SPONSORZY I PARTNERZY KWISONALIÓW
PATRONAT HONOROWY

6. Hotel „Fenix”,
Jelenia Góra
7. „Gryf-Net” Andrzej Kołodziejski
8. MPM Product

1. Patronat Honorowy
Marszałka Województwa Dolnośląskiego
PATRONATY MEDIALNE
1. Muzyczne Radio
2. TV Łużyce
3. Portal lwówecki.info
4. Kurier Gryfowski
SPONSOR STRATEGICZNY

FF POLMEX, Proszówka
SPONSORZY GŁÓWNI
1. Firma rodzinna
Przedsiębiorstwo Handlowe SAWCZAK

9. Fabryka Odzieży i Tkanin Żaroodpornych
„Izo-Term”, Gryfów Śląski

23.Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe
„Trans Jack” – Anna
i Jacek Rybscy, Wieża,
24. Restauracja Pizzeria „Pasja”
Maria Wolar, Gryfów Śląski
25. Pizzeria „Prowansja Nasza”
Józef Wolar, Olszyna
26. Restauracja Miodowy Gryf, Gryfów Śląski
27. PKS Voyager

28. Firma STOLBRAT
10. Usługi Drogowo-Budowlane
Aniela Sikora, Wieża
11. MG-TECH
Inżyniera Lądowa
Mariusz Gałkowski,
Jeżów Sudecki
12. Grupa CDE
(Centrum Doradztwa
Energetycznego),
Mikołów
13. „ABI-POL” Janusz
Niebieszczański, Proszówka

29. Skład Opałowy Skup i Sprzedaż Złomu s.c.
Lesław Hawrylewicz i Damian Sodolski Gryfów
Śląski
30. Zakład Gospodarki
i Usług Komunalnych
Sp. z o.o. w Lubaniu
31. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
„Izery” Sp. z o.o, Lubomierz

14. JANTUR-GRYFEX
2. Centrum
Handlowe „Gradix”
3. Operator Gazociągów Przesyłowych
„GAZ SYSTEM S.A.

SPONSORZY
1. Polska Telefonia Komórkowa
Centertel (Orange)

15. Edward Nestman
– Transport Ciężarowy, Ubocze
16. Holzkonzept Polska” Centrum Logistyczne,
Impregnacja, Gryfów Śląski

17. STW Bolesławiec

18.ESKO-CONSULTING, Wrocław
2. ELTOR Sp. z o.o., Lubań
3. Zakład
Piekarniczo
-Cukierniczy
KRASUCKI
4. Grupa Hoteli WAM Zamek Chocha

5. Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy
„Złoty Sen“, Złotniki Lubańskie
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19. Zakład Budowy Dróg
i Mostów ANBUD
Anna Twardochleb,
Lwówek Śląski
20. Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych
Sp. z o.o., Jałowiec

21. Usługi Transportowo-Handlowe „Merc-Trans” Tadeusz Okuszko, Gryfów Śląski
22. Kwiaciarnia - Anna Struzik, Gryfów Śląski
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32. Zakład Usług Informatycznych SOGEN,
Grzegorz Piejko, Gryfów Śląski
33. TAXI BUS Janusz Orzełek
34. Mateusz Królak
35. Marian Kaca
36. WARTA Agent Ubezpieczeniowy,
Jolanta i Leszek Kołosionkowie
37. BunART Księgowość,
Finanse Donat Sikora
PARTNERZY WYDARZENIA
1. El-Stan Centrum Materiałów Budowlanych
2. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gryfów
Śląski
3. Stowarzyszenie AWANTURA
4. Towarzystwo Miłośników Gryfowa
Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy,
w tym: OSP Gryfów, OSP Ubocze, Krzewie
Wielkie, Rząsiny, Młyńsko, Wolbromów, Proszówka,
5. Komenda Powiatowa Policji
w Lwówku Śląskim
6. Komisariat Policji w Gryfowie
7. Areszt Śledczy w Lubaniu

Tegoroczne Kwisonalia za nami...

To czy były one udane zostawiam naszym mieszkańcom. Jak co roku
chcę podziękować wszystkim, którzy wnieśli swój wkład w przygotowanie i przeprowadzenie naszego święta, bo zbiegło się ono z jubileuszem
775 lecia urodzin naszego miasta.
Bardzo dziękuję organizatorom poszczególnych imprez:
- uczestnikom historycznego, barwnego korowodu, który przeszedł ulicami
Gryfowa Śląskiego – przedszkolakom i uczniom, rodzicom i kadrze pedagogicznej pod wodzą dyrektorów jednostek oświatowych naszej gminy.
- organizatorom Biegu Gryfitów i Crossu Rowerowego pod wodzą Stanisława Fronca, jego determinacja i zaangażowanie zasługują na najwyższy
szacunek i uznanie. Udało mu się zorganizować zespół, który mógłby organizować biegi i rajdy rowerowe na poziomie co najmniej krajowym. Pozwolę
sobie wymienić choć kilka nazwisk: Aleksandra i Krzysztof Babiakowie,
Paweł Kaczmar, Jacek Trojanowski, Agnieszka i Arkadiusz Cichoniowie,
Grzegorz Piejko i wielu, wielu innych. Pięknie dobrana malownicza trasa
wzbudziła uznanie w oczach jej uczestników. Dużym zainteresowaniem,
pomimo upalnej pogody, cieszył się mistrzowski pokaz kulinarny Jakuba
Kuronia. On też był Przewodniczącym Jury konkursu kulinarnego „Smaki
Kwisy”, który jak zwykle stał na wysokim poziomie.
Wystartowało 6 zespołów. I miejsce już po raz drugi zdobyli
Zofia i Romuald Frystowie z Zagrody przy szlaku Dragonów Pruskich
z Nagórza, a II miejsce uzyskała gryfowska kucharka Irena Włodarek
występująca pod nazwą „Kuchcik”. W tym miejscu pragnę podziękować trzyosobowemu zespołowi urzędniczemu Krystynie Samborskiej,
Magdalenie Nowak i Paulinie Graczyk za sprawne przygotowanie
i przeprowadzenie tego konkursu.
Niesamowity klimat towarzyszył Turniejowi Miast. Chcę podziękować osobom, które go przygotowały i zorganizowały pod wodzą Jerzego
Andrzejczaka wespół z dzielną załogą Biblioteki Publicznej: Marzeną
Wojciechowska, Jolantą Kuczyńską i Iwoną Tatarczuk. Pomimo niesprzyjającej aury, odbył się Spływ rzeką Kwisą „Na czym kto może”.
Wystartowało 8 załóg. Spływ przygotował zespół z naszego Gimnazjum
pod przewodnictwem Alicji Kownackiej, Krzysztofa Złocika i Adriany Karpowicz. Dziękuję także jurorom pod wodzą kierownika pływalni
z Gryfic Łukasza Uldynowicza, a także Joannie Małoszczyk i Tomaszowi Lewkowiczowi.
Szczególne podziękowanie kieruję na ręce sponsorów w tym szczególnie sponsora strategicznego firmie FF POLMEX z Proszówki.

SPONSOR STRATEGICZNY
XVII KWISONALIÓW

Dziękuję za wsparcie finansowe, rzeczowe oraz za ubarwienie korowodu
– zespołowi Ich Troje, czyli Edycie i Erykowi Schouwenaar oraz Sylwii
Wróblewskiej.
Dziękuję także wszystkim sponsorom tegorocznych Kwisonaliów.
Pragnę podziękować wszystkim, którzy dbali o to by były to bezpieczne
Kwisonalia. Policjantom i policjantkom z Komendy Powiatowej i Gryfowskiego Komisariatu pod wodzą nadkomisarza Tomasza Szczurowskiego i podkomisarza Wojciecha Czafurskiego, strażnikom Straży
Miejskiej oraz jednostkom OSP z Gryfowa Śląskiego, Krzewia Wielkiego, Proszówki, Rząsin, Ubocza i Młyńska.
Dziękujemy również Kierownictwu Aresztu Śledczego z Lubania za
udzieloną pomoc w technicznym przygotowaniu miejsca Kwisonaliów.
Dziękuję pracownikom ZBGKiM za przygotowanie techniczne placu
Kwisonaliowego. Tomaszowi Krawczykowi za uprzątnięcie trawy, Arkadiuszowi Buczyńskiemu za zawieszenie reklamy naszego Święta, panom
Janowi Augustowi i Jerzemu Guzemu za montaż dużych namiotów.
Dziękuję bardzo firmie Stolbrat za wypożyczenie stołów i ławek,
a Burmistrzowi Lubomierza za nieodpłatne wypożyczenie płotków,
które to przywiózł i odwiózł Edward Nestmann. W sposób szczególny
chciałbym podziękować głównym organizatorom koordynatorom Święta Miasta i Kwisonaliów. Jest to niezwykle skromna, ale dzielna załoga
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury pod niezłomnym przywództwem
Anny Michalkiewicz. Dyrektor Anna wraz z nielicznymi współpracownikami Magdaleną Antonowicz, Henryką Karaczun i Wiesławem
Kutnim w sposób profesjonalny wraz z wolontariuszami przygotowała
wszystkie elementy naszego Święta w sposób wzorcowy.
Bardzo gorąco i serdecznie im i wszystkim współorganizatorom raz
jeszcze dziękuję.
Burmistrz Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik

Za nami trudy przygotowań i realizacji wielkiego przedsięwzięcia,
jakim były „Historyczne polsko-niemieckie spotkania na pograniczu
kultur 775 lat Gryfowa Śląskiego – Kwisonalia 2017”. Wiele miesięcy
planowania, misternego dopracowywania projektu i koordynacji działań
zgodnie z harmonogramem, przy aktywnej i bezpośredniej kooperacji
partnerów projektowych, dało zamierzony efekt. Trzy dni fantastycznej,
wspólnej zabawy, ale również mnóstwo refleksji i wzruszeń. Łyk historii
i współczesności. Współzawodnictwo w duchu fair play podczas licznych
działań sportowych i rekreacyjnych. Mix działań interdyscyplinarnych
z różnych dziedzin. Tak można krótko, w paru słowach opisać minione
już wydarzenie. Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w niezwykle sprawną realizację projektu, który wpisuje się w jedną z najważniejszych dla Euroregionu strategicznych dziedzin priorytetowych: kulturę, edukację i wiedzę oraz wspieranie współpracy transgranicznej.

