Kolorowe, Tradycyjne,
Gryfowski Jarmark Wielkanocny
Ani zimny, przenikliwy wiatr, ani przelotny deszcz nie był w stanie
zniechęcić mieszkańców Gryfowa Śląskiego do udziału w tradycyjnym
Jarmarku Wielkanocnym, który w niedzielę 20 marca odbył się na gryfowskim rynku. W niedzielę Palmową, pierwszy dzień Wielkiego Tygodnia, święta ustanowionego na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy. Tego dnia wierni przynoszą do świątyń palmy, które podczas
nabożeństw zostają poświęcone. W Gryfowie Śląskim w ten wyjątkowy
dzień odbywa się także Jarmark Wielkanocny. Na rynku już od wczesnych godzin rannych na kilkunastu stoiskach można kupić pyszne ciasta,
wędliny, wielkanocne baby, pisanki, koszyczki, palmy i wiele kolorowych
wielkanocnych dekoracji. To była także okazja do spotkań, wymiany
doświadczeń, kulinarnych przepisów i podejrzenia nowości. Po mszy
świętej wierni przeszli na rynek, gdzie odbywa się także przegląd palm
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wielkanocnych. Imponujące rozmiarami i kolorytem, a także kunsztem
wykonania palmy wykonują własnoręcznie mieszkańcy gryfowskich sołectw. W tym roku w prezentacji udział wzięły: Koło Gospodyń Wiejskich z Krzewia Wielkiego, Rada Sołecka z Młyńska, Sołectwo Ubocze,
Sołectwo Rząsiny, Sołectwo Wieża i Sołectwo Proszówka reprezentowane przez grupę pn.: „Młode i zdolne”.
Przez cały czas trwania Jarmarku na muzycznej scenie występowały
zespoły ludowe: Gryfowska Kapela Podwórkowa, Kargulinki z Lubomierza, Gryfowianie z Gryfowa Śląskiego, Sołtysowe Gryfinki z Proszówki,
Podgórzanie z Mirska, Rząsinanki z Rząsin i Chabry z Kwieciszowic.
O tym, że Jarmark należał do udanych, świadczyć może fakt, iż część wystawców już po godzinie musiała opuścić stoiska, z powodu wyprzedania
wszystkich słodkości.
Marek Dral, lwowecki.info

Gryfowskie Jarmarki
Jarmark Wielkanocny w Szkole Podstawowej
18 marca w Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim odbył się jarmark
wielkanocny, który przyciągnął sporą ilość zainteresowanych osób. Podczas
kiermaszu poszczególne klasy prezentowały się przy rozmaitych kramach,
w których można było zakupić rękodzieła świąteczne do dekoracji domu,
słodkie smakołyki, swojskie jadło, czy biżuterię. Podczas jarmarku odbywały
się również warsztaty pracy twórczej. Dzieci ozdabiały własnoręcznie styropianowe jajka. Mogły również skorzystać z przygotowanych przez świetlicę
ofert malowania twarzy oraz sfotografowania się przy makiecie z postaciami
w strojach ludowych. Jak co roku gościliśmy u siebie uczniów z zaprzyjaźnionej
szkoły w Czechach. Jarmark wielkanocny odbył się dzięki współfinansowaniu ze środków otrzymanych od Gminy Gryfów Śląski. Szczególną pomoc
zawdzięczamy pani Małgorzacie Dereń – prezesowi Stowarzyszenia
Przyjaciel Gryfowskiej Szkoły Podstawowej, która przyczyniła się do pozyskania ww. środków na organizację jarmarku. Dzięki temu wsparciu udało
się zakupić jajka i dekoracje a także sfinansować uczniom udział w pokazie
historycznym „Początki państwa polskiego – 1050 rocznica chrztu Polski”.
Przedstawianie było możliwością do wzbogacenia wiedzy naszych dzieci
o cenne wiadomości historyczne pozyskane od ekspertów w tej dziedzinie.
Festyn był także okazją do nagrodzenia laureatów IV edycji konkursów
ogólnopolskich organizowanych przez naszą szkołę – „Ekolog-plastyk”
oraz „Ekolog-poeta”. Składamy w tym miejscu podziękowania członkom
poszczególnych komisji oceniających prace plastyczne i wiersze uczestników konkursu. Najlepsze rysunki uczniów zostały wyłonione przez komisję w składzie: Anna Michalkiewicz, Elżbieta Fenczyszyn oraz Marek
Ślusarczyk. Natomiast literackie zmagania oceniały panie Elżbieta Kurec,
Marzena Wojciechowska, Iwona Tatarczuk i Agnieszka Kupczyk-Nowicka. Zarówno Ekolog-plastyk jak i Ekolog-poeta zgromadziły prace dzieci
w dwóch kategoriach wiekowych – pierwsza klasy 1-3 i druga klasy 4-6.
Podczas jarmarku nastąpiło także rozstrzygnięcie IV Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno - Regionalnego pod hasłem: „Poznajemy źródła
historii i kultury naszego regionu”. Jury w składzie Anna Michalkiewicz,
Elżbieta Fenczyszyn i Marek Ślusarczyk wyłoniła zwycięzców w tegorocznej kategorii „Tradycje świąteczne”.
W tym roku uczniowie wszystkich klas wykonywali również serwety
wielkanocne, które urzekały kunsztem i pomysłowością wykonania. Pisały
też prace literackie dotyczące tradycji świątecznych w moim domu. Oceniała je komisja w składzie panie: Iwona Tatarczuk, Marzena Krawiec
oraz Aneta Rosiennik. Laureaci tego konkursu także zostali nagrodzeni.
Dziękujemy wszystkim jurorom za nieocenioną pomoc w niełatwym wyborze zwycięzców spośród tak wielu wspaniałych prac. Kierujemy serdeczne
podziękowania za pomoc i sfinansowanie nagród wręczonych zwycięzcom konkursów podczas tegorocznej gali. Dziękujemy Państwu: Annie
i Zdzisławowi Pastuchom, Sylwii i Ireneuszowi Krasuckim, Staroście Powiatu Lwóweckiego Marcinowi Fluderowi, Państwu Mirosławie i Jerzemu Horbaczom, Anecie i Arturowi Tarazewiczom,
Janowi Niebieszczeńskiemu, Annie i Jackowi Rybskim, Annie i Dominikowi Korpysom, Dariuszowi i Markowi Niebieszczańskim, Marcie
i Arturowi Buczyńskim, Burmistrzowi miasta Świeradów Zdrój –
Panu Rolandowi Marciniakowi, pracownikowi Urzędu Miasta Świeradów Zdrój – Panu Piotrowi Bigusowi. Dzięki Państwa pomocy mogliśmy kolejny rok nagradzać małych artystów.
Składamy także podziękowania całej Radzie Rodziców z przewodniczącą
Małgorzatą Poprawą, która zatroszczyła się o organizację poczęstunku dla
zaproszonych gości. Wesołą atmosferę tworzyły także przygrywki ludowe
Gryfowskiej Kapeli Podwórkowej pod przewodnictwem Pana Zygmunta
Bodaka, za co również gorąco dziękujemy. Bez Państwa pomocy nie udałoby się zorganizować tak wspaniałego przedsięwzięcia jakim jest doroczny
jarmark wielkanocny. Całość imprezy objęta została honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej, Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego, Dolnośląskiego
Kuratora Oświaty Romana Kowalczyka, Burmistrza Miasta i Gminy
Gryfów Śląski Olgierda Poniźnika oraz Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Gryfów Śląski Roberta Skrzypka. Cieszymy się, że jak co
roku nie zawiedli nas także mieszkańcy Gryfowa, którzy zechcieli przybyć
na nasz jarmark. Wsparcie jest dla nas bardzo ważne, gdyż utwierdza nas
w tym, że organizowane przez szkołę akcje cieszą się Państwa zainteresowaniem i zachęcają nas do dalszych działań.
Dyrekcja Szkoły Podstawowej, Grono Pedagogiczne i Uczniowie
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Koło szachowe w M-GOK
Od niedawna do grona osób
wspierających społecznie Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury dołączył
pan Wiesław Jończyk.
Wiesław Jończyk to utytułowany
gracz posiadający uprawnienia instruktorskie. Na swoim koncie ma
ogrom osiągnięć wartych pokazania.
Był wielokrotnym mistrzem dawnego województwa jeleniogórskiego, 2 –
krotnym mistrzem Dolnego Śląska w kategorii juniorów starszych. Należał do czołówki polskich szachistów. W Mistrzostwach Polski w grze
błyskawicznej w 1993 r. wywalczył 4 miejsce. Ponadto w Mistrzostwach
Polski w szachach szybkich zajął 6 miejsce. Jeżeli chcesz uczyć się od mistrza, spróbować swoich sił, dołącz do nas! Zajęcia odbywają się w każdą
środę o godz. 18.00 w M-GOK.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury pragnie serdecznie podziękować
naszemu serdecznemu przyjacielowi, panu Pawłowi Witkowskiemu za
olbrzymi wkład, poświęcony czas i osobiste zaangażowanie w dotychczasowe prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą.
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Wymianki w M-GOK
Po raz kolejny w M-GOK odbyła się wymiana i sprzedaż rzeczy używanych. Te comiesięczne spotkania i przysłowiowe wietrzenie szaf, zaczynają cieszyć się popularnością. W trakcie wymianek możecie państwo
wystawić na sprzedaż swoje dobre, choć już Wam nie potrzebne rzeczy.
Możecie również stać się szczęśliwymi posiadaczami wielu ciekawych
i użytecznych drobiazgów, zabawek, ubrań w bardzo korzystnej cenie.
Na kolejne wymianki zapraszamy już wkrótce. Wszelkie informacje o bieżących wydarzeniach znajdziecie Państwo na naszym profilu
www.facebook.com/mgokgryfow/
Magdalena Antonowicz

Głowy Wielkanocne
Wielu mieszkańców Gryfowa Śląskiego jest trochę zdziwionych osobliwą przecinką drzew w obrębie granic naszego miasteczka. Nic więc
dziwnego że protestują ekolodzy, wegetarianie, intelektualiści, robotnicy
i nie dobici rolnicy indywidualni. Trzeba im przyznać rację, gdyż jak widzimy na fotografii, trochę przesadzono. Ostry opór stawia nasz rodzimy
Patrol Obywatelski, takiemu traktowaniu okolicznej przyrody w naszym
mieście i słusznie zresztą.
Jednak nikt z protestujących nie zauważył, że owa wycinka, czy też
przecinka naszego drzewostanu to fachowe przygotowanie materiału do
unijnego projektu artystycznego i rzeźbiarskiego pod nazwą „Z Głowy
nasze Głowy”. Otóż w tych pozostałych po radosnej twórczości drwali
kikutach pni drzew, zostaną wyrzeźbione głowy, czy też twarze na podobieństwo owych rzeźb posągów, podobnych do tych posągów z Wysp
Wielkanocnych. Prowadzone są już rozmowy ze znanym rzeźbiarzem
panem Milińskim i grupą Pławna 7. Jest tylko jeden problem, czyje to
twarze, głowy ma na pniach drzew wyrzeźbić znany artysta? Ma to rozstrzygnąć lokalny plebiscyt mieszkańców ogłoszony w „Kurierze Gryfowskim”. Samodzielny pomysł Głów Wielkanocnych powstał w kręgach
zbliżonych do Gryfowskiej Informacji Turystycznej celem podwyższenia
atrakcyjności turystycznej naszego grodu (i tutaj brawa) oraz lokalnych
władz, ale to tajemnica (i tutaj jeszcze większe brawa). Nam Towarzystwu Miłośników Gryfowa Śląskiego pozostało pogratulować tak śmiałego i samodzielnego pomysłu oraz życzyć jak najszybszej realizacji tego
fantastycznego projektu artystycznego, który rzuci na kolana sąsiednie
miejscowości i nie tylko (i tutaj może być aplauz).
Jan Wysopal TMG (tekst powstał 1 kwietnia 2016 r.)

