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Emocje po Crossie Gryfitów 2018 powoli opadają. Trzecia edycja 
Biegu Gryfitów i 2 edycja Rowerowego CROSSU GRYFITÓW przy-
ciągnęła rekordową liczbę biegaczy i rowerzystów. Na trasę prowadzącą 
wokół Jeziora Złotnickiego wyruszyło 170 biegaczy i 220 kolarzy gór-
skich. W szranki stanęli zarówno zawodowcy, jak i amatorzy. Wszystko 
rozpoczęło się na gryfowskim rynku. Biuro zawodów oblężone od rana, 
ale jak napisał jeden z uczestników rajdu rowerowego, Marek Śledziona  
„Obsługa w biurze zawodów bardzo sprawna, niewielka kolejka i po 

Cross pełen emocji

Fot. Robert Grzelczak

Fot. Robert Grzelczak
Mariusz Dragan

...Gdy zaczynaliśmy konstruowanie formuły wydarzenia byliśmy pełni wątpliwości efektu końcowego i ciekawi Państwa wrażeń. Staraliśmy się, by 
Przystań nad Kwisą była prawdziwie gościnna, atrakcyjna i przyjazna. Na kwisonaliowym placu zgromadziliśmy ponad 40 stanowisk pełnych izerskich 
smakowitości i rękodzieła. Ostatecznie pojawiły się trzy browary rzemieślnicze: Świdnica, Miedzianka i Dolina BoBru. Zainteresowanie ich ofertą było 
tak ogromne, że do niedzielnego popołudnia wyprzedały cały towar. Tłumy gości, które przewinęły się przez Bulwar nad Kwisą, frekwencja na koncertach 
oraz Państwa pozytywne opinie, a także cenne uwagi wskazały nam wektor na kolejne edycje święta. Wiemy już, że również Państwo jesteście spragnieni 
produktów regionalnych, ekologicznych i niebanalnych.  

W imieniu swoim i pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury dziękuję wszystkim, którzy w mniejszym lub większym stopniu włączyli 
się w organizację i realizację gryfowskiego święta. Dziękuję sponsorom, partnerom, dzieciom i młodzieży występującym na kwisonaliowej estradzie 
i wszystkim służbom zabezpieczenia. Szczególnie podziękować pragnę jednak fantastycznym społecznikom. Stanisławowi Froncowi i jego pracownikom 
za nieocenioną pomoc techniczną i transportową. Marceli Tyce ze Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie, która wzięła na siebie cały trud organizacji 
wystawców. Wyróżnić również muszę Pawła Kaczmara, który zajął się częścią piwowarską. Najtrudniejszym i najcięższym dla organizatorów zadaniem 
jest przygotowanie techniczne placu i to głównie kilka wspomnianych osób oraz ekipa z Zakładu Karnego w Zarębie pomagali nam ustawiać, rozstawiać, 
przenosić i montować w ponad 30-stopniowym upale od wczesnych godzin porannych do późnej nocy. A efekty można było podziwiać podczas kwisona-
liowego weekendu. Dziękujemy, że byliście Państwo z nami!

Anna Michalkiewicz

Kwisonalia 2018 już za nami...

Złote Rybki, odznaki, dyplomy
Oficjalna część Kwisonaliów stała się znakomitą okazją do wręczenia od-

znaczeń i wyróżnień. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzecz-
pospolitej Polskiej Piotr Gliński przyznał odznakę honorową  „Zasłużo-
ny dla Kultury Polskiej” bibliotekarce gryfowskiej Biblioteki Publicznej 
Iwonie Tatarczuk oraz dyrektorowi Szkoły Podstawowej w  Rząsinach 
Tadeuszowi Deptule. Minister  uhonorował także Annę Michalkiewicz 
– Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim dy-
plomem za szczególne zasługi w upowszechnianiu kultury.

Honorowymi Odznakami Gminy i Miasta Gryfów Śląski – Złotymi 
Rybkami uhonorowani zostali Andrzej Szczygieł i Mariusz Dragan. 
Andrzej Szczygieł – od 23 lat burmistrz Gryfic, w 2008 roku podpisał 
z burmistrzem Gryfowa Śląskiego umowę o wzajemnym partnerstwie 
i współpracy Gryfic z Gryfowem Śląskim. Uhonorowano go za za wielkie 
serce i niezwykłe zaangażowanie, za współpracę z Gminą Gryfów Śląski 
oraz za osobiste promowanie naszego miasta na Pomorzu. 

krótkim oczekiwaniu odebraliśmy pakiety startowe z pomarańczową 
koszulką na pamiątkę imprezy.” Tuż przed startem tradycyjna wspólna 
rozgrzewka pod kierownictwem Agnieszki Cichoń, a potem już tylko 
walka z trasą i  samym sobą. Trasy były trzy. Odrębna dla uczestników 
Marszu Nordic Walking, druga dla uczestników biegu na 10 km, a trze-
cia wspólna dla biegu na 21 km i rajdu rowerowego na dystansach 21 
i ok. 42 km. Na profilu facebookowym Crossu Gryfitów pojawiły się po-
chlebne opinie na temat oznakowania trasy. - Świetnie oznaczona trasa. 
Fajnie, że w okolicy pojawiają się dobrze zorganizowane wyścigi! Mocna 
piątka – napisał Maciej Skowron. Jak co roku, pojawiły się opinie o sporej 
trudności zmagań. Interwałowe tempo biegu w górę i dół dawało w kość 
nawet najmocniejszym zawodnikom. Rekompensatą były widoki na za-
lew Jeziora Złotnickiego i malowniczą zaporę, choć przez nierówności 
terenu, liczne korzenie, ciężko było podziwiać krajobraz, szczególnie ro-
werzystom. 

Meta na terenie bulwaru nad Kwisą, na finiszu na uczestników zawo-
dów czekała nie lada niespodzianka w postaci cateringu przygotowanego 
przez lokalną kucharkę Irenę Włodarek. Pyszne pierogi w ilości ponad 
800 sztuk i wieki gar zupy gulaszowej pozwolił zaspokoić głód każdemu 
z uczestników. Dekoracja zawodników na Kwisonaliowej scenie pięk-
nymi medalami i pucharami wykonanymi w tym roku przez Hutę Julia 
z Piechowic. 

Tegoroczną nowością było nawiązanie współpracy z Fundacją KGHM 
Polska Miedź, która wspomogła organizację imprezy swoją darowizną. 
Warto przy tej okazji zaznaczyć, że organizatorem imprezy było Stowa-
rzyszenie Aktywny Gryfów Cross Gryfitów, a za całość organizacji od-
powiadali wolontariusze. To ogromne wyzwanie logistyczne spoczęło po 
raz kolejny na barkach osób organizujących wydarzenie „po godzinach” 
i po raz kolejny udało się. Oczywiście nie wszystko było doskonałe, jest 
nad czym pracować za rok, jednak trzeba przyznać, że tegoroczna edycja 
wypadła bardzo dobrze. Było bezpiecznie, tylko na mecie Rowerowego 
Crossu zabrakło medali, z powodu frekwencji znacznie przekraczającej 
oczekiwania organizatorów.Za rok, na początku czerwca Cross Gryfitów 
powraca do Gryfowa Śląskiego, aby znów dać wycisk spragnionym spor-
towych wyzwań na trasie wokół Jeziora Złotnickiego. Już teraz zaprasza-
my do uczestnictwa!

Mariusz Dragan – od 12 lat prezes Stowarzyszenia Awantura, został 
uhonorowany za wielkie serce i niezwykłe zaangażowanie w działalność 
społeczną, efektywną pracę z młodzieżą oraz promocję Gminy Gryfów 
Śląski w regionie jeleniogórskim i w Polsce. 
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Komitet Organizacyjny Kwisonaliów 2018 serdecznie dziękuje osobom 
biorącym udział w konkursie „Smaki Kwisy”. W tegorocznym konkursie 
wzięło udział 7 ekip. Wśród uczestników byli  zarówno amatorzy jak i osoby 
związane profesjonalnie z gastronomią. Uczestnicy konkursu mieli do wy-
konania jedną potrawę rybną (na zimno). Przy ocenie potraw były brane pod 
uwagę następujące kryteria: smak potrawy, estetyka potrawy, estetyka stołu, 
oryginalna nazwa potrawy.

Oceny dokonało profesjonalne jury, które stanęło przed niełatwym zada-
niem wyboru zwycięzców, a poziom był bardzo wyrównany. Ostatecznie po 
długiej naradzie wygrała „wariacja na temat pstrąga – kiełbasa w towarzy-
stwie konfitur z czerwonej cebuli na chmurce z dziką zieloną przyjemnością”, 
którą przygotowały uczennice szkoły z Biedrzychowic: Magdalena Majgier 

2 czerwca podczas Kwisonaliów odbyły się I Warsztaty Piwowarskie. Swoją 
wiedzą dzielili się piwowarzy domowi – absolwenci pierwszych w Polsce stu-
diów podyplomowych technologia piwowarstwa na Uniwersytecie Przyrodni-
czym we Wrocławiu. Byli to ludzie z całej Polski (Poznań, Kłodzko, Wrocław, 
Warszawa). Można było zobaczyć na własne oczy jak robi się piwo w domo-
wych warunkach, poznać kolejne etapy powstawania piwa, zobaczyć surowce 
potrzebne do jego produkcji i jaki wykorzystuje się do tego sprzęt. Odbył się 
także pokaz kegowania piwa w warunkach domowych. Na Warsztatach Piwo-
warskich uwarzone zostało piwo Pils z Brettanomyces i sokiem wiśniowym, 
które będzie czekało na swoją premierę na kolejnej edycji Warsztatów.

Wśród piwowarów domowych specjalnym gościem była pani Maja Drap 
specjalista ds. sensoryki w Kompanii Piwowarskiej (największy producent piwa 
w Polsce). Pani Maja zajmuje się tam analizą sensoryczną piwa, prowadzi sesje 
Panelu Degustacyjnego w Browarze Poznań, zgłębia wiedzę technologiczną. 
Odpowiada także za szkolenia sensoryczne – szkoli nowych członków panelu, 
prowadząc tzw. walidację (sposób sprawdzania umiejętności degustatorskich). 
Bada także wpływ procesu warzenia piwa na parametry sensoryczne napoju. 
Jest ponadto degustatorem Europejskiego Panelu Degustacyjnego w Buda-
peszcie.

Wśród piwowarów domowych znaleźli się również laureaci Akademii Do-
brego Piwa organizowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: 
Paweł Kaczmar – złoty medalista, Maciej Abel, Jacek Goławski – srebrni me-
daliści, Marcin Wojrach – brązowy medalista. Warsztaty cieszyły się dużym 
zainteresowaniem odwiedzających, zadawali oni mnóstwo pytań, na które 
otrzymywali wyczerpujące odpowiedzi. 

Paweł Kaczmar

Jednym z gości zaproszonych na tegoroczne Kwisonalia był Remigiusz 
Rączka, znany z anteny telewizyjnej szef kuchni, promujący kuchnię polską. 
Do Gryfowa przyjechał wraz z ekipą Telewizji Katowice i przy okazji wizy-
ty zrealizował jeden ze swoich programów kulinarnych pn. „Rączka gotuje”. 
Święto miasta związane jest ściśle z rzeką, nie bez powodu więc tematem prze-
wodnim były ryby. W pierwszym daniu został użyty jesiotr, ryba dość egzo-
tyczna dla większości gryfowian. Z połączenia ryby ze świeżymi warzywami, 
kiszonymi ogórkami, sporej ilości botwinki, koperku i szczypioru Remigiusz 
wyczarował... chłodnik. Dla tych, którzy próbowali tego dania największym 
zaskoczeniem był brak smaku ryby, który można było wyczuć jedynie trafiając 
w potrawie na kawałek jesiotra. Niemniej całość smakowała wybornie. Kolej-
ne danie może wydawać się bardziej tradycyjne, był to pstrąg duszony w sosie 
śmietanowym. Jednak także to danie zawierało nietypowy składnik – ryba zo-
stała podana z kaszotto na bazie pęczaku z grzybami leśnymi. Ta staropolska 
kasza przeżywa prawdziwy renesans i ostatnio jest bardzo modna.