Anna Michalkiewicz

Firma FF „Polmex” Sp. z o. o. powstała w 1992 roku
i w roku bieżącym obchodzi 25 lecie istnienia. Firma specjalizuje się w produkcji mebli tapicerowanych, które eksportuje
do krajów UE. Spółka posiada 3 zakłady produkcyjne: jeden
w Proszówce (siedziba spółki) oraz dwa w Gryfowie.
Zgrany zespół ludzi, ich zaangażowanie i rzetelna praca,
sprawiają że FF Polmex dynamicznie się rozwija, zatrudniając ponad 450 osób i stale tworząc nowe miejsca pracy.

Projekt pn. „Historyczne polsko-niemieckie spotkania na pograniczu
kultur – 775 lat Gryfowa Śląskiego – Kwisonalia 2017”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz ze środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa
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775-lecie miasta Gryfowa Śląskiego – Kwisonalia 2017
Awantura po 10 latach

Wernisaż fotografii „Gryfów Śląski w obiektywie młodych” był
pierwszym punktem obchodów 775 lecia Gryfowa Śląskiego, dzięki temu
mogliśmy na nim gościć przedstawicieli wszystkich naszych miast partnerskich: burmistrza Gryfic Andrzeja Szczygła wraz z małżonką oraz
delegacją miasta partnerskiego Gryfice, nadburmistrza Bischofswerdy
doktora Holma Grosse i Silvię Berger dyrektor ZOO w Bischofswerdzie oraz Josefa Hanzla – ojca i Josefa Hanzla – syna, dowódców straży
pożarnej z czeskiej Raspenavy. W zacnym gronie nie zabrakło przedstawicieli gryfowskiego samorządu, a także laureatów najwyższego gryfowskiego odznaczenia – „Złotych Rybek”: doktora Jarosława Bogackiego
oraz prezesa Towarzystwa Miłośników Gryfowa Jana Wysopala.
Wystawa Gryfów Śląski w obiektywie młodych jest pokłosiem dwudniowych warsztatów fotograficznych organizowanych w bibliotece
przez stowarzyszenie Awantura. Stowarzyszenie napisało wniosek w ramach zadania Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, w planie założono
zorganizowanie warsztatów fotograficznych z wykładami, pleneru fotograficznego oraz wernisażu i wystawy. Projekt Awantury został dofinansowany ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego
oraz organizacyjnie wsparty przez pracowników Biblioteki.
W warsztatach uczestniczyło kilkunastu, z nielicznymi wyjątkami młodych i bardzo młodych ludzi z Gryfowa i miast ościennych.
Nie wszyscy zdecydowali się na zaprezentowanie na wystawie swoich
zdjęć, warto jednak pamiętać, iż był to projekt nastawiony przede wszystkim na edukację.

Autorami zdjęć prezentowanych na wystawie są: Natalia Królak,
Anna Chrzanowska, Ewa Sankiewicz, Oliwa Majchrowska, Paweł
Piotrowski, Paweł Pruszczyński, Radosław Grzelczak, Simona Reut
oraz w roli towarzyszącej (gdyż jak wiadomo, gdy jest uczeń musi być
też i mistrz: Marcin Masiewicz, Mateusz Zbaraszewski, Robert Grzelczak, Mariusz Dragan i Paweł Rubaj).
Ciekawostką jest, że projekt Awantury został zrealizowany dokładnie w 10 rocznicę pierwszego projektu stowarzyszenia zatytułowanego
Awantura z szarością do kwadratu, organizowanego, a jakże, z Biblioteką
Publiczną. Wówczas również odbyły się warsztaty fotograficzne, w tym
dla dzieci niepełnosprawnych, plener oraz wernisaż wystawy. Gratulujemy Awanturze 10 owocnych lat działalności, wspaniałego jubileuszu oraz
życzymy nowych, jak zawsze udanych projektów, w których Biblioteka
Publiczna zawsze chętnie weźmie udział.
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Uroczyste otwarcie

2 czerwca w Gryfowie Śląskim był okazją do świętowania 775-lecia miasta oraz otwarcia XVII Kwisonaliów. O godz.17:00, w kierunku Bulwaru
nad Kwisą, wyruszył historyczny korowód. Na czele stanęło Bractwo Rycerskie „Syrokomla” z Zamku Kliczków, dalej mażoretki i Młodzieżowa
Orkiestra Dęta „Red Swing Low” z miasta partnerskiego Gryfice, oficjalne
delegacje z miast partnerskich, zaproszeni goście, radni miejscy, władze miasta, pracownicy Urzędu Gminy i Miasta oraz jednostek podległych, a także uczniowie i pedagodzy z gryfowskiego przedszkola i wszystkich szczebli
gryfowskich szkół, przebrani za książęta, księżniczki, rycerzy, damy dworu,
kupców i mieszczan oraz przedstawicieli różnych rzemiosł w średniowieczu
oraz mieszkańcy miasta. Uczestnicy korowodu, po przybyciu na Bulwar, byli
świadkami rekonstrukcji nadania praw miejskich, w której rycerz Księcia Bolesława III Rogatki przekazał na ręce burmistrza akt lokacyjny dla miasta
Gryfowa Śląskiego. Oficjalnego otwarcia XVII Kwisonaliów dokonał Burmistrz Olgierd Poniźnik wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Robertem
Skrzypkiem.
Otwarcie święta było również okazją do wręczenia odznaczeń. Honorową
odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” otrzymały panie: Marzena Wojciechowska – Dyrektor Biblioteki Publicznej w Gryfowie Śląskim oraz Jolanta Kuczyńska – bibliotekarka w Bibliotece Publicznej w Gryfowie Śląskim.
Panu Witoldowi Mikosowi, Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, przyznano „Odznakę Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego” za zasługi dla rozwoju lokalnej i regionalnej
społeczności poprzez swoją działalność społeczną i pracę zawodową.
Nie mogło zabraknąć również nadania Odznaki Honorowej Gminy i Miasta
Gryfów Śląski „Złota Rybka” 2017 r. Jest ona przyznawana za zasługi na
rzecz miasta Gryfów Śląski. W tym roku otrzymali ją: pan dr Jarosław Bogacki – za niezwykle aktywną działalność promującą historię i teraźniejszość
Gryfowa Śląskiego w regionie dolnośląskim, w Polsce, w Europie, za wielką
życzliwość i szczególne przywiązanie do historycznych tradycji naszej „Małej
Ojczyzny” oraz pan Jan Wysopal - za wielkie serce i niezwykłe zaangażowanie w działalność społeczną, pielęgnowanie historii Gryfowa Śląskiego
i jej promowanie w regionie jeleniogórskim.

Konkurs kulinarny „Średniowieczne Smaki znad Kwisy
Tegoroczny konkurs kulinarny pod nazwą „Średniowieczne Smaki
znad Kwisy”, odbył się w drugim dniu Kwisonaliów i nawiązywał do
charakteru obchodów święta Gryfowa Śląskiego. Ekipy startujące w konkursie miały za zadanie przygotować po dwie „średniowieczne” potrawy.
Jedna z potraw miała nawiązywać do kuchni chłopskiej, druga zaś do
kuchni mieszczańskiej.
Startujący znakomicie przygotowali się do rywalizacji. Jury, któremu
przewodniczył pan Jakub Kuroń oceniając potrawy brało pod uwagę smak
potrawy, jej zgodność z tradycją, a także wystrój i dekorację stołu. Zwycięzcami tegorocznego konkursu „Średniowieczne Smaki znad Kwisy”
zostali państwo Romuald i Zofia Frystowie z Nagórza, prowadzący
Zagrodę przy Szlaku Dragonów Pruskich, przygotowując „pochwaszczony” podpłomyk i „szałwię w przepiórce”. Tuż za zwycięzcami uplasowała się pani Irena Włodarek, która przygotowała śledzia w ziołach
z ciecierzycą i piwem oraz „kuropatwę” nadziewaną mięsem w otoczeniu
mięsiw nadziewanych owocami. Trzecie miejsce zajął Zespół Podgórzanie, a przygotowane przez nich potrawy to: piróg wiejski z maczanką
i pasztet z dziczyzną. Poza podium stanęły następujące zespoły: Daria
Murawska i Marek Nikurczak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Biedrzychowicach przygotowując staropolski kulebiak z kaszą i kiszona kapustą i kiszonki z pstrąga w aromacie migdałowo-orzechowym;
Klaudia Szymko i Jolanta Kosmalska również z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach przygotowując roladę z botwinką
i kotlet z kaszy gryczanej na purée marchewkowym z sosem grzybowym
i pasztet z ciecierzycy z żurawiną na wiejskim chlebie w towarzystwie
szczawiu i sosu wiśniowego; pani Beata Miesiąc ze Stowarzyszenia Rozwoju Henrykowa przygotowując placek gryczany i kurczaka nadziewanego.
Organizatorzy konkursu pragną serdecznie podziękować za ufundowanie nagród Państwu Grażynie i Romanowi Stanom – Centrum Handlowe GRADIX w Gryfowie Śląskim oraz za torby z przyprawami dla
Jutrzenki Colian z Wykrot.
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Cross Gryfitów
Zeszłoroczny VII Bieg Gryfitów przetarł szlaki wokół jeziora Złotnickiego i dodał organizatorom skrzydeł do przygotowania czegoś jeszcze większego w tym roku. Przygotowania trwały od kilku miesięcy, społeczny zespół
dwoił się i troił, aby dopiąć wszystko na ostatni guzik. Wszystko po to, żeby
w trakcie tegorocznych Kwisonaliów odbyła się dwudniowa impreza promująca aktywność fizyczną i nasze piękne okolice. Na Cross Gryfitów złożył
się VIII Bieg Gryfitów 3 czerwca i I Rowerowy Cross Gryfitów 4 czerwca.
Dodatkowo organizatorzy zapraszali również do udziału w marszu Nordic
– Walking i odrębnych zawodach dla dzieci. Wrocław, Zielona Góra, Gryfino, czy niemiecki Heidelberg, to tylko jedne z wielu miejscowości, z których
pochodzili uczestnicy zawodów. Imprezy spotkały się z dużym zainteresowaniem, pobity został zeszłoroczny rekord frekwencyjny biegu, a organizowany
po raz pierwszy rowerowy cross przyciągnął ponad 80 osób (i to nawet pomimo faktu, że w tym samym czasie w Jeleniej Górze odbywała się ogromna
impreza rowerowa sygnowana przez Maję Włoszczowską).
Bieg Gryfitów podobnie jak w zeszłym roku odbywał się na dwóch dystansach – 10 i 21 km. Na trasie o długości 10 km zwyciężył pochodzący
z Bolesławca Kamil Makoś. Udało mu się ukończyć bieg w czasie 35:11.
Elżbieta Kowalewska ze Zgorzelca ukończyła trasę jako pierwsza kobieta
w czasie 41.06 minuty. Dystans 21 km najszybciej pokonał Adam Marysiak
z Kożuchowa, który dokonał tego w czasie 1:25:55, jako pierwsza kobieta
dobiegła Sandra Nowak z Zielonej Góry, która pokonała dystans w 1:41:41.
Rowerowy Cross Gryfitów odbył się na dystansie 21 km, a trasa była taka
sama jak biegu. Zwycięzcą okazał się gryfowianin Adam Rogala, który dystans przyjechał w niesamowitym czasie 51:14 minuty. Nieco ponad 10 minut
po nim na metę wjechała pierwsza kobieta. Agnieszka Matysiak z Lubania
ukończyła rajd z czasem 1:02:45. Dla szczególnie rządnych wyzwań organizatorzy zaproponowali tzw. duathlon, czyli połączenie biegu na 10 km z rajdem rowerowym na 21 km. W kategorii tej zwyciężył Michał Kur z Jeleniej
Góry, którego łączny czas to 1:32:26, a pierwszą panią była najszybsza na
trasie rowerowej Agnieszka Matysiak, której łącznie bieg i jazda na rowerze
zajęły 1:51:40.
Podsumowując zawody, warto powrócić do organizatorów, ponieważ ten
społeczny oddolny zryw jest wart uwagi i może stanowić doskonały przykład
dla innych osób. Inicjatorem i motorem napędowym był Stanisław Fronc,
któremu pomagało wiele osób i organizacji. Podziękowania dla: Aleksandry i Krzysztofa Babiaków, Pawła Kaczmara, Jacka Trojanowskiego,
Agnieszki i Arkadiusza Cichoniów, Grzegorza Piejko, Grzegorza
Kołodzieja, Mariusza Dragana, Iwony Grzelczak, Dominika
Malkiewicza oraz wielu wolontariuszy, m.in. z gryfowskiego gimnazjum
i liceum. Zawody nie odbyłyby się gdyby nie pomoc wielu organizacji i instytucji: Straży Pożarnej z Gryfowa Śląskiego pod wodzą Krzysztofa Króla,
OSP Leśna, OSP Olszyna, Straży Wędkarskiej z Lubania, stowarzyszenia
Homo-Viator, Gminnego Szkolnego Związku Sportowego. Ważna była
również współpraca z samorządami gmin Gryfów, Olszyna i Leśna.
Serdecznie dziękujemy za pomoc i zapraszamy za rok.
Mariusz Dragan