Był taki zespół...

Kontynuujemy cykl wspomnieniowy o gryfowskich zespołach muzycznych.
Jako, że pamięć bywa zawodna, w tekstach, szczególnie w nazwiskach, mogą
pojawiać się błędy, będziemy wdzięczni za wszelkie poprawki, uwagi i uzupełnienia.
Redakcja
W latach 1965-1966 przy POH Lubomierz działał zespół trzy gitary
i perkusja. Opiekunem zespołu był nauczyciel pan Tomasz Szafert. Zespół
istniał tylko rok, ale zagrał w swej karierze wiele zabaw i potańcówek. Zdjęcie poniżej przedstawia właśnie jedną ze słynnych zabaw, na sali liceum pedagogicznego w Lubomierzu. Skład zespołu: od lewej Józef Potocki – gitara
solowa, Wojciech Ubysz – gitara, Zygmunt Bodak – akordeon, Jędrzej Żuchowski – gitara basowa, Edward Domański – perkusja.
Zygmunt Bodak

Serdeczne podziękowania: rodzinie, przyjaciołom, dawnym współpracownikom, koleżankom i kolegom, sąsiadom, znajomym, mieszkańcom Krzewia Wielkiego, lekarzom i pielęgniarkom – wszystkim,
którzy od początku do końca ziemskiej wędrówki towarzyszyli

A ntoniemu Grabskiemu

oraz tak licznie przybyli i uczestniczyli
w uroczystościach pogrzebowych
składają żona i córki z rodzinami

Wyszperane na FB
Na profilu Zbaraszewski-Fotografia odkryliśmy zdjęcia Gryfowa
w ciekawej aranżacji. Autor pisze:
„Zainspirowany zdjęciami Juliena Knez’a z Paryża, który robi takie
zdjęcia swojej stolicy, aby porównać jak miasto zmieniło się na przestrzeni
kilkudziesięciu lat, postanowiłem zrobić podobne zdjęcia Gryfowa Śląskiego”. Zapraszamy do obejrzenia pozostałych zdjęć na FB.

Polski Związek
Wędkarski informuje
Polski Związek Wędkarski Koło Gryfów Śląski z okazji Dnia
Dziecka organizuje otwarte zawody wędkarskie w dyscyplinie
spławikowej. Zawody odbędą się 12 czerwca.
Zapisy w Kole PZW w poniedziałki i środy od 16.00 do 17.00.
Grupa wiekowa od 6 do 14 lat. Dzieci poniżej 11 lat – mile widziany opiekun. Zawody wędkarskie odbędą się na brzegu Jeziora
Złotnickiego, tzw. „plaża”. Rozpoczęcie zawodów o godzinie 8.00.
KWIECIEŃ 2016 KURIER GRYFOWSKI
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Nieodpłatna
pomoc prawna
Zapraszamy mieszkańców gminy Gryfów
Śląski do skorzystania z usług nieodpłatnej pomocy prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna jest
świadczona w Centrum Organizacji Pozarządowych – parter Ratusza w Gryfowie Śląskim
– wejście od strony TAXI w poniedziałki od
godz. 8:00 do 12:00 i w piątki od godz. 14:00 do
18:00. Darmowe porady prawne są świadczone
przez profesjonalnego prawnika.

OGŁOSZENIE O WYKAZACH

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że wykazy nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę w roku 2016 znajdują
się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz na stronie internetowej
www.gryfow.pl i www.bip.gryfow.pl na zakładce nieruchomości.
Sekretarz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Jerzy Andrzejczak

Dzikie wysypisko śmieci
W odpadkach znaleziono dokumenty firmowe
OSTRZEŻENIE:

Za zanieczyszczanie czy zaśmiecanie miejsc publicznych podlega karze grzywny do
500 złotych albo karze nagany zgodnie z art. 145 Kodeksu Wykroczeń.

Przypominamy, że wnioski na świadczenie wychowawcze 500+ można składać
w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Gryfowie Śląskim (Ubocze
300) od poniedziałku do piątku, w pokojach 9 i 12.
Ustawowy czas składania wniosków: od
1 kwietnia do 11 lipca.

Kurier Gryfowski

Podczas porządkowania terenu za cmentarzem komunalnym w Gryfowie Śląskim odkryto nowe
dzikie wysypisko śmieci. Dość szybko udało się ustalić sprawcę tego procederu, ponieważ wśród
wyrzuconych odpadków znaleziono dokumenty firmowe (firmy budowlanej) z adresem sprawcy
zanieczyszczania miasta.
Dzięki temu funkcjonariusze Straży Miejskiej dotarli do osoby, która dokonała zanieczyszczenia i za ten czyn została ukarana mandatem karnym. Dodatkowo sprawca został zobowiązany do
natychmiastowego uprzątnięcia porzuconych śmieci.
Przypominam, że zgodnie z obowiązującymi przepisami odpady budowlane, remontowe i rozbiórkowe winny być gromadzone w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów budowlanych (w kontenerach, workach) dostarczanych i odbieranych przez przedsiębiorcę posiadającego
wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości na terenie Gminy Gryfów Śląski, na koszt właściciela nieruchomości. Przedsiębiorcę należy wcześniej powiadomić o konieczności odbioru ww. odpadów w celu zamówienia stosownego pojemnika.
Wytwórca odpadów jest zobowiązany do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami. Wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami (gospodarowanie to także transport) wyłącznie podmiotom, które posiadają zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów.
Inspektor ds. gospodarki odpadami Krystyna Samborska

Wydawca: Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy Gryfów Śląski.
Redaguje społeczny zespół: Mariusz Dragan,
Małgorzata Szczepańska, Jan Wysopal.
Redaktor naczelna: Marzena Wojciechowska.
Skład i foto-edycja: Paweł Rubaj.
Współpraca: Agnieszka Szymańska (foto).
Adres: Biblioteka Publiczna, ul. Kolejowa 44,
59-620 Gryfów Śląski, Tel.: 75 78-13-387,
fax: 75 78-13-180, www.biblioteka.gryfow.info,
www.facebook.com/biblioteka.gryfow
e-mail: biblioteka.gryfow@gmail.com
Dyżur redakcyjny: poniedziałek, wtorek,
czwartek, piątek: 10-17, środy: 10-15.
Nakład: 900 egzemplarzy, Druk: Chroma, Żary,

Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych
ogłoszeń, nie zwraca tekstów niezamówionych oraz
zastrzega sobie prawo do skracania i przeredagowywania treści ogłoszeń i artykułów, bądź
odmowę ich publikacji. Materiały przyjmujemy do
10 dnia każdego miesiąca.
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Sesja Rady Miejskiej:

drogi i gospodarka niskoemisyjna
31 marca w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta odbyła się sesja
zwyczajna Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski. Tematami głównymi
sesji były: Stan dróg na terenie gminy Gryfów Śląski oraz Działania
gminy Gryfów Śląski na rzecz gospodarki niskoemisyjnej.

Na początku sesji o głos poprosił senator RP Rafał Ślusarz. W związku z tym, że udało mu się uczestniczyć w obradach po raz pierwszy odkąd piastuje funkcję, wyraził chęć współpracy z gryfowskim samorządem
oraz pomocy w nurtujących gminę problemach. Zaprosił samorządowców
oraz mieszkańców do biura senatorskiego przy ulicy Kolejowej 45.
Pierwszym tematem sesji był stan dróg na terenie gminy i miasta Gryfów Śląski. W granicach administracyjnych gminy Gryfów Śląski zlokalizowane są cztery kategorie dróg: droga krajowa, drogi wojewódzkie,
drogi powiatowe oraz drogi gminne, w związku z tym na sesję przybyli
zaproszeni goście, przedstawiciele poszczególnych zarządów dróg.
Stan drogi krajowej K-30 ul. Jeleniogórskiej relacji Jelenia Góra – Zgorzelec omówił kierownik Rejonu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad Andrzej Nowak. Jak poinformował A. Nowak, w granicach
administracyjnych gminy Gryfów Śląski łączna długość drogi krajowej
wynosi 11, 4 km, która posiada przekrój szlakowy z obustronnie utwardzonymi poboczami oraz pół – uliczny i uliczny. Średnia szerokość jezdni
wynosi od 6,0 m w przekroju szlakowym do 9,00 m w przekroju ulicznym. W obszarze zabudowy miejskiej droga wyposażona jest w obustronne chodniki o nawierzchni z kostki brukowej o łącznej długości 1838m
i powierzchni 3270m 2. W przebiegu drogi zlokalizowanych jest 13 skrzyżowań z drogami niższej kategorii w tym 1 z sygnalizacją świetlną oraz
1 skrzyżowanie wielopoziomowe z linią kolejową (wiadukt drogowy).
A. Nowak podkreślił, że Rejon wprowadził do planu projekt budowy
chodnika, w ciągu drogi krajowej nr 30 od km 38 + 960 do km 39 +
540 (Gryfów Śląski-Krzewie Wielkie), który znajduje się na pozycji 526
Programu Budowy Ciągu Pieszo-Rowerowego. Termin realizacji budowy
nie został ostatecznie określony. Rejon nie przewiduje w roku 2016 realizacji zadań inwestycyjnych. Z uwagi na ograniczony przydział środków
finansowych planowana jest realizacja niezbędnych prac utrzymaniowych
i remontowych wynikających z bieżących potrzeb. Dodatkowo kierownik
Nowak poinformował, że Rejon wystąpił o zgodę do Oddziału GDDKiA we Wrocławiu na zamieszczenie zegarów zmiany czasów sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej ul. Jeleniogórska z drogą
powiatową ul. Kolejowa w Gryfowie Śląskim w celu poprawy bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu. Po wystąpieniu Andrzeja Nowaka, burmistrz
Olgierd Poniźnik poruszył między innymi problem dotyczący w szczególności mieszkańców Sołectwa Krzewie Wielkie, jakim jest brak chodnika w pasie drogi krajowej od wiaduktu kolejowego do stacji paliw Statoil. Sołtys Krzewia Wielkiego Anna Wieliczko złożyła na ręce kierownika
Pana Andrzeja Nowaka petycję w tej sprawie, pod którą podpisało się
ponad 90 mieszkańców Krzewia Wielkiego. Burmistrz apelował również
o podjęcie działań w kierunku budowy chodnika od marketu Sawczak
do dyskontu Lidl oraz w kierunku osiedla 7-Dywizji. W trakcie dyskusji
debatowano o bezpieczeństwie na drodze krajowej.
Stan dróg wojewódzkich tj. nr 360 relacji Gryfów Śląski – Świecie, nr
361 relacji Krzewie Wielkie –Granica Państwa oraz nr 364 Gryfów Śląski
– Lwówek Śląski – omówił Piotr Kula – kierownik Służby Utrzymaniowej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei w Jeleniej Górze wraz z inspektorem Marcinem Stasiakiem. Przedstawiciele DSDiK przedstawili, że na
drogach wojewódzkich w granicach administracyjnych gminy Gryfów