W trakcie realizacji programu wielu mieszkańców Gryfowa i okolic od-
wiedziło „plan zdjęciowy”, przyglądając się pracy ekipy. Często padały słowa 
uznania pod adresem Remigiusza, który był chwalony za proste, przystępne 
przepisy, które przypadają do gustu wielu osobom. Szczegółowe przepisy i peł-
ną relację można było zobaczyć na antenie TVP3 17 czerwca 2018r. o godz. 7:35. 
I ja miałem przyjemność z nim gotować.

Andrzej  Juchim

Rybne Smaki Kwisy 

Warsztaty piwowarskieRączka gotuje...

i Karolina Ramulewicz. Drugie miejsce zajęła Zuzanna Mytkowska rów-
nież ze szkoły w Biedrzychowicach ze „Zrolowanym pstrągiem”. „Pieczony 
pstrąg w pomidorach z bazylią i oliwkami” dał trzecie miejsce Beacie Mie-
siąc reprezentującej Stowarzyszenie Rozwoju Henrykowa. Pozostałe ekipy 
startujące w konkursie: Irena Włodarek z Gryfowa Śląskiego, Jagoda Ki-
jak-Raczyńska z Zespołu Szkół w Lubomierzu, Małgorzata Kamińska 
z Wieży i reprezentujący Zagrodę Przy Szlaku Dragonów Pruskich Romu-
ald Fryst z Nagórza, uplasowały się ex aequo na IV miejscu.

Serdecznie dziękujemy sponsorom nagród: państwu Grażynie i Roma-
nowi Stanom prowadzącym PHU Gradix oraz panu Andrzejowi Foktowi 
Dyrektorowi Zakładu Jutrzenka Colian Sp. z o.o. z Wykrot. Gratulujemy 
i zapraszamy za rok :)
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Prawnik radzi
W czerwcowym odcinku naszego cyklu go-
rący temat! Radca prawny Bernadetta Baszak 
porusza temat obowiązków pracodawcy w 
czasie upałów

Jeśli mają Państwo pytania związane z zagadnieniem  
poruszanymi przez naszego prawnika, możecie je za-
dać 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.

W pierwszych dniach czerwca upał nieco nam doskwierał, a synop-
tycy pogody zapowiadają, że całe lato będzie bardzo upalne. Dlatego też 
warto wiedzieć jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w związku z upa-
łem w pracy. Zgodnie z art. 94 pkt 2a ustawy Kodeks pracy (dalej k.p.) 
pracodawca zobowiązany jest organizować pracę w sposób zapewniający 
zmniejszenie jej uciążliwości. Organizm człowieka najlepiej funkcjonu-
je przy umiarkowanej temperaturze tj. w granicach 18-20˚C, a zatem 
przy wysokich czy też przy zbyt niskich temperaturach pracodawca ma 
obowiązek stworzyć takie warunki, by pracownik czuł się możliwie jak 
najbardziej komfortowo. Z kolei zaś zgodnie z art. 94 pkt 4 k.p. praco-
dawca ma obowiązek zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy, 
a zgodnie z art. 232 k.p. pracodawca ma obowiązek zapewnić pracowni-
kom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatne, 
odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów pro-
filaktycznych. Kodeks pracy nie jest jedynym aktem prawnym regulują-
cym obowiązki pracodawcy, oprócz niego pod uwagę należy wziąć także 
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

Przepisy bhp określają precyzyjnie dolną granicę temperatur w pracy, 
nie podają z kolei maksymalnie dopuszczalnej temperatury, za wyjąt-
kiem zatrudniania osób młodocianych. I tak pracodawca ma obowiązek 
zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy, 
nie niższą jednak niż 14˚C, chyba że względy technologiczne na to nie 
pozwalają np. praca w chłodniach, zaś w pomieszczeniach biurowych 
i w pomieszczeniach gdzie wykonywana jest lekka praca fizyczna tem-
peratura nie może być niższa niż 18˚C, w odniesieniu do pracowników 
młodocianych, to nie mogą oni pracować w pomieszczeniach, gdzie tem-
peratura przekracza 30˚C, a wilgotność względna powietrza przekracza 
65%.

Pewne wytyczne w zakresie temperatur daje nam rozporządzenie 
w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, z którego wynika, że pra-
ca w warunkach podwyższonej temperatury powietrza to praca wykony-

wana na otwartej przestrzeni przy temperaturze ponad 25˚C oraz wyko-
nywana w pomieszczeniach zamkniętych przy temperaturze ponad 28˚C 
i jest to zgodnie z tym rozporządzeniem praca realizowana w warunkach 
szczególnie uciążliwych. Konsekwencją tego jest nałożenie na praco-
dawcę obowiązku zagwarantowania pracownikom pracującym w takich 
warunkach, oprócz dostępu do zdatnej wody do picia, odpowiednich 
napoi w ilości zaspokajającej ich potrzeby w ciągu całej zmiany roboczej. 
Przepisy nie precyzują jakie to mają być napoje, a zatem wystarczy zwykła 
woda butelkowana. Warto w tym miejscu wskazać, że niewywiązywanie 
się przez pracodawcę z tego obowiązku może być potraktowane jako 
wykroczenie pracodawcy i inspektor pracy może nałożyć na pracodawcę 
karę grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł (art. 283 § 1 k.p.).

Powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy nie nakładają w za-
sadzie na pracodawcę żadnych innych obowiązków na rzecz pracowni-
ków związanych z wykonywaniem pracy w podwyższonej temperaturze, 
niemniej jednak pracodawca z własnej inicjatywy lub na wniosek pra-
cowników może zastosować inne rozwiązania korzystne dla pracowni-
ków. Może to być przykładowo wprowadzenie dłuższych przerw w pracy 
lub też skrócenie czasu pracy i w takiej sytuacji pracownicy zachowują 
prawo do pełnego wynagrodzenia, pracodawca nie ma prawa zmniejsze-
nia kwoty wynagrodzenia. Innym przykładem może być założenie rolet 
przeciwsłonecznych na okno czy też zastosowanie klimatyzacji, w tym 
przypadku na pracodawcy, w myśl przepisów bhp, ciąży obowiązek dba-
nia o klimatyzator – naprawa, czyszczenie i systematyczne odgrzybianie. 

Co w sytuacji gdy pracodawca nie realizuje nałożonego obowiązku? 
W takiej sytuacji pracownik może zawiadomić inspekcję pracy lub też 
zgodnie z art. 210 k.p. może powstrzymać się od wykonywania pracy 
w razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają 
bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi. 

Podsumowując powyższe – pracodawca zawsze powinien mieć na 
względzie sprawność psychofizyczną pracownika do pracy w warunkach 
podwyższonej temperatury i według potrzeb pracowników stosować 
udogodnienia, tym bardziej że to właśnie pracodawcy powinno zależeć 
na tym, aby pracownik wykonywał swoją pracę jak najlepiej. Innymi sło-
wy pracodawca powinien dbać o swoich pracowników.

Upał w pracy 
– obowiązki pracodawcy

Jednym z punktów programu Kwisonaliów było odsłonięcie tablicy 
pamiątkowej na budynku kamienicy przy ul. Sanatoryjnej 10 w Gryfowie 
Śląskim. 2 czerwca o godz. 15.15 prezes Towarzystwa Miłośników Gry-
fowa Śląskiego Jan Wysopal wraz z członkami Towarzystwa oraz wspól-
nie z mieszkańcami kamienicy, odsłonili tablicę upamiętniającą miejsce 
urodzenia Johannesa Maximiliana Avenariusa. J.M. Avenarius utalen-
towany malarz, grafik i ilustrator, urodził się 7 stycznia 1887 r. w Gry-
fowie Śląskim jako syn radcy prawnego Ludwiga Avenariusa i Heleny 
z domu Rühlmann. Zmarł w Berlinie 21 sierpnia 1954 r, a pochowany 
został w Görlitz. Avenarius był także poetą i pisarzem, bardzo związa-
nym ze Śląskiem i jego gwarą. Swoją powieść Schoepse Christel napisał 
w dialekcie śląskim. Szczególna przyjaźń i więź łączyła go z Gerhartem 
Hauptmannem.

 Jedną z prac Avenariusa, którą obecnie można podziwiać właśnie 
w  Muzeum Gerharta Hauptmanna w  Jagniątkowie jest „Rajska Hala”. 
Podczas uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej obecnych było 
wielu znamienitych gości. Wśród nich m.in. nadburmistrz Bischofswerdy 
dr Holm Grosse, burmistrz Gryfic Andrzej Szczygieł wraz z małżon-
ką, Jaromir Hanzl wicestarosta Raspenavy, dyrektor Muzeum Gerharta 
Hauptmanna Janusz Skowroński, a także Christian Henke – autor trzech 
książek o Avenariusie. Nie zabrakło władz Gryfowa Śląskiego, a także 
sympatyków Towarzystwa Miłośników Gryfowa. Odsłonięcie tablicy 

Upamiętnili Avenariusa

M.

upamiętniającej Avenariusa było ważnym wydarzeniem w Gryfowie.  
Jak mówi prezes Towarzystwa Jan Wysopal: Naszym celem jest wypromo-
wanie naszego miasteczka, zainteresowanie nim szerokiej rzeszy ludzi z Eu-
ropy a nawet całego świata, by nas odwiedzali a nawet w przyszłości chcieli 
u nas inwestować. Temu ma właśnie służyć ta pamiątkowa tablica znanego 
w świecie artysty. Dziękując mieszkańcom Sanatoryjnej 10 życzę, aby ta ta-
blica przyniosła im szczęście, dobrobyt oraz zdrowie albowiem na to zasłużyli 
tak jak i wszyscy mieszkańcy Gryfowa Śląskiego. 
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Sekretarz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Jerzy Andrzejczak

10 czerwca delegacja z Gryfowa Śląskiego wraz z burmistrzem  
Olgierdem Poniźnikiem uczestniczyła w święcie miasta partnerskie-
go Bischofswerdy w Niemczech. Niedzielne uroczystości rozpoczęły się 
mszą ekumeniczną na bischofswerdzkim rynku, którą odprawił pastor 
ewangelicki i ksiądz katolicki. Po mszy publiczność mogła zobaczyć wy-
stępy artystyczne różnych zespołów muzycznych. Najważniejszym punk-
tem niedzielnego dnia były Schiebockrennen czyli Biegi z Taczkami. 
Po kilkuletniej przerwie wystartowały dwie drużyny z naszego miasta, 
zorganizowane przez pana Arkadiusza Cichonia. Drużyna mężczyzn nie 
stanęła na podium ale za to drużyna w kategorii 13-14 lat zajęła 3 miejsce. 
Gratulujemy!

Już 1 lipca 2018 roku rusza Pro-
gram Rządowy Dobry Start 300 dla 
ucznia. Świadczenie przysługuje raz 
w roku w kwocie 300 zł na rozpoczy-
nające rok szkolny dziecko do ukoń-
czenia przez nie 20. roku życia. Dzieci 
niepełnosprawne uczące się w szkole 
otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia. Świadczenie nie 
przysługuje dzieciom uczęszczającym do przedszkola oraz realizujących 
tzw. „zerówkę”. 

Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji administracyjnej 
– będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania. 