Turniej Miast

W tradycyjnym Turnieju Miast o galon wody święconej przemienionej
w wino po raz drugi zmierzyły się ekipy z Gryfowa i Leśnej. Fantazja uczestników nie miała granic. Walczyli zawzięcie w ośmiu konkurencjach, w których
m.in. siekali toporami kapustę na średniowieczny bigos, urządzali polowanie
na gryfiogórskiego smoka, rzucali podkową do celu oraz malowali portret
władcy Olgierdusa V. Pomimo nagłego deszczu i ochłodzenia nie zabrakło
dobrych emocji, śmiechu a przede wszystkim dzielnej, wspierającej brawami
publiczności. Bój o galon wody święconej przemienionej w wino zakończył się
remisem i zapowiedzią dogrywki w przyszłym roku. W jury zasiadali Marcela Tyka (LGD Partnerstwo Izerskie), Anna Streit (Kierownik Biura Związku
Gmin Kwisa) Jan Wysopal (Towarzystwo Miłośników Gryfowa). W przerwach między konkurencjami przygrywała Gryfowska Kapela Podwórkowa.
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Podziękowanie

W imieniu organizatorów Kwisonaliów 2017 roku składam serdeczne
podziękowania i wyrazy szacunku dla drużyny z Leśnej, która pod wodzą Gabrieli Pijanowskiej Zastępcy Burmistrza Leśnej i Anny Stelzer
Sekretarz Leśnej wzięła udział w tradycyjnym kwisonaliowym Turnieju
Miast. Dzięki Dużemu zaangażowaniu i miłej atmosferze pomimo deszczu i przenikliwego zimna udało nam się ten punkt Kwisonaliów 2017
roku zrealizować. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy i cieszymy się, że
nasze zaproszenie na 2018 rok zostało przyjęte z dużym zadowoleniem.

Sekretarz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Jerzy Andrzejczak

Odznaczenie medalem
im. Aleksandra Patkowskiego

Bezpieczniej w Gryfowie
i w drodze do Krzewia Wielkiego
Oddział Dolnośląski Dróg i Budowy Autostrad z siedzibą w Lubaniu
poczynił kilka przedsięwzięć poprawiających bezpieczeństwo użytkowników drogi krajowej nr 30 przebiegającej przez nasze miasto.
Został przebudowany chodnik przy dawnej przychodni zdrowia, powiększona została zatoczka autobusowa i wykonane zostały lewoskręty
w ulicę Wojska Polskiego, ul. Oldzańską, co w sposób znaczący usprawni ruch pojazdów. To samo dotyczy lewoskrętu do Osiedla 7 Dywizji
i ul. Floriańskiej.
Od kilku lat zabiegałem także wraz z mieszkańcami Krzewia Wielkiego o bezpieczną drogę dla pieszych i rowerzystów prowadzącą do
Krzewia Wielkiego. Duży ruch pojazdów powodował, że pieszy był
w ciągłym niebezpieczeństwie. Gmina wykonała dokumentację, a Oddział GDBDiA wykonał bezpieczną ścieżkę prowadzącą od ul. Oldzańskiej aż do wiaduktu kolejowego w Krzewiu Wielkim. Na razie jest to
ścieżka w technologii szutrowej przykryta frezowiną asfaltową, ale mam
nadzieję, że w niedługim czasie zostanie wyasfaltowana.
Wykonawcą tej ścieżki była Firma Anbud z Lwówka Śląskiego.
Chcę w imieniu użytkowników tej drogi w obrębie naszego miasta oraz
mieszkańców Krzewia Wielkiego serdecznie podziękować za te rozwiązanie poprawiające stan bezpieczeństwa. W sposób szczególny dziękuję
Kierownikowi Oddziału Andrzejowi Nowakowi. Dziękuję raz jeszcze.
Burmistrz Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik

Podczas trwania III Zjazdu Regionalistów nad Odrą, który odbył się w dniach
9 – 11 czerwca 2017 r. Olgierd Poniźnik
został odznaczony medalem im. Aleksandra Patkowskiego - Ojca polskiego regionalizmu.
Medal został przyznany przez Ruch
Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej za upowszechnianie idei
regionalizmu na Dolnym Śląsku.
W imieniu Stowarzyszenia medal
wręczyli Przewodniczący Rady Krajowej
– dr Tadeusz Samborski razem z wiceprzewodniczącą Bożeną Kanikowską.
Serdecznie gratulujemy.
Sekretarz Gminy
i Miasta Gryfów Śląski
Jerzy Andrzejczak

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 2017 znajdują się na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz na stronie internetowej www.gryfow.pl
i www.bip.gryfow.pl na zakładce nieruchomości.
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INFORMATOR POWIATOWY
Razem na transgranicznym szlaku rowerowym ER-6

Pierwsza część rowerowych przygód z Powiatem Lwóweckim 2017 za
nami. W ramach realizacji projektu „Razem na transgranicznym szlaku
rowerowym ER-6” odbyły się trzy imprezy rowerowe: w ostatnią sobotę
kwietnia – Otwarcie sezonu rowerowego Powiatu Lwóweckiego, w drugą
sobotę maja – Otwarcie sezonu rowerowego w Żaclerzu (CZ), a w sobotę
10 czerwca – Rajd Rowerowy Doliną Bobru ER-6 z Żaclerza do Łupek.
Łącznie w trzech rajdach rowerowych wzięło udział blisko 700 rowerzystów w wieku od kilku do ponad 80 lat, zarówno uczestnicy indywidualni jak i grupy zorganizowane (formalne – szkolne i nieformalne
– przyjacielskie).
Standardem podczas naszych rajdów są oznaczenia na rowery, pomoc
medyczna i techniczna, a na zakończenie pyszne jedzenie, staramy się by

wśród uczestników rozlosować dodatkowo nagrody: koszulki rowerowe,
rękawiczki rowerowe, nogawki i rękawki rowerowe oraz zestawy piłek do
gier zespołowych dla szkół. Tradycja rajdów rowerowych organizowanych przez Powiat Lwówecki ma już 10 lat. W pierwszym uczestniczyło
6 osób, w drugim 17 osób i tak do dziś, z każdym razem więcej. Ostatnie
imprezy (Otwarcie sezonu rowerowego, czy wrześniowa Powiatowa Pętla
Rowerowa dla małych i dużych) to już setki uczestników, taka tendencja
bardzo nas cieszy i mobilizuje do organizowania rajdów w sposób jeszcze
ciekawszy i bardziej profesjonalny.
W tym roku po raz pierwszy planujemy udział w rekreacyjnym rajdzie
rowerowym, który odbędzie się w trakcie zawodów MTB wliczanych do
pucharu Czech. Znów będzie okazja, by 16 września wybrać się do zaprzyjaźnionego Żaclerza, popodziwiać zawodowców w akcji i wspólnie
pokonywać kilometry po czeskiej stronie Karkonoszy. Tydzień później
23 września Powiatowa Pętla Rowerowa, podczas której można przejechać dużą (około 60 km) lub małą (około 25 km) trasą, wziąć udział
w konkursach przygotowanych po drodze i w spotkaniu integracyjnym
na mecie rajdu. Trasa, jak zawsze będzie objęta tajemnicą, podobnie jak
miejsce zakończenia.
Z nami dobra zabawa zawsze gwarantowana, więc już dziś proszę bukować terminy w kalendarzu i… serdecznie zapraszamy. Z rowerowymi
pozdrowieniami, zespół promocji Powiatu Lwóweckiego.

