Narodziny artysty

Warto było przyjść w piątek 21 marca na
wernisaż „Gdy węgiel był złotem” zorganizowany przez Towarzystwo Miłośników Gryfowa
Śląskiego. Był on niewątpliwie wydarzeniem artystycznym oraz spotkaniem inteligentnych ludzi
interesujących się sztuką. Tak zatytułowana wystawa fotograficzna naszego kolegi i artysty zarazem Lecha Seremaka, nawoływała do dyskusji
i zadumy nad losem ludzi w małych miasteczkach. Lech Seremak to człowiek urodzony w
Gryfowie Śląskim. W roku 1954, jak wielu
naszych obywateli, wyjechał z naszego miasteczka do pracy w kopalniach Górnego Śląska.
Magnesem były dobre zarobki oraz szansa na
szybsze otrzymanie mieszkania. Szkoły górnicze
wabiły uczniów i przyszłych adeptów górniczych
stypendiami około 500 zł miesięcznie, co było
wówczas sumą nie do pogardzenia. Aparat marki
„Zenit” kupiony przez Lecha w 1975 roku spowodował, że fotografia stała się jego drugą pasją
trwającą do dziś. Dzięki temu mamy unikalne
zdjęcia z podziemnych szybów i widoczny trud
górników. Zdjęcia wykonane przez Lecha to małe
arcydzieła. Prosty w konstrukcji aparat Zenit
i klisza a efekt niespodziewany.

Warto przyjść i zobaczyć unikalne zdjęcia,
które nie kłamią. Widać wysiłek, pot i napięcie
towarzyszące codziennej górniczej harówie.
Cieszymy się, że Lechu Seremak jest członkiem

Towarzystwa Miłośników Gryfowa, gdyż nie da
się ukryć, że wniósł w pracę naszej sympatycznej grupy nową fotograficzną jakość. Lechu, tak
trzymaj!
Wystawy i wernisaże oraz inne zdarzenia kulturalne traktujące o historii naszej małej ojczyzny organizowane przez nasze Towarzystwo Miłośników Gryfowa Śląskiego zadaje kłam opinii
- „że w Gryfowie to nic się nie dzieje”. Dzieje się.
Trzeba tylko czytać plakaty na tablicy ogłoszeń,
zajrzeć do internetu i przychodzić, gdy dostaje
się do ręki zaproszenie, bo tego wymaga dobre
wychowanie i kultura. Ściskanie w ręku pustej,
blaszanej puszki po piwie i gderanie, że Gryfów
to dziura – nie jest alibi dla prawdziwych ziomali.
PS.
Dziękujemy niezawodnemu panu Jerzemu Horbaczowi za słodkości z Jego piekarni, które okazały się dodatkowymi artystycznymi doznaniami
podczas wernisażu.
Jan Wysopal

Ćwierć wieku Gryfowskiej Kapeli Podwórkowej

Kapela powstała w 1987 roku. W pierwszym składzie występowali:
Zygmunt Bodak – akordeon, kierownik zespołu, Ryszard Spieżak – gitara,
Ryszard Mielniczyn – bajo, Stanisław Czajkowski – skrzypce, Aleksander
Markowski – tara, Zbigniew Cybulski – bęben, Justyna Bodak, Mariusz
Baszak. W trakcie istnienia kapli grali m.in.: Józef Nowicki, Jan Żuk, Stefan Błaszków, Bogdan Sołoniewicz, Bronisław Kamiński, Jan Olborski,
Krzyś Żuk, Zbigniew Buczkowski, Józef Stroński, Adam Prochownik,
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Stanisław Baszak, Kazimierz Witel. Obecny skład Gryfowski Kapeli
Podwórkowej: Wiesław Dąbrowski – bajo, Bolesław Jankowski – bęben,
Waldemar Wróbel – gitara, Marian Szlak – tara, śpiew, Józef Zając –
skrzypce, Zbigniew Cybulski – tamburyn, Zygmunt Bodak – akordeon,
śpiew, kierownik kapeli.
Kapela w repertuarze posiada ponad 100 piosenek folkloru ulicznego.
W czasie istnienia dała ponad 150 występów.
Zygmunt Bodak

Lidia Geringer
de Oedenberg
w Gryfowie
Śląskim
W sobotnie popołudnie 22 marca w „Hotelu nad Kwisą” Gryfowie Śląskim odbyło się
spotkanie mieszkańców gminy z europosłanką
Lidią Geringer de Oedenberg. Podczas spotkania
pani poseł omówiła bieżącą pracę Parlamentu
Europejskiego, aktualną sytuację polityczną
w Unii Europejskiej oraz najważniejsze zagadnienia polityki zagranicznej. Pod koniec spotkania przewidziano czas na zadawania pytań i dyskusję, z czego uczestnicy skwapliwie skorzystali,
zarzucając panią poseł pytaniami, dotyczącymi
m. in. polityki Unii w sprawie Ukrainy i Turcji
oraz bezpieczeństwa w internecie.
Organizatorem spotkania było Społeczne
Biuro Poselskie Lidii Geringer de Oedenberg w
Gryfowie Śląskim.
M.
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W gryfowskiej galerii:
malarz i specjalista od feng shui

Zapraszamy państwa serdecznie na wernisaż wystawy malarstwa
i rysunku Ireneusza Mielca. Data: 25 kwietnia (piątek) o godz.
17.00. Miejsce: Biblioteka Publiczna – galeria ECKI.
Organizator: Biblioteka Publiczna.
Kilka słów o autorze:
Z wykształcenia jest malarzem. Ukończył malarstwo na Wydziale
Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie kształcił się m.in.
pod okiem prof. Stanisława Kortyki. Posiada wiele zainteresowań i pasji, jedną z nich jest feng shui.
Jest certyfikowanym ekspertem w tej dziedzinie. Przygodę z feng
shui rozpoczął ponad 20 lat temu. W swojej pracy korzysta z umiejętności i wiedzy zdobytej na wielu kursach z zakresu feng shui oraz
radiestezji, reiki, metody Silvy. Około 15 lat zajmował się karate, najpierw jako uczeń a następnie instruktor, poznał również jogę. Na swojej
drodze życia spotkał wspaniałego człowieka Dadę Vaditananda, który
nauczył go medytacji. Zwieńczeniem zainteresowań było ukończenie
z wynikiem celującym Akademii Feng Shui we Wrocławiu. W marcu
2002 roku obronił pracę dyplomową napisaną pod kierunkiem prof.
dr hab. Zbigniewa Królickiego. W dowód uznania za jakość ekspertyz
w 2003 roku otrzymał zaszczytny tytuł Eksperta Roku. Jego obrazy są
Ireneusz Mielec – Dwa kolory
wykorzystywane w aranżacji przestrzeni wg feng shui.
M.
Technika: ołówek, kredka, Format: 70x100, Rok: 2011

Poradnik logopedyczny cz. III

Rozpoczynając drugi rok życia, dziecko posługuje się najczęściej kilkoma lub kilkunastoma wyrazami. Często jest tak, że lwią część z nich
rozumieją tylko domownicy. Bywa, że spotyka się dwuletnie dzieci, które
dysponują znacznie bogatszym słownikiem. Łatwo rozpoznać mowę dwulatka – większość wypowiadanych spółgłosek jest w charakterystyczny sposób zmiękczana- to spowodowane jest typowym w tym wieku unoszeniem
masy języka ku górze. Co prawda ten specyficzny nawyk z czasem zanika,
ale potrafi tak zauroczyć rzesze babć, cioć, że przejmują one ten sposób
mówienia i w ten sposób komunikują się z dzieckiem. To błąd. Do malucha
należy mówić normalnie, bo w przeciwnym razie utrwalamy tylko nieprawidłowe wzorce.
Dziecięce komunikaty najlepiej rozumieją osoby spędzające z nim
najwięcej czasu – matka, ojciec, babcia. Ważne jest, aby dwulatek czuł,
że są one rozumiane. Tylko wtedy, gdy będzie widział reakcję odbiorcy,
poczuje motywację, aby podejmować trud produkowania mowy.
W trzecim roku życia dziecka system językowy rozwija się diametralnie
szybko. Regularnie zaczynają pojawiać się ważne kategorie językowe: dziecko odmienia przez przypadki, wprowadza przyimki. Pod koniec trzeciego

roku potrafi zbudować zdanie złożone. Błędy fleksyjne trzylatek eliminuje
stopniowo. Potrafi na tym poziomie zakomunikować swoje potrzeby, zapytać o interesującą rzecz. Trzylatek powinien więc wymawiać samogłoski
ustne i nosowe (w mowie mogą występować pewne odstępstwa, na przykład
zamiana a-o, e-a, i-y), spółgłoski wargowe: twarde i zmiękczone – (m, mi,
b, bi, p, pi), wargowo- zębowe: twarde i zmiękczone (f,fi,w,wi), środkowojęzykowe (ś, ć, ź, dź), tylnojęzykowe: twarde i zmiękczone (k, g, ki, gi), szczelinowe ch, przednojęzykowo-zębowe: t, d, n, przedniojęzykowo- dziąsłowe:
l, li. W tym wieku mogą pojawiać się przedniojęzykowo – zębowe: s, z, c, dz
oraz przedniojęzykowo-dziąsłowe: sz, ż, cz, dż, pojawiają się również głoski
j oraz ł. Trzylatek potrafi prawidłowo wypowiedzieć wiele głosek w izolacji,
w mowie spontanicznej zamienia je jednak na łatwiejsze pod względem
artykulacyjnym.
Dlaczego prawidłowy rozwój języka jest tak ważny? Dziecko uzyskuje dzięki niemu poczucie bezpieczeństwa, może oswajać rzeczywistość,
przyjmować jej normy, zasady spokojnie, bez stresu. Łatwiej sprosta
społecznym, emocjonalnym oraz werbalnym wymaganiom, które niebawem postawi przed nim szkoła.
Małgorzata Szczepańska
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Podwójne
zwycięstwo
Gryfowa Śląskiego

