zawsze wiele się działo, ten
nadmiar wrażeń przekuwał w kolorową wizję świata, oddając się malarstwu.
Był prawdziwą opoką rodziny i przyjaciół. Razem z żoną Teresą wspierali
chorych, dokarmiali zdrowymi produktami z własnego ogródka. Ostatnim
podjętym przedsięwzięciem było obsadzenie stoku winoroślą. Rozpoczął
prace przygotowawcze, nie zdążył. Odszedł zostawiając żonę, córkę i syna
z rodzinami, ukochane wnuczki. Swym odejściem zarysował krwawą rysę
w sercu Teściowej – swojego przyjaciela i sprzymierzeńca.
Leonard żył bardzo szybko i owocnie, zostawił po sobie wiele dokonań i śladów. Teraz wiemy dlaczego – Jego obecność na kartach istnienia
ziemskiego była ograniczona. I właśnie te ślady przypominają go nam,
wzruszają i łagodzą żal oraz tęsknotę za wspaniałym człowiekiem.
Leonardzie, Lolku! Zostajesz w naszych sercach i pamięci. Bez względu na to, gdzie będziemy i gdzie Ty jesteś, będziemy blisko Ciebie.
W imieniu przyjaciół Danuta Sosa

OGŁOSZENIE O WYKAZACH
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę w roku 2018
znajdują się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz na stronie internetowej www.gryfow.pl
i www.bip.gryfow.pl w zakładce nieruchomości.
Williama Shakespeare’a miały miejsce w rzeczywistości jednak znacznie wcześniej i nie w Weronie, a w Siennie, dodatkowo dziewczyna odkrywa, że jest potomkinią Julii, a jak wiadomo, jeśli jest Julia, to musi
być również Romeo... i jest, choć to akurat postać bardzo nieoczywista,
więc miejcie się na baczności. Jednocześnie poznajemy historię przodków Romea i Julii czyli Giulietty Tolomei i Romea Marescotti, która
splata się z losami naszych współczesnych bohaterów i pokazuje historię tropów, na które trafiają. Okazuje się, że nad oboma rodami wisi
klątwa, którą odczynić mogą jedynie potomkowie Romea i Giulietty.
Julie postanawia zrobić wszystko, by rozwikłać tajemnicę, którą skrywa
w sobie Sienna, jednak to miasto ciągle żyje historią i bardzo ciężko odróżnić, kto jest wrogiem, a kto przyjacielem, a zaufanie niewłaściwej osobie może mieć niewyobrażalną cenę...
Mimo tego, że cenię Shakespeare’a, to chyba nigdy do końca nie byłam
przekonana do „Romea i Julii” może dlatego, że zawsze wydawało się to
nieco zbyt naiwne, a może po prostu ze względu na to, że kocham happy
endy, (a skoro na ogół brakuje ich w życiu, to chociaż poczytajmy o nich
w książkach) jednak współczesna wersja to powiew świeżości, autorka
odarła bohaterów z tego naiwnego, młodzieńczego podejścia do tematu,
dając całości nieco bardziej dojrzały zarys, jednocześnie zachowując wpisany w historię romantyzm.
„Julia” to niesamowicie wciągająca powieść o miłości i przeznaczeniu,
ale również pełna kłamstw, zawiłych intryg i nikczemnych zbrodni i zapewniam, że takiej wersji historii Romea i Julii jeszcze nie widzieliście,
dlatego zachęcam Was do lektury, bo to książka w której każdy znajcie
coś dla siebie: zarówno romantyczne dusze, jak i poszukiwacze przygód.
Autorka zaprezentowała bardzo ciekawe, świeże spojrzenie, jednocześnie
szanując średniowieczne tradycje i kulturę. To powieść wobec której ciężko zachować obojętność i mam nadzieję, że Wam również przypadnie do
gustu.
Oprac. Sandra Gałka

Prawnik radzi

We wrześniowym odcinku naszego cyklu
radca prawny Bernadetta Baszak podaje remedium na nieudany urlop.

Odszkodowanie
i zadośćuczynienie
za nieudany urlop
Wakacje to przede wszystkim czas urlopowy, w którym w większości
decydujemy się na wyjazd zagraniczny, korzystając przy tym z biur podróży. Niestety zdarza się, że po przybyciu na miejsce naszego wypoczynku
rzeczywistość co do miejsca pobytu znacznie odbiega od zapewnień biura
podróży. W tej sytuacji zgodnie przepisami prawa możemy domagać się
odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy, jak i zadośćuczynienia
za zmarnowany urlop.
Z biurem podróży zawieramy umowę o świadczenie usług turystycznych. Przed podpisaniem takiej umowy warto jest ją bardzo dokładnie
przeczytać. Jeśli po przybyciu na miejsce stwierdzimy, że warunki nie
odpowiadają standardom wynikającym z ceny wycieczki i opisanego
hotelu, np. pokój jest brudny, na ścianach pokoju i łazienki jest grzyb,
w powietrzu unosi się zapach stęchlizny, brakuje zastawy stołowej, wyżywienie nie odpowiada zapewnieniom organizatora wycieczki, itp., to
należy w pierwszej kolejności złożyć pisemną reklamację rezydentowi.
W reklamacji tej powinniśmy wypisać nasze spostrzeżenia oraz żądania
np. zamiany pokoju, przeniesienia do innego hotelu, który odpowiadałby
standardom opisanym w zawartej przez nas umowy lub też możemy
wystąpić z żądaniem zapewnienia nam jak najszybszego powrotu do
domu. Jeśli reklamacja ta nie odniesie oczekiwanego przez nas skutku,