V Finał Mistrzostw Polskich MOW w Piłce Nożnej

9-10 czerwca 2017 roku w Lwówku Śląskim odbył się V Finał Mistrzostw Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Piłce
Nożnej na „Orliku”. W imprezie wzięło udział 7 finalistów z różnych
stron kraju. Organizatorami turnieju byli Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim, oraz Stowarzyszenie „NASZ
DWOREK”. Cały turniej koordynowali nauczyciele ZPEW Jolanta i Tomasz Gałucha oraz pani Agnieszka Stęplewska.
Uroczyste otwarcie Mistrzostw, rozpoczęło się defiladą wszystkich
drużyn wprowadzanych przez uczennice SP 3 w Lwówku Śląskim oraz
przedszkolaków, którzy wnieśli flagę narodową. Turniej uświetnili przedstawiciele lokalnych władz i instytucji. Oficjalne przemówienia wygłosili
pan Dyrektor ZPEW w Lwówku Śląskim – Marek Sokołowski oraz pan
Przewodniczący Rady Powiatu Lwóweckiego Daniel Koko. Część oficjalna zakończyła się występem zespołu „Zumba Team Lwówek Śląski” pod
kierunkiem Magdaleny Korczowskiej oraz Mistrzyń Dolnego Śląska w
Aerobiku Sportowym z gimnazjum w Leśnej. W pierwszym dniu odbyły
się mecze grupowe, które zostały rozegrane na Orliku przy ZSET w Rakowicach Wielkich i na terenie ZPEW w Lwówku Śląskim. W wyniku
eliminacji do półfinałów przeszły MOW Wielkie Drogi, MOW Rudy,
MOW Brzeg Dolny oraz gospodarze MOW Lwówek Śląski. Ceremonię
otwarcia prowadzili Anna Ostrowska i Tomasz Kubis.
Mecze półfinałowe i finałowe przeprowadzono na Orliku przy ZPEW.
Dużych emocji dostarczyły mecze półfinałowe, które zakończyły się serią rzutów karnych. Ostatecznie do finału zakwalifikowały się drużyna
z MOW Brzeg Dolny i MOW Lwówek Śląski. Jednak najwięcej emocji
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ufundował nam mecz finałowy, pomiędzy gospodarzami MOW Lwówek Śląski, a MOW Brzeg Dolny. Po zaciętej i bardzo wyrównanej, oraz
co bardzo ważne, walce fair play MOW Lwówek Śląski pokonał MOW
Brzeg Dolny 5:1 i tym samym został po raz pierwszy Mistrzem Polski.
Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali sędziowie boiskowi:
Przemysław Zając, Michał Kruszelnicki, Roman Lisak oraz z ramienia
OZPN Wacław Bochański.
Końcowe wyniki rozgrywek:
Mistrz – MOW Lwówek Śląski – (dolnośląskie) – trener Tomasz Gałucha
Wicemistrz – MOW Brzeg Dolny – (dolnośląskie) – trener Beata Franczuk
III miejsce –MOW Rudy – (śląskie)
– trenerzy Kacper Kubiczak, Sebastian Okliczak
IV miejsce – MOW Wielkie Drogi – (małopolskie)
– trenerzy Artur Znaj, Krzysztof Halip
V miejsce – MOW Kraków – (małopolskie)
– trenerzy Robert Ziętara i Daniel Płocienniczak
VI miejsce - MOW Kolonia Ossa – (mazowieckie)
– trener Daniel Jeromin
VII miejsce – MOW Renice – (zachodniopomorskie)
– trener Tomasz Jankowski
Składamy bardzo serdeczne podziękowania wszystkim osobom
i instytucjom zaangażowanym w pomoc przy organizacji mistrzostw.

Był taki zespół

XI Festiwal Pieśni Religijnych
i Patriotycznych w Uboczu

W zespole grali: od lewej: Zygmunt Łabuz – gitara basowa, Ryszard
Zieliński – akordeon, Zygmunt Stroński – gitara i wokal, Ryszard Korolonek – perkusja. Warto wspomnieć, że obecnie Zygmunt Stroński jest
członkiem Gryfowskiej Kapeli Podwórkowej.

Jak co roku parafia, rada sołecka oraz Stowarzyszenie Wsi Ubocze zorganizowało po majowej mszy odpustowej Festiwal Pieśni Religijnej i Patriotycznej im. Roberta Mizgiera. Wystąpiło na nim wielu wykonawców,
m. in.: dzieci z SP Uboczu, Milikowianie, zespoły: Sołtysowe Gryfinki,
Rząsinianki, Rodzinka, Perfectum oraz soliści: Katarzyna Szczerbicka
i Ryszard Szymanel. Za występ wykonawcy otrzymali dyplomy oraz
atrakcyjne upominki. Na udział tych wykonawców możemy liczyć co
roku, dziękujemy im więc za to gorąco.
Dzieci bawiły się wyśmienicie w tym słonecznym dniu dzięki animatorkom: Ani Zawiszy-Paliwodzie oraz Małgosi Czerwiec. Wykonywały
ogromne bańki mydlane, tańczyły zumbę, śpiewały piosenki karaoke,
brały udział w konkurencjach z wymalowanymi fantazyjnie buźkami
itp. Zarówno wykonawcy, jak i wszyscy przybyli goście mogli skorzystać
z wyśmienitego poczęstunku (pierogi, pieczone kiełbaski, pajda chleba ze
smalcem i kiszonym ogórkiem oraz ciasto) przygotowanego przez mieszkańców Ubocza. Festiwal zyskał również ogromne wsparcie od naszych
lokalnych sponsorów: senatora Rafała Ślusarza, Krzysztofa i Justyny Dudów, Edwarda Nestmanna, Ewy i Marka Niebylskich, Jadwigi i Mieczysława Baszaków, Bożeny i Tomasza Majków, Katarzyny i Mieczysława
Baszaków, Alicji i Grzegorza Kownackich, Marzeny i Jacka Lewandowskich, Elżbiety i Mirosława Jeziornych. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni
za tę ofiarność. Gorąco dziękujemy! Do zobaczenia za rok.
Joanna Czerwiec

W roku 1981 w Mirsku powstał zespół Metalen. Grupa istniała trzy
lata, w trakcie swojej działalności grywali na zabawach i weselach oraz
wszelkich świętach. Zespół Metalen często grywał w gminie Gryfów Śląski, zapewne wielu starszych mieszkańców Gryfowa miło ich wspomina.

Gryfowska Kapela Podwórkowa występuje
Parada Retro

27 maja odbyła się XVII Parada Rowerów Retro w Jeleniej Górze-Cieplicach. W paradzie starych rowerów brała udział ponad setka cyklistów. Gryfowska Kapela Podwórkowa, podobnie jak w ubiegłym roku,
przygrywała cyklistom na całej trasie. Organizatorem imprezy jest Zbigniew Leszek i Towarzystwo Izersko-Karkonoskie.

Święto Matki

Święto Matki w Parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Cieplicach odbyło się 28 maja już po raz dziewiąty. Gryfowska Kapela Podwórkowa
skorzystała z zaproszenia ks. prałata dr Józefa Steca, proboszcza parafii
w Cieplicach i grała najlepiej jak potrafiła na tej całodziennej, organizowanej z dużym rozmachem imprezie.
Zygmunt Bodak
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Prawnik radzi
W trzeciej części cyklu porad prawnych pozostajemy w kręgu tematyki spadkowej.

Jestem w kręgu spadkobierców
– co powinienem zrobić?