Zakończyła się pierwsza edycja konkursu
„Tona książek do rozdania” organizowanego
przez właściciela serwisu NowoWydane.pl –
Centralny Katalog Wydawców i Wydawnictw.
Wyniki konkursu dla osób na bieżąco śledzących
strony serwisu nie są zaskoczeniem. Mieszkańcy
Gryfowa Śląskiego po raz kolejny pokazali, że są
najlepsi.
WYNIKI KONKURSU
W KATEGORII INSTYTUCJE
W kategorii instytucje uczestnicy Konkursu „Tona
książek do rozdania!” oddali 975 491 głosów.
I miejsce – nagroda 150 kg książek
➢ Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim – 249 742 głosy
II miejsce – nagroda 100 kg książek
➢ Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 7
w Gliwicach 149 242 głosy
Trzy III miejsca – nagrody po 50 kg książek
➢ Szkoła Podstawowa nr 19 im Mieszka I
w Białymstoku – 138 557 głosów
➢ Miejska Biblioteka Publiczna
w Brzegu – 102 783 głosy
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
➢ w Gdańsku Filia w Kwidzynie –85 458 głosów
Kolejne miejsca zajęli następujący uczestnicy:
➢ Biblioteka Zespołu Szkół we Wleniu – 1453 głosy
➢ Szkoła Podstawowa w Zbylutowie – 182 głosy
WYNIKI KONKURSU W KATEGORII
PLACÓWKI DO OBDAROWANIA
W kategorii placówki do obdarowania uczestnicy Konkursu „Tona książek do rozdania!” oddali
170 842 głosy
I miejsce – nagroda 150 kg książek
➢ Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gryfów
Śląski – 65 378 głosów
II miejsce – nagroda 100 kg książek
➢ Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum
im. Łukasza Ewangelisty w Cieszynie – 34 558
głosów
Trzy III miejsca – nagrody po 50 kg książek
➢ Biblioteka Szkoły Podstawowej w Bobrownikach – 30 939 głosów
➢ Koło nr 2 Macierzy Ziemi Cieszyńskiej „Mały
Jaworowy” w Cieszynie – 9381 głosów
➢ Biblioteka Szkolna Publicznej Szkoły Podstawowej w Murowie – 7587 głosów
GRATULUJEMY
Źródło: lwowecki.info

Demograficzne niepokoje
Nasze społeczeństwo się starzeje. Takie spostrzeżenia w ostatnim czasie nasuneły się władzom
Gryfowa, które porównały liczbę mieszkanców miasta i gminy na przestrzeni minionych dwudziestu
lat. – Wg danych jakie posiadamy z lat poprzednich, możemy powiedzieć, że liczba mieszkańców Gryfowa dochodziła już do 11 tys. – wylicza burmistrz Olgierd Poniźnik. – W 1995 roku mieliśmy ok. 10973
mieszkańców. Obecnie ich liczba wynosi zaledwie 9943 osoby, a jeszcze rok temu było to 10039.
Na koniec 2013 rku w Gryfowie odnotowano aż 133 zgony, co przy 77 urodzeniach jest liczbą
wprost niepokojącą. Wśród miejscowej populacji wyraźnie dominują kobiety i jest ich 5155, natomiast mężczyzn 4788. – Z pewnością ten dramatyczny spadek jest związany z tym ujemnym bilansem,
ale także z emigracją zarobkową – podkreśla Olgierd Poniźnik. – Niestety nie mamy za bardzo na to
wpływu. Możemy jedynie sprzyjać teorzeniu nowych mijesc pracy i zachęcać do osiedlania się w granicach naszej gminy. Rok 2014 obfituje poza tym w 21 dziewięćdziesieciolatków, a jeśli dobrze pójdzie to
8 grudnia miejscowa społeczność obchodzić będzie 100-lecie mieszkanki Wieży, a to – jak mówi Olgierd
Poniźnik – w Gryfowie rzadko się zdarza i podkreśla, że osobiście takiego jubileuszu nie pamięta.

Dziękujemy za 150 kg książek
Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym
czytelnikom i sympatykom, którzy przez kilka
miesięcy cierpliwie i z oddaniem głosowali na
naszą bibliotekę. Czujemy się wzruszeni i ogromnie Wam wdzięczni. Każdy z 65 378 głosów, który
oddaliście na naszą instytucję, poczytujemy sobie
za zaszczyt i wyróżnienie, bo dla nas to nie było
zwykłe klikanie, ale pamięć o naszej bibliotece
i pomoc dla niej.
Szczególne podziękowania kierujemy na ręce
pani Agaty Pender – nauczyciela- bibliotekarza
w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Ślaskim, za zgłoszenie nas do
konkursu i wsparcie w głosowaniu.
Pracownicy Biblioteki Publicznej
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Dobry czas dla zabytków

Początek tego roku to bardzo dobry czas dla
gryfowskich zabytków. Renowacji poddana zostanie fontanna w rynku, a także ambona i grupa
ukrzyżowania w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej.
4 kwietnia rozstrzygnie się przetarg na rewitalizację rynku, w tym także na zabytkową fontannę.
To bardzo ciekawy obiekt. Wokół wysokiej kolumny, zwieńczonej medalionami z herbami miasta,
Neptuna i Nereidy, znajdują się bawiący się chłopcy,
a u podstawy cztery figury gryfów. Powstała ona w
1908 roku i jest dziełem berlińskiego rzeźbiarza
Arnolda Künne, który był autorem m.in. pomnika cesarza Wilhelma I w Złotoryi, Strzelców
w Oleśnicy i fontanny Trzech Cesarzy w Ostródzie.
Do naszych czasów, na terenie Polski, przetrwało tylko to gryfowskie dzieło. Upamiętnia ono
ukończenie miejskich wodociągów w 1905 roku,
a z figurami chłopców związana jest legenda, mówiąca o pożarze miasta i małych bohaterach, którzy
dzięki temu, że byli na wagarach zauważyli pożar
i zaalarmowali mieszkańców. – Cieszy nas fakt, że
zarząd województwa dolnośląskiego ze środków na
prace konserwatorskie przyznał nam 50 tys. zł na renowację tej zabytkowej fontanny – mówi burmistrz
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Olgierd Poniźnik. - Zostanie ona rozebrana wraz z
rzeźbami piaskowcowymi gryfów i figurami dzieci
z brązu. Niestety nie otrzymaliśmy na to środków
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
więc różnicę będziemy musieli pokryć z naszego
budżetu. Kosztorys opiewa na 200 tys. zł.
Prace nad tym przedsięwzięciem mają rozpocząć się w maju. Konserwacji poddana zostanie także sieć wodociągowa, ponieważ stara jest już bardzo
zniszczona i nieszczelna. Oprócz tego dotację ze
strony samorządu województwa dolnośląskiego
otrzymała także parafia pw. św. Jadwigi 50 tys. zł
przeznaczone zostanie na renowację barokowej
ambony, o co zabiegał ks. dziekan Krzysztof Kurzeja. Poza tym 15 kwietnia br. burmistrz Olgierd
Poniźnik podczas sesji przedłoży Radzie Miejskiej
propozycję uchwały dotyczącej dofinansowania
kwotą 15 tys. zł renowacji grupy ukrzyżowania
znajdującej się w bocznej kaplicy kościoła. Jest to
barokowa polichromowana rzeźba drewniana. Jej
restauracja została już rozpoczęta. Wszystko wskazuje więc na to, że ten rok dla gryfowskich zabytków to czas bardzo łaskawy.
Artur Grabowski

Zatrzymany kolekcjoner

Dyżurny Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim otrzymał zgłoszenie, iż nieznany mężczyzna
dokonał kradzieży ze sklepu ze starymi rzeczami
obrazu olejnego o wartości 500 zł. Na miejsce została skierowana policyjna grupa dochodzeniowo-śledcza, która rozpoczęła czynności wykrywające.
Policjanci rozpoczęli typowanie sprawców, sprawdzili miejsca gdzie może dojść do sprzedaży takich
rzeczy, rozpoczęli wypytywanie świadków. Rozpoczęła się żmudna policyjna robota.
I tak po niespełna paru godzinach policjanci założyli kajdanki na ręce 25 letniego mieszkańca okolic Gryfowa, który podejrzewany jest o dokonanie
właśnie tej kradzieży. Mężczyzna został osadzony
w policyjnym areszcie i odpowie przed lwóweckim
sądem za kradzież. Grozi mu za to kara pozbawienia wolności do lat 5.

Zatrzymani w trakcie
transakcji narkotykowej
Na terenie Gryfowa Śląskiego, jak już informowaliśmy, od pewnego czasu funkcjonuje
patrol wywiadowczy. Policjanci po cywilnemu w
godzinach wieczorowo-nocnych patrolują teren
Gryfowa ujawniając przede wszystkim przestępstwa narkotykowe oraz zatrzymując przestępców
na gorącym uczynku.
Tak też było w nocy z 18 na 19 marca 2014
roku. Policjanci zauważyli nerwowo zachowujących się mężczyzn. Postanowili ich obserwować.
W pewnym momencie na ich oczach doszło
do transakcji narkotykowej: jeden z mężczyzn
wręczył pieniądze w zamian odebrał woreczek
z narkotykami. Obydwóch mężczyzn 23 i 25 letniego mieszkańca Gryfowa policjanci zatrzymali
na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa.
Po sprawdzeniu okazało się, iż narkotykiem tym
było 5 działek metaamfetaminy. Sprawcy zostali
zatrzymani w policyjnym areszcie a policjanci
ustalają kontakty i odbiorców dilera.
Jak widzimy forma pełnienia służby wywiadowczej policjantów którzy pełnią ją po cywil-

nemu jest bardzo efektywna. W okresie paru
miesięcy policjanci zatrzymali ponad 20 osób,
które posiadały przy sobie środki odurzające.
Na pewno możemy spodziewać się na terenie
Gryfowa Śl. częściej takich form służby dlatego
przestrzegamy tych, którzy chcieliby popełnić
przestępstwo, iż nie będą wiedzieć czy przypadkiem w pobliżu nie ma policjanta, który założy
im na ręce kajdanki.