Śląski w 2016 roku planowane są roboty drogowe w zakresie remontów
cząstkowych nawierzchni jezdni, napraw poboczy, wykaszania poboczy,
cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów, sprzątania pasa drogowego, napraw i odtworzenia oznakowania poziomego i pionowego oraz pozostałe
czynności związane z bieżącym utrzymaniem dróg. Ponadto kierownik
poinformował, że DSDiK zaplanowało z Krajem Liberackim realizację
wspólnego projektu poprawy infrastruktury drogowej pn.: „Od zamku Frydland do Zamku Czocha” w którym drogi wojewódzkie nr 360
i nr 361 zostały zgłoszone do przebudowy. Realizacja inwestycji została
zaplanowana na lata 2017/2018. W trakcie dyskusji burmistrz Olgierd
Poniźnik wnosił o zakwalifikowanie do ww. projektu budowy chodników
w pasach dróg wojewódzkich m.in. w sołectwie Wieża oraz Sołectwie
Proszówka.
Stan dróg powiatowych omówił kierownik Zarządu Dróg Powiatowych we Lwówku Marek Makowski. Na terenie gminy Gryfów Śląski
znajduje się 38,394 km dróg powiatowych, z czego aż 35,85 km zostało
wyremontowanych w ostatnich ośmiu latach. M. Makowski poinformował, że w 2016 r. Zarząd Dróg Powiatowych zamierza przeprowadzić na
terenie gminy Gryfów Śl. przebudowę drogi Krzewie Wielkie- Młyńsko
o długości 2,062 km oraz remont ulicy Floriańskiej o dł. 0,706 km.
Informację o stanie dróg gminnych przedstawił inspektor ds. drogownictwa UGiM w Gryfowie Śląskim Arkadiusz Klask. Zebrani dowiedzieli się m.in., że w ostatnich latach stan dróg gminnych znacznie się
poprawił, gdyż wykonano szereg inwestycji drogowych, polegających na
ułożeniu nowych nawierzchni asfaltowych oraz z kostki betonowej wraz z
odwodnieniami. Łącznie w okresie od 2007 do 2015 r. wykonano 22,118
km inwestycji drogowych o wartości 11 351 722,20 zł. W planach inwestycyjnych na 2016 r. gmina ma m.in. przebudowę dróg (ul. Sikorskiego,
Rzeczna, Grodzka, Garncarska) zgłoszone do dofinansowania ze środków MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, a ze środków
budżetu gminy przebudowę drogi gminnej ul. Słoneczna. W budżecie
gminy na 2016 r. zaplanowano także środki finansowe na opracowanie
ewidencji dróg publicznych wraz z projektem ruchu na terenie gminy
Gryfów Śląski.
Drugim tematem sesji były działania gminy na rzecz gospodarki niskoemisyjnej. Prezentację na temat stanu gospodarki niskoemisyjnej
w Gminie Gryfów Śląski przedstawił wiceprezes Zarządu Centrum
Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Michał Mroskowiak. Omówione
zostały główne zamierzenia gminy, dotyczące termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, które będą realizowane w ramach konkursu
dla Poddziałania 3.3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AJ.
Projekt zakłada modernizację obiektów:
• Budynek administracyjno-biurowy Ubocze 300,
• Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP w Gryfowie Śląskim,
• Budynki Gimnazjum im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim,
• Budynek biurowy, ul. Kolejowa 45
Powyższe zadania zostały ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy gryfów Śląski, przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej Gminy
Gryfów Śląski w czerwcu 2015 roku.
Na stronie internetowej BIP (www.bip.gryfow.pl) w zakładce Prawo
lokalne dostępne są treści uchwa Rady Miejskiej oraz protokoły z sesji.
Zapraszamy się do zapoznania z ich treścią.
Oprac. Marzena Wojciechowska

„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze,
bo zostawili ślady w naszych sercach”
Serdeczne podziękowania Przyjaciołom z Gryfowa
i koleżankom z pracy,którzy uczestniczyli w mszy żałobnej
i uroczystości pogrzebowej w Mirsku mojej ukochanej Mamy
śp. Leokadii Romanowicz
składa wdzięczna córka Donata Sienkiewicz
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INFORMATOR POWIATOWY
Rowerem z Powiatem Lwóweckim!
A tak było w ubiegłym roku...

Sezon rowerowy już blisko! Dlatego już
dziś zapraszamy na imprezy rowerowe
w 2016 roku organizowane przez Powiat Lwówecki.
23 kwietnia – Otwarcie sezonu rowerowego Powiatu Lwóweckiego (30 km)

Wzorem naszych południowych sąsiadów,
po raz pierwszy otwieramy sezon rowerowy
w powiecie lwóweckim. Krótka niewymagająca trasa idealna dla rodzin z dziećmi, przetarcie
przed większymi wyzwaniami.

14 maja – Otwarcie sezonu rowerowego
w Żaclerzu (CZ) (40 km)

Tradycyjnie grupa z powiatu lwóweckiego
wspiera naszych przyjaciół z Żaclerza i wspólnie z nimi inauguruje sezon rowerowy po drugiej stronie Śnieżki. Trasa niewymagająca, jak
na „warunki czeskie”. Start na rynku Żaclerza,
meta w restauracji „Bret” nieopodal. Wpisowe
u Czechów 50 koron.

11 czerwca – Przejazd Doliną Bobru:
Żaclerz (CZ) – Łupki (90 km)

Sezon rowerowy w pełni, więc liczba kilometrów już tak nie przeraża, a satysfakcja
gdy przyjeżdżamy do Schroniska w Łupkach
– ogromna. Start oczywiście znów u naszych
przyjaciół na rynku z Żaclerzu, gdzie nieopodal
ma swoje źródła rzeka Bóbr. Potem jest już prawie cały czas „z górki”, widoki zapierają dech,
po drodze wspinamy się na Miedziankę, podziwiamy Zaporę Pilchowicką. Na mecie przy
ciepłej strawie i zimnym napoju dzielimy się
wrażeniami przy ognisku.

10 września – Powiatowa Pętla Rowerowa, (30 km i 80 km)

Znaki szczególne to: dwie trasy dla „małych i „dużych” oraz rajd „w ciemno”. Uczestnicy znają tylko miejsce startu, a meta to niespodzianka i pilnie strzeżona tajemnica przez
organizatorów. Trasa dla „małych” mniej wymagająca, trasa dla „dużych” biegnie przez lasy
i pola powiatu lwóweckiego. Po drodze ciekawy
konkurs z zadaniami rozmieszczonymi wzdłuż
trasy. Na mecie rozstrzygnięcie i wręczenie nagród.

Rowery dla uczestników projektu!
Powiat ogłosił konkurs, w ramach którego, dzieci i młodzież w wieku 10-19 lat, które zostały objęte badaniami w ramach projektu pn. „Promocja i profilaktyka chorób układu krążenia dla
mieszkańców Powiatu Lwóweckiego”, będą miały szanse na wygranie jednego z 5 rowerów.
Ogłoszenie laureatów nastąpi podczas konferencji organizowanej przez Powiat Lwówecki w ramach Programu promocji zdrowia i profilaktyki chorób układu krążenia dla Powiatu Lwóweckiego, która odbędzie się 23 kwietnia br. w lwóweckim ratuszu. Listę laureatów opublikujemy
również na naszej stronie internetowej.

Szczegółowe informacje o każdym rajdzie
będziemy sukcesywnie zamieszczać na stronie
internetowej powiatu (www.powiatlwowecki.
pl) i FB (www.facebook.com/powiatdlw).
Serdecznie zapraszamy.
Marcin Lampart
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Projekt: „Promocja i profilaktyka chorób układu krążenia dla mieszkańców
Powiatu Lwóweckiego” realizowany w ramach Programu PL13
Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu finansowanego ze środków
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa.

Wieści z Wieży

Palma wielkanocna

Dzień Kobiet

Wieża zaprezentowała na tegorocznym Jarmarku Wielkanocnym
piękną palmę. Serdecznie dziękuję mieszkańcom naszego sołectwa, którzy pomogli przy jej wykonywaniu: Małgorzacie i Maciejowi Jabkowskim, Jerzemu Guzemu, Bożenie Burak, Katarzynie i Oskarowi Pasiakom. Z tak mocną ekipą, efektowna palma powstała w przysłowiowy
moment. Dziękuje także Justynie Wesołowskiej za upieczenie ciast na
Jarmark.

5 marca w świetlicy wiejskiej w Wieży odbyło się spotkanie z okazji
Dnia Kobiet. Zorganizowaliśmy je uroczyście i kameralnie zarazem. Staraliśmy się (ze świetnym skutkiem) wyczarować naszym Paniom wspaniałą atmosferę relaksu, którą będą długo pamiętać. Był słodki poczęstunek, kwiaty i życzenia dla kobiet z okazji ich święta. Można było też
pośpiewać, bo spotkanie umilał zespół Sołtysowe Gryfinki z Proszówki. Było słodko i wesoło, czyli tak, jak powinno być, gdy przydarza się
szczególna okazja. Serdecznie dziękuję zespołowi Sołtysowe Gryfinki za
uświetnienie naszego spotkania.