Nabyliśmy spadek, formalności załatwione, jest kilka osób dziedziczących, a zatem co dalej zrobić np. z domem, z samochodem? Tematem
dzisiejszym jest zatem dział spadku.
Spadek został otwarty, zrobiliśmy sądowe stwierdzenie nabycia spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia. Każdy ze spadkobierców
ma określony udział w każdym z przedmiotów wchodzących do majątku
spadkowego.
Przykład: spadek nabyły 4 osoby, a zatem każdy z nich ma 1/4 samochodu, 1/4 mieszkania, 1/4 pozostawionych oszczędności.
Pomiędzy spadkobiercami powstaje współwłasność, co oznacza, że żaden z nich nie posiada na własność/na wyłączność żadnego z przedmiotów spadkowych, a posiada jedynie jego udział zgodny z postanowieniem
sądu stwierdzającym nabycie spadku lub z notarialnym poświadczeniem
dziedziczenia. Najwięcej problemów pojawia się w związku ze współwłasnością samochodu i współwłasnością nieruchomości. Dlatego też, aby
uregulować do końca sprawy spadkowe, powinniśmy przeprowadzić dział
spadku, dzięki któremu dokonamy podziału przedmiotów spadkowych
między spadkobiercami.
JAK MOŻEMY DOKONAĆ
PODZIAŁU PRZEDMIOTÓW SPADKOW YCH?
W wyniku działu spadku przedmioty spadkowe mogą być:
1. przydzielone jednemu ze spadkobierców – jedna osoba otrzymuje całość spadku, a pozostali spadkobiercy mogą domagać się od niej spłaty
swoich udziałów,
2. fizycznie podzielone i rozdysponowane pomiędzy spadkobiercami, np.
jedna osoba otrzymuje samochód, druga osoba otrzymuje wyposażenie
mieszkania, albo jeśli przedmiotem spadku jest dom jednorodzinny, to
dzielimy go (o ile jest to możliwe) na odrębne mieszkania,
3. sprzedane, a uzyskane pieniądze podzielone pomiędzy spadkobiercami.
JAK ZROBIĆ DZIAŁ SPADKU?
Dział spadku możemy przeprowadzić w dwojaki sposób: umownie
lub sądownie. Dział spadku umowny – wszyscy spadkobiercy są zgodni w zakresie podziału i zawierają pomiędzy sobą umowę, która w swej
treści zawiera opis każdego przedmiotu spadkowego oraz zapis komu ze
spadkobierców ten przedmiot przypada, albo decydujemy się sprzedać
wszystko i podzielić się pieniędzmi. Umowa taka może zostać zawarta
ustnie jeśli są to drobne rzeczy ruchome, pisemnie jeśli jest to np. samochód (pisemnie, gdyż w wydziale komunikacji musimy zmienić dane
właściciela auta i taką umowę musimy przedłożyć w urzędzie), w formie
aktu notarialnego – zawsze jeżeli w składzie przedmiotów spadkowych
znajduje się nieruchomość. W przypadku nieruchomości spadkobiercy najczęściej decydują się na przeprowadzenie działu spadku wraz ze
zniesieniem współwłasności, tzn. zawierają umowę, że nieruchomość
(np. dom, mieszkanie, działka gruntu) przypadnie jednemu ze spadkobierców. Wówczas musimy zastanowić się czy swój udział spadkowy
przekazujemy dla tego spadkobiercy nieodpłatnie – jako darowiznę, czy
będziemy żądać spłaty swojego udziału.
Jeżeli spadkobiercy nie mogą dojść do porozumienia, to koniecznym
staje się wniesienie sprawy do sądu. Koszty sądowe wahają się w granicach od 300,00 zł do 1.000,00 zł, ale jeśli nasze dochody miesięczne są niskie, to zawsze możemy wnosić do sądu o zwolnienie nas z tych
kosztów. We wniosku o dział spadku trzeba określić nasze żądanie, tzn.
musimy określić jakie przedmioty wchodzą w skład spadku, jaka jest ich
wartość (w przypadku sporu pomiędzy spadkobiercami co do wartości
danego przedmiotu w postępowaniu sądowym zostanie powołany biegły
rzeczoznawca, będziemy wtedy zobowiązani do zapłaty wynagrodzenia
biegłego – jest to dodatkowy koszt) i jak te przedmioty powinny zostać
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podzielone przez sąd. Jeżeli całość spadku lub jego większa część zostanie przyznana jednemu ze spadkobierców lub jeżeli spadek zostanie
rozdzielony pomiędzy spadkobiercami nieproporcjonalnie co do wartości
ich udziałów, to spadkobiercy, którzy otrzymali całość lub większą część
zostaną zobowiązani do zapłaty określonej kwoty pieniężnej dla pozostałych spadkobierców. Spłata tej kwoty pieniężnej może zostać rozłożona
przez sąd na raty (w zależności od naszej sytuacji finansowej), ale pamiętać trzeba, że jeśli nie dokonamy spłaty, to narażamy się na prowadzenie
egzekucji przez komornika sądowego.
O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ:
1. każdy ze współwłaścicieli zobowiązany jest utrzymywać nieruchomość, remontować ją, ponosić wydatki związane z jej utrzymaniem i płacić podatki,
2. nie można sprzedać nieruchomości, ani też żadnego innego przedmiotu spadkowego bez zgody wszystkich spadkobierców, ale każdy ze
spadkobierców swój udział np. w nieruchomości może sprzedać na rzecz
całkowicie obcej nam osoby,
3. jeżeli będziemy korzystać w całości np. z samochodu czy nieruchomości, to pozostali spadkobiercy mogą żądać od nas zapłaty np. czynszu
najmu,
4. jeden ze współwłaścicieli (spadkobierców) umiera, a w jego miejsce
wchodzą jego spadkobiercy, w rezultacie może zdarzyć się tak, że nawet
kilkanaście osób będzie współwłaścicielami tej rzeczy, a to może powodować jeszcze więcej problemów.
Wobec powyższego po uzyskaniu stwierdzenia nabycia spadku lub po
uzyskaniu aktu poświadczenia dziedziczenia i w sytuacji, gdy do spadku
powołanych jest kilku spadkobierców, to warto nie zwlekać i sprawę majątku spadkowego doprowadzić do końca i w miarę możliwości jak najszybciej.
W kolejnym numerze Kuriera Gryfowskiego będziemy kończyć temat
spadków, zostanie omówiony testament i zachowek. Jeśli mają państwo
pytania związane z zagadnieniem „spadków”, 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.

Majówka w filii w Uboczu
Powiększyło się grono czytelników biblioteki w Uboczu. Pierwszaki
przybyły ze swoimi rodzicami w wyśmienitych humorach. Zdali egzamin
ze znajomości funkcjonowania biblioteki i otrzymali w nagrodę pamiątkowe
dyplomy. Następnie dzieci złożyły życzenia swoim mamom z okazji Dnia
Matki wręczając im jednocześnie laurki. Następnie zebrani integrowali się
przy słodkim poczęstunku oraz ognisku, przy którym piekli kiełbaski zafundowane przez Radę Sołecką. Składamy serdeczne podziękowania za tę
hojność, jak zawsze na ręce pani sołtys Emilii Szymutko. Przygotowaliśmy
także inne atrakcje. Największym zainteresowaniem cieszyły się bańki mydlane wykonywane nie tylko przez dzieci, ale i przez mamy. Pogoda sprzyjała, dlatego też atmosfera była podwójnie gorąca, a właściwie potrójnie, gdyż
za kilka chwil czekają nas upalne wakacje. Takich właśnie życzymy zarówno
wszystkim uczniom jak i rodzicom.
Joanna Czerwiec

Sukces naszego leśnika
Damian Wroński uczeń klasy II
Technikum w zawodzie technik leśnik Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana
Pawła II w Gryfowie Śląskim jest
LAUREATEM II etapu V Ogólnopolskiego Turnieju Szkół Eko
w kategorii przyrodniczo-leśnej.
Damian zajął 5 miejsce, otrzymując
21,5 pkt i został zakwalifikowany
do otrzymania nagrody. Prace pięciu najlepszych Laureatów II etapu
V Ogólnopolskiego Turnieju Szkół
EKO w każdej z kategorii zostaną
zaprezentowane w formie wystawy
na terenie Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi lub
opublikowane na stronie internetowej Uczelni.

Sukces drużyny kulinarnej
w konkursie „Symfonia Smaku”
Roztańczona filia w Rząsinach
W bibliotece w Rząsinach odbyło się spotkanie pod hasłem „Uczymy
się tańczyć”. Dzieci z oddziału przedszkolnego wysłuchały najpierw informacji o tradycji tańców różnych epok i regionów, a potem przeszły do
praktyki. Zabawę rozpoczęły od słynnego poloneza, któremu towarzyszyła melodia z filmu Pan Tadeusz. Wkrótce szybkie przebranie wprowadziło nas w rytm krakowiaka. Dziewczęta i chłopcy dumnie, w odświętnych strojach, wiankach na głowiach i z uśmiechami na twarzach
ruszyli do tańca. Po chwili przerwy przeszliśmy do walczyka, wprawdzie
nie czekoladowego, a bezowego, mimo to wszyscy dawali sobie świetnie
radę. Najlepszą rozrywką były utwory disco dance i polo tańczone w czapeczkach i okularkach. Spotkanie miało na celu pokazanie maluchom,
jakie wspaniałe możliwości zabawy dają nam różne tańce i że warto je
bliżej poznać. Myślę, że z naszej zabawy na pewno zapamiętały już kilka
kroków. Bardzo dziękuję pani Dorocie za pomoc w organizacji spotkania.
Jadwiga Miłan

2 czerwca w Teatrze Starym w Bolesławcu odbyła się uroczysta Gala
wręczenia nagród w konkursie „Symfonia Smaku”. Szkolna drużyna,
w składzie: Adam Pawlak, Kacper Fabiś, Kacper Zemełko otrzymała
wyróżnienie oraz I miejsce w konkursie internetowym pod patronatem
Bolec.Info. Gratulujemy drużynie, a wszystkim głosującym dziękujemy

Marta i Wiktoria
na stażu w Ostritz

Uczennice klasy IIa zasadniczej szkoły zawodowej Marta Kuta i Wiktoria Nowicka zdobywały doświadczenie w zawodzie fryzjer w salonie
fryzjerskim w Ostritz. W ramach projektu „Razem z Rzemiosłem w Niezwykłą Podróż” dziewczęta odbyły dwutygodniowy staż w terminie od
1 maja do 15 maja, w trakcie którego miały również możliwość podniesienia umiejętności w zakresie posługiwania się językiem niemieckim,
szczególnie branżowym oraz zwiększyły swoje szanse na zatrudnienie lub
rozpoczęcie własnej działalności na lokalnym i europejskim rynku pracy.
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II miejsce w Ogólnopolskim
Konkursie „Nasza wymarzona klasa”

W SP w Uboczu
Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu
Ekologicznego „Edukujemy – Pomagamy”

Od kilku lat nauczycielka przyrody Alicja Celejowska ściśle współpracuje z Organizacją Odzysku Reba S.A. – spółką wyspecjalizowaną
w tworzeniu systemu zbiórki i odzysku baterii oraz akumulatorów małogabarytowych. Edukując uczniów m.in. poprzez zbiórkę baterii uświadamia im ich wpływ na ochronę środowiska i przyczynianie się do zmniejszenia zanieczyszczenia Ziemi.
Celem akcji jest ograniczenie negatywnego wpływu zużytych baterii
i akumulatorów na środowisko oraz praktyczna edukacja ekologiczna.
Jako nagrodę szkoła otrzymała przybory sportowe, które przyczynią się
do rozwijania sprawności fizycznej uczniów. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w zbiórkę zużytych baterii i zapraszamy do ponownego przekazywania ich do specjalnych pojemników w naszej szkole.

Uczniowie klasy VI pod opieką nauczyciela języka angielskiego
Moniki Maciejko wzięli udział w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Empikfoto pt. „Nasza wymarzona klasa”. Podopieczni zdecydowali się na wykonanie barwnej makiety przedstawiającej cudną klasę
językową, którą chcieliby zaaranżować w naszej szkole. Rzetelna komisja
doceniła nasze zaangażowanie i przyznała nam II miejsce w kategorii
klasy IV – VI. To wielki sukces. W nagrodę otrzymaliśmy pamiątkowy
dyplom oraz Voucher na 30 fotoksiążek.