Zadbajmy o wizerunek naszej Gminy
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski apeluje do mieszkańców Gminy i Miasta, by przystąpili do wiosennych porządków. Warto podkreślić, że
każdy z nas jest odpowiedzialny za czystość w naszym mieście i na terenie
naszych sołectw – wygląd naszej Gminy jest wizytówką nas wszystkich.
Gmina w bieżącym roku podjęła się małej rewitalizacji parku przy
ul. Kolejowej i skweru przy ul. Uczniowskiej i kilku innych miejsc.Dlatego
jeśli chcemy mieszkać w zadbanym miejscu, warto zwrócić większą uwagę na
kwestie związane z porządkowaniem swojego otoczenia. Zadbajmy wspólnie
o estetykę naszego miasta i naszych sołectw! Poniżej pełna treść apelu burmistrza do mieszkańców:

APEL

Mając na uwadze poprawę estetyki miasta po sezonie zimowym, w trosce o zachowanie czystości i porządku w naszym mieście, zwracam się do wszystkich właścicieli, zarządców, użytkowników nieruchomości, administratorów budynków, o zintensyfikowanie prac porządkowych na administrowanych terenach
oraz w ich bezpośrednim otoczeniu, wykorzystując sprzyjającą, wiosenną pogodę.
Zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Dz.
U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) ustawowym obowiązkiem władz gminnych a także każdego właściciela
oraz zarządcy nieruchomości jest utrzymanie czystości i porządku. Ponadto obowiązujące przepisy prawa
miejscowego tj. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfów Śląski, nakładają
na użytkowników, zarządców terenów obowiązek utrzymania czystości, poprzez:
➢ dbanie o estetyczny wygląd nieruchomości, chodników bezpośrednio przyległych oraz całego terenu
posesji, niedopuszczenie do zalegania na niej nieczystości i liści,
➢ do przestrzegania terminów deratyzacji w obrębie nieruchomości oraz przeprowadzanie jej w razie konieczności wynikających z przyczyn sanitarno-epidemiologicznych,
➢ do gromadzenia odpadów w kontenerach, pojemnikach z przykrywami na terenach własnych posesji,
a także usuwania na bieżąco odpadów wielkogabarytowych do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Kolejowej 42 w Gryfowie Śl. (godz. otwarcia: od poniedziałku do czwartku od godz.
8.00 do godz. 12.00 i w piątki od godz. 14.00 do godz. 18.00),
➢ do należytego opiekowania się zwierzętami domowymi, do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi,
➢ wyprowadzania psów na smyczy i w kagańcu w miejscach publicznych,
➢ do usuwania, z miejsc służących do wspólnego użytku, zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta
domowe.
Dbałość wszystkich mieszkańców o czystość Gminy oraz troska o jej estetykę może przynieść właściwe efekty, a nasze wspólne pieniądze można przeznaczyć na inne cele. Liczymy, że wspólnym działaniem
zmienimy wizerunek naszej Gminy.
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Olgierd Poniźnik

Jeśli alkohol,
to tylko z górnej półki
Zdarzenie rozpoczęło się w jednym z dyskontów na terenie Lwówka Śląskiego. Dyżurny KPP
Lwówek Śląski otrzymał zgłoszenie, iż nieznany
mężczyzna skradł markowy alkohol na kwotę 340
zł i uciekł ze sklepu. Policjanci rozpoczęli dokładne sprawdzanie monitoringu, okolicznych miejsc,
gdzie dochodzić może do spożywania alkoholu.
Po pewnej chwili podobne zgłoszenie otrzymał
dyżurny Komisariatu Policji w Gryfowie. Natychmiast do dyskontu udali się policjanci, którzy zatrzymali 30 letniego mieszkańca Bolesławca, który
właśnie kradł także markowy alkohol na kwotę
około 490 zł. Jak się okazało po sprawdzeniu monitoringu, był to ten sam mężczyzna, który delektował się tylko markowym alkoholem. A z uwagi
na to iż nie było go nań stać, postanowił go ukraść.
W sumie mężczyzna skradł alkohol na kwotę – bagatela 830 zł. Sprawca został osadzony
w policyjnym areszcie i odpowie za kradzież przed
Sądem Rejonowym w Lwówku Śląskim za co grozi
mu do 5 lat pozbawienia wolności.
Oficer Prasowy KPP Lwówek Śląski
st.asp. Mateusz Królak

Przykłady godne
naśladowania

Każdy z nas jest mieszkańcem tej planety i każdy z nas powinien czuć się odpowiedzialny za jej
stan. Nie tylko w obchodzonym już niedługo, bo
22 kwietnia Dniu Ziemi, ale każdego dnia. Dlatego
też uczniowie klasy IIb (wielozawodowa) Zespołu
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych wraz
z opiekunką grupy Panią Agatą Pender w dniach
7 i 11 marca udali się do parku miejskiego w Gryfowie Śląskim, aby pozbierać śmieci, wygrabić liście,
aby w ten sposób pomóc przyrodzie. Drugim takim pozytywnym przykładem, jest inicjatywa Pani
Sołtys Krzewia Wielkiego i Młodzieżowej Drużyny
OSP pod wodzą Naczelnika OSP Piotra Jagiełło.
W sobotę 29 marca grupa 12 osób sprzątała pobocza dróg w sołectwie.
Worki i rękawice oraz odbiór pokaźnych stert
zapełnionych worków zapewnił Urząd Gminy
i Miasta Gryfów Śląski. Tego typu akcje oraz działania to świetna lekcja ekologii, gdyż edukacja ekologiczna ma sens jeśli przeprowadzana jest nie tylko
w formie teoretycznej, ale i również praktycznej.
Krystyna Samborska
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OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 22 kwietnia 2014 r.
o numerach i granicach obwodów głosowania
oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112
z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXV/126/12 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 19 grudnia
2012 r. w sprawie podziału Gminy Gryfów Śląski na stałe obwody głosowania, ustalania ich granic,
numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
podaje do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz
siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych zostały
wyznaczone w następujący sposób:

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 25 maja 2014 r. w godz. 7.00 – 21.00.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnoprawności może
głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez
wyborcę niepełnosprawnego Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski do dnia 5 maja 2014 r.

KOMUNIKAT
O WYSTAWCE
Szanowni Mieszkańcy Gryfowa Śląskiego. Uprzejmie informuję, że na terenie naszego miasta odbędzie się nieodpłatna akcja
zbierania zbędnych przedmiotów i sprzętu
z gospodarstw domowych (sprzęt gospodarstwa
domowego, meble itp.).
I. Terminy od 22.04 – 24.04.2014 r.
1. ul. Kolejowa – plac przy LOTTO
2. ul. Rybna – parking
3. ul. Żeromskiego – przy bloku nr 1
4. ul. W. Polskiego – plac naprzeciwko szkoły
5. ul. Strzelnicza 15, 15a – przy śmietnikach
II. Terminy od 24.04 – 28.04.2014 r.
6. ul. Partyzantów – przy nr budynku 49
(przy wejściu do parku)
7. ul. Partyzantów – przy budynku nr 36
8. Osiedle 7 Dywizji – zatoczka przy ulicy
9. Osiedle Horyzont – plac
przy cmentarzu komunalnym
10. ul. Tulipanowa (ul. Storczykowa – skwer przy
zbiegu ulic)
III. Terminy od 28.04 – 30.04.2014 r.
11. ul. Lipowa – przy wejściu
na cmentarz parafialny
12. ul. Lwowska – plac
po byłym korcie tenisowym
13. ul. Lwowska – obok nr 2-4
14. ul. Sienkiewicza – przy zejściu do LIDLA
15. ul. Młyńska – plac
przy byłej hurtowni spożywczej
IV. Terminy od 30.04 – 02.05.2014 r.
16. ul. Polna przy dworcu PKP
17. ul. Oldzańska / ul. Kusocińskiego – parking
18. ul. Rzeczna – przy Hörnerze
19. ul. Rzeczna - przy hotelowcu
20. ul. Szkolna – parking przy Orliku
Wywozem nie będą objęte gruz i inne podobne odpady, drobne śmieci, odpady niebezpieczne.
Odpady pozostawione po wyznaczonym
terminie nie będą odbierane!
Skorzystajcie Państwo z szansy pozbycia się
niepotrzebnych rzeczy i w podanym terminie
wrzucajcie je do specjalnie na ten okres ustawionych kontenerów. Biorąc udział w akcji uporządkujecie Państwo swoje lokale i posesje nie
ponosząc przy tym żadnych kosztów.
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śl.
Olgierd Poniźnik

Niech Święta Wielkanocne dla wszystkich Mieszkańców

Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Waszych Bliskich

i

Przyjaciół będą czasem radosnych spotkań, pogodnej refleksji nad tym, co się zdarzyło,

a

także okazją do podzielenia się przy świątecznym stole nie tylko symbolicznym święconym

jajkiem, ale planami i marzeniami, bo razem łatwiej i przyjemniej będzie je spełnić.

„Niech cieszą Wasze oczy kolorowe pisanki i wielkanocne baranki, a w śmingusa-dyngusa

niech się na Wasze głowy woda leje a wielkanocny zając przyniesie radość i nadzieję”.