Wnioski można składać od 1 lipca online przez stronę Minister-
stwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektronicz-
ną. Od  1 sierpnia 2018 r. drogą tradycyjną (papierową), bezpośrednio 
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim, 
Ubocze 300 (dla osób zamieszkujących na terenie gminy Gryfów Śląski), 
w godzinach urzędowania ośrodka.

Ważne, że Program Dobry Start nie podlega kryterium dochodowe-
mu, więc otrzyma je każdy uczeń, którego rodzice złożą poprawny wnio-
sek. Ostateczny termin ubiegania się o te środki mija 30 listopada 2018 
roku. 

300+ na szkolną wyprawkę!

Dni Taczek w Bischofswerdzie

UWAGA! Przedłużamy termin 
zgłoszeń do konkursu 
UKWIECONE MIASTO

Trwa nabór zgłoszeń 
w dwóch kategoriach:

- Najładniej udekorowany balkon, 

- Najładniej udekorowana 
posesja/kamienic a/pr z ydomo wy 
ogród. 

Przyznana zostanie również specjalna nagroda mieszkańców dla 
osoby, której posesja otrzymała największą ilość głosów mieszkań-
ców. W konkursie nie mogą brać udziału laureaci z poprzednich  
2 edycji konkursu. Na zgłoszenia uczestników czekamy  
do 30 czerwca 2018 roku.

Podinspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa
 Magdalena Nowak

APEL 
DO MIESZKAŃCÓW GMINY

W związku z utrzymującą się od dłuższego 
czasu aurą pogodową i brakiem opadów 
atmosferycznych, Zakład Budżetowy Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej prosi 
wszystkich mieszkańców Gminy i Miasta 
Gryfów Śląski  o racjonalne gospodarowanie 
dostarczaną, z wodociągu miejskiego wodą 
pitną. Przede wszystkim prosimy o zminimalizowanie wyko-
rzystania wody do podlewania ogrodów, działek oraz mycia 
samochodów. Liczymy na poważne potraktowanie niniejszej 
prośby. Dalszy brak opadów atmosferycznych i korzystanie 
z  wody w  sposób nieograniczony, może doprowadzić do sytu-
acji, w której zużywanie wody na cele inne niż spożywcze i hi-
gieniczne, będzie zakazane.
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Niecodzienne odwiedziny w Gryfowie Śląskim
W sobotę 19 maja nasze miasteczko odwiedziła wycieczka z Niemiec, 

a dokładnie z szkoły językowej Zu Hause e.V. z Lipska. Nie byłoby w tym 
nic nadzwyczajnego albowiem wiele wycieczek odwiedza Gryfów Śląski, 
gdyby nie to, że tym razem turystom towarzyszył potomek rodu, któ-
ry przez czterysta lat władał naszym miasteczkiem pan Carlos Frederic 
hrabia Schaffgotsch. Sam przyjazd grupy był mocno opóźniony przez 
sytuacje drogowe na autostradzie, co mocno zmieniło plany zwiedzania 
naszego miasta, gdyż kierownik wycieczki pan Jorg Kretschmer usilnie 
starał się pilnować harmonogramu czasowego wycieczki. Grupa z panem 
hrabią Schaffgotschem została z wielką pompą przyjęta w ratuszu przez 
władze Gryfowa Śląskiego z wręczeniem upominków włącznie. Były więc 
przemowa naszego burmistrza Olgierda Poniźnika, przypomnienie histo-
rycznych dziejów znakomitego rodu i roli, jaką ród Schaffgotschów odegrał 
w historii Gryfowa Śląskiego. Obecne były lokalne media: TV Łużyce, 
które przeprowadziły wywiad z panem Schaffgotschem, był dziennikarz 
lwówecki.info oraz znany fotograf Kuriera Gryfowskiego Paweł Rubaj. Za 
stronę organizacyjną tego spotkania była odpowiedzialna pani Agnieszka 
Muszka z Centrum Informacji Turystycznej w Gryfowie Śląskim. 

Następnie Towarzystwo Miłośników Gryfowa wraz z wycieczką uda-
ło się do Kościoła pw. św. Jadwigi Śląskiej. Hrabiemu Schaffgotschowi 
bardzo zależało na zwiedzeniu kościoła, a szczególnie na obejrzeniu ka-
plicy rodowej Schaffgotschów. Jak wiecie, drodzy czytelnicy, o historii 
naszego kościoła można mówić godzinami, lecz z powodu reżimu czaso-
wego skupiliśmy się na omówieniu znaczenia sgraffito znajdującego się na 
suficie gryfowskiej świątyni, wspomnieliśmy też o Barbarze Agnieszce 
księżniczce z rodu książąt piastowskich, która została pochowana w gro-
bowcu Schaffgotschów. Z pomocą przyszedł nam proboszcz naszej parafii 
ksiądz dziekan Krzysztof Kurzeja, który interesująco opowiadał o ołtarzu 
głównym z roku 1609. Goście byli pod wrażeniem prac renowacyjnych 
dokonanych w naszym kościele, a zwłaszcza ich podziw wzbudziła pięk-
nie odnowiona ambona z 1728. Trzeba przyznać, że nasza parafia miała 
szczęście do proboszczów, którzy dbali i dbają o sprawy duchowe, spra-
wy wiary gryfowskich parafian, ale także o sam stan kościoła i zabytki 
znajdujące się w nim. Zostało to docenione przez pana Carlosa Frederika 

Schaffgotschowie 
– wątki gryfowskie

Gotsche I władał Sobieszowem i Piechowicami. Jego syn Gotsche 
II otrzymał w 1399 r. (lub w 1400 r.) w dzierżawę zamek Gryf, który 
kilkanaście lat później przeszedł na dziedziczną własność jego rodziny.  
W wyniku różnych operacji finansowych i handlowych wszedł w posia-
danie także zamku Chojnik oraz obszarów, na których znajduje się dzi-
siejszy Gryfów i Mirsk. Ze względu na zasługi obu Gotschów dla rodzi-
ny, kolejne pokolenia rodu zaczęły używać ich imienia jako przydomka 
i tak powstało nazwisko Schaffgotsch.

Schaffgotschowie pomogli w odbudowie Gryfowa po pożarach i po-
wodziach oraz w okresie głodu (1617 r.). Główna, fundatorska działalność 
Schaffgotschów związana była z kościołem parafialnym. W 1545 r. stwo-
rzyli w kościele rodowe mauzoleum- kaplicę nagrobną rodziny Schaf-
fgotsch. Ich liczne herby znajdują się na nagrobkach, polichromiach, 
sgraffito sklepiennym. 

Schaffgotscha, który osobiście podziękował proboszczowi Krzysztofowi 
Kurzei za trud włożony w obecny wygląd wnętrza kościoła i z uznaniem 
wyraził się o jego pracy. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że do renowa-
cji poszły dwa obrazy z ołtarzy bocznych kościoła, a za rok do renowa-
cji pójdą następne dwa, także nasz kościół stanie się prawdziwą perłą 
turystyczną na mapie Dolnego Śląska, a turystów będzie coraz więcej. 
Następnie przeszliśmy ulicą Lubańską do restauracji „Obora” gdzie cze-
kał na gości smaczny posiłek. W czasie deseru pan Carlos Schaffgotsch 
wpisał się do kroniki Towarzystwa Miłośników Gryfowa Śląskiego.  
My zrewanżowaliśmy się drobnym upominkiem oraz kolorowymi pocz-
tówkami z naszego miasteczka, albowiem uważamy że promocji Gryfowa 
Śląskiego w świecie nigdy nie za wiele.

Jan Wysopal
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Z inicjatywy sołtys Emilii Polesiak pojawił się pomysł założenia inte-
gracyjnego klubu przy Świetlicy Wiejskiej „POD LOTNIKIEM” w Ubo-
czu. Na początku czerwca podczas „podwieczorku na trawie” spotkała się 
aktywna grupa mieszkańców Ubocza. Postanowiono nie ograniczać wieku 
członków. Należeć mogą wszyscy chętni od najmłodszych do najstarszych 
mieszkańców naszej społeczności. Zapraszamy serdecznie wszystkich 
chcących dołączyć do nas. Klub „DYNAMICZNY LOTNIK” czeka! 
Nasza inwencja twórcza nie zna granic. Chcemy kreatywnie spędzać czas 
wolny: wycieczki, ogniska, rozwijanie zainteresowań lub zwykłe „pogadu-
chy” przy kawie. Wasze innowacyjne pomysły mile widziane – jesteśmy do 
Waszej dyspozycji. Szczegóły u niżej podpisanej świetlicowej.

Joanna Czerwiec
Świetlica „POD LOTNIKIEM” w Uboczu pragnie również poin-

formować o nowych, atrakcyjnych cenach wynajmu. Posiadamy zaplecze 
kuchenne sukcesywnie doposażane - w tym roku zakupiono min. zmy-
warkę do naczyń. Sala zyskała nowy wystrój. W tym miesiącu wykonana 
zostanie również renowacja parkietu.

CENNIK:
Uroczystość weselna: 
600 zł – mieszkańcy Ubocza lub 700 zł – osoby spoza sołectwa
Przyjęcia urodzinowe, imieninowe, komunie, itp.:
285 zł - mieszkańcy Ubocza lub 325 zł osoby spoza Ubocza
Stypa: 160 zł
Zabawy, dyskoteki, za które wstęp jest płatny: 650 zł
Zebrania, szkolenia, kursy: 40 zł (za 1. godzinę)
Uwaga: podane ceny są cenami netto. Wyposażenie jest w cenie.
Istnieje możliwość wypożyczenia wyposażenia kuchni i świetlicy.

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękuję panu Adamowi Korgulowi za wykonanie barierki na 
schodach przed kościołem.

Sołtys Młyńska Maria Sosnowska

Firma ATK z Młyńska i jej oferta: dachy szklane, balustrady balkonowe, 
schodowe,  ze stali nierdzewnej i tradycyjnej, konstrukcje stalowe.
Transport do 1,5 tony. Tel. +48 724 743 385, biuro@stal-atk.pl

Dynamiczny lotnik
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Dzięki społecznej inicjatywie, w listopadzie ubiegłego roku odsło-
nięto na budynku gryfowskiego ratusza tablicę pamiątkową na cześć 
Józefa Piłsudskiego, zwanego ojcem naszej niepodległości. 12 maja bie-
żącego roku minęła 83. rocznica śmierci Marszałka. Zmarł 12.05.1935 
r. o godz. 20.34 w mieszkaniu w Belwederze. Ponieważ długo ukrywał 
swoją chorobę, to, jak pisze jego żona Aleksandra Piłsudska w książce pt. 