to po powrocie do domu powinniśmy zgłosić się z reklamacją i żądaniem zapłaty odszkodowania, czy też zadośćuczynienia do organizatora
wycieczki (widniejącego jako strona umowy). W wezwaniu powinniśmy
dokładnie opisać wszelkie niezgodności wynikające ze stanu faktycznego
na miejscu pobytu, a które zgodnie z umową miały być spełnione, jak
również wskazać jaką rekompensatę oczekujemy w zamian, wskazując
przy tym termin spełnienia naszego żądania. W sytuacji, gdy organizator
wycieczki będzie milczał lub też zaproponuje nam odszkodowanie, z którego nie będziemy zadowoleni to pozostaje nam możliwość wystąpienia
na drogę sądową. Sąd posiłkując się tak zwaną kartą frankfurcką (nie jest
to dokument oficjalny, jednakże sądy do wyceny kwoty odszkodowania
posiłkują się tym dokumentem), naszymi zeznaniami, zeznaniami ewentualnych świadków (innych uczestników pobytu), dokumentacją fotograficzną itp. może uznać, że z powodu nienależytego wykonania umowy
należy pomniejszyć koszt usługi turystycznej o odpowiedni procent.
Oprócz powyższego możemy domagać się również odszkodowania za
opóźniony lub odwołany lot. Pasażerowie, których loty zostały odwołane
lub opóźnione mają prawo do zwrotu kosztów biletu, zmiany lotu, zakwaterowania (prawo do opieki, wyżywienie, napoje, zakwaterowanie w
hotelu), to od nas zależy jaką formę rekompensaty wybierzemy.
Zadośćuczynienie jest to z kolei świadczenie pieniężne za szkodę
niemajątkową, czyli za wyrządzoną nam krzywdę np. za uszkodzenie
ciała, ból, łzy, wywołanie rozstroju zdrowia, naruszenie dobra osobistego.
Kwotę zadośćuczynienia jest zatem trudno wycenić, niemniej jednak
jeśli przez złe warunki hotelowe, brak odpoczynku, stres podczas pobytu,
rozczarowanie, opóźnione loty nasze zdrowie na tym ucierpiało, to warto
jest także wystąpić o rekompensatę w tym zakresie.
Poniżej przedstawiam Państwu tabelę frankfurcką celem rozeznania
za co i w jakim procencie możemy domagać się odszkodowania za nieudany urlop.

Jeśli mają Państwo pytania związane z zagadnieniem poruszanymi przez naszego prawnika, możecie je zadać za pośrednictwem Kuriera Gryfowskiego i na jego łamach zostanie udzielona odpowiedź lub też uzyskać nieodpłatną poradę
prawną w biurze senatora Rafała Ślusarza w każdą środę w
godz. od 15.00 do 17.00.
WRZESIEŃ 2018 KURIER GRYFOWSKI
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Chłopaki z Towarzystwa w akcji
Boguś, Jureczek i Jasiu tak właśnie dzisiaj zdrobniale mówiliśmy do
siebie albowiem naprawialiśmy sprzęcik na siłowni, a dokładnie wymieniliśmy zepsute pedałka od rowerku stacjonarnego. Części w ramach
gwarancji nadesłała nam firma, która wykonała ten plac zabaw. Żeby
było szybciej sami podjęliśmy się wymiany elementów. Następnie na placu wykręciliśmy plastikowy bulaj na stateczku rozbity przez lokalnego
kretynka. I tutaj niespodzianka, lokalny kretynek dał znów znać o sobie i rozbił następny plastikowy bulaj na małej zjeżdżalni. Trochę nas to
wkurzyło, ale ze względów bezpieczeństwa (groźba skaleczenia się itp.)
byliśmy zmuszeni i ten drugi rozbity bulaj wykręcić. Cztery miesiące placu zabaw, a tyle już zniszczeń, ciekawe jak to wszystko będzie wyglądało
za rok. Jedno jest pewne, jak złapiemy tego lokalnego kretynka to z dupci
nóżki wyrwiemy. Przypomnę jeszcze tylko o zamykaniu brameczek przy
wejściu na plac zabaw, by pieski tam kupci nie robiły.
Podziękowania dla Bogusia i Jureczka oraz Jasia, którzy poświęcili
swój wolny czas i narzędzia dla dobra lokalnej społeczności. A czy lokalna
społeczność ten fakt doceni, to już historia z innej beczki.
Jan Wysopal

Nasza najpiękniejsza!

Zakończył się plebiscyt Radia Wrocław
na najładniejszą fontannę na Dolnym Śląsku.
Dzięki mieszkańcom, którzy mimo wszystko,
kochają ten nasz stary Gryfów Śląski i trzymali rękę na pulsie, przepraszam, na klawiaturze
w trakcie trwania tego konkursu, uzyskaliśmy
628 głosów i wygraliśmy! Głosowali też sympatycy naszego miasteczka z sąsiednich miejscowości i im należą się podziękowania i brawa.
Można powiedzieć, że takich plebiscytów jest
wiele, żeby nie powiedzieć tysiące i są bez znaczenia.
Jednak my, gryfowianie, w tym przypadku
udowodniliśmy, że MOŻNA RAZEM zdziałać coś dobrego dla naszego miasteczka i lokalnej społeczności. Dziś wygraliśmy konkurs na
najładniejszą fontannę na Dolnym Śląsku. Jutro
razem wygramy, by nasze miasteczko było czyste, sympatyczne, i przyjazne dla mieszkańców,
turystów oraz przyszłych pokoleń. Serdeczne
i szczere podziękowania składam wszystkim,
którzy wzięli czynny udział w tej zwycięskiej
batalii. Szacunek!
Jan Wysopal, TMG

Fot. Zygmunt Bodak
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