Jerzy Andrzejczak – Sekretarz Gminy
i pracownicy Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim
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ROZKŁAD PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE POWIATU LWÓWECKIEGO
Lp.

Nazwa apteki i jej adres

Godziny pracy
w dni powszednie

Godziny pracy w soboty

Godziny pracy
w niedziele i
święta oraz inne dni
wolne od pracy

1

APTEKA PRIMULA
Gryfów Śląski, ul. Rynek 3

8.00-18.00

9.00-13.00

Nieczynna

Od maja 2014 r. nie pełni dyżuru

2

APTEKA POD GRYFEM
Gryfów Śląski, ul. Kolejowa 19c

8.00-18.00

8.00-13.00

Nieczynna

02.06.2014-08.06.2014
25.08.2014-31.08.2014
17.11.2014-23.11.2014

3

APTEKA BUSOLA
Gryfów Śląski, ul. Akacjowa 1

8.00-18.00

8.00-13.00

Nieczynna

09.06.2014-15.06.2014
01.09.2014-07.09.2014
24.11.2014-30.11.2014

4

APTEKA REMEDIUM
Gryfów Śląski
ul. Malownicza 1

8.00-18.00

9.00-13.00

Nieczynna

26.05.2014-01.06.2014
16.06.2014-22.06.2014
18.08.2014-24.08.2014
08.09.2014-14.09.2014
10.11.2014-16.11.2014
01.12.2014-07.12.2014

5

APTEKA W RYNKU
Lwówek Śląski
pl. Wolności 19

8.00-20.00

9.00-14.00

Nieczynna

07.04.2014-13.04.2014
30.06.2014-06.07.2014
22.09.2014-28.09.2014
15.12.2014-21.12-2014

6

APTEKA ŁAW
CHLEBOWYCH
Lwówek Śląski
pl. Wolności 21

7.30-18.00

8.00-16.00

Nieczynna

21.04.2014-27.04.2014
23.06.2014-29.06.2014
14.07.2014-20.07.2014
15.09.2014-21.09.2014
06.10-2014-12.10.2014
08.12.2014-14.12.2014

7

APTEKA „POD BIAŁYM KRUKIEM”
Lwówek Śląski
ul. Słowackiego 1

8.00-20.00

8.00-14.00

Nieczynna

14.04.2014-20.04.2014
07.07.2014-13.07.2014
29.09.2014-05.10.2014
22.12.2014-28.12.2014

8

APTEKA „POD ŚW.
NEPOMUCENEM”
Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23

8.00-18.00

9.00-14.00

Nieczynna

Nie pełni dyżuru

9

APTEKA MIKSTURA
Mirsk, pl. Wolności 35-36

9.00-17.00

9.00-13.00

Nieczynna

12.05.2014-18.05.2014
04.08.2014-10.08.2014
27.10.2014-02.11.2014

10

APTEKA POD GOŁĘBIAMI
Wleń, ul. Kościuszki 26

9.00-17.00

9.00-13.00

Nieczynna

28.04.2014-04.05.2014
21.07.2014-27.07.2014
13.10.2014-19.10.2014

11

APTEKA PRZYJAZNA
Lubomierz, ul. Gryfiogórska 6

8.00-18.00

9.00-15.00

Nieczynna

05.05.2014-11.05.2014
28.07.2014-03.08.2014
20.10.2014-26.10.2014

12

APTEKA „POD SŁOŃCEM”
Mirsk, ul. kpt. St. Betleja 24

8.00-18.00

8.00-13.00

Nieczynna

19.05.2014-25.05.2014
11.08.2014-17.08.2014
03.11.2014-09.11.2014
29.12.2014-04.01.2015

Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych
długich rozmów w rodzinnym gronie
pięknie zastawionego stołu
wszechobecnego słońca
oraz mokrego śmigusa dyngusa
życzy
Agencja Pocztowa w Gryfowie Śląskim

Dni pełnienia dyżuru
– dyżur pełniony jest od godz.
8.00 rano do następnego
poniedziałku do godz. 8.00

Z okazji Świąt Wielkanocnych,
wszelkich łask Bożych,
pogodnych, zdrowych świąt
oraz pomyślności w życiu osobistym
mieszkańcom Wieży i Proszówki
życzy radny Jerzy Guzy
KWIECIEŃ 2014 KURIER GRYFOWSKI
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OFERTA EDUKACYJNA DLA ABSOLWENTÓW
GIMNAZJÓW NA ROK SZKOLNY 2013/2014

Jeśli kończysz właśnie gimnazjum i zastanawiasz się nad wyborem szkoły średniej mamy coś dla Ciebie. Szkoły prowadzone przez Powiat Lwówecki
oferują szeroki wachlarz możliwości rozwoju i kierunków, spośród których wybierzesz coś dla siebie. Każda z naszych szkół pozwoli Ci zdobyć wiedzę
i umiejętności potrzebne do zdobycia wymarzonego zawodu lub studiowania na wybranym kierunku

I. Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Lwówku Śląskim

Liceum Ogólnokształcące:
▶ klasa humanistyczna
▶ klasa przyrodnicza
▶ klasa politechniczna
▶ klasa biznesu
Technikum kształcące w zawodach:
▶ technik ekonomista
▶ technik organizacji reklamy
▶ technik handlowiec
▶ technik informatyk
▶ technik obsługi turystycznej
▶ technik hotelarstwa
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
kształcąca w zawodach:
▶ klasa wielozawodowa
Szkoły Policealne kształcące w zawodzie:
▶ technik rachunkowości
▶ technik informatyk
▶ technik pożarnictwa
▶ technik bezpieczeństwa i higieny pracy
▶ opiekun medyczny
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

II. Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Gryfowie Śląskim
Liceum ogólnokształcące
▶ klasa dziennikarstwo muzyczne
▶ klasa humanistyczna prawno-menagerska
▶ klasa biologiczno-chemiczna
d. klasa politechniczna
Technikum kształcące w zawodach:
▶ technik hotelarstwa
▶ technik informatyk
▶ technik leśnik
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
kształcąca w zawodach:
▶ klasa wielozawodowa (fotograf, fryzjer, kucharz, murarz-tynkarz, operator obrabiarek
skrawających)
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych:
▶ klasa na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej – 2 lata
▶ klasa dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych -3 lata

www.zsoiz.home.pl
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www.zsoiz.gryfow.pl

III. Zespół Szkół Ekonomiczno
-Technicznych w Rakowicach Wielkich
Liceum ogólnokształcące:
▶ klasa językowo- biznesowa,
▶ klasy mundurowe (wojskowa, pożarnicza,
policyjna)
Technikum kształcące w zawodach:
▶ technik hotelarstwa
▶ technik architektury krajobrazu
▶ technik żywienia i usług gastronomicznych
▶ technik ekonomista
▶ technik pojazdów samochodowych
▶ technik mechanizacji rolnictwa
▶ technik informatyk
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
kształcąca w zawodach:
▶ mechanik pojazdów samochodowych,
▶ betoniarz - zbrojarz
▶ wielozawodowa
www.zsetrakowice.pl
Więcej na stronie www.powiatlwowecki.pl w zakładce oferta edukacyjna.

Wieści
z M-GOK

Majówka w Gryfowie
Śląskim z M-GOK
W tym roku kalendarz pod kątem majówki i
związanego z nią długiego weekendu nie jest dla
nas szczególnie łaskawy, ale na krótki wiosenny
wypad warto znaleźć czas. Dlatego M-GOK
zaprasza wszystkich 1 maja na gryfowski rynek,
gdzie już tradycyjnie odbędą się koncerty. Tego
dnia zagrają m.in. nasi przyjaciele – SKAUCI
z Nielestna, CHAPTER ONE (blues) oraz
gwiazda WHISKY RIVER z Katowic. Oprócz
koncertów z okazji 10 rocznicy wejścia Polski
do Unii Europejskiej przygotowaliśmy szereg
konkursów z nagrodami. W ramach uroczystości unijnych odbędzie się również Turniej Piłki
Siatkowej na Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim.
3 maja odbędą się tradycyjne obchody Święta
Konstytucji. O godz. 10.30 w Kościele Parafialnym odprawiona zostanie Msza Św. w intencji
ojczyzny, po której zgromadzone delegacje złożą
kwiaty pod Tablicą Pamiątkową ku czci kombatantów ziemi gryfowskiej.
Szczegóły na afiszach na terenie miasta oraz
na stronie www.mgok.gryfow.pl.
Adam Domino

Pełnych spokoju i radości
Świąt Wielkanocnych,
dobrego wypoczynku
w rodzinnym gronie oraz optymizmu,
energii i nadziei na lepszą przyszłość.
życzy kadra
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

OGŁOSZENIE
Do sprzedania mieszkane w bloku przy
ul. Sienkiewicza (Gryfów Śl.). Powierzchnia
28 m2, jednopokojowe, słoneczne, ciche, komfort (okna PCV wyciszające drzwi wyjściowe).
Zadbane. Cena ok. 58 tys.