Pamięć historyczna i patriotyzm 
Wspomnienia, w pierwszej chwili nie dawano wiary tej wiadomości. Lu-
dzie płakali, cały kraj okryła żałoba. Kiedy specjalny pociąg jechał nocą 
z Warszawy do Krakowa, ludzie na całej trasie palili ogniska, aby zoba-
czyć po raz ostatni i  pożegnać swojego naczelnika. Gdy trumnę wno-
szono na Wawel, dzwonił dzwon Zygmunta. Dla przeważającej części 
polskiego narodu Piłsudski był bohaterem. Żołnierze kochali twórcę i na-
czelnego wodza legionów jak ojca, odwzajemniając jego miłość i najwyż-
szy szacunek dla wojska. Marszałek nie miał sztabu doradców budujących 
pozytywny wizerunek. Był autentyczną osobowością, charyzmatycznym, 
nieprzeciętnie zdolnym człowiekiem, niezwykle odważnym, nie bojącym 
się wyzwań przywódcą, prawdziwym patriotą, a przy tym człowiekiem 
skromnym, nie zabiegającym o osobiste korzyści. Uważał bowiem, że 
skoro Polska jest biedna, to on nie może się bogacić, korzystając ze swojej 
pozycji. Dla ukochanej ojczyzny poświęcił życie osobiste i rodzinne. Ro-
zumiała to Aleksandra, jego żona – wierna towarzyszka życia, a wcześniej 
– odważna uczestniczka działań niepodległościowych przeciwko zabor-
com, co opisała w ww. książce. Mówiąc o Piłsudskim, nie można po-
minąć roli, jaką odegrali równie wielcy patrioci, którzy wraz z Marszał-
kiem współtworzyli i utrwalali naszą niepodległość. Najważniejsi z nich 
to: Roman Dmowski, Jan Ignacy Paderewski, Wincenty Witos, Ignacy 
Daszyński, Wojciech Korfanty. To wielkie nazwiska, ludzie znani i po-
pularni w swoich środowiskach, w kraju i za granicą. Była to zamierzona 
strategia Piłsudskiego w doborze współpracowników, bo jak pisała jego 
żona, uważał on popularność za dużą rzecz – „człowiek, który ją posiada 
może zrobić o wiele więcej niż nielubiany, lub nieznany". Należy dodać, 
że mieli oni różne poglądy polityczne, ale kiedy Ojczyzna była w potrze-
bie, to w poczuciu odpowiedzialności za Polskę, służyli jej najlepiej jak 
umieli, wznosząc się ponad poglądy polityczne i niejednokrotnie – ponad 
osobiste animozje. Tegoroczna setna rocznica odzyskania niepodległości 
jest doskonałą okazją do przypomnienia o znaczeniu pamięci historycznej 
i do umacniania postaw patriotycznych. Kluczowe wydają się tu różne 
przedsięwzięcia edukacyjne, realizowane w atrakcyjnych formach. 

Helena Okulowska

W maju pożegnaliśmy znanego gryfowiani-
na, żołnierza AK Henryka Kartasińskiego. 
Poniżej zamieszczamy fragment wspo-
mnienia o zmarłym wygłoszonego przez 
burmistrza Olgierda Poniźnika w trakcie 
pogrzebu.

Henryk Kartasiński przyszedł na świat 
Wiżajnach w powiecie suwalskim, w rodzinie 
Antoniego i Heleny. 12 marca br. obchodził 
90. urodziny. W wieku zaledwie 15 lat wstąpił 
do Armii Krajowej do V Placówki AK w Ra-
dzyminie obwodu „Rajski Ptak- Burak”. Nosił 
pseudonim „Rudy”. Zasłynął wspólnie z kole-
gami w różnego rodzaju bohaterskich akcjach 
w rejonie działania Placówki. W 1982 r. został przyjęty do koła ZBOWiD 
w Gryfowie Śląskim przekształconego następnie w Związek Kombatantów 
Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. W Kole pełnił 
wiele funkcji. Zawsze brał udział w delegacjach kombatantów, które uczest-
niczyły w obchodach świąt i rocznic państwowych. Po wojnie wraz z rodzica-
mi zamieszkał w Jeleniej Górze, gdzie rozpoczął pracę w Fabryce Narzędzi, 
w oddziale osobowym PKS. Później związał się w przemysłem odzieżowym 
Confexem Jelenia Góra i Polsportem, a od 1976 r. z ZPO „Gryfex”, gdzie 
jako dyrektor naczelny przepracował aż do przejścia na emeryturę. Po roz-
poczęciu pracy w ZPO „Gryfex” zamieszkał w Gryfowie i tu spędził dal-
szą część życia wraz z małżonką Barbarą. Wspólnie wychowali dwoje dzieci 
Zbigniewa i Iwonę. Razem uprawiali działkę, pan Henryk interesował się 
polityką i aktywnie uczestniczył w życiu miasta. Kiedykolwiek się z nim nie 
spotkałem, zawsze mieliśmy sobie dużo do powiedzenia. Po raz ostatni wi-
dzieliśmy się, kiedy przyszedł z rękopisem książki, którą sam napisał „Byłem 
żołnierzem AK” i zamierzał ją wydać drukiem. Stwierdził, że jak sam nie 
znajdzie wydawcy to jeszcze się spotkamy.

Zawsze pamiętał o życzeniach, do dziś przechowuję kartki świąteczne 
z jego życzeniami. Za swe zasługi został odznaczony wieloma odznaczenia-
mi wojskowymi i państwowymi, m.in. odznaką Syn Pułku, Krzyżem Ar-
mii Czerwonej oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 
Któryś z poetów powiedział kiedyś pięknie, że człowiek nie umiera dopóki 
pamiętają o nim inni. Chcę Cię zapewnić drogi Henryku, że będziemy o To-
bie pamiętać. 

Rodzinie zmarłego: siostrze Tesi-Teresie, dzieciom Iwonie i Zbyszkowi 
wraz z rodzinami, wnuczce Karolinie oraz prawnuczkom Kubusiowi i Natal-
ce składam wyrazy głębokiego współczucia. 

Olgierd Poniźnik

Wspomnienie 
o Henryku Kartasińskim

Pogrzeb marszałka Józefa Piłsudkiego.
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Panie burmistrzu jesteśmy tuż przed sesją absolutoryjną. To dobry czas 
na podsumowania i refleksje. Jak minął rok 2017? Co zostało zrobione 
w roku 2018 i co gryfowski samorząd zamierza do końca kadencji?

Strefa ekonomiczna
Ubiegły rok był przede wszystkim rokiem przygotowania do dużych 

inwestycji unijnych takich jak strefa ekonomiczna. Na jej uzbrojenie do-
staliśmy z Unii Europejskiej 1,8 mln zł, a 400 tys. dołożyliśmy ze środ-
ków własnych. Dopiero jak strefa została uzbrojona pod koniec 2017 r. 
to zaczęli się nią interesować inwestorzy. Pierwszy z nich zbudował już 
zakład- Solar Eco Energia, kolejny przymierza się do wybudowania fir-
my- kupił działkę, a trzecia działka jest w przygotowaniu. Jeśli udałoby 
się sprzedać trzecią działkę, to będą w pełni wykorzystane ponad trzy 
hektary i będziemy zabiegać, by po drugiej stronie drogi również pozy-
skać grunty z Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa byłej Agencji 
Nieruchomości Rolnej. Strefa jest w pełni uzbrojona w wodę, kanalizację, 
energię. Została wykonana droga z miejscami parkingowymi, chodni-
kami i oświetleniem ulicznym. Cieszę się, że po tylu latach udało się ją 
wreszcie dozbroić i mam nadzieję, że w nowych firmach powstaną nowe 
miejsca pracy.

Żłobek
Mieszkańcy dopytują się co z gryfowskim żłobkiem. Na jakim etapie jest 
jego realizacja?

Drugim, istotnym zadaniem dla gminy jest budowa żłobka dla  
40 dzieci. Żłobek będzie zlokalizowany na terenie po dawnej cegielni, 
gdzie mamy też teren zarezerwowany pod budowę przedszkola. Jest to 
oczywiście sprawą przyszłości, ale chcielibyśmy, aby w tym kompleksie 
oprócz żłobka, powstało także przedszkole ponieważ to, które mamy 
obecnie jest piękne, w zabytkowym budynku ale nie spełnia wymogów 
sanitarnych. Na żłobek pozyskaliśmy prawie 70% dotacji, reszta to środki 
własne gminy. Całkowity koszt budowy żłobka zamyka się w granicach 
4,5 mln zł. Prace zostały rozpoczęte we wrześniu 2017 r. niestety wy-
konawca nie posiadał mocy przerobowych i umowa z nim została roz-
wiązana. Obecnie wyłoniliśmy w przetargu kolejną firmę pani Agaty 
Słowińskiej z Wrocławia, która kontynuuje prace. Ich zakończenie jest 
przewidziane na koniec listopada br. Obserwując postępy na budowie, 
mam nadzieję, że termin tym razem zostanie dotrzymany.

E-usługi
Dużym zadaniem inwestycyjnym była realizacja projektu E-usługi.  
Co ich wprowadzenie daje mieszkańcom Gryfowa?

Kolejne zadanie, które zostało zapoczątkowane w 2017 r., a zrealizo-
wane w obecnym, to e-usługi. Polegało ono m. in. na wymianie sprzętu 
komputerowego (36 komputerów stacjonarnych, 6 laptopów, 15 tabletów 
dla radnych z programem e-rada, ułatwiającym kontakt mieszkańców 
z radnymi, 10 drukarek laserowych, skaner, 3 serwery). Celem było udo-
skonalenie pracy urzędu, ale przede wszystkim stworzenie mieszkań-
com możliwości załatwiania wielu spraw przez Internet. Jest to przede 
wszystkim udogodnienie dla mieszkańców, którzy nie wychodząc z domu 
mogą załatwić wiele urzędowych spraw. Poza urzędem do tego progra-
mu przystąpił Zakład Budżetowy, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli 
płacić za wodę, ścieki itp. także przez Internet. Z systemem związana jest 
także ewidencja zabytków i e-cmentarze. Całkowita wartość projektu to 
1.246.524,00 zł dofinansowanie z EFRR 1.059.545,40 zł przy 15% wkła-
dzie własnym gminy 186.978,60 zł.

Oczyszczalnia ścieków
Przepisy unijne niejako wymusiły zmiany w gryfowskiej oczyszczalni. 
Finansowo to chyba największe zadanie inwestycyjne gminy?

Tak. W roku 2015 w ramach nowego okresu programowania zostały 
przeprowadzone prace modernizacyjne m.in. prasa do odwadniania osadów 
wraz z urządzeniem do higienizacji osadów. To był w zasadzie początek 
inwestycji. W roku 2017 trwały działania w celu pozyskania środków, zdo-
byliśmy 6,5 mln zł na to zadanie, dokładamy swoich 2,5 mln zł w sumie 
inwestycja kosztuje 9 mln zł. W jej ramach odbędzie się modernizacja prze-
pompowni i modernizacja oczyszczalni ścieków polegająca na unowocze-
śnieniu części ściekowej i osadowej. Niektóre urządzenia mają ponad 20 lat 
i należy je wymienić, w części osadowej będzie wybudowana m. in. otwarta 
komora fermentacyjna. Prace nad oczyszczalnią zakończą się w roku 2019. 

Modernizacja dróg
Czy gryfowianie i mieszkańcy sołectw powinni być zadowoleni w tema-
cie remontów dróg?

Sądzę, że tak. W sposób kompleksowy każdego roku drogi były mo-
dernizowane. W roku 2017 zostały zrealizowane ul. Spacerowa, fragment 
ul. Strzelniczej, ul. Sikorskiego i ul. Andersa. Mamy taka zasadę, że przy 
remontach dróg wymieniamy sieć deszczową, wodociągową i kanalizację. 
Co roku korzystamy z dotacji z Funduszy Ochrony Gruntów Rolnych. 
W tamtym roku była realizowana droga w Rząsinach, w 2018 r. jest już 
przygotowana do przetargu droga w Uboczu. Cieszy również fakt zre-
alizowania w ubiegłym roku przy wsparciu gminy (dołożyliśmy do tego 
remontu 100 tys. zł) drogi powiatowej ul. Floriańskiej. 