Zwycięstwo w konkursie plastycznym
o Ani z Zielonego Wzgórza
1 czerwca Karolina Koman – uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu wraz z mamą panią
Urszulą Koman i opiekunką konkursu – wychowawczynią Janiną Hryniewiecką uczestniczyła w premierze „Ania z Zielonego Wzgórza” w Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. Udział w tej niecodziennej sztuce był nagrodą za zwycięstwo w konkursie plastycznym dla
uczniów szkół podstawowych w kategorii klas IV- VI o Ani z Zielonego
Wzgórza. Po zakończeniu spektaklu Dyrektor Teatru im. C.K. Norwida
w Jeleniej Górze – pan Tadeusz Wnuk podziękował dyrekcji i nauczycielom szkół biorących udział w konkursie za koordynację działań konkursowych i poprosił na scenę teatru laureatów konkursu plastycznego.
Wśród nich była uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej im. W.S. Reymonta w Uboczu – Karolina Koman, która otrzymała z rąk dyrektora
teatru pana Tadeusza Wnuka i poseł na Sejm RP pani Zofii Czernow
dyplom i nagrody rzeczowe oraz słodkie upominki od firmy cukierniczej
„Wawel”. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Sukcesy sportowe

Uczymy się ratować…

Uczniowie z klas młodszych poznawali tajniki udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej. Wzywanie pomocy, układanie poszkodowanej
osoby w pozycji bocznej ustalonej, ćwiczenia resuscytacji na fantomach,
to nic trudnego dla naszych dzieci. Wszyscy świetnie dali sobie radę, zdając egzamin małego ratownika. W nagrodę otrzymali książeczki i certyfikaty „Ratujemy i uczymy ratować”.
Oprac. Alicja Celejowska, Monika Maciejko,
Janina Hryniewiecka

Sukces naszych uczniów w zawodach sportowych – Kwisonalia 2017
w Gryfowie Śląskim. Nasza urocza uczennica z Oddziału Przedszkolnego, Lilianka Kaczmar zajęła II miejsce w Biegu Gryfitów – Biegu
dziecięcym oraz II miejsce w rajdzie dziecięcym „Gryfuś na dwóch kółkach”- kategoria 5-6 lat. Co więcej, uczeń klasy IV, Seweryn Jeziorny
zajął I miejsce w rajdzie „Gryfuś na dwóch kółkach” – kategoria 11-13 lat.
Uczniom i Rodzicom gratulujemy.
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Gimnazjaliści opanowali Kwisę

Jak co roku organizatorem Spływu rzeką Kwisą „Na czym kto może"
było Gimnazjum w Gryfowie Ślaskim. Dzielnie pomagali w zabezpieczeniu imprezy strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Proszówce.
Wyniki „Spływu rzeką Kwisą na czym kto może”:
1 miejsce – Daria Byczko i Natalia Królak – „CZARNA PERŁA”.
2 miejsce – Nikola Obłodecka – „FOOTBALL PITCH ON THE
WATER - BOISKO NA WODZIE”
3 miejsce – Sylwia Chłond - „WYBIEG”
Wyróżnienie – Nataniel Chojnowski i Mateusz Grodecki
– „TITANIC 1”.
Wszyscy laureaci uczęszczają do Gimnazjum w Gryfowie Śląskim.
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Festyn rodzinny w przedszkolu
27 maja odbył się w Przedszkolu Publicznym w Gryfowie Śl. festyn
rodzinny, który zapewnił dzieciom i dorosłym wiele wrażeń. Rodzicom
najwięcej wzruszeń dostarczyły emocje związane z występami ich pociech. Uroczystość naszą uświetniły występy dzieci z zespołu tanecznego
„Promyczki” z zaprzyjaźnionego Przedszkola Publicznego im. Izerskich
Skrzatów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mirsku pod kierownictwem dyrektora Piotra Czembrowskiego oraz zastępcy dyrektora Małgorzaty Śnieżek, jak również pań prowadzących.
Dzieci natomiast miały w czym wybierać, atrakcji było bez liku: taniec towarzyski pod kierunkiem Mirosława Mleczka, zumba prowadzona
przez Karolinę Sobucką-Cierlik, udostępnienie do zwiedzania strażackiego wozu bojowego przez strażaków z OSP Gryfów Śl., przygotowanie
zawodów strażackich dla milusińskich przez OSP Proszówka. Mieliśmy
również okazję, aby oznakować swoje rowery dzięki uprzejmości naszych zaprzyjaźnionych panów policjantów pod dowództwem komendanta podkom. Wojciecha Czafurskiego, a także zobaczyć sprzęt, jakim
dysponuje policja. Dzieci korzystały także z możliwości: jazdy konnej,
dzięki uprzejmości p. Jerzego Buckiego ze Stankowic, malowania twarzy,
dmuchańców, loterii fantowej, jedzenia pyszności w licznych stoiskach
gastronomicznych. Ciekawostką niech będzie fakt, że w tym roku pobiliśmy rekord w ilości zrobionych pierogów (ok. 4 tys.), które rozeszły się
w błyskawicznym tempie. Mamy nadzieję, że ten dzień na długo zagości
w naszych wspomnieniach.
Dyrektor Przedszkola Małgorzata Krakowska dziękuje za pomoc, zaangażowanie, wsparcie podczas festynu, a w szczególności: sponsorom,
radzie rodziców, rodzicom, całemu personelowi oraz wszystkim, którzy
przyczynili się do organizacji tak wspaniałego przedsięwzięcia.
Lista sponsorów: Senator RP Rafał Ślusarz, Przewodniczący Rady Powiatu Daniel Koko, Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Olgierd
Poniźnik, Sekretarz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Jerzy Andrzejczak,
Radny Jerzy Guzy, Jelenia Plast – Dyrektor Generalny, Mirosława i Jerzy Horbaczowie – Piekarnia Cukiernia, Julia i Wiesław Wnukowiczowie – Piekarnia Cukiernia, „Krasucki” Zakład Piekarniczo-Cukierniczy,
Ryszard Nieckarz – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Przedsiębiorstwo Handlowe SAWCZAK S.J., Ewelina i Paweł Jezierscy, Morsik
Sp. z o.o. Jelenia Góra, Marta i Arkadiusz Buczyńscy Pizzeria LA STORIA, Monika Szurmiej-Tutaj Centrum Szkolenia i Dystrybucji INDIGO, PHU KP Marszałek S.J. Bolesławiec, Bernadetta Drążek – Studio
Urody LAURA, Kinga i Jacek Jeziorowie „Jacek” Gryfów Śl., Mer-Eko
S.C. Monika Trojanowska, Dominika Brodawka – Gabinet Kosmetyczny, Zakłady Mięsne Niebieszczańscy Marek i Darek Niebieszczańscy,
Leokadia Droszcz Hurtownia Elektryczna PAULINKA, Firma BAKOMA oddział Bolesławiec, Sylwia Wróblewska FF POLMEX Proszówka
Anna i Wojciech Matusewiczowie, Adam Markiewicz, Marta i Kamil
Urbaniakowie, Naette Małgorzata i Damian Kozłowscy, Sołectwo Proszówka – Jan August, Ochotnicza Straż Pożarna Gryfów Śl., Ochotnicza
Straż Pożarna Proszówka, Komisariat Policji w Gryfowie Śl., Jerzy Bucki
Gospodarstwo Agroturystyczne „Gościniec u Buckich” Stankowice, Malowanie twarzy – Anna Zawisza-Paliwoda
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Dzień Dziecka w Wieży

Wszystkim tym, którzy zechcieli w jakikolwiek sposób pomóc przy
porządkowaniu placu, rozstawianiu namiotów oraz sprzątaniu po festynie
serdecznie dziękuję.
Sołtys Wieży Barbara Pasiak

W słoneczne, niedzielne popołudnie 28 maja w Wieży odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka. Podczas tegorocznego festynu organizatorzy zapewnili uczestnikom wiele atrakcji. Przede wszystkim było dużo
gier, zabaw i konkurencji dla dzieci nagradzanych słodyczami. Nasi milusińscy mogli pobawić się wielkimi bańkami mydlanymi, pomalować
twarze w kolorowe wzory, otrzymać balonik w wybranym kształcie od
pana Fabiana oraz rozbijać piniaty wypełnione cukierkami. Mogli również spróbować szczęścia w pawilonie różności, w którym było mnóstwo
nagród. Smaczne jedzenie zapewniały pawilon smakowitości, w którym
serwowano pierogi, krokiety z barszczem i bigos oraz pawilon słodkości
(kawiarenka), gdzie można było skosztować pysznych ciast upieczonych
przez panie z sołectwa Wieża, za które to ciasta serdecznie dziękujemy.
Wisienką na torcie były stoiska z watą cukrową i popcornem.
Nagłośnienie i obsługę muzyczną oraz konkurencje dla najmłodszych
przygotował Mariusz Kozak, któremu pomagała Magdalena Antonowicz. Podczas festynu pojawili się również policjanci z KP w Gryfowie
Śląskim, którzy znakowali rowery.
PODZIĘKOWANIA
Serdecznie dziękuję sponsorom festynu, którymi byli: Jelenia-Plast
w Jeleniej Górze, dr Schumacher w Lubaniu, Justyna i Sławomir Wesołowscy, Bożena Burak, Barbara i Jerzy Pasiakowie, Agroturystyka Izerski
Poranek Wieża 2, Anna i Jacek Rybscy, Jerzy Guzy, Maciej i Marcin Jabkowscy, Sylwia Hryniewicz-Capar, Lesław Hawrylewicz.
Serdecznie dziękuję za przygotowanie dań do pawilonu smakowitości.
W tym temacie wyróżnili się: Bożena Burak, Małgorzata Makuchowska, Irena Włodarek, Barbara Pasiak, Justyna Wesołowska oraz Maciej
Jabkowski.
Obsługę stoisk, transport stołów i ławek oraz namiotów pomogli zorganizować: Ewa Czabanowicz, Jakub Makuchowski, Irena Włodarek,
Katarzyna Pasiak, Bożena Burak, Maciej Jabkowski, Justyna Wesołowska, Magdalena i Kamil Sobocińscy, Jarosław i Katarzyna Mielniczynowie, Bogdan Michnierowski, Anna Pasiak, Filip Kania, Tomasz i Zbigniew Kłowaty.
W przygotowaniu festynu wsparli nas również: M-GOK w Gryfowie
Śląskim, Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski, sołectwo Rząsiny oraz
LGD Partnerstwo Izerskie.