Kontakt:
607-592-096, 604-808-970

Kwisonalia wracają
na Bulwar nad Kwisą

Już po raz 14 będziemy obchodzili święto naszego miasta. W roku bieżącym impreza wraca
pod hasłem „Kwisonalia - Euroregionalny ART
Festival bez granic”. Miła wiadomość jest taka, że
Kwisonalia wracają na zakole rzeki Kwisy.
W dniach 6-8 czerwca będzie się wiele
działo. Na koncertowej ART Scenie wystąpią
takie zespoły jak: DUBSKA (reggae/dub/ska),
MANCHESTER, WHY, BALKAN SEVDAH,
KOBRANOCKA, MONIKA URLIK (finalistka
„The Voice of Poland”), MARCIN DANIEC
i wiele innych wykonawców z miast partnerskich

i grup amatorskich. Wielkim hitem tegorocznego
wydarzenia będzie gotowanie na żywo największej w Polsce ilości zupy rybnej z założycielem
Polskiej Izby Produktu Regionalnego – Grzegorzem Russakiem. Ulicami Gryfowa przejdzie
wielki, kolorowy korowód kwisonaliowy, zostaną
rozegrane turnieje: piłki plażowej oraz turniej
„O galon wody święconej przemienionej w wino”,
ponadto indywidualne zawody wędkarskie
z okazji 60-lecia Koła PZW w Gryfowie Śląskim.
Odbędzie się konkurs kulinarny „Smaki Kwisy”
oraz spływ rzeką Kwisą „na czym kto może”
i wiele, wiele innych atrakcji.
Miło jest nam również poinformować, że
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie
Śląskim pozyskał na organizację wydarzenia
„Kwisonalia – Euroregionalny ART Festival bez
granic” z Funduszu Małych Projektów Polska –
Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa kwotę
12.105, 85 EUR.
Adam Domino

Warsztaty cukiernicze w przedszkolu
Pierniki, ciastka walentynkowe, faworki… to wyroby cukiernicze, które mogły poznać przedszkolaki z grupy Wiewiórek dzięki pani Barbarze Pasiak oraz pomocy pani Karoliny Harmacińskiej.
Warsztaty cukiernicze cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci. Dzięki samodzielnej pracy
pod bacznym okiem rodziców, przedszkolaki mogły poznać właściwości mąki i innych produktów,
wyrabiać różne rodzaje ciasta, wałkować, wyciskać z foremek kształty, dekorować je oraz, co najważniejsze, poznawać różne smaki podczas degustacji. Świeże wypieki wraz z przepisem dzieci zanosiły
też do domu, aby poczęstować swoich bliskich no i rzecz jasna kontynuować pieczenie ciasteczek
w domu wraz z rodzicami. Dzięki tym zajęciom dzieci mogły poznać wyroby regionalne, rozwijać
pasje kulinarne oraz pogłębiać je pod nadzorem rodziców i opiekunów w domu.
Barbara Baszak

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy
wszystkim naszym czytelnikom,
sympatykom i współpracownikom prawdziwie
świątecznej atmosfery,
odpoczynku od codziennego zabiegania
ciepłej wiosny w sercu oraz spełnienia
wszystkich marzeń życzą
redakcja Kuriera Gryfowskiego
i pracownicy Biblioteki Publicznej
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Na ratunek rzymskiej sentencji, czyli o studiowaniu historii

Jak powiadali starożytni Rzymianie „Historia
jest nauczycielką życia”. Wydaje się, iż stwierdzenie
to z perspektywy setek lat, nic nie traci na aktualności. Jednym z warunków nadającym prawdę tej
sentencji jest posiadanie przez daną społeczność
wiedzy na temat przeszłości, konfrontowanie jej
następnie ze współczesnym światem i wyciąganie
wniosków, które chronić mogą przed powielaniem
błędów poprzedników. Trudno uciec jednak od
wrażenia, że właśnie w tym miejscu znajduje się
najsłabszy punkt całego założenia. Mowa tu o zdobywaniu wiedzy o przeszłości miejsc i ludzi. Trudno bowiem konfrontować swoje doświadczenia
z czymś nieznanym i tak naprawdę trudno wyobrażalnym. Szalona prędkość życia, podporządkowanie człowieka nieustającemu obowiązkowi bycia
na tzw. czasie, dyskredytacja humanistyki jako
nauki tworzy wokół zainteresowań historycznych
klimat niechęci, wiedzy z przeszłości traktowanej
z przymrużeniem oka, sympatycznej ciekawostki
lub co najwyżej niegroźnej fascynacji. Ma to swoje
przełożenie na postrzeganie ludzi zawodowo, bądź

hobbystycznie, lecz z wielką pasją parających się
badaniem i propagowaniem wiedzy o przeszłości.
Wielu ludziom z przekąsem i uśmieszkiem politowania komentujących zawodowe uprawianie
historii nie mieści się w głowie, iż podobnie jak
w przypadku innych dyscyplin naukowych (zarówno ścisłych jak i humanistycznych), tak i tu nastąpiła
głęboka reforma ukierunkowana na nowoczesność.
Jak wiele się zmieniło w myśleniu na temat kształcenia historycznego niech świadczą przeobrażenia,
jakie w przeciągu ostatnich lat zaszły w Instytucie
Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, który
w obecnym roku akademickim, jako część Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych otrzymał
najwyższą ocenę parametryzacyjną A+ wydaną
przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych
(ocena odbyła się na wniosek Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego). W ten sposób Wydział
znalazł się w gronie 37 najlepszych instytucji
(ocenie podlegało 963 jednostki). W grupie nauk
humanistycznych i społecznych Wydział otrzymał
najwyższą ocenę ogólną i najwyższą ocenę za osiągnięcia naukowe (wyprzedzając pod tym względem Uniwersytet Warszawski!). Drugim wielkim
osiągnięciem była bardzo pozytywna ocena jakości
kształcenia wystawiona przez Polską Komisji Akredytacyjną.
Tak wysokie noty wydane przez najważniejsze
instytucje oceniające szkolnictwo wyższe w Polsce
odzwierciedlają starania Instytutu Historycznego
o podnoszenie standardów jakości kształcenia,
ale także tworzenie bogatej oferty w tym zakresie.
Na funkcjonującym od lat kierunku HISTORIA
(studia I i II stopnia), który uczy analitycznego

Powrót kultowego lokalu

Ogromną radość i satysfakcję przeżywać będą miejscowi gryfowscy smakosze, degustatorzy znawcy trunków i wszelakich napitków albowiem, jak wieść gminna niesie, 1 maja 2014 r. ma nastąpić otwarcie kultowego
lokalu gastronomicznego, znanego starszym mieszkańcom jako „Bar Turysta”. Stojący przy skrzyżowaniu
obiekt, wystawiony na sprzedaż znalazł nabywcę, który postanowił wskrzesić w nim klimaty socjalistycznej
gastronomii. A więc powróci lub jak kto woli przypłynie śledzik w śmietanie, cwaniak z musztardą, galaretka i
biała nieschłodzona tania wódeczka. Co najważniejsze powróci nazwa lokalu „Bar Turysta”, która jak magnes
przyciągnie miejscowe elity. Również i młodszych wyznawców Bachusa nie powinno zabraknąć. Atrakcją
będzie cena, gdyż przykładowa „seteczka” będzie kosztować tylko 5zł – plus gratis jajeczko z majonezem.
Dziwne były losy lokalu w czasie przemian ustrojowych, eksperymentowano z włoskim jadłospisem, przez
pewien czas prowadzono w nim, o zgrozo, handel używanymi szmatami. Historia musiała zatoczyć koło,
by gryfowski konsument powrócił do miejsc, gdzie można tanio wypić i pogadać. Bo przeżuwanie na wyścigi pizzy i kebabów, nawijanie na przełyk włoskich makaronów i wodorostów nazwanych owocami morza
nie sprawi takich kulinarnych doznań, jak wbicie widelca w salceson grubo posmarowany musztardą. Mało
tego, może zdradzam tajemnicę ale powrócić ma piwo z Ludwikiem. Nowy właściciel zamówił ów płyn do
mycia naczyń z myślą o starych bywalcach. Bo tylko Ludwik dolany do beczki z piwem, nie tylko nadawał
specyficzny smak samego piwa, ale zwiększał objętość piany w kuflu, mieniącej się w słońcu kolorami tęczy.
Z niecierpliwością czekamy więc do 1 maja, by zamówić jak przed laty – „dwie lornety z meduzą”. Smacznego!
Słowniczek: Cwaniak – salceson, Ludwik – płyn do mycia naczyń, Lorneta – kieliszek o pojemności 100
gram, Meduza – galaretka. Artykuł napisany 1 kwietnia 2014 r.
Jan Wysopal
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i krytycznego podejścia do rzeczywistości studenci
mogą zdobyć zawód na 5 specjalnościach: nauczycielskiej (historia z wos i historia z językiem angielskim), archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (w
tym nauka tworzenia nowoczesnych archiwów cyfrowych), dokumentalistyka konserwatorska (możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy także z zakresu historii sztuki i architektury), regionalistyka
(ukierunkowanie na pracę w różnych instytucjach
na poziomie samorządów lokalnych), amerykanistyka (prowadzona wspólnie z Instytutem Filologii
Angielskiej). Od roku akademickiego 2013/2014
funkcjonuje nowy kierunek na poziomie licencjatu DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ
– PROMOCJA, OCHRONA, GOSPODAROWANIE łączący studia humanistyczne z ekonomicznymi dający możliwość zdobycia zawodu na
dwóch specjalnościach: Turystyka historyczna
i Gospodarowanie dziedzictwem kulturowym.
Od roku akademickiego 2014/2015 do bogatej
oferty kształceniowej dołączają nowe propozycje.
Prawdziwe HITY! Na studiach I stopnia otworzone
zostaje MILITARIOZNAWSTWO adresowane do
pasjonatów historii wojskowości dając im możliwość kształcenia się na dwóch specjalnościach
zawodowych: Popularyzacja wiedzy historycznowojskowej oraz Animacja odtwórstwa historycznego. Studia II stopnia otwierają się na absolwentów
różnego rodzaju studiów humanistycznych (i nie
tylko!) dając możliwość studiowania kierunku
HISTORIA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ na 5
specjalnościach Archiwistyka cyfrowa, Edytorstwo,
Popularyzacja, Pamięć i polityka historyczna, Interpretacje historii. W ofercie znajdują się również trzy
kierunki wydziałowe w języku angielskim o profilu
historycznym: Cultural Communication, European
Cultures oraz Antiquity and Archaeology (prowadzony z Instytutem Archeologii UWr). Historia
jako nauka i przedmiot kształcenia, tak jak cały
świat nieustannie się zmienia. Warto ją studiować,
bo dobrze jest wiedzieć.
Joanna Nowosielska-Sobel i Filip Wolański
www.hist.uni.wroc.pl
www.wnhip.uni.wroc.pl
www.uni.wroc.pl