Sprzątanie sołectwa
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy znaleźli czas i chęci, aby pomóc przy sprzątaniu sołectwa Wieża przed Droga Krzyżową, a byli to:
Bożena Burak, Jerzy Guzy, Magda i Kamil Sobocińscy (Eko-World),
Danuta i Stanisław Krawczykowie, Justyna i Hubert Wesołowscy, Oskar
Pasiak. Dziękuję także za pomoc Urzędowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski, w szczególności pani Krystynie Samborskiej, za zaopatrzenie w worki
i rękawice oraz zorganizowanie odbioru śmieci.

Zagłosuj na naszych!

Sotys Wieży Barbara Pasiak

Nowi prezesi
i naczelnicy w OSP

Aktualny wykaz Prezesów i Naczelników
w Ochotniczych Strażach Pożarnych naszej
Gminy po walnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych członków OSP. Osoby te zostały
wybrane na 5- letnią kadencję.
Gryfów Śląski:
Prezes – Krzysztof Król, Naczelnik – Jacek Mazur
Krzewie Wielkie:
Prezes – Jan Jagiełło, Naczelnik – Piotr Jagiełło
Młyńsko:
Prezes – Jan Kubiszyn
Naczelnik – Andrzej Okulowski
Proszówka:
Prezes – Jan August
Naczelnik – Sebastian Zajączkowski
Rząsiny:
Prezes – Tomasz Piszczałka
Naczelnik – Damian Koman
Ubocze:
Prezes – Ryszard Karaczun
Naczelnik – Szczepan Herdzik
Wolbromów:
Prezes – Marek Kumoś
Naczelnik – Eugeniusz Kumoś
Oprac. Stanisław Jóźwiak

Kącik poetycki
Wreszcie przyszła upragniona
Wyczekana, wytęskniona
Wiosna! Ciepła i radosna
Kwiatem drzewa powiła
Łąki zazieleniła
A na nich stokrotki
Całe tysiące.
Wszystkie bym zerwała
Wianek z nich uplotła
I do Ciebie posłała.
A może serduszko bym
z nich zrobiła.
To sztuczne – czyżbym Ci przesłać chciała?
Bo to prawdziwe, moje
dawnom Ci oddała.
Wiersz nadesłała do redakcji mieszkanka
Gryfowa pani Halina Ostrowska.
OGŁOSZENIE DROBNE
Informuję o sprzedaży majątku. W tym wolno
stojący dom (130m 2), budynek gospodarczy z
ogrodem (1482,00m 2). Posesja znajduje się w
pobliżu lasu (cicha okolica). Cena do negocjacji
i uzgodnienia. Gryfów Śl, ulica Oldzańska 15.

Kontakt: 753-070-593

Zagłosuj na Gryfowską Kapelę Podwórkową! Wyślij SMS o treści RW KAPELA
GRYFOWSKA pod numer 72280 (koszt:
2,46 zł z VAT) a w każdą niedzielę od 7.00
do 10.00 głosuj telefonicznie na nr telefonu
713-399-060 oraz przekaż swoje życzenia.
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Bajkowe popołudnie z Kopciuszkiem
Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci (2.04), w gryfowskiej bibliotece, odbyły się zajęcia animacyjne z książką dla dzieci
w wieku 3 – 5 lat w towarzystwie rodziców. Scenariusz zajęć oparto na
kanwie baśni Kopciuszek.
W trakcie zabawy czytano „Kopciuszka”, a następnie, niczym bohaterka baśni oddzielano fasolkę od groszku. Przygotowano także stolik pełen
bajek dla najmłodszych, aby zapoznać maluchy i ich rodziców z bogatą ofertą książeczek, rozwiązywano zagadki, a w ramach relaksu zorganizowano zajęcia ruchowe przy muzyce. Dzieci z pomocą opiekunów
wykonały też książkowe czapeczki. Na zakończenie zajęć były słodkości
i zabawy w kąciku malucha. Uczestnicy spotkania otrzymali na pamiątkę
kolorowe zakładki do książek, wykonane przez samego Kopciuszka.
Jolanta Kuczyńska (Kopciuszek)

Marcowe harce w Uboczu

Ponieważ marcowe słoneczko nie grzało mocno, filia biblioteki wraz ze świetlicą
środowiskową w Uboczu ogrzewała mocno atmosferę podczas wielu spotkań integracyjnych. Począwszy od Dnia Kobiet,
w którym spotkały się seniorki działające
przy filii z zespołem ludowym Gryfowianie. W wesołej atmosferze przy ciasteczku
i kawie panie zostały obdarowane symbolicznym „kwiatkiem dla Ewy”. Dzieci zaś,
jak co roku, zaprezentowały swoje umiejętności artystyczne wystawiając swoje
dzieła w powiatowym Konkursie „Dekoracje stołów Wielkanocnych” w Wojciechowie. Praca została doceniona, gdyż zajęliśmy II miejsce. Konkurencja była duża,
w tym roku w konkursie startowało 20
stołów. W nagrodę otrzymaliśmy dyplom
i komplet 30 filiżanek.
„Już dosyć tej zimy!’’ – tak stwierdziliśmy i wykonaliśmy papierową
PANIĄ ZIMĘ. Przy wtórze „Marzanno, marzanno ty zimowa panno, w ogień cię rzucamy, bo WIOSNĘ witamy” spaliliśmy naszą kukłę
na stosie. Oczywiście powitanie wiosny nie odbyłoby się bez pieczenia
kiełbasek przy ognisku, za które dziękujemy Radzie Sołeckiej, a przede
wszystkim pani sołtys Emilii Szymutko.
Joanna Czerwiec

Koziołki powitały wiosnę

Do biblioteki w Rząsinach zawitała wiosna. Najpierw koziołki postanowiły pozbyć się niechcianej, już zimy. Wyruszyły więc z wykonaną
przez siebie kukłą zimy, do przygotowanego wcześniej ogniska, w którym
postanowiły ją roztopić. Zrobiły to z przyjemnością i słowami: żegnaj
zimo do następnego roku, bo my teraz witamy wiosnę. Po chwili niebo
rozjaśniło się na chwilę, tak jakby wiosna informowała o swoim przybyciu. Ładna pogoda pozwoliła na upieczenie kiełbasek na ognisku, piosenki o wiośnie i zabawę na świeżym powietrzu.
Jadwiga Miłan

Chcesz być szczęśliwy?
Zostań ogrodnikiem.
Stowarzyszenie ROD Sielanka w Gryfowie Śląskim
(ul. Floriańska wylot) posiada wolne działki w dzierżawę.

Telefon: 663-37-43-29
10
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Polski Komitet Pomocy Społecznej
ZARZĄD MIEJSKO-GMINNY
w GRYFOWIE ŚLĄSKIM
59-620 Gryfów Śląski ul. Rynek 1
tel./fax.0-75/78-12-662;669-835-570
Konto: PKO BP O/Gryfów Śląski
Nr konta: 41 1020 2124 0000 8802 0067 2188

OGŁOSZENIE PKPS – KLUB SENIORA
I
Informujemy, że wyjazd na turnus rehabilitacyjno-wczasowy do
Mrzeżyna nastąpi 15 maja br. (niedziela) o godzinie 9,00 ze Stacji Paliw ORLEN w Gryfowie Śląskim.
Natomiast wyjazd do Krakowa-Łagiewnik nastąpi 10 czerwca (piątek) o godzinie 6,00 z Placu Kościelnego.
II

PROGRAM WYJAZDU 10/11 CZERWCA 2016 KRAKÓW – ŁAGIEWNIKI ORGANIZOWANEGO
PRZEZ ZARZĄD M-G PKPS GRYFÓW ŚLĄSKI

L.P.

Wyszczególnienie

1. Wyjazd piątek
– 10 czerwca

Miejsce

Plac Kościelny

Godzina
6.00

2. Przyjazd do Centrum Kraków,
Jana Pawła II „Nie lę- ul. Kanoniczna 18,
kajcie się”
Sanktuarium

12.00

4. Przyjazd do
Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia

3. Prelekcja

Centrum
Jana Pawła II

13.00

Kraków
Łagiewniki

14.45

5. Koronka do
Bożego Miłosierdzia

Sanktuarium

15.00

6. Prelekcja

7. Msza Święta

Furta

8. Zwiedzanie
– Wieża widokowa

Kaplica klasztorna

15.30

Sanktuarium

Po Mszy Św.

9. Wyjazd na nocleg
Zakwaterowanie
i nocleg

10. Śniadanie

11. Wyjazd i zwiedzanie
Krakowa
z przewodnikiem

12. Obiad

13. Wyjazd do Gryfowa

Hotel Krakus Junior
ul. Nowohucka 35
Kraków

17.00

Hotel – Restauracja

8.00

Restauracja Bazylia

15.00

Kraków
Centrum

9.00-14.00

16.00

BLIŻSZE INFORMACJE W KLUBIE SENIORA
LUB TELEFONICZNIE: 669-835-570.
Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Stanisław Dasiak