Chciałbym w tym miejscu podziękować za współpracę zarządowi po-
wiatu na czele ze starostą Marcinem Fluderem. Już mało kto wierzył, 
że te ten remont się ziści, a jednak udało się. Z kolei marszałkowi wo-
jewództwa dolnośląskiego zawdzięczamy m.in. nową nawierzchnię  

 5 minut przed sesją absolutoryjną
z burmistrzem Olgierdem Poniźnikiem rozmawia Marzena Wojciechowska
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drogi 364 od szkoły podstawowej do wylotu miejscowości Wieża. Ta dro-
ga jest wykonywana od Gryfowa do Świecia, ma długość 16 km i zostanie 
sfinansowana ze środków Europejskiej Współpracy Terytorialnej Pol-
ska- Czechy. Drugą drogą realizowaną na terenie naszej gminy jest droga 
od Proszówki do Czerniawy. To w sposób znaczący poprawi sytuację na 
drogach przebiegających przez nasze miasto. Ze środków powodziowych 
w bieżącym roku będziemy realizować drogę ul. Nad Stawami, która 
prowadzi do gospodarstw agroturystycznych, ale przede wszystkim słu-
ży turystom. Na tę drogę pozyskaliśmy 300 tys. zł resztę dołoży gmina. 
Z kolei 400 tys. zł otrzymaliśmy na modernizację ulicy Grodzkiej, która 
ma jeszcze nawierzchnię z tzw. trylinki. W tym przypadku także musimy 
dołożyć środki własne. Ulica mała, bo stumetrowa ale niezwykle istotna 
dlatego mam nadzieję, że znajdziemy wykonawcę, bo z tym jak wiadomo 
w obecnych czasach ciężko.

Parkingi
Panie burmistrzu mieszkańcy skarżą się na małą ilość miejsc parkingo-
wych w Gryfowie. Znalezienie wolnego miejsca w godzinach szczytu 
graniczy z cudem...

Zdajemy sobie sprawę z tego problemu. Płatny parking pod ratuszem 
nieco rozładował problem, ale to kropla w morzu potrzeb. W ubiegłym 
roku powstały dodatkowe miejsca przy ul. Żeromskiego oraz przy Pla-
cu Kościelnym. W bieżącym roku zakładamy, że powstaną nowe miejsca 
postojowe przy ul. Źródlanej. Do końca czerwca zostanie wprowadzona 
płatna strefa parkowania przy ul. Bankowej i części Rynku. Chodzi o to, 
żeby zwiększyć w tych miejscach rotację pojazdów, bo niektóre pojazdy 
stoją tam godzinami, a nawet dniami. Mam świadomość że opłaty za par-
kingi nie są lubiane przez turystów, ale nie mamy innego wyjścia aby ruch 
samochodowy upłynnić.

W kwestii oświetlenia ulicznego także jest sporo do zrobienia…
Modernizacja oświetlenia ulicznego to zadanie rozłożone w czasie.  

Będzie ono spłacane z zaoszczędzonych środków na energię elektryczną, tak 
że będzie realizowane bez udziału środków gminy. Będziemy wymieniać na 
nowe lampy, w kilku miejscach miasta, a także w dwóch sołectwach w Pro-
szówce i Uboczu zostaną wybudowane nowe sieci oświetlenia ulicznego. 

Finanse gminy
Proces zrównoważonego i harmonijnego rozwoju gminy wymaga od 

władz i podmiotów lokalnych umiejętności rozpoznawania potrzeb w ży-
ciu społecznym, gospodarczym jak i ich zaspokajania. Gmina Gryfów 
Śląski stawia na taki rozwój, który nie jest możliwy jednak bez zapew-
nienia źródeł finansowania. Przytoczę kilka krótkich informacji o bu-
dżecie roku 2017 i 2018. Jeśli chodzi o budżet w roku 2017 to dochody 
zrealizowano w kwocie 34.510.424,51 zł, a wydatki były na poziomie 
36.214.865,65 zł. 

Zadłużenie gminy (kredyty i obligacje na zadania inwestycyjne) na 
koniec 2017 r. wynosiło 4.038.554,00 zł. Kontynuacja zadań inwestycyj-
nych rozpoczętych w 2017 r. i w latach wcześniejszych oraz realizacja 
zadań inwestycyjnych w latach 2018-2019 jest możliwa dzięki zaplano-
wanemu do zaciągnięcia kredytowi 4 mln zł, pożyczce z NFOŚiGW  
– 1 mln zł oraz emisji obligacji komunalnych 7,5 mln zł.

Jeśli zaś chodzi o budżet w 2018 r. to zaplanowano dochody na 
31.741.391,67 zł, a wydatki na 41.717.637,67 zł. Natomiast zaplano-
wane przychody z tytułu kredytu, pożyczki, emisji obligacji komunal-
nych, wynoszą 12,5 mln zł. Zaplanowane rozchody (spłata kredytów) 
– 1.523.754,00 zł. Tyle liczb, natomiast chciałbym podkreślić, że plano-
wane zadłużenie gminy jest na bezpiecznym poziomie i nie przekracza 
dopuszczalnych wskaźników, co potwierdziła w swojej opinii Regionalna 
Izba Obrachunkowa.

Świetlica w Młyńsku, 
Plac zabaw w Gryfowie

Po latach posuchy inwestycyjnej mieszkańcy Młyńska wreszcie mają 
powód do radości. Kiedy będzie gotowa świetlica w Młyńsku?

To prawda, mieszkańcy Młyńska na swoją świetlicę czekali od dekady. 
Stara pod koniec ubiegłego roku została zamknięta z przyczyn technicz-
nych. Termin realizacji przedsięwzięcia to koniec 2018 r. i mam nadzieję, 
że zostanie dotrzymany. 

Przy okazji takich inwestycji kulturalno-rozrywkowych chciałbym 
wspomnieć o nowym placu zabaw przy ul. Sienkiewicza, który został 

wybudowany dzięki Towarzystwu Miłośników Gryfowa przy wydatnej 
i owocnej współpracy z Partnerstwem Izerskim oraz Urzędem Gminy 
i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Jak ocenia pan współpracę z Radą Miejską?
Chciałbym podkreślić dobrą współpracę z Radą Miejską. Staramy się 

wspólnie reagować na sprawy podnoszone przez radnych. Zdecydowaną 
większość wniosków i uwag radnych realizujemy. To oczywiste, że rów-
nież się spieramy w niektórych kwestiach, stajemy przed wieloma wybo-
rami, ale zawsze dążymy do kompromisu. 

Co by pan uznał za najbardziej niepokojące zjawiska w mieście?
Takim niepokojącym zjawiskiem jest wyludnianie się miasta, ale nie 

jesteśmy w tym zakresie odosobnieni. Małe miasta i gminy w Polsce prze-
żywają szalony regres jeśli chodzi o demografię. Aktualnie miasto i gmina 
liczą 9 tys. 520 mieszkańców. W ubiegłym roku zanotowaliśmy w gminie 
128 zgonów i tylko 78 urodzeń. Niepokojącym zjawiskiem jest również 
brak rąk do pracy. Wielu przedsiębiorców na to narzeka. Statystyczny po-
ziom bezrobocia nijak ma się do rzeczywistości.

Panie burmistrzu słyszałam, że w Gryfowie będzie organizowane Dol-
nośląskie Święto Plonów. Gmina ma wiele zobowiązań, a tu jeszcze taki 
dodatkowy wydatek…

Dożynki Wojewódzkie, których współgospodarzem jest Urząd 
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego na czele z marszałkiem  
Cezarym Przybylskim na realizację tego zadania poprzez uchwałę Sej-
miku Dolnośląskiego przeznaczył na ten cel 80 tys. zł. Gmina dołoży do 
tego ok. 20 tys. zł. Uważam, że Dożynki Dolnośląskie to znakomita pro-
mocja miasta i niecodzienna okazja do zaprezentowania dorobku gminy 
w tradycyjny sposób.

Jesteśmy świeżo po Kwisonaliach, jak ocenia pan tegoroczną edycję 
święta miasta?

Uważam i myślę, że nie jestem w tej opinii odosobniony, że były uda-
ne. Wysoko sobie cenię pracę stowarzyszenia Aktywny Gryfów, które 
organizowało Bieg Gryfitów i Cross Rowerowy. Ilość uczestników w obu 
była tak ogromna, że przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Dobrym 
pomysłem było Miasteczko rękodzielników w Przystani nad Kwisą. 
Różnorodność wystawców, towarów, szeroki asortyment gastronomicz-
ny, a także Festiwal Piwa Rzemieślniczego, spodobały się mieszkańcom 
i myślę, że warto kontynuować ten kurs na lokalność i regionalność.

Nie mogę nie zadać tego pytania: za kilka miesięcy odbędą się wybory 
samorządowe, czy podjął pan decyzję o kandydowaniu i czy stanie pan w 
szranki wyborcze?

Tak. Czuję się na siłach. Przemawia za mną wieloletnie doświad-
czenie, które nabyłem jako burmistrz Lubomierza i Gryfowa oraz poseł 
na Sejm RP. Chciałbym zakończyć zadania inwestycyjne, które zostały  
zapoczątkowane w ostatnich dwóch latach. Uważam, że stabilizacja w za-
rządzaniu gminą jest bardzo ważna. Od 1990 r. władze były co cztery lata 
zmieniane. To nie ułatwiało zarządzania gminą. W 2006 r. nastąpiła sta-
bilizacja na funkcji burmistrza i przewodniczącego Rady Miejskiej oraz 
zdecydowanej większości Rady, co pozwoliło na konsekwentną realizację 
przyjętej strategii gminy i kierunków rozwoju miasta na każde cztery lata.
Dziękuję za rozmowę.
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Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości Bibliote-
ka Publiczna organizuje różnego rodzaju przedsięwzięcia upamiętniające 
tę wspaniałą kartę w dziejach naszego państwa. W ubiegłym miesiącu 
ogłosiliśmy konkurs literacki „Jaka jesteś moja Polsko, czego Ci dziś trze-
ba” a od czerwca rozpoczynamy cykl warsztatów czytelniczych dla dzieci 
„Odzyskana Niepodległość”. 

12 czerwca gościliśmy w bibliotece przedszkolaki z grupy „Zajączki” 
z budynku przy ul. Przedszkolaków. Dla naszych 4-5 latków przygoto-
waliśmy spotkanie pt. „Kto ty jesteś? Polak mały”. Tytuł zaczerpnięto ze 
starego wiersza Władysława Bełzy, który jest wciąż aktualny. Scenariusz 
spotkania został ułożony na podstawie wydawnictw nabytych przez bi-
bliotekę specjalnie na tę okazję. Wykorzystaliśmy nowe tytuły: „Nasza 
paczka i niepodległość”, „Poznajemy Polskę z Bellonkiem”, „Kto ty je-
steś?, „Poradnik małego patrioty” oraz „Polak mały wiersze patriotyczne”. 
Wszystkie pozycje są bogato ilustrowane i dostosowane do wieku uczest-
ników spotkania. Podczas naszej lekcji patriotyzmu zaprezentowaliśmy 
dzieciom teksty o najważniejszych wydarzeniach z historii Polski, o wiel-
kich Polakach, polskim godle i polskiej fladze.

Przedszkolaki aktywnie brały udział w dyskusji na powyższe tema-
ty, chętnie zapoznawały się z przygotowanymi dla nich książeczkami. 
Dzieci kolorowały też polską flagę na kartkach, a prace zabrały do domu. 
W podziękowaniu za uczestnictwo maluchy otrzymały ordery uśmiechu 
i cukierki. 

Zachęcamy rodziców oraz dzieci do zapoznania się z wyżej wymie-
nionymi książeczkami. To niezbędniki małego Polaka- patrioty i małej 
Polki- patriotki. Znajdziecie je w gryfowskiej bibliotece. Zapraszamy!

W Uboczu również 
patriotycznie 

Pierwszaki są już pełnoprawnymi czytelnikami filii Biblioteki Pu-
blicznej w Uboczu. Dzieci, szczęśliwe i uśmiechnięte, otrzymały dyplo-
my oraz opaski inaugurujące ich wstąpienie do grona miłośników książki 
i biblioteki. Sprawdzianem dziecięcej dojrzałości czytelniczej była lekcja 
patriotyzmu, przeprowadzona w ramach warsztatów czytelniczych z cyklu 
„Odzyskana Niepodległość”. Były one przeprowadzone na podstawie no-
wych wydawnictw zakupionych przez Bibliotekę Publiczną. Dzieci z klasy 
I i II wykazały się imponującą wiedzą ze znajomości symboli narodowych. 
Kiedy usłyszały hymn narodowy wiedziały jaką zachować postawę. Umiały 
rozpoznać barwy narodowe na malowankach, które otrzymały. Wysłuchały 
z zaciekawieniem historii godła polskiego. Cieszy, że młodzi ludzie wiedzą 
tak dużo o swojej Ojczyźnie, która w tym roku obchodzi 100-lecie swojej 
niepodległości.