Dzień Dziecka z Akademią
Piłkarską Gryfów Śląski
3 czerwca Akademia Piłkarska Gryfów Śląski zorganizowała już po
raz kolejny turniej o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu z okazji
Dnia Dziecka. Turnieje rozegraliśmy w kategorii orlik czyli dzieci z rocznika 2006 i młodsi. Tym razem gościliśmy takie drużyny jak Czarni
Żagań, Iskra Wymiarki, Olsza Olszyna, Halniak Miłków, COMT Bolesławiec, Rybak Parowa i nasze dwie drużyny. Rozegraliśmy w sumie
20 meczów. Same turnieje dostarczyły nam mnóstwo emocji piłkarskich,
było wiele bramek, świetnych interwencji bramkarskich, pozytywnych
i negatywnych wrażeń, radość po strzelonych i smutek po niestrzelonych
golach – jednym słowem po raz kolejny turnieje zakończyły się sukcesem.
Nagrody indywidualne zdobyli:
Król strzelców – Kacper Gajewski – Akademia Piłkarska Gryfów Śląski
Najlepszy zawodnik – Fabian Wojtal – Czarni Żagań
Najlepszy bramkarz – Kamil Rośleń – Iskra Wymiarki
Akademia Piłkarska Gryfów Śląski składa serdeczne podziękowania Zakładom Piekarniczo-Cukierniczym Krasucki, Piekarni-Cukierni
M&J Horbacz, Ewelinie i Pawłowi Jezierskim oraz nieocenionym rodzicom za pomoc w organizacji turnieju.
Krzysztof Gajewski
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Hej, szable w dłoń!

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na spektakl kończący sezon spotkań kulturalnych „Kolacja z artystą”. Już 1 lipca o godz. 18.00
w sali widowiskowej M-GOK spotkamy się z Jackiem Grondowym
w jego nowym programie. Gościnnie na deskach Ośrodka Kultury pojawi się Stanisław Szelc, satyryk kabaretu Elita i Studia 202. Bilety w cenie
20 zł do nabycia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, ul. Kolejowa
33a. Rezerwacje pod numerem telefonu 75 78-12-900.
O swoim nowym programie estradowym/spektaklu Jacek Grondowy
rozmawia z Jackiem Grondowym:
- Jak powinienem się do ciebie zwracać? Jacku? Panie Jacku?
- No, skoro ja rozmawiam z sobą, to
chyba po imieniu.
- Dobrze, w takim razie ty też mów mi
po imieniu. Co to będzie…Jacku?
JACEK - Niespodzianka.
JACEK - Ale uchylając choć trochę
kurtynę? Kabaret? Koncert? Stand-up? Recital?
JACEK - Ty wiesz najlepiej, że jestem zbyt obfity, by wepchnąć mnie do
szufladki. Ale jeżeli upierasz się przy
definicji to: miszmasz, wszystkiego po
trochu.
JACEK - Czyli groch z kapustą.
JACEK - Nie, bo to bałagan, a w
konsekwencji niestrawność. Choć jeżeli upierasz się przy kulinariach, to są
miłośnicy takich dań.
JACEK - Jak ty?
JACEK - Jak ty!
JACEK - Nie zaczynaj, tylko opowiadaj.
JACEK - Trochę kabaret, bo już w
tytule „Hej, szable w dłoń!” lśni satyryczna klinga kabaretu Elita i brzmi
twórczość Andrzeja Waligórskiego,
którego twórczości poświęcony jest
ten program.

JACEK - Ładnie powiedziane.
JACEK - Prawda? Czasem coś się
udaje. Trochę koncert czy recital, bo
zaśpiewam…
JACEK - Naprawdę?
JACEK - I to nie raz. I to nie żaden
playback, ale z zespołem na żywo.
JACEK - Nie boisz się?
JACEK - Jak to się mówi? Bez komentarza. Stand-up – nie. Bo choć nie
usiądę raczej, to dowcipów opowiadać
nie będę, a skupię się na literaturze.
JACEK - Nie dobrze.
JACEK - Dobrze. Zabawnej, satyrycznej, śmiesznej, wzruszającej literaturze.
JACEK - Chciałbym to zobaczyć.
JACEK - Nie będziesz miał wyjścia.
Będę również namawiał publiczność
do czynnego udziału w spektaklu…
JACEK - A jakoś krótko?
JACEK - Godzina z GÓRĄ, a podkreślenie nie bez znaczenia, rozrywki.
Tylko tyle i mam nadzieję, aż tyle.
JACEK - Więc, szable…
JACEK - …w dłoń!
JACEK - I po bilety.

Sandra poleca
Książka na czerwiec
„Nawet gdyby się było aniołem,
zawsze znajdzie się ktoś, komu będzie
przeszkadzać trzepot twoich skrzydeł...”
Danka Braun
ZABÓJCZY UROK BLONDYNKI

„Zabójczy urok blondynki” to kolejna, piąta już
część sagi: „Miłość, namiętność, pożądanie”, jednak
dla mnie, było to pierwsze spotkanie z twórczością
Danki Braun. Początkowo bałam się tej pozycji, ze
względu na to, że zawsze staram się czytać serie, w kolejności chronologicznej, poza tym sama nazwa cyklu
nie przypadła mi do gustu:„Miłość, namiętność, pożądanie”? Brzmi jak kolekcja harlequinów. Zaintrygował
mnie jednak tytuł, zapowiadał dobrą zabawę, zdziwił mnie też opis, nie mogłam pojąć, co to do końca jest. Powieść obyczajowa? Kryminał? A najlepszym sposobem, by się tego dowiedzieć, było zapoznanie się z treścią, więc od
razu przystąpiłam do lektury;) Akcja powieści rozpoczyna się w Jaśle, gdzie
do jednego z hoteli przyjeżdża grupa przyjaciół. Niespodziewanie pojawiła
się tam również Anka, młoda, piękna lekarka, która miała w swoim życiu
erotyczne epizody z niemal każdym z przebywających w hotelu mężczyzn.
Mimo wizyty nieoczekiwanego gościa, wczasowicze nie chcą psuć swojego
urlopu i próbują miło spędzić czas, jednak kolejne wydarzenia mącą ich spokój: najpierw ktoś podrzuca Ance do torebki zdechłą mysz, co jeszcze można
by uznać za dość infantylny żart, gdyby nie fakt, że niedługo po tym dziewczyna znajduje w swoim łóżku głowę psa. Niestety to nie koniec przykrych
wydarzeń, kolejnej nocy, nieznany sprawca wpycha do stawu Gabi-menadżerkę hotelu, w wyniku czego dziewczyna umiera, szybko okazuje się, że
również życie innych wczasowiczów jest zagrożone. Tym sposobem spokojne
wakacje, zamieniają się w jedno wielkie śledztwo, pełne wzajemnych oskarżeń i animozji. Kto będzie następną ofiarą? Tego Wam nie zdradzę, ale jedno
jest pewne: To co wydarzyło się w Jaśle, na pewno w nim nie zostanie...
Książka przykuła moją uwagę już od pierwszych stron. O ile zazwyczaj
prologi są najnudniejszą częścią książki i ledwo potrafię je zmęczyć, o tyle ten
w „Zabójczym uroku blondynki” naprawdę mnie zaintrygował.
Akcja powieści toczy się dwutorowo, oprócz oczywistej części fabuły tj.
wydarzeń w Jaśle, poznajmy również historię życia tytułowej blondynki. Zazwyczaj, przy tak złożonej akcji, zawsze znajdzie się aspekt, który jest słabszy od reszty, ciężko zaciekawić czytelnika wszystkimi wątkami w równym
stopniu, ale Dance Braun ta sztuka się udała. Naprawdę nie potrafię wskazać,
która część jest ciekawsza. Akcja tocząca się w Jaśle, mimo tragicznych zdarzeń, jest bardzo lekka i przezabawna, uwielbiam poczucie humoru, z jakim
spotykamy się w powieści, oscylujące głównie wokół relacji damsko-męskich.
„Przecież nie każdy facet to świnia... trafiają się też osły i barany.”
Druga część, opowiadana z punktu widzenia znajdującej się w śpiączce
blondynki stanowi swego rodzaju przeciwieństwo. Jest znacznie bardziej poważna. Dziewczyna czując, że jej żywot dobiega końca przeprowadza swego rodzaju spowiedź, opowiada własną historię, tłumaczy wiele zachowań,
sprawia, że patrzy się na nią nieco przychylniejszym okiem...„Zabójczy urok
blondynki” to niezwykle wciągająca powieść obyczajowa z rozbudowanym
wątkiem kryminalnym. Zabawna, intrygująca, ale również przejmująca opowieść, którą z ręką na sercu mogłabym polecić każdej kobiecie.