Sandra poleca

Książka na marzec:
Merde! Rok w Paryżu

„Zamiłowanie Francuzów do ceremonii kulinarnych
jest tak wielkie, że tracą głowę, idąc do piekarni. Piekarnia to jedyne miejsce, gdzie ta nacja będzie cierpliwie
stała w kolejce.”
Do sięgnięcia po prezentowaną dziś książkę
zachęciły mnie dwie rzeczy: Umiejscowienie akcji
w uwielbianym przeze mnie Paryżu i okrzyknięcie
powieści mianem „Męskiego odpowiednika Bridget
Jones”. O ile lokalizacji nie da się podważyć, to porównanie do „Dziennika...” jest moim zdaniem bardzo wyolbrzymione. Niemniej jednak to
lektura, po którą zdecydowanie warto sięgnąć.
Paul West to „typowy” Brytyjczyk, otrzymuje roczny kontrakt w Paryżu, gdzie ma stworzyć sieć angielskich herbaciarni. Już na początku
Paul zauważa, że nie będzie lekko, gdyż jego współpracownicy nie palą
się do pracy. West szybko orientuje się, że wpadł w tytułowe „Merde!”.
Niekompetentny zespół, obłudny szef, nieobliczalne kobiety i dziwaczna francuska kuchnia, a z każdej strony otacza go Merde. Dorzućmy do
tego jeszcze problemy komunikacyjne wynikające z nieznajomości języka
i mamy gotową katastrofę. Ale czy na pewno? West jest typem człowieka,
który z łatwością godną wprawionego dachowca, zawsze spada na cztery
łapy. Jeśli nie da się zmienić mentalności Francuzów, trzeba spróbować ją
zrozumieć, a tę sztukę Paul opanował do perfekcji.
Jedno o tej książce można powiedzieć z całą stanowczością: jest specyficzna i to bardzo. Oscyluje głównie wokół relacji Brytyjczyków z Francuzami, a te jak powszechnie wiadomo są dość napięte. Głównym motywem jest tak naprawdę obserwacja życia codziennego Francuzów: ich
nawyków, zwyczajów, zachowań, podejścia do świata i oczywiście do
Brytyjczyków.
Ciekawe jest tło wydarzeń, bowiem przeprowadzka Paula do Paryża
przypada na okres poprzedzający „Stabilizację Iraku” czyli powszechnie
znaną Wojnę w Iraku, w związku z czym autor przedstawia również poglądy społeczeństwa francuskiego na temat wojny.
Książka jest idealna dla wszystkich miłośników Francji i samego Paryża. W ciekawy sposób przedstawia miasto i ludzi. To doskonały przewodnik po współczesnej Francji i jej mieszkańcach- ich nawykach, stereotypach i sposobie bycia, a wszystko to przedstawione przez Brytyjczyka
z ogromnym poczuciem humoru. Bo ta pozycja jest przesycona brytyjskim humorem! Czytałam tę książkę przez większość czasu z uśmiechem
na ustach, a miłosne podboje Westa i próba zrozumienia Francuzek sprawiały, że płakałam ze śmiechu.
„Merde! Rok w Paryżu” to książka dla każdego, lekka zabawna historia, która pozwoli czytelnikowi oderwać się od rzeczywistości i przenieść
do tętniącego życiem Paryża, a jeśli lektura przypadnie Wam do gustu,
czekają na Was kolejne cztery tomy serii o przygodach zwariowanego
Brytyjczyka.
http://ksiazkoholiczka94.blogspot.com/
Od redakcji:
Książkę można wypożyczyć w gryfowskiej bibliotece. Zapraszamy.
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W SP w Gryfowie
Podsumowanie konkursów
IV Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny
„Ekolog-Plastyk” pod hasłem „Mieszkańcy
Polskich Rzek i Jezior”
KLASY I-III
I miejsce – Jagoda Reszko kl. II c,
SP w Gryfowie
II miejsce – Róża Walenciak kl. III a,
SP w Gryfowie
III miejsce – Jesica Bździuch kl. II,
SP nr 3 w Olszynie
Wyróżnienia:
Milena Gawron kl. I a, SP nr 3 w Olszynie
Zuzanna Wnukowicz II c, SP w Gryfowie,
Marta Żuk kl. II b, SP w Gryfowie
KLASY IV–VI
I miejsce – Karolina Hasiak kl. IV,
SP w Uboczu
II miejsce – Marcelina Wierzbowska kl. V,
SP Gryfowie
III miejsce – Marcel Mendocha kl. V,
SP nr l w Niwnicach
Wyróżnienia:
Eliza Cymerman kl. V, SP nr 3 w Olszynie
Dania Szelest kl. VI, SP nr 3 w Olszynie
Milena Hawryluk kl. VI, SP w Gryfowie

IV Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny
„Ekolog-Poeta” pod hasłem „Mieszkańcy
Polskich Rzek i Jezior”
KLASY I-III
I miejsce – Błażej Bocheński kl. II b,
SP w Gryfowie
II miejsce – Marcin Kurczewski kl. II,
SP nr 3 w Olszynie
III miejsce – Bartłomiej Smusz kl. I a,
SP nr 3 w Olszynie
Wyróżnienia:
Dania Lelko kl. II SP nr 3 w Olszynie
Natalia Gajczyk kl. II a, SP w Gryfowie
Ewelina Styszyńska kl. III b, SP w Gryfowie
KLASY IV-VI
I miejsce – Katarzyna Adamczyk kl. VI c,
SP im. UNICEF w Bielanach Wrocławskich
II miejsce – Zuzanna Madurska kl. VI b ,
SP im. II Armii Wojska Polskiego w Bolkowie
III miejsce – Klaudia Bocheńska kl. IV c,
SP w Gryfowie
Wyróżnienia:
Marcel Mendocha kl. V, SP w Niwnicach
Mikołaj Bocian kl. IV a, SP w Gryfowie
Klaudia Kowalczyk kl. IV c, SP w Gryfowie
IV Ogólnopolski Konkurs Historyczno-Regionalny „Poznajemy Źródła Historii i Kultury Naszego Regionu” – „Serwetka Do Koszyczka Wielkanocnego”
KLASY I-III
I miejsce – Marcel Drzymała kl. III,
SP w Giebułtowie
II miejsce – Aleksandra Jachimowicz klasa III,
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w
Bogatyni

III miejsce — Oskar Pasiak klasa II,
SP Gryfowie Śląskim
Wyróżnienia:
Jakub Kościelny klasa II, SP nr 3 w Lwówku Śl.
Natalia Gajczyk klasa II, SP w Gryfowie
Lena Rusinek klasa II, SP w Gryfowie
KLASY IV-VI
I miejsce – Julia Radkiewicz klasa IV,
Szkoła Podstawowa w Uboczu
II miejsce – Justyna Żuk klasa IV,
SP w Gryfowie
III miejsce – Martyna Kiszkiel klasa VI,
Szkoła Podstawowa nr 3 w Olszynie
Wyróżnienia:
Rafał Nowotnik klasa V, SP w Jastrzębiu
Milena Hawryluk klasa VIb, SP w Gryfowie
Nikola Sawicka klasa VIb, SP w Gryfowie
IV Ogólnopolski Konkurs Historyczno-Regionalny „Poznajemy Źródła Historii i Kultury Naszego Regionu” – „Tradycje Świąt
Wielkanocnych w Moim Domu”
KLASY IV-VI
I miejsce – Marcel Mendocha, kl. V,
SP w Niwnicach
II miejsce – Klaudia Królak, kl. IV,
SP w Gryfowie
III miejsce – Renata Piwowarska, kl. VI,
SP w Czerwonej Wodzie
Wyróżnienia:
Martyna Kiszkiel, k1.6 SP nr 3 w Olszynie
Klaudyna Kijek, kl. VI, SP nr 1 w Olszynie
Milena Hawryluk, kl. VI, SP w Gryfowie
Filip Drążek, kl. V, SP w Gryfowie
Oskar Cybulski, kl. V, SP w Gryfowie

Jagoda Reszko, Róża Walenciak, Marta Żuk, Zuzanna Wnukowicz.

Błażej Bocheński, Natalia Gajczyk, Ewelina Styszyńska.

Oskar Pasiak, Natalia Gajczyk, Lena Rusinek.

Praca Jagody Reszko (I miejsce w konkursie Ekolog-Plastyk, klasy I-III)
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Poniżej prezentujemy pracę Marcela Mendochy ze Szkoły Podstawowej w Niwnicach, która zdobyła I miejsce w konkursie „Poznajemy Źródła
Historii i Kultury Naszego Regionu” – „Tradycje Świąt Wielkanocnych W Moim Domu”
Dzień pierwszy, sobota
Wstałem dzisiaj trochę wcześniej. Będzie ładny dzień. Słońce od rana
świeci. Chociaż jest sobota, nie chcę już spać. Poczułem chyba wiosnę i dosyć
mam zimy. Żeby tylko na święta nie padał śnieg. Mama też nie może spać,
zdjęła firanki i będzie myła okna. Te przedświąteczne porządki to też takie
pożegnanie zimy i wpuszczanie świeżego wiosennego powietrza do uśpionych po zimie kątów. Mama mówi, że na święta trzeba dobrze posprzątać,
żeby było świeżo i pachnąco. Zawsze tak było w naszym domu. Moja mama
tak robi, babcia i prababcia też tak robiły. Prababcia uważała, że nie będzie
świąt jak ona nie „pobieli" ścian, czyli nie pomaluje ich, jak co roku, białym
wapnem. Prababcia zawsze wspominała, że „za Bugiem" (czyli na kresach
wschodnich w okolicach Wilna), tam, gdzie ona mieszkała w młodości, przed
II wojną światową, na Wielkanoc zawsze się „bieliło". Po południu jedziemy
do babci. Będziemy robić palmę wielkanocną z wierzbowych gałązek.
Dzień drugi, Niedziela Palmowa
W kościele było dziś bardzo kolorowo. Wszyscy przynieśli palmy do
poświęcenia. Różniły się one wyglądem, ponieważ wiele regionów w Polsce
ma swoje tradycje i techniki wykonywania palm wielkanocnych. Moja była
tradycyjna z gałązek wierzby, bukszpanu oraz suszonych kwiatów, tak jak
w palemce wileńskiej, którą dawniej święciły moje prababcie. W Wielką
Sobotę palma zostanie spalona, a popiół z niej użyty w następnym roku
w środę popielcową. A tymczasem po powrocie z kościoła prababcia Janka wyświechtała nas palemką mówiąc językiem używanym na kresach
wschodnich: „Wierzba bije nie zbije, za sześć noc Wielka Noc" Dzieci piszczały i pytały, o co chodzi. Mama wyjaśniła, że z palmami wielkanocnymi
wiąże się wiele ludowych zwyczajów i wierzeń, między innymi ten, że poświęconą palmą należy uderzać dzieci, bo to zapewnia zdrowie. Poświęcona palma chroni tez przed złem, a połykanie bazi z palmy zapobiega bólom
gardła. Mój starszy brat połknął natychmiast dwie bazie. Ja bałem się, że
mi zaszkodzą. Zresztą częściej boli mnie brzuch niż gardło.
Dzień trzeci, poniedziałek
Dzisiaj razem z mamą wysiejemy rzeżuchę. Żeby rzeżucha przystroiła
wielkanocny stół, trzeba ją wysiać 5-6 dni przed świętami. Na płaskim talerzyku ułożymy waciki, zwilżymy je i gęsto wysiejemy nasiona, tak aby nie
zachodziły na siebie. Rzeżucha będzie stała na parapecie w moim pokoju,
muszę ją codziennie podlewać. Sianie rzeżuchy to jedno z moich świątecznych zadań, ale już nie mogę doczekać się malowania jajek.
Dzień czwarty, Wielki Czwartek
Rano była wyprawa na targ. Kupiliśmy z tatą białe jajka. Specjalistą od malowania jajek jest w naszym domu tata. Wieczorem przyszła do nas sąsiadka
z dziećmi i wszyscy razem pod kierunkiem taty malowaliśmy jajka. Sąsiadka
przychodzi do nas od kilku lat, bo bardzo spodobała się jej technika jaką malujemy jajka. Tata ma też specjalne narzędzia potrzebne do malowania. Najpierw gotujemy jajka (muszą być białe, żeby ładnie było widać wzorki), potem
rozgrzewamy w specjalnych tygielkach wosk pszczeli, następnie rozgrzanym
woskiem rysujemy wzorki. Pomalowane jajka wkładamy do barwników zrobionych z łupin cebuli i kory dębu. Na koniec tata wyciera delikatnie nad płomieniem nadmiar wosku. Tak pomalowane jajka, to właśnie prawdziwe — tradycyjne polskie pisanki, malowane gorącym roztopionym woskiem pszczelim.
Tradycja ich malowania pochodzi aż z X wieku, ponoć odnaleziono je podczas
wykopalisk archeologicznych. Uczyliśmy się o tym w szkole.
Dzień piąty, Wielki Piątek
W domu aż huczy od pracy. Przygotowania do świąt idą pełną parą.
Z babcią pieczemy ciasta: wielkanocną babkę, mazurek, makowiec i sernik.
Mimo tego, że dookoła tyle kuszących zapachów, dzisiaj pościmy. Wielki
Piątek to dzień śmierci Jezusa. To jedyny dzień w roku, w którym w kościo-