Joanna Czerwiec

Warsztaty niepodległościowe w bibliotece
Kto ty jesteś? Polak mały
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Była to IV ogólnopolska Noc Bibliotek czyli akcja promująca czy-
telnictwo i biblioteki. Z 8 na 9 czerwca  do biblioteki Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych   w Gryfowie Śląskim zawitało 28 
osób (uczniowie ZSOiZ im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim oraz za-
proszeni goście z Zespołu Szkół w Lubomierzu, wraz z opiekunką Moni-
ką Hołubowicz), aby uczestniczyć w akcji „RzeczpospoCzyta”, zorgani-
zowanej przez niżej podpisaną bibliotekarkę.

Dla naszej biblioteki była to okazja do atrakcyjnego i niekonwencjo-
nalnego pokazania swoich zbiorów, działań edukacyjnych, a nawet roz-
rywkowych, których punktem wyjścia było promowanie czytelnictwa 
i  sam kontakt z książką. Są to najważniejsze cele przyświecające akcji 
Nocy Bibliotek.
Program imprezy obejmował:
- oglądanie   filmu polskiego, który pół roku temu miał premierę kinową 
– „Tarapaty” w reż. Marty Karwowskiej, udostępnionego przez głównych 
organizatorów Nocy Bibliotek,
- nocne zwiedzanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gryfowie Śląskim,
- przegląd prezentacji multimedialnych: „Ilustracje polskich twórców – No-
blistów” oraz    „100 lat Niepodległej …poznajemy polską historię sprzed 
100 lat i tą bliższą” (przygotowanych przez Miłosza Ostrogę z kl. III Ti 
oraz Kacpra Rękawika z kl. I Ti).
- integrację grupy – gry planszowe oraz gra w karty pt.: „Flirt z Niepodległą” 
(to 28 kart i 280 zdań — cytatów z utworów wydanych w Polsce ok. 1918 r. 
oraz czytanych wówczas (i dziś) wierszy patriotycznych, otrzymanych przez 
głównych organizatorów Nocy Bibliotek.

Ponadto odbyły się: prezentacja nowości wydawniczych, karaoke, wy-
konywanie kolaży z kolorowych magazynów o dowolnej tematyce, pie-
czenie pizzy, dyskusja o ulubionej książce, rozwiązanie krzyżówki, ciche 
czytanie „do poduszki”.

Serdecznie dziękuję za przybycie naszym uczniom, którzy uczestni-
czyli ww. akcji oraz gimnazjalistom z Lubomierza, pani Monice Hołu-
bowicz za pomoc w przygotowaniu spotkania, a pani Marzenie Wojcie-
chowskiej, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gryfowie Śląskim, 
za umożliwienie wejścia w nocy do biblioteki, a tym samym, współtwo-
rzenie ogólnopolskiej akcji „RzeczpospoCzyta”.
       Agata Pender

18 maja w bibliotece Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodo-
wych w Gryfowie Śląskim odbyło się spotkanie z poetką, pisarką, autorką 
tekstów dla dzieci  oraz powieści dla dorosłych Elżbietą Śnieżkowską-
-Bielak. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z klasy I a i I o. 

Pani Elżbieta krótko opowiedziała o sobie oraz przeczytała młodzieży 
fragmenty swoich książek : Taniec z psychopatą, Smak błękitnego nieba, 
i r@ndki.pl.

Autorce udało się zaciekawić młodzież swoimi książkami. Po spo-
tkaniu niżej podpisana nabyła powieść pt. Taniec z psychopatą, tomiki 
wierszy pt. „Za firanką wiatru”, „Na pograniczach świtu”, zasilając tym 
samym księgozbiór biblioteczny.

Spotkanie autorskie 
z Elżbietą Śnieżkowską-Bielak

Noc Bibliotek, czyli RzeczpospoCzyta

W ZSOiZ w Gryfowie Śłąskim
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W SP w Uboczu
Językowi Geniusze

11 maja uczniowie klasy 1, Michał i Martynka pod opieką Moniki 
Maciejko wzięli udział w konkursie „Językowi Geniusze” organizowa-
nym w Zespole Szkół im. Świętej Jadwigi Śląskiej we Wleniu. Nasi mali 
podopieczni zmierzyli się testem z języka angielskiego obejmujący mate-
riał z klas I- III. Serdecznie dziękujemy mamie Michała, pani Agnieszce, 
za bezpieczny transport naszych uczniów do Wlenia i poświęcony czas. 

Integracja w Karkonoszach 
W sobotę 12 maja, pod opieką organizatora Andrzeja Całki, ucznio-

wie klasy siódmej zwiedzili Karkonosze z ich najwyższym wodospadem 
po polskiej stronie granicy – Kamieńczykiem. W wycieczce wzięli udział 
Wiktoria, Emilia, Małgosia, Marcel, Olaf i Kuba. Podróż do Szklarskiej 
Poręby odbyli koleją, a także... „busopociągiem”, gdyż na odcinku Jelenia 
Góra – Szklarska Poręba w związku z remontem torowiska działa auto-
busowa komunikacja zastępcza. Ze wszystkich atrakcji wycieczki nasi tu-
ryści najbardziej zapamiętali smak pieczonego oscypka z powidłami bo-
rówkowymi (pychota!) serwowanego na Rozdrożu pod Kamieńczykiem. 
Następna i ostatnia już w tym roku szkolnym wyprawa zaplanowana jest 
w czerwcu na królową Sudetów – majestatyczną Śnieżkę.

Klasa siódma w ZSOiZ w Gryfowie Śląskim
24 maja uczniowie klasy siódmej uczestniczyli w dniach otwartych 

zorganizowanych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 
w Gryfowie Śląskim. Na miejscu uczniowie mogli zapoznać się z ofertą 
edukacyjną placówki, jak i obejrzeć budynek szkoły. 

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie, a mamom uczennic klasy siód-
mej, paniom: Bernadetcie, Beacie oraz Urszuli za bezpieczny transport 
dzieci na miejsce wydarzenia.

Dzień Mamy w Oddziale Przedszkolnym
25 maja przedszkolaki z oddziału przedszkolnego świętowały Dzień 

Mamy. Dzieci słowem, piosenką oraz tańcem wyraziły miłość i wdzięcz-
ność swoim ukochanym mamom. Przedszkolaki miały okazję zaprezen-
tować przed gośćmi swoje umiejętności artystyczne, a podziękowaniem 
od mam były gromkie brawa. Po zakończonym programie artystycznym 
dzieci wręczyły swoim mamom piękne laurki i upominki własnoręcznie 
wykonane. Następnie odbyło się wspólne świętowanie przy stole ze słod-
kościami, o które zadbały mamy.

XII Festiwal Piosenki Religijnej 
i Patriotycznej im. Roberta Mizgiera 

26 maja nasi zdolni uczniowie tworzący zespół „Urocze Ubocze” wzię-
li udział w XII Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej im. Roberta 
Mizgiera w Uboczu. Dzieci zaprezentowały różne utwory ludowe, religij-
ne oraz patriotyczne zarówno w duetach jak i grupowo.Scenę na potrzeby 
Festiwalu udekorowała Rada Rodziców oraz nauczyciele i pracownicy 
szkoły.

Alan w finale powiatowego 
konkursu matematycznego

Z radością informuje-
my, iż nasz zdolny uczeń 
klasy VI Alan Kuś zajął 
II miejsce w XVI Powiato-
wym Konkursie Matema-
tycznym dla uczniów klas 
szóstych organizowanym 
w Szkole Podstawowej nr 
1 im. Jana Pawła II we 
Lwówku Śląskim. Gratu-
lujemy uczniowi i nauczy-
cielce matematyki Marii 
Swatkowskiej.

Zwiedzamy ZOO 
7 czerwca uczniowie z Oddziału Przedszkolnego, klas I – VII oraz 

nauczyciele wybrali się na integracyjną wycieczkę do ZOO we Wrocła-
wiu. Wycieczka okazała się wspaniałą lekcją przyrody, a wiadomości zdo-
byte podczas wyprawy na trwałe zapiszą się w pamięci podopiecznych.  
ZOO we Wrocławiu jest interesującym miejscem spędzania wolnego cza-
su, a sam obiekt skarbnicą wiedzy przyrodniczej całego świata. 

Monika Maciejko, Alicja Celejowska
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Dzień Dziecka w naszej szkole minął pod znakiem radości, zabaw 
i  zawodów sportowych. Krótko po godzinie ósmej cała społeczność 
szkolna zebrała się na placu apelowym, gdzie Dyrekcja oraz Burmistrz 
Gminy i Miasta Gryfów Śląski, pan Olgierd Poniźnik, złożyli wszystkim 
uczniom życzenia.

Sportową rywalizację zaplanowaną w tym dniu, poprzedził występ 
dziewczynek z klas piątych, które pod kierunkiem Pani Beaty Hryciew-
-Listwan, przygotowały kilka energicznych układów zumby. Następnie 
rozpoczęły się turnieje klas I-III oraz klas IV-VII o puchary Rady Rodzi-
ców. Konkurencje przygotowane na tę okazję, były nie lada wyzwaniem. 
W tym roku wśród uczniów nauczania początkowego zwycięstwo odnio-
sła klasa 1a (wych. Agnieszka Puchalska), zaś spośród uczniów starszych 
najlepsi okazali się reprezentanci klasy 5a (wych. Bożena Denisienko). 
Na terenie szkoły przygotowano dla dzieci szereg atrakcji. Jak co roku, na 
boisku rozłożone zostały dmuchane zamki ze zjeżdżalniami i trampolina-
mi. Cieszyły się one ogromnym zainteresowaniem a kolejki ciągle zapeł-
niały się nowymi osobami. W prezencie z okazji dnia Dziecka, uczniowie 
otrzymali od Rady Rodziców kosze wypełnione smakołykami.

Nowością podczas tegorocznego  festynu  był wielobarwny balon, któ-
ry pojawił się na terenie naszej szkoły. Tu szczególne podziękowania na-
leżą się pani Małgorzacie Dereń, przewodniczącej Stowarzyszenia Przy-
jaciel Gryfowskiej Szkoły Podstawowej, dzięki której pomocy  możliwe 
było rozlosowanie wśród 80-ciorga uczniów biletów na darmowy wzlot 
balonem.

Przy hali sportowej funkcjonowała kawiarenka, oferująca lody 
i  chłodne napoje. Niesłabnącym zainteresowaniem cieszyła się lote-
ria fantowa, organizowana przez Radę Rodziców. Mimo długiej ko-
lejki, uczniowie w nadziei cierpliwie czekali na uśmiech szczęścia 
i wyciągnięcie wymarzonej nagrody. Panie, obsługujące to stanowisko, 
pracowały bez wytchnienia, za co serdecznie Im dziękujemy. Jesteśmy 
niezmiernie wdzięczni Prezesowi firmy Jelenia Plast za bezinteresowną 
pomoc i życzliwość okazaną raz kolejny naszej szkole i dzieciom oraz 
przekazanie dużej ilości plastikowych pojemników, które przyciągały 
największą uwagę podczas losowania fantów.