Święto Rodziny w Młyńsku

Sołtys i Rada Sołecka Młyńska
zapraszają na X Jubileuszowe
Święto Rodziny w Młyńsku
1 lipca 2017 r o godz. 15.00.
W programie wiele ciekawych
atrakcji dla dzieci młodzieży
i dorosłych.
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Super Misja Awantury udana

Starania o czyste Jezioro Złotnickie stanowią
syzyfową pracę. Działania wolontariuszy z różnych organizacji często są niweczone już po
kilku dniach za sprawą obniżania i podnoszenia poziomu wody. Mimo to wolontariusze ze
stowarzyszenia Awantura wraz z mieszkańcami
Gryfowa na przełomie kwietnia i maja wyruszyli po raz kolejny posprzątać brzegi zbiornika.
Na potrzeby tegorocznej akcji powstał niecodzienny film promocyjny, w którym znana
z wielu gier postać Super Mario zachęca do
udziału w sprzątaniu. Film spotkał się ze sporym zainteresowaniem mediów, pojawiając się
m.in. na jednym z największych portali o grach
komputerowych w Polsce. Wkrótce pojawi się
jego kontynuacja, z której dowiemy się dalszych
losów Super Mario. W sprzątaniu uczestniczyło
20 osób, którym udało się zebrać 72 worki śmieci. Kolejnego dnia pozostałe brzegi posprzątali
wędkarze, dzięki tym dwóm inicjatywom jezioro wygląda jak powinno, przynajmniej na jakiś
czas. Ogromne dzięki za zaangażowanie!
Mariusz Dragan

Jakież wielkie było zdziwienie mieszkanki
Gryfowa Śląskiego, która po kilkudniowej nieobecności wróciła do domu gdzie zastała splądrowane całe mieszkanie i śpiącego w środku złodzieja. Mężczyzna, gdy zorientował się, że został
nakryty na gorącym uczynku szybko uciekł.
Przybyli na miejsce policjanci z komisariatu policji w Gryfowie Śląskim po wysłuchaniu krótkiej relacji zgłaszającej i opisu sprawcy
przystąpili do sprawdzania miasta. Część policjantów rozpoczęła także zabezpieczanie śladów w miejscu włamania i zajęła się przestraszoną pokrzywdzoną kobietą.
Po niespełna kilkudziesięciu minutach patrol
policyjny zgłosił ujęcie mężczyzny; 34- letniego
mieszkańca okolicznej Proszówki odpowiadającemu rysopisowi. Jak się okazało był to sprawca
włamania rozpoznany przez zgłaszającą.
W mieszkaniu okazało się, iż sprawca po
wyłamaniu drzwi od tyłu budynku wszedł do
środka i rozpoczął wynoszenie wszystkich
rzeczy z mieszkania począwszy od elektroniki
i AGD skończywszy na jedzeniu z lodówki;
wstępnie oszacowano, iż straty wyniosły ponad
10 tys. złotych.
Policjantom udało się także ustalić gdzie

schowanych jest część już skradzionych rzeczy.
W ten sposób policjanci namierzyli mieszkanie
36 letniego mieszkańca Gryfowa Śląskiego,
który zajmował się tzw. „paserką”. U pasera policjanci ujawnili mnóstwo rzeczy pochodzących
z włamań i kradzieży. Jak się okazało mężczyzna był już wcześniej karany sądownie.
Mężczyźni staną teraz przed wymiarem sprawiedliwości w Sądzie Rejonowym
w Lwówku Śląskim i muszą przygotować się na
surowe wyroki.
***
Policjanci z Komisariatu Policji w Gryfowie
Śląskim ustalili i zatrzymali sprawcę kradzieży
rzeczy z garażu. Do zdarzenia doszło w nocy z
22 na 23 maja 2017 na ul. Słonecznej w Gryfowie Śląskim. Nieznany sprawca wchodząc przez
okno do garażu ukradł z niego różne narzędzia.
Działania policjantów pozwoliły po kilku
dniach ustalić i zatrzymać sprawcę którym okazał się 22 letni mieszkaniec Gryfowa. Mężczyzna przyznał się do popełnionego czynu.
Policjantom udało się także odzyskać skradzione rzeczy, które mężczyzna schował i przekazać je właścicielowi. Sprawa została skierowana do Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim.
***
25 maja około godz. 17:00 w sieci społecznościowej Facebook ukazało się zdjęcie które
zrobił jeden z mieszkańców Gryfowa związane

z kradzieżą kratki zabezpieczającej właz na jednej z ulic Gryfowa Śl. Zdjęcie opatrzone było
komentarzem „dokładnie kilka minut temu
pani w czerwonej bluzce z dziecięcym wózkiem
ukradła pokrywę od studzienki kanalizacyjnej
znajdującej się …… przykro mi nie zdążyłem
nawet zejść na dół tak szybko się oddaliła”.
Zdjęcie to zostało zauważone przez jednego
z policjantów i przesłane do patrolu będącego w
służbie na terenie Gryfowa.
Policjanci na zdjęciu rozpoznali jedną
z mieszkanek Gryfowa i natychmiast udali się
w kierunku skupu złomu. Udało się zatrzymać sprawczynię kradzieży przed dokonaniem
sprzedaży w punkcie skupu metali kolorowych
oraz odzyskać skradzioną metalową pokrywę.
Pokrywa została przez policjantów ponownie
założona na miejsce w momencie gdy mieszkańcy Gryfowa informowali telefonicznie dyżurnego komisariatu o dokonanej kradzieży.
Sytuacja ta pokazuję jak ważna jest szybkość
reakcji na zaistniałe zdarzenie, pozwalająca
często zatrzymać sprawcę na gorącym uczynku
oraz jeśli nie mamy możliwości natychmiast zareagować zróbmy przynajmniej zdjęcie, okazać
się może bowiem że będzie to czynność bardzo
pomocna policjantom w ustaleniu sprawcy.
Sprawa kradzieży została skierowana do
Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim.
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Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

28 maja na Stadionie Miejskim w Gryfowie Śląskim odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z naszej gminy.
Wzięło w nich udział 8 drużyn OSP z: Gryfowa Śląskiego, Krzewia
Wielkiego, Młyńska, Proszówki, Rząsin – dwie drużyny (jedna startująca poza konkurencją), Ubocza i z Wolbromowa oraz dwie Młodzieżowe
Drużyny Pożarnicze z Rząsin i Wolbromowa.
Zawody zaszczycili swoją obecnością:
Henryk Leśków – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
Związku OSP RP woj. dolnośląskiego oraz Prezes Zarządu Oddziału
Powiatowego Związku OSP RP w Lwówku Śląskim,
mł. bryg. Mariusz Mróz – zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim i jednocześnie sędzia główny
zawodów,
st. kpt. Mirosław Ożogowski – Naczelnik Wydziału Operacyjno- Szkoleniowego w Komendzie Powiatowej PSP w Lwówku Śląskim i jednocześnie sędzia zawodów,
Robert Skrzypek – przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski,
Jerzy Guzy – radny Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski.
Pozostali sędziowie zawodów, funkcjonariusze Komendy Powiatowej
PSP w Lwówku Śląskim: kpt. Robert Duliński, kpt. Mariusz Buczkowski
i st. sekcyjna Agnieszka Dworak. Komendantem zawodów był mł. kpt.
Jacek Mazur – Komendant Gminny Związku OSP w Gryfowie Śląskim.
Startujących w zawodach strażaków, przedstawicieli władz OSP, Zarządu
Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Gryfowie Śląskim,
sędziów, zaproszonych gości i widzów powitał Tadeusz Jagiełło – Prezes
Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Gryfowie
Śląskim.
Po oficjalnym powitaniu, minutą ciszy uczczono pamięć dwóch strażaków, którzy ostatnio zginęli tragicznie podczas gaszenia pożaru hurtowni w Białymstoku.
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Zawody stały się też okazją do wręczenia podziękowań i gratulacji dla
OSP w Młyńsku i OSP w Wolbromowie z okazji 70 lecia powstania tych
jednostek. Prezesom OSP w Młyńsku druhowi Janowi Kubiszynowi oraz
OSP w Wolbromowie druhowi, Markowi Kumosiowi zostały wręczone podziękowania dla OSP od władz strażackich powiatu lwóweckiego
Henryka Leśkowa – Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku
OSP RP i Mariusza Mroza – Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP
oraz od władz samorządowych naszej gminy Roberta Skrzypka – przewodniczącego Rady Miejskiej i burmistrza Olgierda Poniźnika.
Wręczono też odznaki „Strażak Wzorowy” nadane przez Prezydium
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Lwówku Śląskim
druhnie Monice Jóźwiak i druhom: Dariuszowi Piszczałce,Tomaszowi
Piszczałce i Pawłowi Sokołowskiemu – wszyscy z OSP Rząsiny.
Następnie odbyły się zawody, które rozegrano w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej 7 x 50 m i w ćwiczeniu bojowym. W wyniku zaciętej rywalizacji pierwsze miejsca zajęli strażacy z OSP w Gryfowie Śląskim z łącznym wynikiem – 130,45 pkt, następni byli druhowie
z Wolbromowa – 148,67 pkt, a III miejsce strażacy z Proszówki – 149,78
pkt.
Kolejne miejsca zajęły:
- OSP Rząsiny – 151,18 pkt,
- OSP Krzewie Wielkie – 151,38 pkt,
- OSP Ubocze – 155,99
- OSP Młyńsko – 156,16 pkt.
W grupie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych pierwsi byli strażacy
z Wolbromowa – 109,78 pkt., a drugie miejsce zajęli młodzi druhowie
z Rząsin – 126,80 pkt.
Młodsi strażacy mieli ułatwione zadanie, gdyż podczas wykonywania ćwiczenia bojowego linia ssawna była rozwinięta i sposób rozwijania linii głównej oraz gaśniczych był dowolny. Zwycięzcom i strażakom
uczestniczącym w zawodach gratulujemy. Zwycięzcy zawodów zarówno
w grupie OSP jak i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych otrzymali puchary ufundowane przez burmistrza naszej gminy, a wszystkie startujące

drużyny dyplomy. Ponadto Druhna Kamila Zajączkowska – Sekretarz
Ochotniczej Straży Pożarnej w Proszówce, która propaguje ze swoją jednostką OSP w Proszówce tematykę ochrony przeciwpożarowej wśród
dzieci w naszej gminie, przekazała wszystkim jednostkom OSP książkiprzewodniki dla dzieci o tematyce pożarniczej „Leoś Strażak”.
Zakup przewodników dla dzieci był możliwy dzięki sponsorom:
Wydawnictwo SKRZAT z Krakowa, Rafał Ślusarz – Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Urszula Maga – Dyrektor Biura Senatorskiego Rafała Ślusarza w Gryfowie Śląskim, Monika Trojanowska, MER-EKO
w Gryfowie Śląskim, Janusz Niebieszczański, ABI- POL w Proszówce,
Ireneusz Krasucki, Piekarnia „KRASUCCY” w Gryfowie Śląskim, Katarzyna i Andrzej Adamowicz, Centrum Ogrodnicze „Krzewy z Krzewia Wielkiego”, Grzegorz i Łukasz Pieciukiewicz, AUTO–EXPERT
w Gryfowie Śląskim, Jerzy Guzy, radny Rady Miejskiej Gminy Gryfów
Śląski, Krzysztof Witkowski, Kancelaria Ubezpieczeń w Gryfowie Śląskim, Magdalena i Krzysztof Augustowie, firma TYTAN z Proszówki.
Sponsorom i pani Kamili Zajączkowskiej serdecznie dziękujemy.
Stanisław Jóźwiak
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