Praca Julii Radkiewicz

Praca Leny Rusinek

łach nie jest odprawiana msza. Wieczorem pójdziemy, czuwać przy Grobie
Pańskim. To taki moment, w którym można porozmyślać. W naszym kościele ksiądz buduje co roku inny grób. Przypomina to teatr. Lubię te wieczorne odwiedziny w kościele.
Dzień szósty, Wielka Sobota
Przed nami ostanie przygotowania. Mama szaleje w kuchni. Dzisiaj
powstaną wszystkie wielkanocne potrawy. Przede wszystkim mój ulubiony żurek z jajkiem, który będzie podany w chlebku. Od lat w moim domu
na śniadanie wielkanocne przygotowuje się również tuszonkę. To potrawa,
którą robił zawsze nieżyjący już wujek mamy – Władysław. On pochodził
z Podola. Do zrobienia tuszonki potrzeba kilku rodzajów mięsa; pokrojonej
w kostkę – szynki, boczku i kiełbasy. Mięso tuszy się (dusi) pod przykryciem. Na koniec dodaje się pokrojone w ćwierci gotowane jajka i grubo starty
chrzan. Jest to potrawa, którą jemy tylko raz w roku na Wielkanoc.
Naszykowaliśmy już wielkanocny koszyczek ze święconką. Tata jak zawsze sprawdza, czy niczego w nim nie brakuje. A więc, czy jest kawałek
chleba, sól, jajka — pisanki, kawałek kiełbasy, chrzan, no i oczywiście baranek z cukru. Babcia wkłada do koszyczka malutką babeczkę. Mama dekoruje koszyczek bukszpanem i przykrywa haftowaną serwetką. Pojedziemy ze
święconką na wieś do babci. Tam poświęcimy pokarmy pod krzyżem, który
stoi na środku wsi. Ma to swój urok, jest inaczej niż w kościele.
Dzień siódmy, Wielka Niedziela
Wczoraj przed snem długo myślałem o wielkanocnym zajączku. Ciekawe, gdzie tym razem położy prezent. Rano obudziłem się z miłą myślą, że
już święta. Jak co roku pomagałem nakrywać do stołu. Gdy już wszystko
było gotowe, podzieliliśmy się jajkiem i złożyliśmy sobie życzenia. Potem
usiedliśmy do świątecznego śniadania. Na stole nie zabrakło tradycyjnego
żurku, białej kiełbasy, jajek w różnej postaci, sałatek, chrzanu, wędlin, tuszonki i jedynej potrawy pochodzącej ze stron rodzinnych mojego dziadka
— wielkopolskiej gomułki, czyli twarogu z surowym żółtkiem i kminkiem.
Cały dzień upłynął na rodzinnych spotkaniach przy stole.
Dzień ósmy, Wielki Poniedziałek
Szaleństwo!!! Oblewamy się wodą. Śmigus-dyngus, czyli lany poniedziałek.
Prababcia mówi, że kiedyś młodzi kawalerowie polewali wodą panny. Jeżeli,
któraś nie została oblana, martwiła się, że nie ma powodzenia u chłopców.
Dzisiaj oblewają się wszyscy bez względu na płeć. Teraz śmigus-dyngus pozostał już tylko zabawą, którą szczególnie lubią dzieci.
Drugi dzień Wielkiej Nocy to dalszy ciąg rodzinnego świętowania. Dzisiaj
spotykamy się u babci. Tego dnia prababcia Janka, jak co roku wspomina
dawny zwyczaj kolędowania wielkanocnego, w jej stronach nazywano to chodzeniem w żaki, a w sąsiednich regionach chodzeniem w wołoczebne. Mali
chłopcy chodzili po wsi i mówili wierszyki. W zamian dostawali przysmaki
ze świątecznego stołu i pisanki. Korzenie tej tradycji sięgają dawnych czasów,
kiedy to chłopi w Wielkanoc, chodząc od domu do domu, zbierali po kilka jaj,
aby zanieść je swojemu panu wraz ze świątecznymi życzeniami.
Prababcia nauczyła mnie jednego z tych wierszyków:
„ Ja mały żaczek, jako robaczek. Niewiele umiem. Wszystko rozumiem.
W szkole nie bywałem. Rózgi nie widziałem.
Rózga zielona z drzewka łamiona.
Malutkie dziatki zrywały kwiatki. Przy drodze stały. Jezusa witały:
Witam, witam Jezu drogi. Ja Tobie pod nogi.
A ręce unoszę, o jałmużnę proszę.
Proszę dać, nie żałować, żeby było za co podziękować.”
Piękna i bardzo rodzinna jest Wielkanoc w moim domu.

Praca Mileny Hawryluk
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W SP w Uboczu

W Gimnazjum

Dobre maniery – znam, stosuję

Konkurs palm wielkanocnych

Od 11 do 18 marca w Szkole Podstawowej w Uboczu odbywał się
szkolny projekt edukacyjny Dobre maniery – znam, stosuję. W konkursie wzięły udział klasy IV, V i VI. Nadrzędnym celem konkursu było
kształtowanie świadomości uczniów na temat wpływu dobrych manier
na jakość kontaktów z innymi ludźmi, wyposażenie uczniów w wiedzę
umożliwiającą zachowanie zgodnie z zasadami savoir-vivre oraz kształtowanie umiejętności pracy w grupie. Konkurs rozwijał zainteresowania
uczniów, motywował ich do dalszej pracy, a jednocześnie był dobrą zabawą dla uczestników. I miejsce zajęła klasa V, II miejsce zajęła klasa IV,
III miejsce natomiast klasa VI. Zawodnicy wszystkich drużyn otrzymali
dyplomy wręczone przez dyrektor Annę Pląskowską oraz słodkie upominki. Organizatorką konkursu była Monika Maciejko

Do kolejnej edycji Powiatowego Konkursu: „Najpiękniejsza Palma
Wielkanocna” zgłoszono cztery prace uczniów Gimnazjum w Gryfowie
Śląskim. Wykonane palmy prezentowały wysoki poziom. Praca zbiorowa, której wykonawcami byli: Katarzyna Pasiak i Oskar Pasiak zajęła II
miejsce w kategorii Palm wysokich. Osoby reprezentujące nasze Gimnazjum to również: Agata Jeziorna, kl. 2c, Natalia Radkiewicz, kl. 2c, Julia
Łopąg, kl. 2c
Agnieszka Burbul

Witamy wiosnę

W tym roku w naszej szkole powitano wiosnę nieco inaczej niż w poprzednich latach. Nie było marzanny, ani gaików. Rada Rodziców zorganizowała wspaniałą wycieczkę do Multikina Helios w Zgorzelcu na
Robinsona Kruzoe. Niektórzy byli po raz pierwszy w kinie. Ogromny
ekran zadziwił najbardziej najmłodszych uczestników. Wyjazd i związane z nim atrakcje bardzo się dzieciom spodobały.

Laureaci ogólnopolskich konkursów
Julia Radkiewicz uczennica klasy IV zajęła I miejsce w IV Ogólnopolskim Konkursie Historyczno-Regionalnym pod hasłem „Poznajemy
źródła historii i kultury naszego regionu”. Opiekun: Janina Hryniewiecka
Karolina Hasiak uczennica klasy IV zajęła I miejsce w IV Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Ekolog – Plastyk” pod hasłem „Polska
jakiej nie znacie – mieszkańcy polskich rzek i jezior”. Opiekun: Beata
Wolar. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

CYRK Obimbolando w naszej szkole

8 kwietnia 2016r. w naszej szkole gościł Cyrk Obimbolando. Artyści
cyrkowi zaprezentowali bardzo wesoły i ciekawy program. Wśród atrakcji
pokazanych przez cyrkowców znalazły się m.in. niezwykłe akrobacje, żonglerka, gimnastyka artystyczna z hula–hop. Udział pieska i węża w przedstawieniu dodatkowo uatrakcyjnił występ. Dzieci podziwiały sztukę cyrkową i miały możliwość czynnego i aktywnego w niej udziału. Na występach
nie zabrakło również wesołego clowna, który zabawiał publiczność. Artyści
cyrkowi zaprezentowali niespotykaną siłę, sprawność i spryt. Była wspaniała zabawa i dużo śmiechu. Najodważniejsi mogli dotknąć węża. Za swój
występ artyści zostali nagrodzeni gromkimi oklaskami.
Oprac.: Alicja Celejowska
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Senator w Gimnazjum

14 marca odbyło się w naszej szkole spotkanie z Senatorem Rzeczypospolitej Polskiej - panem Rafałem Ślusarzem, który przyjął zaproszenie pani Dyrektor Alicji Kownackiej, sprawiając nam tym samym wielką
przyjemność. Po oficjalnym powitaniu ze strony władz szkoły, przewodnicząca SU – Dagmara Pender, przybliżyła uczniom historię kariery
zawodowej i początki działalności na arenie politycznej gryfowskiego
parlamentarzysty. Kiedy młodzież dowiedziała się już co nieco o samym
panu Ślusarzu, przyszła pora na rozwinięcie tematu przez samego polityka. Wykład, którego wysłuchali uczniowie, dotyczył przede wszystkim
zasad funkcjonowania prawa w Polsce, tego, jakie zadania wykonują senatorowie i posłowie, będąc strażnikami i twórcami prawa. Dowiedzieliśmy
się, jak wygląda typowy dzień z życia senatora RP i przekonaliśmy się, że
zajmowanie stanowisk państwowych wiąże się zarówno z wynikającymi
z tego przywilejami, jak i ogromną odpowiedzialnością oraz trudną, wymagającą poświęceń pracą. Pan Senator odpowiedział także na pytanie,
jak radzi sobie z dzieleniem obowiązków polityka, pracą lekarza i byciem
"głową rodziny". Gimnazjalistom został także w sposób fachowy i wyczerpujący przybliżony proces legislacyjny ustawy. Następnie przyszedł
czas na swobodniejsze pytania. Na zakończenie nasz gryfowski polityk
złożył na ręce pani Dyrektor pamiątkę - "Wielką Księgę Patriotów Polskich", która już powiększyła zbiory naszej biblioteki szkolnej, podarował
nam również materiały poświęcone Senatowi. Zapytany o ewentualne
ponowne spotkanie w tym roku, pan Ślusarz zapowiedział, iż z przyjemnością, jeżeli czas mu na to pozwoli, zaszczyci nas swoją obecnością.
Dominik Langiewicz i Artur Sikora Kl.III A

Co słychać u sołtysa?