Z ogromną przyjemnością gościliśmy po raz kolejny naszych przyja-
ciół z Raspenavy. Cieszymy się, że uczniowie wraz z opiekunami z za-
przyjaźnionej czeskiej szkoły, mogli dzielić się z nami radością i brać 
udział w atrakcjach przewidzianych dla dzieci w tym dniu.

Jak co roku była również możliwość pomalowania twarzy. Pani Be-
ata Wolar dokładała wszelkich stań i zdolności artystycznych, by pomóc 
dzieciom zmienić wygląd. Uczniowie mogli wybierać ulubione wzory 
i wcielać się w wybraną postać. Strzałem w dziesiątkę okazały się koloro-
we pasemka i wzory na włosach, które cieszyły się ogromnym zaintereso-
waniem i sprawiały dzieciom dużo radości.

Dzień Dziecka nie zakończył się jednak wraz z opuszczeniem szkoły 
przez ostatniego ucznia. Po południu zaczęła się druga część imprezy, do 
której zaprosiliśmy już nie tylko naszych uczniów, ale całą społeczność 
lokalną. W ramach tego przedsięwzięcia odbyły się pokazy taneczne, 
energiczna zumba, funkcjonowała kawiarenka oferująca przepyszne cia-
sta, napoje i chłodne przekąski. Oferowaliśmy również ciepłe kiełbaski 
z grilla.

Odbył się również konkurs „Mam talent”, podczas którego uczniowie 
prezentowali swoje umiejętności muzyczne, wokalne, recytatorskie.  
W korytarzu, przy hali, nadal można było skorzystać z malowania twarzy 
lub spróbować szczęścia w loterii fantowej. Pogoda pokrzyżowała nam nie-
co szyki. Warunki na zewnątrz niestety nie pozwoliły na ponowne rozłoże-
nie dmuchanych zamków i wzloty balonem. Pomimo tego i tak bawiliśmy 
się świetnie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które upiekły ciasto do ka-
wiarenki, działającej w trakcie Dnia Dziecka. Słodkie przysmaki przygo-
towali państwo: Elwira Ostrowska-Pastuch, Karolina Niebylska, Agnieszka 
Stec, Anna Jaszkiewicz, Kamila Łużna, Marta Namirowska, Barbara Cza-
piga, Edyta Sokołowska, Joanna Krawczyk, Marta Namirowska, Katarzyna 
Kozubek, Marta Rybotycka, Anna Matusewicz, Agnieszka Lewandowska, 
Joanna Grodecka, Iwona Koko, Agnieszka Musiał, Żaneta Kołodziejska, 
Agata Kowalkowska, Lucyna Kuźniarz, Anna Rybska, Elżbieta Pawliszak, 
Anna Walenciak, Magdalena Cybulska, Edyta Sokołowska, Marzena Ka-
sprzyk, Kamila Kasprzak, Marzena Szurmiej, Dagmara Dziwińska-Kie-
repka, Katarzyna Swastek, Anna Trościanko, Maja Koczorowska, Klaudia 
Kowalczyk, Monika Simon, Renata Przywarta, Malwina Szumisz-Otoo, 
Dorota Wawer, Hanna Wyrazik, Robert Sadowski, Małgorzata Ossowska

Nie sposób wymienić wszystkich osób zaangażowanych w organizację 
Dnia Dziecka w naszej szkole. Szczególne podziękowania kierujemy do 
Przewodniczącej Rady Rodziców, pani Małgorzaty Poprawy oraz rodzi-
ców, którzy włożyli mnóstwo energii, czasu i starań w to, aby impreza 
była udana. Serdecznie dziękujemy Państwu: Ewie Niebylskiej, Kamili 
Kacprzak, Ryszardowi Sułtanowskiemu, Dorocie Grabskiej, Annie Reut, 
Edycie Sokołowskiej, Agacie Kowalkowskiej, Marcie Haczeli, Barbarze 
Pastuch, Annie i Dominikowi Korpysom, Annie i Jackowi Rybskim, Miro-
sławie i Jerzemu Horbaczom, Joannie Kuczyńskiej.

Jesteśmy wdzięczni również wszystkim, którzy oddali fanty na loterię. 
Były to bardzo atrakcyjne nagrody, z których cieszyły się dzieci. Wszyscy 
Państwo przyczyniliście się do wspaniałego świętowania tej uroczystości. 
Mamy nadzieję, że z naszymi uczniami pozostaną radosne i przyjemne 
wspomnienia. Zapraszamy już za rok!

 
E. Fedczyszyn

Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej nr 1
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Książka na czerwiec
„Czytał wszystko, łącznie z ogłoszeniami 
i nekrologami. Te ostatnie zostawiał sobie na koniec, 
na deser. Zawsze wprawiały go w dobry nastrój: Inni 
poumierali, a ja wciąż żyję-cieszył się nieustannie,  
starając się nie myśleć o tym, ile mu jeszcze zostało.”

Jak mówi znane przysłowie: „Cudze chwalicie swe-
go nie znacie” i tak w dużej mierze jest niestety z polską 
literaturą. Sięgamy po pisarzy brytyjskich, amerykań-
skich czy skandynawskich, a nie zdajemy sobie sprawy, 
jakie perełki możemy znaleźć wśród polskich autorów. 
Osobiście kocham rodzimych pisarzy miłością absolut-
ną, jednak wbrew powszechnej opinii, że Polacy potra-

fią pisać tylko kryminały, uważam, że literatura polska powieścią obyczajową 
stoi. I dziś, przychodzę do Was z moim najnowszym odkryciem, którym jest 
„Szalona wiosna” Aleksandry Tyl. 

Dorota – zwariowana, odważna i nieco nieokrzesana kobieta musi zmie-
rzyć się z nową rzeczywistością: straciła pracę, ukochany mężczyzna zostawił 
ją dla innej, a na domiar złego wracając z imprezy zostaje napadnięta i okra-
dziona i tylko kompletnym zbiegiem okoliczności trafia do szamana, który 
twierdzi, że potrafi przenosić świadomość człowieka do innego ciała. Dorota, 
nie zastanawiając się długo postanawia skorzystać z okazji i zemścić się na 
swoim byłym, przenosząc się do ciała jego obecnej partnerki. Brzmi absur-
dalnie? Wyobraźcie sobie zatem, co się stanie, gdy świadomość Doroty w wy-
niku pomyłki trafi do ciała zupełnie obcego mężczyzny? Jedno jest pewne: 
Tu nie ma miejsca na nudę i mam nadzieję, że sami się o tym przekonacie. 

Sandra poleca

Aleksandra Tyl
Szalona wiosna

„Szalona wiosna” to ostatnia już, czwarta część serii, jednak nie znaczy 
to, że jeśli nie przeczytaliście wcześniejszych części, to nie możecie po nią 
sięgnąć, wręcz przeciwnie; książkę, nawet jako samodzielną powieść czyta 
się naprawdę dobrze i nie ma najmniejszych problemów z odnalezieniem 
się w fabule, czego sama jestem najlepszym przykładem, gdyż jest to moje 
pierwsze spotkanie z twórczością autorki. 

 Aleksandra Tyl ma naprawdę lekkie pióro, posługuje się prostym języ-
kiem, ale włada nim perfekcyjnie tak, że czytelnik wręcz pochłania kolejne 
strony. Duży plus należy się również za konstrukcję książki, a mianowicie, 
podział na rozdziały, co jest obecnie coraz rzadziej stosowane, a znacznie 
ułatwia czytanie, zwłaszcza kiedy nie możemy pozwolić sobie na zarwa-
nie nocy z lekturą w ręce i musimy znaleźć odpowiedni moment na prze-
rwanie czytania. Jedyny minus, jaki zauważyłam w całości to zakończenie.  
Po tak barwnej, wartkiej akcji spodziewałam się na koniec jakiś fajerwer-
ków, a tego mi niestety zabrakło. 

 „Szalona wiosna” to niezwykle lekka, pozytywna i nieco zwariowana 
powieść o kobietach, życiowych zakrętach i relacjach damsko-męskich, 
która bawi, ale również wzrusza, a sama autorka pokazuje, że nawet w przy-
padku powieści obyczajowych, w których powiedziano już naprawdę wiele 
i wydawałoby się, ciężko będzie wymyślić coś nowego, można wprowadzić 
powiew świeżości i sprawić, że czytelnik dostaje w swoje ręce książkę, nie-
podobną do niczego co wcześniej czytał. Zdecydowanie polecam wszyst-
kim miłośniczkom powieści obyczajowych, a sama lecę nadrabiać zaległo-
ści i biorę się za wcześniejsze części serii. 

Oprac. Sandra Gałka

W przeddzień Kwisonaliów, 1 czerwca w galerii Biblioteki Publicz-
nej odbył się wernisaż fotografii i grafiki Mariusza Dragana. Była to 
pierwsza wystawa indywidualna znanego z działań wolontariackich na 
terenie gminy prezesa stowarzyszenia „Awantura”. Wernisaż odwiedzi-
ło wielu gości, wśród których byli m.in. nadburmistrz Bischofswerdy dr 
Holm Grosse wraz z delegacją z partnerskiego miasta, burmistrz Olgierd 
Poniźnik, wielu samorządowców, przedstawicieli instytucji gminnych 
oraz ościennych miast m. in liczna delegacja z Powiatowej Biblioteki Pu-
blicznej w Lwówku Śląskim. Wernisaż odwiedziła też liczna grupa przy-
jaciół artysty, fotografików i filmowców. Wystawę można oglądać w go-
dzinach pracy Biblioteki Publicznej do końca wakacji.

O autorze:
Działacz społeczny, organizator koncertów, imprez kulturalnych 

i ekologicznych, grafik. Od 2007 roku prezes stowarzyszenia Awantura, 
wraz z którym podjął się wielu działań na rzecz gminy Gryfów Śląski. 
W przeszłości był dziennikarzem portalu gryfow.info, Kuriera Gryfow-
skiego, Powiatowego Kuriera Lwóweckiego, okazyjnie pisał artykuły do 
innych wydawnictw. W Kurierze Gryfowskim prowadził dział Gryfow-
skie Odloty. Fotografuje i filmuje od 2002 roku, kiedy to za ciężko uciu-
łane pieniądze kupił swoją pierwszą cyfrówkę firmy Minolta. 

Interesuje go fotografia dokumentalna, portretowa i architektura 
(głównie budowle, o których zapomniała ludzkość, a przypomina sobie 
o nich natura). Zakres tematów jest na tyle szeroki, że śmiało można to 
określić jako poszukiwanie swojego własnego fotograficznego „ja”. Do tej 
pory jego prace pojawiły się na kilku wystawach zbiorowych, a zdjęcia 
były publikowane na portalach internetowych i w magazynach. Oprócz 
fotografii interesuje się również filmem i efektami specjalnymi, realizując 
krótkie formy filmowe i animacje. W marcu 2018 roku w plebiscycie sms 
Gazety Wrocławskiej zdobył tytuł Osobowość Roku powiatu lwówec-
kiego w kategorii Kultura, a 2 czerwca podczas inauguracji Kwisonaliów 
odebrał Złotą Rybkę za całokształt działań wolontariackich na rzecz 
gminy Gryfów Śląski.

Ład-nie-Ład w bibliotece

OGŁOSZENIE O WYKAZACH
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że wyka-
zy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użyt-
kowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę w roku 2018 
znajdują się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Mia-
sta Gryfów Śląski oraz na stronie internetowej www.gryfow.pl  
i www.bip.gryfow.pl w zakładce nieruchomości.
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Po Jubileuszowej Eucharystii XXX-lecia Święta Matki w kościele p.w. 
Matki Bożej Miłosierdzia w Jeleniej Górze - Cieplicach pod przewod-
nictwem i z homilią Jego Ekscelencji ks. bp. Antoniego Długosza, na 
placu uroczyście otwarto Święto Matki. Jako pierwszy na scenie wystą-
pił Zespół "Podgórzanie", który już od 30-tu lat bawi śpiewem i tańca-
mi uczestników Święta Matki, będąc  skutecznym ambasadorem gminy 
Mirsk i Powiatu Lwóweckiego. Występ Zespołu "Podgórzanie" jak zwy-
kle był udany i przypadł gościom do gustu.  