Miał 6 promili
alkoholu w organizmie
i leżał nieprzytomny
na ulicy

Nie wiadomo jak skończyłaby się drzemka
46-latka leżącego na jednej z ulic w Gryfowie Ślą
skim, gdyby nie interwencja policji. Mężczyzna
był nieprzytomny, a przy tym kompletnie pijany.
Po przewiezieniu do szpitala okazało się, że miał
6 promili alkoholu w organizmie.
Na mężczyznę leżącego na ulicy w Gryfowie
Śląskim policjanci natrafili w nocy z poniedziałku na wtorek. – Wielokrotne próby ocucenia mężczyzny nie przynosiły rezultatu. Czuć było tylko,
że mężczyzna jest w stanie silnego upojenia alkoholowego. Kontakt z nim był jednak niemożliwy
– mówi Mateusz Królak z Komendy Powiatowej
Policji w Lwówku Śląskim. Nie wiadomo było
też kim jest leżący na ulicy nieprzytomny mężczyzna, bo nie miał on przy sobie żadnych dokumentów. Na miejsce szybko wezwano jednak
karetkę pogotowia. Chwilę później mężczyzna
został przewieziony do szpitala. Po badaniu krwi
szybko okazało się, że mężczyzna miał prawie
6 promili alkoholu w organizmie – i był to stan,
który zagrażał jego życiu. – Niewykluczone, że
działania podjęte przez funkcjonariuszy uratowały życie mężczyzny – dodaje Mateusz Królak.
Kilka godzin później okazało się, że mężczyzna, który został zabrany z ulicy do szpitala
to 46-letni mieszkaniec Gryfowa. Najbliższe dni
spędzi jeszcze pod obserwacją lekarzy. Paweł Petrykowski, rzecznik dolnośląskiej policji podkreśla, że funkcjonariusze często interweniują właśnie w takich przypadkach. I jak dodaje – osoby
takie stwarzają poważne zagrożenie w ruchu drogowym, kładąc się w miejscach niewidocznych
na jezdni. Stąd apel do wszystkich o reagowanie
na takie sytuacje, aby zapobiec tragedii.
Tomasz Pajączek, źródło: Onet

MEDYCYNA ESTETYCZNA

KWAS HIALURONOWY: * wypełnianie
zmarszczek pod oczami, * powiększanie ust,
* modelowanie kształtu twarzy, * unoszenie
brwi, * optyczne powiększanie oka
BOTOX:
* likwidacja zmarszczek czoła
* likwidacja zmarszczek bocznych oczu
INNE ZABIEGI:
* mezoterapia igłowa szyi i twarzy
* likwidacja tkanki tłuszczowej podbródka

STOMATOLOGIA

PROTETYKA: * protezy, korony, mosty
STOMATOLOGI A ESTETYCZNA:
* ekspresowe wybielanie zębów
* profesjonalne oczyszczanie zębów
CHIRURGA STOMATOLOGICZNA
LECZENIE ZACHOWAWCZE
PERIODENTOLOGIA
ENDODONCJA

Joanna Węcławik Lekarz Dentysta
Informacja i rejestracja
Stomatologia - tel. 508-137-463
Medycyna estetyczna
– tel. 534-355-555
59-820 Leśna ul. Kombatantów 2

Niemożliwe?
A jednak... w Gryfowie się udało
Czy możliwe jest stworzenie takiej szkoły, którą uczniowie i nauczyciele będą traktować jak drugi
dom? Trudno w to uwierzyć, ale można. A zatem, kolejne pytanie: jak to zrobić? Przepis jest prosty,
wystarczy połączyć ze sobą kilka składników i wcale nie są one wyszukane lub drogie. Trzeba po
prostu znaleźć nauczycieli z pasją, uczniów, obdarzonych otwartymi umysłami, dodać potrzebne pomieszczenia i stworzyć przyjazna atmosferę.
Taką właśnie szkołę udało się stworzyć w Gryfowie Śląskim, w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II. Jest to miejsce, gdzie stawiamy na indywidualizm ucznia,
jego kreatywność i pomysłowość. Wiadomo jednak, że szkoła, poza przyjazną atmosferą, powinna
przede wszystkim zapewnić uczniom osiąganie jak najlepszych wyników na maturze, czy podczas
egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Nie musimy się niczego wstydzić, wyniki matur są porównywalne z wynikami okolicznych liceów, natomiast w technikum często są lepsze niż
w województwie. Po prostu, sprawdza się mądra oświeceniowa zasada ,,ucząc, bawić”, którą można
odwrócić: bawiąc- uczyć. Nauka nie musi, a nawet nie powinna być nudna, a szkoła nie może być
miejscem, do którego idzie się, jak na stracenie. Poza nauką na wysokim poziomie, oferujemy naszym
uczniom szereg zajęć pozalekcyjnych, podczas których mogą rozwijać swoje pasje, pokazują zdolności
i zainteresowania. Z drugiej strony, wychodząc z dyscypliny obowiązującej na lekcji, lepiej poznają

Koło turystyczne w Samotni.
swoich nauczycieli. Właśnie w takich sytuacjach najłatwiej przekonać się, że nauczyciel może być
jednocześnie mistrzem w swoim przedmiocie, ale również przyjacielem i powiernikiem. W czasach
powszechnej unifikacji wszystkich i wszystkiego, kiedy zatraca się wyjątkowość jednostki, my stawiamy na pojedynczego ucznia, który w naszej szkole nie wtopi się w tłum. Nie jest on tutaj kolejnym
numerem w dzienniku, ale podmiotem, człowiekiem, z którym się rozmawia i którego problemy stara
się zrozumieć i rozwiązać. Mottem działań wychowawczych naszej szkoły są słowa naszego patrona
Jana Pawła II, skierowane do młodzieży: „Wy jesteście moją nadzieją”.
Katarzyna Romanowicz

Niech Święta Zmartwychwstania Pańskiego będą przykładem
dla każdego z nas,jak pokonywać własne słabości.
Niech Zmartwychwstały Chrystus pomoże nam wszystkim dostrzec
na co dzień to ,,co niewidoczne dla oczu”, ale najważniejsze.
Życzymy wszystkim, aby miły, serdeczny i ciepły nastrój, jaki będzie
w te święta nam towarzyszył, przetrwał,przynajmniej do przyszłych Świąt.
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy Szkoły oraz Społeczność Uczniowska
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim.
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W SP w Uboczu
Witamy wiosnę
ekologicznie
21 marca 2014 r. powitaliśmy ekologicznie
wiosnę. W tym roku nas nie zawiodła. Było
słonecznie i ciepło. Po pierwszej godzinie lekcyjnej spotkaliśmy się wszyscy w auli szkolnej
na poranku muzyczno-poetyckim, który powitał
nas utworem włoskiego skrzypka Vivaldiego
„Wiosna”. Z zamkniętymi oczyma każdy próbował usłyszeć i zobaczyć w swojej wyobraźni
wyczekiwaną porę roku. Chętni uczniowie prezentowali swojego autorstwa wiersze przyrodniczo – ekologiczne i śpiewali piosenki. Z okazji
Światowego Dnia Wody – (22 marca) uczniowie z
klasy drugiej pod kierunkiem Alicji Celejowskiej
przygotowali scenkę pt; „Woda - życie”. Martyna
Polesiak świetnie wcieliła się w rolę nauczycielki,
przeprowadzając lekcję na temat największego
skarbu człowieka. Następnie uczennice z klasy VI

Martyna Patron i Natalia Radkiewicz przedstawiły prezentacje związane z prawidłową segregacją
śmieci. Poruszono również problemy związane
ze sposobami oszczędzania wody i energii. Promienie słoneczne przenikające przez osłonięte
okna nieustannie zapraszały do powitania wiosny w plenerze, więc po krótkiej przerwie udaliśmy się na plac szkolny z marzannami, gaikami

i transparentami. Klasy zaprezentowały swoje
hasła związane ze szkodliwością spalania śmieci
w piecach domowych oraz z zakazem wypalania
traw. Następnie przemaszerowaliśmy przez wieś
z transparentami i kolorowymi gaikami. Zimę
pożegnaliśmy symbolicznym spaleniem ekologicznej marzanny. Na zakończenie odbyły się zabawy i rozgrywki sportowe na boisku szkolnym.

Konkurs recytatorski Janie Pawle II pamiętamy!