Minął pierwszy rok kadencji sołtysów. Czas na pierwsze podsumowania. Bohaterami naszego nowego cyklu będą nasi sołtysi. W kwietniowym
numerze przepytujemy panią sołtys Rząsin Katarzynę Jezierską.
Proszę krótko opowiedzieć o sobie.
Nazywam się Katarzyna Jezierska i od urodzenia jestem mieszkanką Rząsin. Od lutego
ubiegłego roku pełnię funkcję sołtysa wsi Rząsiny. Obecnie pracuję w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego
księdza Alojsa Andrickiego prowadzonej przez
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rząsiny. W godzinach popołudniowych prowadzę zajęcia
świetlicowe dla dzieci i młodzieży organizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim. Interesuję się sportem
i muzyką.
Z jakimi problemami aktualnie boryka się
wieś Rząsiny?
Pomimo wyremontowania wielu kilometrów
dróg, wciąż istnieje potrzeba dalszej ich modernizacji. Ponadto należy uporać się ze złym sta-

nem technicznym mostów. Jednak największym
problemem, z jakim boryka się wieś Rząsiny od
wielu lat, aż do chwili obecnej, jest brak kanalizacji.
Jakie są pani marzenia na przyszłość dotyczące sołectwa? Co chciałaby Pani zmienić
w Rząsinach?
Zależy mi, aby wspólnie z gminą udało nam
się rozwiązać problemy, z jakimi się borykamy.
Moim marzeniem jest też utrzymanie dobrych
relacji międzyludzkich w naszej społeczności,
gdyż wspólnymi siłami zawsze można osiągnąć
bardzo wiele. Wierzymy, że w przyszłości uda
nam się wybudować salkę gimnastyczną, z której będą mogli korzystać uczniowie naszej szkoły i cała społeczność wsi.
Rozmawiała M. Wojciechowska

Z kroniki zespołu Echo z Młyńska
Zespół Echo powstał w 1956 r. w składzie
4-osobowym. Dwóch braci z Młyńska: Wiesław Zawistowski – trąbka i Bogusław Zawistowski – akordeon oprócz nich Józef Florczak
– klarnet z Gryfowa Śląskiego i perkusja Stanisław Okulowski z Młyńska. Początkowo graliśmy na potańcówkach w Młyńsku, Proszówce
i Gajówce później były już grania na zabawach
i weselach w Młyńsku, Proszówce, Chmieleniu,
Gajówce, Brzezińcu, Rębiszowie i Wojciechowie.
Po tym czasie nastąpiła przerwa w graniu
ponieważ trzeba było iść do wojska. Po odbyciu służby wojskowej zaczęliśmy grać ponownie nieco w innym składzie. Odszedł z zespołu
Józek Florczak a dołączył do nad Tadeusz Sadocha z Rębiszowa, który grał na saksofonie.
Graliśmy około 3 lat, do czasu gdy Tadek miał
wypadek na motocyklu, w którym udusił się
paskiem od kasku. Po tym czasie graliśmy już
tylko na potańcówkach w Młyńsku.
I oto nadeszła chwila, że po kolei zaczęliśmy się żenić i zaczęły się schody. Niektóre
żony zaczęły zabraniać dalszego grania i zespół rozwiązał się w 1964 r. W następnych
latach Józef Florczak i Wiesław Zawistowski
grali w orkiestrze dętej w Gryfowie Śląskim.
Obecnie bracia Zawistowscy, Józef Florczak i wspomniany wyżej Tadzio Sadocha
już nie żyją. Przy życiu pozostałem tylko ja
– Stanisław Okulowski. Obecnie występuję
w Zespole Ludowym „Sołtysowe Gryfinki”
z Proszówki.
Podaję jeszcze jedną ciekawostkę, otóż
w tych miejscowościach, gdzie graliśmy nie ma
już sali w Proszówce – spaliła się, w Chmieleniu – spaliła się, w Gajówce – spaliła się, w Ręboszowie – została rozebrana. W Młyńsku sala
stoi, ale jest w tak złym stanie, że nadaje się do
rozbiórki, a nowej nie możemy się doczekać
z powodów znanym mieszkańcom Młyńska
i nie tylko.
zanotował
Stanisław Okulowski
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Podziel się z nami swoją pasją
Jestem dziwna, monotypy także są dziwne
Z Magdaleną Sawicką-Antonowicz
rozmawia Marzena Wojciechowska.
Chcesz podzielić się z nami swoją pasją,
którą jest…
Tworzenie monotypów.
A co to takiego?
W skrócie monotypia to artystyczna
technika graficzna wyróżniająca się tym, że
pozwala na uzyskanie tylko jednej odbitki.
Monotyp ma to do siebie, że osoba która go tworzy sama do końca nie
wie, co dokładnie wyjdzie na papierze.
Jak i kiedy zaczęła się twoja przygoda z monotypami?
Moja przygoda z monotypią rozpoczęła się dosyć niedawno. Kilka
miesięcy temu wybrałam się do Wrocławia na szkolenie dla animatorów
kultury i trafiłam do TYC ART Brama Przejściowa.
Właśnie tam, w czasie kreatywnej pracy warsztatowej poczułam
katharsis. Kiedy nakładałam pędzlem czarną farbę graficzną na zimną
taflę szkła, sama dokładnie jeszcze nie wiedziałam, co z tego wyjdzie.
Po nałożeniu farby zaczęłam drewnianym patyczkiem i szczoteczką rysować pierwsze kontury, stawiać pierwsze kreski. Tworzenie monotypu
pozwoliło mi uwolnić swoje emocje, oczyścić stan umysłu, uwolnić się od
negatywnych uczuć i uzyskać pozytywne afirmacje.
To ciekawe, a co było tematem warsztatów?
Tematem przewodnim warsztatów było słowo pustka. Na ten temat
powstał mój pierwszy monotyp (to ten oprawiony w papierową ramkę).
Mieliśmy pokazać coś, kogoś lub chwilę, która wzbudziła w nas uczucie
pustki, ewentualnie, jak widzimy pustkę. Ja pustkę umieściłam w znaku-symbolu o osobistym znaczeniu. To symbol literowy. Ludzie, którzy
oglądają tę pracę widzą w tym krater wulkanu, po którego wybuchu zostaje pustka.
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Z tego, co wiem robiłaś też inne rzeczy związane ze sztuką.
To prawda, śpiewałam, pisałam i nadal piszę wiersze do szuflady, jednak
teraz już wiem, że tworzenie monotypów to jest to, w czym się chcę realizować.
Czyli po wielu latach poszukiwań odnalazłaś wreszcie swoją pasję?
Tak, dokładnie. Monotypia jest czymś niepowtarzalnym. Sztuka jednej odbitki jest trochę taka, jak ja: szalona, spontaniczna, nieszablonowa,
niepowtarzalna. Nigdy nie jest sztampowa, nudna ani zamknięta w pewnych ramach. Ja jestem trochę jak huragan, jak cztery żywioły w jednym,
jak piąta pora roku. Jestem dziwna - monotypy także są dziwne. Dlatego
się w nich zakochałam od pierwszego ruchu pędzlem. Fajnie jest mieć coś
takiego swojego, w czym można się zagłębić i oddać temu bez reszty Kiedy jesteś szczęśliwy lub kiedy ci bardzo źle, możesz wziąć pędzel, farbę,
szkło, papier...i wyrzucić to wszystko z siebie. Wtedy powraca harmonia.
To taka autoterapia - można powiedzieć. Z pozytywnymi efektami.
Dziękuję ci za rozmowę i życzę realizacji nowo odkrytej pasji.

Z podwórka na stadion

23 marca w Świdnicy odbył się Finał XVI
edycji turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”. Nasi zawodnicy z UKS GRYFÓW ŚLĄSKI rocznik 2009 i 2008 spisali się
rewelacyjnie, grając w składzie: Łukasz Apolinarski 2008, Kilian Dżamalis 2008, Mateusz Karaczun 2009,Miron Michnowicz 2008,
Kuba Miedzianowski 2008, Kajetan Orzoł
2008, Oliwier Rogala 2008, Daniel Stecki
2008, Szymon Wiedro 2009, Alan Zub 2009.
Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar
Tymbarku” istnieje od 15 lat. To największy turniej piłkarski dla dzieci w Europie, w którym do
tej pory wzięło udział ponad milion dziewcząt
i chłopców z całego kraju. Zakończenie turnieju
jest wyjątkowe, bo mecze finałowe rozgrywane są na Stadionie Narodowym w Warszawie.
Do trwającej XVI edycji turnieju zgłoszonych
zostało ponad 320 tys. dzieci, ok. 1500 zespołów, co stanowi kolejny rekordowy rok pod kątem
frekwencji. Po rozegraniu eliminacji gminnych
i powiatowych rywalizacja o Puchar Tymbarku
przeniosła się na szczebel wojewódzki. W kategorii U-8 rywalizacja o Puchar Tymbarku, swój
Wielki Finał miała właśnie na poziomie wojewódzkim. Podczas tych rozgrywek wyłonione
zostało grono 16 najlepszych drużyn dziewcząt
i chłopców do lat 8 na terenie całego kraju.
WIELKIE BRAWA DLA NASZYCH
CHŁOPCÓW.