 Stowarzyszenie Święta Matki uhonorowało  szefową zespołu Teresę 
Malczewską okolicznościową statuetką. To nie jedyny akcent z powiatu 
lwóweckiego na  święcie. Statuetką uhonorowano także prowadzącego 
uroczystość Olgierda Poniźnika burmistrza Gryfowa Śląskiego oraz po-
chodzącego z Wojciechowa prof. Wojciecha Witkiewicza dyrektora Wo-
jewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. 

Zdzisław Mirecki

Był rok 1976, w Lwówku Śląskim powstał kabaret „Bo grupa 7 to wła-
śnie my”. W TVP emitowano program, który miał za zadanie kształcenie 
artystów amatorów. Prowadzącym był pan profesor Aleksander Bardini. 
Szef grupy 7 zgłosił swój kabaret do programu. Wkrótce zespół otrzymał 
zaproszenie, pojechał do warszawy i wystąpił w telewizji. Kabaret spodo-
bał się profesorowi Bardiniemu do tego stopnia, że przyjechał do Lwówka 
Śląskiego i spotkał się z chłopakami w Powiatowym Domu Kultury.

Program w TVP rozsławił kabaret w okolicy. Na tej popularności, jak 
i oczywiście na świetnych skeczach i umiejętnościach, kabareciarze wy-
stępowali z sukcesem przez trzy lata. Następnie chłopcy rozjechali się 
po świecie. W tym czasie solo występował w TVP u prof. Bardiniego 
z repertuarem Asnyka Jan Bodak (fot. poniżej). 

Po 42 latach miło wspominam tych młodych artystów, którzy byli 
uczniami w kółkach amatorskich u pana Włodzimierza Bondaryka 
w Domu Harcerza w Lwówku Śląskim.

Zygmunt Bodak

Na zdjęciu od lewej: Marek Tobiasz, prof. Aleksander Bardini,  
Jarosław Kuczerawa i Jan Bodak. Zdjęcie zostało wykonane w Powiato-
wym Domu Kultury w Lwówku Śląskim.

Na Święcie Matki w Cieplicach

Był taki zespół...
Jak co roku, w Cieplicach 27 maja na placu przez hotelem odbyła się 

parada starych rowerów czyli Rowerowa parada retro. Kapela tradycyjnie 
już brała udział w tej świetnej imprezie. Chłopaki śpiewały i grały bawiąc 
przebierańców, a muzyka niosła się na całe Cieplice. W tym samym dniu, 
w godzinach popołudniowych, przy kościele w Cieplicach odbywała się 
impreza związana z Dniem Matki, w której Kapela wraz z innymi zespo-
łami brała udział i prezentowała się na estradzie.

Zygmunt Bodak

Kapela w maju
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Strażacy Ochotnicy z Miasta i Gminy Gryfów Śląski  OSP KSRG 
Gryfów Śląski, OSP Proszówka, OSP Młyńsko, OSP Ubocze, OSP 
Rząsiny, OSP Wolbromów, OSP Krzewie Wielkie  świętują!

12 maja w Proszówce wspólnie obchodziliśmy Dzień Strażaka.  
Zaczęliśmy uroczystym pochodem spod gryfowskiej remizy pod figurę 
św. Floriana. Potem uczyniliśmy duży hałas i przejechaliśmy pod eskortą 
gryfowskiej Policji do Proszówki na Górę św. Anny, na mszę św. w in-
tencji wszystkich strażaków, którą odprawił ksiądz proboszcz Krzysz-
tof Kurzeja. Miło nam było, gdy usłyszeliśmy dużo serdecznych słów 
od dyrektor Biura Senatorskiego Rafała Ślusarza pani Urszuli Magi, 
od przewodniczącego Rady Miejskiej Roberta Skrzypka, sekretarza 
Jerzego Andrzejczaka  oraz prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego OSP 
RP  Tadeusza Jagiełły. Odznaką  „Strażak Wzorowy” został odznaczony 
Naczelnik OSP Proszówka Sebastian Zajączkowski.

Razem z nami świętowali zacni goście: Strażacy – Hasiči z Raspe-
navy, Komendant Komisariatu Policji komisarz Wojciech Czafurski, 
aspirant sztabowy Mateusz Królak, załoga Patrol-Med z Patrykiem Bo-
bikiem na czele, przedstawiciele władz miasta, radni gminy oraz rodzi-
ny naszych wspaniałych strażaków. Dziękujemy naszym sponsorom, któ-
rych pomoc okazała się nieoceniona: Dariusz i Marek Niebieszczańscy,  
Arkadiusz Orlita, Janusz Niebieszczański ABI-POL, Piekarnia Kownacki  
z Olszyny, Stanisław Sawczak, AUTO MOTO-KAR Bogumiła  
Karaczun i Gabinet Kosmetyczny Dominika Brodawka, Stowarzyszenie 
Rozwoju Proszówki. 

Strażacy świętują

Kamila Zajączkowska
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Miło nam poinformować, iż młodziki Akademii Piłkarskiej Gryfów 
Śląski na 5 kolejek do końca rozgrywek zapewniły sobie awans z ligi te-
renowej młodzików do ligi okręgowej. Warto dodać, iż gramy o 1-2 lata 
młodszym rocznikiem, a tylko 3 zawodników jest z rocznika 2005.

Wygrywając ligę chłopcy uzyskali kolejny szczebel rozwoju piłkar-
skiego, grę na lepszych boiskach, rywalizację z jeszcze lepszymi druży-
nami. Gratulujemy. 

Jeżeli jesteś zainteresowany grą w naszym klubie lub masz dziecko 
w wieku 4-14 lat prosimy o kontakt z trenerem pod numerem telefonu 
507828309. 

Miło nam poinformować, iż kolejny wygrany turniej zanotowali mło-
dzi piłkarze AP Gryfów Śląski. Tym razem orliki (kat. U-11) wygrały 
międzynarodowy turniej w Zawidowie pod hasłem: „MINIMUNDIAL 
- Przez Zawidów do Rosji”. W turnieju wystąpiło 8 drużyn podzielonych 
na dwie grupy. 

Wynik meczów grupowych:
AP Gryfów – Granica Bogatynia 2:1; bramki: Gajewski Kacper x2
AP Gryfów – Ostritzer BC 5:2; bramki: Gajewski Kacper x4, 
Bzdęga Oliwier; 
AP Gryfów – Piast Zawidów 3:0; bramki: Gajewski Kacper x3
Półfinał: Ap Gryfów – Slovan Frydlant 4:0; bramki: Gajewski Kacper x3, 
Ośmiałowski Jakub;
Finał: AP Gryfów – Granica Bogatynia 3:1;
bramki: Gajewski Kacper x2, Bzdęga Oliwier
Indywidualnie wyróżniony został – Kacper Gajewski – król strzelców

Zwykła awantura domowa zakończyła 
się odzyskaniem przez policjantów skradzionego Audi
Dyżurny Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim otrzymał zgłosze-

nie o nieporozumieniu i awanturze domowej. Na miejsce w trybie pil-
nym, czyli przy użyciu sygnałów uprzywilejowania, udał się patrol policji.  
Ze względu na uzyskane informację, iż we wskazanym miejscu docho-
dzi do agresji i zagrożone jest ludzkie życie policjanci zdecydowali się na 
użycie sygnałów.

Po przyjeździe na miejsce w miejscowości Wieża koło Gryfowa Ślą-
skiego zastano trzy osoby: kobietę lat 47 i dwóch mężczyzn 36 i 57 let-
nich. Wszyscy byli mocno pijani, u jednego z nich nie było możliwości 
nawet zbadania, ponieważ urządzenie wskazywało koniec skali. Osoby 
te zaczęły wzajemnie oskarżać się o awanturę wskazując, iż z uwagi na 
rękoczyny wybita została szyba w oknie. Jak się okazało, podczas wspól-
nego obiadu od słowa do słowa doszło do awantury, a osoby będące na 
miejscu interwencji nawet już nie pamiętały o co. Uczestnicy awantury 
zostali wylegitymowani z czego młodszy z mężczyzn, który oczekiwał na 
policjantów w zaparkowanym na posesji pojeździe audi zobowiązał się do 
udania do swojego miejsca zamieszkania.

Policjantów zaciekawił jednakże pojazd Audi A3, który stał zaparko-
wany na posesji, ponieważ nie miał on tablic rejestracyjnych. Funkcjona-
riusze postanowili sprawdzić dokładnie w policyjnych bazach po numerze 
VIN do kogo należy ww. pojazd. Jak się okazało, intuicja policjantów nie 
zawiodła, po chwili otrzymali oni informację z niemieckiej bazy pojaz-
dów utraconych, że pojazd ten został kilka dni wcześniej skradziony na 
terenie Niemiec. Pojazd został natychmiast zabezpieczony. Na miejsce 
przybyli także policjanci kryminalni którzy rozpoczęli wyjaśnianie oko-
liczności zdarzenia. Zatrzymany został młodszy z mężczyzn i osadzony 
w policyjnym areszcie. W dalszym ciągu trwają ustalenia jak pojazd zna-
lazł się na terenie posesji w Polsce.

Wpadł ze „sreberkiem”
17 maja w godzinach popołudniowych policjanci z Gryfowa Śląskiego 

przy wsparciu kolegów z Lwówka Śląskiego przeprowadzili zwiększone 
kontrole pod kątem dystrybucji narkotyków.

Około godziny 17 na parkingu przy Placu Kościelnym w wyniku kon-
troli mieszkańca Ubocza policjanci ujawnili tzw. „sreberko”. Jak się oka-
zało, 23 letni mężczyzna miał przy sobie metamfetaminę w ilości trzech 
porcji. 

Oczywiście sprawa posiadania narkotyków trafi do sądu, ale zatrzy-
manym zajmą się także policjanci kryminalni których zadaniem będzie 
ustalenie wszystkich szczegółów obrotu narkotykami.

Agresywne zachowanie na drodze? Zgłoś to!
Jeśli byłeś świadkiem agresywnego zachowania ze strony innego 

uczestnika ruchu drogowego na terenie województwa dolnośląskiego - 
POWIADOM NAS!!!

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu uruchomiła specjalną 
skrzynkę poczty elektronicznej: stopagresjidrogowej@wr.policja.gov.pl
na którą można przesyłać linki, filmy lub zdjęcia zawierające rażące na-
ruszenia przepisów ruchu drogowego, a także przejawy agresji ze strony 
uczestników ruchu drogowego
W celu skutecznego ścigania sprawców naruszeń w ruchu drogowym z ma-
teriałem należy przesłać następujące informacje:
data, godzina i miejsce zdarzenia (miejscowość, nr drogi/ulica),
dane dotyczące pojazdu: numer rejestracyjny, marka,
dane zgłaszającego: imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon kon-
taktowy. Jeżeli nie potrafisz przesłać pliku z uwagi na jego rozmiar, który 
przekracza limit serwera – przekaż materiał w najbliższej jednostce Policji.

WAŻNA INFORMACJA:
Przesyłając materiał filmowy na adres stopagresjidrogowej@wr.poli-

cja.gov.pl wyrażasz zgodę na jego wykorzystanie (w tym upublicznienie) 
w celach działań profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego (cechy identyfikacyjne pojazdów, wizerunki uczestników zostaną 
zasłonięte w sposób zapewniający ochronę danych osobowych).

Awans Młodzików 
do Ligi Okręgowej

Orliki Akademii Piłkarskiej 
Mistrzami Świata 
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