28 marca w Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu odbyło się
uroczyste spotkanie poświęcone Ojcu Świętemu – Papieżowi Janowi Pawłowi II przygotowane przez
nauczycielkę języka polskiego Janinę Hryniewiecką. Uczniowie klas I-VI prezentowali fragmenty
„Tryptyku Rzymskiego” oraz innych utworów Karola Wojtyły. Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu Anna Pląskowska rozpoczęła uroczyste spotkanie.
Przybyli na tę uroczystość dostojni goście: Senator RP Jan Michalski i Jakub Sochoń, ksiądz proboszcz
Krzysztof Żmigrodzki, aktor Teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze – Tadeusz Wnuk, sołtys Ubocza – Marzena Herdzik oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Elżbieta Jeziorna z uwagą obserwowali
występy dzieci. Spotkanie zaczęło się od wywiadu z Papieżem Janem Pawłem II, przeprowadzonym
przez uczennice z klasy III. Interpretację poezji Jana Pawła II w wykonaniu uczniów omówił przewodniczący jury, aktor Tadeusz Wnuk. Pierwsze miejsce zajęła Martyna Polesiak z klasy II, drugie miejsce
Julia Łopąg z klasy VI, trzecie miejsce Martyna Patron z klasy VI.
Nagrody ufundowane przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski – pana Olgierda Poniźnika
i dyplomy wręczył Senator RP Jan Michalski. Uczeń klasy II Maciej Baszak został wyróżniony przez
pana senatora za wyjątkową interpretację fragmentu „Tryptyku Rzymskiego” dyplomem i albumem
o Janie Pawle II. Uroczyste spotkanie zakończyło się wspólnym wykonaniem ulubionej pieśni Ojca
Świętego pt. „Barka’’.
Alicja Celejowska
Janina Hryniewiecka

12

KURIER GRYFOWSKI KWIECIEŃ 2014

Niech Zmartwychwstanie
Pańskie, które niesie odrodzenie
duchowe, napełni wszystkich
spokojem i wiarą, da siłę
w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć
w przyszłość... Radosnych
Świąt Wielkiej Nocy, aby
w Waszych sercach, rodzinach
i domach zagościła radość,
spokój i wielka nadzieja
odradzającego się życia
życzy Społeczność
Szkoły Podstawowej
im. W.S.Reymonta w Uboczu

W SP w Gryfowie
Pierwszy egzamin
„Prima Aprilis, bo się pomylisz” – miejmy nadzieję, że pomyłek uniknęli szóstoklasiści, którzy tego dnia pisali testy kompetencji w Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim.
1 kwietnia wszyscy uczniowie klas szóstych przyszli odświętnie ubrani,
zestresowani, ale gotowi do swojego pierwszego ważnego egzaminu. Wylosowali numerki ławek i zasiedli do pisania testu. Teraz czekamy już tylko
na wyniki.
Samorząd Uczniowski

W SP w Rząsinach
Rekolekcje Wielkopostne

Powitanie wiosny

Rekolekcje to w Kościele rzymskokatolickim kilkudniowy okres poświęcony odnowie duchowej poprzez modlitwę, konferencje oraz spowiedź.
Szkolne rekolekcje dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rząsinach odbywały
sięw dniach 24-26 marca 2014. Codziennie uczniowie słuchali słów księdza
rekolekcjonisty. Dodatkowo w środę odbyła się wycieczka do Pławnej, gdzie
uczniowie przebyli Drogę Krzyżową i obejrzeli arkę Noego w budowie.
W drodze powrotnej zwiedzili Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny w Lubomierzu. Rekolekcje dobrze przygotowały uczniów do
zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy.

21 marca każdego roku szkolnego dla wszystkich uczniów polskich szkół
jest dniem wyjątkowym – to dzień wagarowicza! Tradycyjnie społeczność
uczniowska nie ma w tym dniu zajęć edukacyjnych. Niektórzy palą marzannę,
by ostatecznie pożegnać zimę.Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im.
bł. ks. Alojsa Andrickiego w Rząsinach tego dnia uczestniczyli w Ptasim weselu.
Jest to stara serbołużycka ludowa tradycja. Jest ona związana z budzeniem się
do życia przyrody. W naszej szkole podtrzymana została tradycja weselnego
korowodu i uczniowie uczestniczyli w obrzędzie ślubnym. Dodatkowo dzieci
brały udział w konkursie przyrodniczym, którego tematem przewodnim były
ptaki – gatunki, ich tryb życia itp. Ten dzień był wyjątkowy!

W Gimnazjum
Szkolny konkurs recytatorski
31 marca 2014 r. w Szkole Podstawowej w Rząsinach, jak co roku odbyła
się kolejna edycja Szkolnego Konkursu Recytatorskiego. Konkurs jak zawsze cieszył się ogromną popularnością wśród wszystkich uczniów. Wzięło
w nim udział kilkunastu recytatorów z kl. 0, I – III oraz IV - VI. Publiczność
oklaskiwała gromkimi brawami wszystkich uczestników. Wiersze były ciekawe i barwnie zaprezentowane. Jury wyłoniło następujących zwycięzców
w kategorii klas młodszych: I miejsce – Tomasz Maksymów, II miejsce
– Beata Dżygóra, III miejsce – Wojciech Chorzępa oraz w kategorii klas
starszych: I miejsce – Martyna Kumoś, II miejsce – Maria Białek, III miejsce – Antoni Białek.
Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy, które wręczył dzieciom pan
dyrektor oraz nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców. Ponadto uczniowie mieli szansę wyróżnić recytatora publiczności. Te nagrody
otrzymali: Wojciech Chorzępa, uczeń klasy I oraz Jakub Krenz, uczeń klasy
VI. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.

Gimnazjaliści zwycięzcami
konkursu recytatorskiego
25 marca uczniowie Gimnazjum w Gryfowie Śl. wzięli udział w powiatowym etapie XIX Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „PEGAZIK”, który
odbył się w Mirsku. Szkołę reprezentowało trzech uczniów, którzy musieli
przygotować do recytacji wybrany wiersz oraz fragment prozy. Musieli również
zmierzyć się zarówno z przybyłą na konkurs liczną konkurencją, jak i wysokimi
wymaganiami stawianymi przez komisję. Po przesłuchaniu uczestników komisja dokonała dogłębnej oceny prac i wyłoniła laureatów wśród których znaleźli
się uczniowie naszego gimnazjum. I tak oto: I miejsce zajął Artur Sikora uczeń
klasy I A (opiekun E. Demidow), III miejsce zajęła Oliwia Majchrowska
uczennica klasy II B (opiekun niżej podpisana). Wyróżnienie otrzymał Kamil
Olszewski uczeń klasy I B (opiekun E. Demidow). Zwycięzcom konkursu
serdecznie gratulujemy zdobytych wysokich miejsc, wspaniałej prezentacji
i doskonałego przygotowania.
Marta Pleszkun

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkiej Nocy
życzą dyrektor oraz pracownicy szkoły
im. Aloisa Andrickiego w Rząsinach

KWIECIEŃ 2014 KURIER GRYFOWSKI

13

Zmiana cen wody i ścieków od 1 kwietnia 2014 roku

Na podstawie art. 24 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.
z 2006 roku nr 123, poz. 858 ze zm.), od 1 kwietnia 2014 roku obowiązują
nowe ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie
ścieków, w następującej wysokości:
Taryfowe grupy odbiorców – cena netto/ brutto w złotych za 1 m3
Wyszczególnienie

Odbiorcy indywidualni
netto / brutto

Zakłady
netto / brutto

Woda

3,83 / 4,14

Ścieki

4,74 / 5,12

6,85 / 7,40

Razem

8,57 / 9,26

12,90 / 13,93

Ścieki nieoczyszczone

3,75 / 4,05

3,75 / 4,05

Obiekty w budowie (woda)

6,05 / 6,53

6,05 / 6,53

Okres obowiązywania nowych cen: od 01.04.2014 roku do 31.03.2015 roku.
Poziom nowych cen został wyliczony na bazie kosztów poniesionych
w roku 2013 i uwzględnia niezbędne
przychody w roku obowiązywania
nowych taryf. Dla odbiorców indywidualnych łączna cena brutto za wodę
i ścieki wzrasta o 6,9 %, w tym:
- woda o 0,22 zł za m³,
- ścieki o 0,38 zł za m³, razem o 0,60 zł
za m³. Dla zakładów łączna cena brutto

za wodę i ścieki wzrasta o 6,7 %, w tym:
- woda o 0,32 zł za m³,
- ścieki o 0,55 zł za m³, razem o 0,87 zł
za m³.
Dla odbiorców indywidualnych,
których ścieki nie są podłączone do
oczyszczalni cena za dostawę wody i
odprowadzanie ścieków rośnie o 1,92
zł za m³ brutto (30,6%) i wynosi 8,19
zł za m³.

Dla zakładów nie podłączonych do
oczyszczalni cena za dostawę wody i
odprowadzanie ścieków wzrasta o 1,95
zł za m³ brutto (9,7%) i wynosi 10,58
zł za m³. Nowe ceny zostały ustalone
na podstawie kosztów, jakie zakład
poniósł w roku 2013 skorygowanych
o wskaźnik wzrostu cen w 2014 roku.
W przypadku ścieków nie podłączonych do oczyszczalni, na wzrost cen
maja wpływ wyższe opłaty środowiskowe, które są konsekwencją odprowadzania ścieków nieoczyszczonych.
Na poziom wzrostu cen wpływają
koszty ZWiK, oraz ilość sprzedanych
jednostek wody i ścieków. Na koszty
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
składają się bieżące koszty eksploatacji
sieci oraz koszty usuwania awarii, które
z roku na rok wzrastają.
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna
w mieście jest stara, od lat nie przeprowadzono jej modernizacji. Są jeszcze
odcinki tzw. „ołowianki”.
Jeżeli w całym 2013 roku odnotowano 11 awarii sieci wodnej, to
w okresie styczeń – luty 2014 roku było
już 7 awarii wodociągowej. Mimo ła-

Święto sołtysów
12 marca w gryfowskim ratuszu odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Sołtysa. Władze Gryfowa chciały docenić
ich pracę na rzecz społeczności swoich wsi, przygotowując symboliczne upominki. Była to także okazja do tego, by porozmawiać o założeniach nowego programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. – Cieszy fakt, że obecnie jest to
inicjatywa znacznie bardziej przyjazna dla realizacji naszych lokalnych przedsięwzięć, m.in. w zakresie odnowy miejscowości
– stwierdził burmistrz Olgierd Poniźnik. – Każda z nich będzie mogła liczyć na wsparcie do 500 tys. zł na modernizację
miejscowych dróg, zabytków i innych działań. Podczas spotkania mówiono także o nowych możliwościach i zamierzeniach,
a wśród nich wsparcie państwa w zakresie wsparcia budowy sieci wodociągów i kanalizacji na terenach wiejskich, co dla
terenów wiejskich nie jest bez znaczenia. Prezentem dla sołectw – o czym wspomniał burmistrz Poniźnik – jest także nowelizacja ustawy o funduszu sołeckim.
źródło: Ziemia Lubańska

PODZIĘKOWANIE

W imieniu swoim oraz sołtysów sołectw gminy Gryfów Śląski, dziękuję burmistrzowi Gminy i Miasta
Gryfów Śląski Olgierdowi Poniźnikowi za zaproszenie, życzenia, ciepłe przyjęcie, upominki, miłą atmosferę
i poczęstunek w dniu 12 marca z okazji Dnia Sołtysa. Za pamięć dziękuję także skarbnik gminy Annie Jankowskiej oraz sekretarzowi Jerzemu Andrzejczakowi.
Maria Sosnowska

Sołtysów świętowanie z powiatem
Radni powiatowi z klubu SLD postanowili docenić trud sprawowania funkcji sołtysa i zaaranżowali spotkanie z
włodarzami sołectw 10 marca w restauracji La Storia, na którym omówiono bieżące problemy sołectw, najpilniejsze
potrzeby oraz plany na przyszłość.

PODZIĘKOWANIE

Dziękujemy radnym powiatowym z klubu SLD: Małgorzacie Szczepańskiej, Jolancie Dudzik, Danielowi
Koko za zaproszenie na uroczystą kolację w dniu 11 marca z okazji Dnia Sołtysa oraz miłą i twórczą atmosferę
podczas spotkania, które trwało do późnych godzin wieczornych.
Sołtysi Sołectw Gminy Gryfów Śląski
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godnej zimy, rury żeliwne, a nierzadko
jeszcze ołowiane pękają jak zapałki.
W przypadku kanalizacji najczęściej
występują awarie spowodowane
zablokowaniem odcinka sieci przez
różnego rodzaju przedmioty wrzucane
do muszli, które powodują również
uszkodzenia zestawów pompowych
na przepompowniach. Wielokrotnie
apelowaliśmy o niewrzucanie nawet
z pozoru drobnych przedmiotów, ponieważ bardzo łatwo blokują się stare
przewody kanalizacji sanitarnej, które
mają małe średnice, a niejednokrotnie
są popękane. W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji zatrudnionych jest
20 pracowników. Są to koszty stałe.
Gdyby nie awarie starej sieci wodno-kanalizacyjnej, można by obniżyć
zatrudnienie min. o 30%, a więc ceny
usług wodno-kanalizacyjnych mogłyby
również zostać zmniejszone. Drugim
czynnikiem, który miał wpływ na
wzrost cen, był obserwowany od kilku
lat spadek sprzedaży wody (minimum
5% średniorocznie). Kilkuprocentowy,
inflacyjny wzrost kosztów, w połączeniu ze spadkiem sprzedaży przełożył
się na wzrost kosztu jednostkowego
i w efekcie – na wzrost ceny. Przyjęcie
cen, które nie będą gwarantowały
uzyskania niezbędnych przychodów
spowodowałoby trwałą utratę płynności finansowej zakładu lub konieczność
dopłaty do cen dla odbiorców z budżetu
Gminy. Na 2014 rok w budżecie Gminy
zaplanowano 70 tys. zł na przygotowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji stacji uzdatniania wody przy
ul. Jeleniogórskiej 6 w Gryfowie Śl. Ma
powstać nowoczesna stacja uzdatniania
wody z prawdziwego zdarzenia, która
zastąpi obecną, niewydolną, jedną
z najstarszych w Polsce.
Mamy nadzieję, że będzie to początek dużych inwestycji modernizacyjnych w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w naszym mieście.
Dyrektor ZBGKiM Helena Okulowska

Wczoraj kury tak gdakały,
nasze jajka oszalały...
malowały się w paseczki,
i w kółeczka i wstążeczki.
Teraz wszystkie krzyczą
– Hurra! Hurra! Wesołego Alleluja!
Wesołych Świąt
Wielkanocnych
życzy Salonik Prasowy

A w bibliotece...
Fiołkowe kapelusze

20 marca grupa „Muchomorki” świętowała w bibliotece Dzień Wiosny.
Dzieci przywitała wiosenna muzyka relaksacyjna. Następnie czytano wiersze o wiośnie oraz wysłuchano bajki pt. „Zosia i fiołkowy kapelusz”, dzięki
której dzieci poznały wiosenny kwiat-fiołek i dziewczynkę Zosię, która była
ciągle smutna. Maluchy, podobnie jak Zosia, także zapragnęły poprawić sobie humor i jak i ona, wykonały czapeczki z fiołkami i niebieską wstążeczką.
W tych czapeczkach ruszyły do przedszkola, wierząc, że to zaczarowane
kapelusze, które przyniosą im szczęście.

Zwiastuny wiosny

Wyłoniono zwycięzców w ogłoszonym przez bibliotekę dziecięcą konkursie plastycznym „Zwiastuny wiosny”. Na konkurs wpłynęło 60 prac,
spośród których wyróżniono 9 prac. Wyróżnienia otrzymali: Sara Opolska,
Bartosz Mazur, Jagoda Szyszko, Jakub Babik, Natalia Kasprzyk, Wioletta Bielawska, Oliwia Czekanowska, Wiktoria Korziewicz, Cyprian
Kowalewski. Wiosenne, kolorowe prace wszystkich uczestników konkursu
można obejrzeć na wystawie w holu biblioteki. Zapraszamy.

Muminki

W bibliotece odbyły się zajęcia czytelniczo- plastyczne z przedszkolakami (3, 4 i 5-latki). Grupę „Biedronki” przywitała melodia o Muminkach,
następnie dzieci wysłuchały opowiadania pt. „Wiosna w Dolinie Muminków”.
Zabawa rozpoczęła się na dobre, gdy dzieci otrzymały zadanie odszukania w bibliotece ukrytej torby mamy Muminka. Atmosferę rozgrzało
jeszcze bardziej kolejne zadanie, a mianowicie przyczepianie z zawiązanymi
oczami ogona tatusiowi Muminka. Była też torba „zgaduj-zgadula” (zgadnij
co trzymasz w rękach). Maluchy kolorowały Muminki zainspirowane wcześniej oglądanymi książeczkami. Na zakończenie dzieci obejrzały fragment
filmu o Muminkach oraz otrzymały maskotki.
Jolanta Kuczyńska

Pisanki skradły słonca kilka złotych promieni,
teraz ich jasny blask niech wasz dom rozpromieni.
Z życzeniami, aby wiosenna radość zagościła
w Waszym domu w czasie tych świąt wielkanocnych.
Wszystkim Sybirakom, honorowym członkom
i sympatykom oraz ich rodzinom życzy
Zarząd Związku Sybiraków w Gryfowie

Zdrowych, Pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą,
nadzieją i miłością.
Radosnego,
wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań
w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
życzą Rada Miejsko-Gminna
oraz radni powiatowi
Sojuszu Lewicy
Demokratycznej
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Ciężkie brzmienia
W trakcie ostatniego koncertu w Fosforach było, ciężko, nawet bardzo.
Wszystko to za sprawą zespołów, które zaserwowały widzom pokaz najcięższych brzmień.
Jako pierwszy wystąpił zespół Pożoga. Formacja składa się z lokalnych
muzyków (m.in. z Gryfowa) gra black metal. Niedawno na rynku pojawiła
się ich pierwsza EP`ka - Infernal Seeds. Koncert w Fosforach był drugim
występem założonej w zeszłym roku formacji. Występ porwał publikę
w pogo stając się udanym debiutem w rodzinnych stronach.
Po nich na scenie rozstawił się jeleniogórski Warbell. Zwycięzcy ostatniej edycji Ligi Rocka zagrali przebojowy koncert. Warfist to absolutna
pierwsza liga zielonogórskiego thrash metalu. Przystanek w Gryfowie
poprzedzał ich kolejny występ w Warszawie. U nas zagrali wybuchowego
seta, którego dodatkowo doskonale odebrała publiczność. Chłopakom także spodobało się w Gryfowie, jak przyznał wokalista po koncercie: „Tylu
pięknych kobiet pod sceną dawno nie widzieli”. Gwiazdą wieczoru był pochodzący z Krakowa zespół Outre. Ci black metalowcy mieli już w karierze
okazję występować przed samym Vader`em. Świetne brzmienie zespołu
zauroczyło publiczność. W utworach szybkość przeplatała się z epickimi
zwolnieniami. Występ Outre był świetnym podsumowaniem wieczoru.
Kolejny koncert w Fosforach odbędzie się już 9 maja. Mamy dla Was
nie lada prezent! Wystąpią zespoły z pierwszej ligi niemieckiego hardcore`u. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Leashdown z charyzmatycznym
kobiecym wokalem. Oprócz nich wystąpi Damager oraz dwa zespoły z polski – wrocławski This Noise i gryfowski Obsydian. Już teraz zapraszamy.
Szczegółowe informacje na www.fb.com/awantura
Kamil Jagiełło

Zatrzymane w kadrze

Wschód słońca nad Gryfowem. Nadesłała Dagmara Karpowicz.

PODZIĘKOWANIE

Serdecznie dziękujemy burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski
Olgierdowi Poniźnikowi za zrozumienie oraz wsparcie działań sekcji
PZHGP Gryfów Śląski przed zbliżającym się sezonem lotowym 2014
gołębi pocztowych
w imieniu hodowców Prezes Andrzej Sieradzki

Jadwiga Miłan
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