Świetna gra
Skrzatów z UKS
Świetna gra Skrzatów z UKS Gryfów Śl.
rocznik 2009 i młodsi i pierwszy ich zdobyty puchar. Jedynie jedna przegrana w turnieju
z Karkonoszami 0:1, 3 remisy oraz 3 wygrane.
Wróciliśmy z medalami i uśmiechami na twarzy. Było Super, dziękuję Wam za wspaniałą
grę w turnieju i rodzicom za wspaniały doping.
Niesamowite emocje i rewelacja turnieju oczywiście nasz UKS GRYFÓW ŚLĄSKI.
Skład drużyny: Franciszek Tomala, Patrycja
Subocz, Szymon Subocz, Milan Leszczyński,
Mateusz Karaczun, Szymon Wiedro, Piotr Jezioro. Trener: Arkadiusz Cichoń
Arkadiusz Cichoń

Łatwo nie było, bo z różnych względów
(regulamin, choroby i kontuzje) nie mogło wystąpić kilku chłopaków. Kilku było młodszych,
słabszych fizycznie, ale wolą walki, zaangażowaniem i ambicją, da się jak widać nadrobić
braki w budowie fizycznej. Cieszymy się, bo
przed nami przygoda życia, ale wiemy, jak wiele
jest jeszcze pracy. Już dziś zapraszamy wszyst-

kie chętne dzieciaki do zapisów do naszej szkółki UKS GRYFÓW ŚLĄSKI.
Serdeczne podziękowania na ręce rodziców
i trenerów za wkład i za zaangażowanie składa
zarząd UKS GRYFÓW ŚLĄSKI.

Powalczą o puchar burmistrza
3 maja na stadionie w Uboczu odbędzie się turniej piłkarski o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Olgierda Poniźnika. Przewidziano udział 4 drużyn oraz konkurs rzutów karnych dla wszystkich chętnych. Wierzymy, że pogoda dopisze a liczna publika nie będzie żałować przybycia na
stadion, zapraszamy dawnych zawodników i chętnych do gry, bo być może od przyszłego sezonu
nastąpi reaktywacja klubu Zryw Ubocze.
Marek Baszak

Blamaż w Giebułtowie...
Niezbyt dobrze dziesiąty dzień kwietnia 2016 roku będzie wspominany przez „żółto-niebieskich",
którzy dość niecodziennie zostali zmiażdżeni przez... Giebułtów. W poprzednich latach wynik byłby
zapewne odwrotny, ale teraz do głosu doszła kasa tamtejszego prezesa i przynosi ona efekty. Całkowicie wymieniona wyjściowa jedenastka, składająca się praktycznie z samych „ligowców", dzisiaj
pokazała co potrafi. Dodajmy do tego fakt, że w ostatnim meczu Sudety podobnie uporały się w Olszynie z Olszą i wiele osób już było pewnych podobnego wyniku w Giebułtowie z Gryfem – niestety
ich przypuszczenia się potwierdziły...
Dość dobrze zbudowani „ligowcy Jerzyka" w połączeniu z kiepskimi warunkami pogodowymi
sprawiły niespodziankę liderowi z Gryfowa, który już w 5 minucie musiał wyciągać piłkę z siatki. Chwilę później mogło być już 2-0, ale sam na sam wybronił Opolski. Gryf próbował nawiązać
kontakt, ale niezbyt umiejętnie radził sobie w ataku, co wykorzystywali gospodarze, wyprowadzając piekielnie niebezpieczne kontry. Zmoczeni kibice mogli w pierwszej połowie narzekać na mało
goli, ale worek z bramkami rozwiązał się już po zmianie stron. Akcję pociągnął lewą stroną Taran,
dośrodkował, piłkę przedłużył Roskowiński i Zaparty nie zmarnował świetnej sytuacji i zamknął
dośrodkowanie, ustalając wynik na 1-1, kiedy to popis swoich decybelowych możliwości gardła i płuc
dał jeden z kibiców Gryfa. Wydawało się, że goście pójdą za ciosem. Niestety moment nieuwagi i po
raz kolejny na listę strzelców wpisał się Piechno pakując piłkę na 2-1. Chwilę później nierozważnie
ręce do góry wyciągnął Maryszczak i sędzia wskazał na wapno, które jednak wybronił Opolski. Następnie z boiska zszedł Marzec i widać było, że Gryf na tym ucierpiał. „Kaczaniaki" rozstrzelały się
na dobre, gol Piechny na 3-1 w podobnym stylu do poprzedniego, następnie główka na 4-1 i gdy Gryf
już w końcówce odpuścił stało się najgorsze. Piechno strzelił 4 bramkę, ustalając wynik spotkania
na 5-1, co oznacza, że w bilansie bezpośrednich starć Giebułtów jest przed nami o... jedną bramkę.
Gryf stracił pozycję lidera, ma teraz 37 punktów razem z Lubomierzem i Giebułtowem, ale
w eczach bezpośrednich jesteśmy do tyłu i mamy przez to 3 miejsce. Za tydzień podejmiemy u siebie
Kwisę Świeradów, następnie mecze ze Studniskami, Markocicami, tak więc terminarz Gryf ma ciężki
i wymagający. Najbliższe kolejki zweryfikują, czy Gryfa stać na awans, czy jednak nie, ale bądźmy dobrej myśli - bowiem nie jest sztuką kibicować, gdy drużynie się powodzi, ale wtedy, gdy jest w dołku.
Gryfowianie, głowy do góry i walczymy dalej!
Źródło: strona internetowa GKS Gryf
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Blue Knights 14 maja w Gryfowie

Blue Knights jest
międzynarodow ym
motocyklowym klubem
stróżów prawa, który narodził się w Stanach Zjednoczonych.
Wiosną 1974 r. kilku
funkcjonariuszy organów ścigania z Bangor w tanie Maine,
realizuje swoje marzenia o założeniu klubu.
Powstaje klub dla ludzi pilnujących przestrzegania prawa na drogach, gdzie na olbrzymich
połaciach Ameryki, na ginących w bezkresnej
dali autostradach pełnią swoją służbę policjanci
na motocyklach.
Wkrótce powstały oddziały Blue Knights
w Massachusetts, w New Hampshire… Z czasem klub rozrósł się i podzielił na samodzielne
oddziały najpierw w Stanach Zjednoczonych
i Kanadzie. W tym czasie powstał starannie
opracowany statut (konstytucja) klubu, w którym są dokładnie opisane cele, zadania, warunki
uczestnictwa i środki na utrzymanie organizacji.
Informacja o klubie obiega świat. Do „Błękitnych
Rycerzy” dołączają ich koledzy z Australii, Austrii, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Belgii,

Holandii, Luksemburga, Szwajcarii, Niemiec,
Norwegii, Meksyku ... i z Polski. Aktualnie klub
zrzesza na terenie 29. krajów w 635. oddziałach
ponad 20,5 tys. członków. Poszczególne oddziały podlegają pod Konferencję Atlantycką i Konferencję Europejską.
Jedną z maksym klubu jest powiedzenie: Nie
ma obcych wśród Błękitnych Rycerzy, są tylko
niespotkani przyjaciele. „There are no strangers,
only friends you haven't met."
Klub na całym świecie wspomaga rzeczowo
i finansowo dzieci, szczególnie chore na raka
i choroby serca, jak też ofiary wypadków drogowych dając im w ten sposób, w miarę możliwości szansę na dłuższe i szczęśliwe życie.
Członkowie klubu starają się żyć godnie
i uczciwie, tym samym szczycić się hasłem
„RIDE WITH PRIDE” – JEDŹ Z DUMĄ.
Celem zrzeszenia jest:
Zapewnienie wzajemnej pomocy, przyjemności, rozrywki, edukacji oraz fizycznego, psychicznego i społecznego wsparcia na rzecz swoich członków i ogółu społeczeństwa.
1. Promowanie i rozwijanie sportu motocyklowego oraz bezpiecznej jazdy motocyklem,
służba w interesie właścicieli i użytkowników
motocykli.

Goście w bibliotece ZSOiZ

W bibliotece Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im.
Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim, gościliśmy dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Olszyny wraz z trzema opiekunkami: Aleksandrą Mel,
Anną Włodarczyk i Dorotą Tymicką. Zajęcia edukacyjne pt.„ Poczytaj
mi Mamo, poczytaj mi Tato”, realizowane były w ramach innowacji pedagogicznej „UCZNIOWIE- UCZNIOM”.
Niżej podpisana wraz z uczennicami z klasy IV Technikum Hotelarskiego: Dominiką Bałut, Justyną Horodowicz oraz Aleksandrą Jańczyk
z klasy II LO, należącymi do koła bibliotecznego przygotowały wiele
atrakcji dla dzieci. Program spotkania przewidywał:
- zapoznanie z księgozbiorem biblioteki,
- prezentację wypożyczeń książek za pomocą systemu komputerowego
MOL 2000+,
- czytanie książek i komiksów przez starsze koleżanki,
- rozwiązywanie krzyżówek.
W trakcie zajęć dzieci wykonały piękne prace plastyczne na papierze,
z wykorzystaniem wielu technik. Temat spotkania brzmiał „BIBLIOTEKI PRZYSZŁOŚCI”. Praca w grupach okazała się bardzo ciekawym sposobem na ukazanie przez dzieci, jaką chciałyby mieć bibliotekę
w przyszłości. Efekt ich wspólnej pracy można podziwiać w bibliotece.
Następnym punktem programu było zwiedzanie szkoły. Całość zajęć zakończono słodkim poczęstunkiem, ufundowanym przez organizatorkę
i uczestniczące w zajęciach ww. uczennice.
Agata Pender
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2. Promowanie przykładem bezpiecznej jazdy
i czerpania radości z jazdy motocyklem
3. Promowanie ducha braterstwa między stróżami prawa a społeczeństwem.
Blue Knights Poland I istnieje od 1997 roku,
obecnie liczy niemal 40 osób, w Polsce w sumie
funkcjonuje aż 11 oddziałów zwanych czapterami. W dniach 13-15.05.2016 roku odbędzie
się - po raz pierwszy w historii klubu - otwarcie sezonu motocyklowego BK PL I w Gryfowie Śląskim. Przybędzie około 70 osób, około
60 motocykli. W sobotę 14 maja uczestnicy zlotu o godz. 9.45 przejadą przez Gryfów Śląski
na rynek miasta by tam wykonać pamiątkową
fotografię, następnie udadzą się na Zamek Czocha oraz do Lubomierza.
Oprócz promowania Gryfowa Śląskiego i jego okolic ważnym punktem programu
zlotu będzie aukcja charytatywna na rzecz
naszego podopiecznego – dwunastoletniego
Kuby – który po ciężkim wypadku samochodowym zmaga się z codziennymi trudami
rehabilitacji. Cały dochód z aukcji zostanie
przekazany rodzicom Kuby.
Agnieszka Muszka

Szukamy ludzi z inicjatywą
Zgodnie z uchwałą nr XLI/214/14 Rady Miejskiej Gminy Gryfów
Śląski z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej, Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
ogłasza nabór wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
I
1. Wnioski mają prawo składać:
a) mieszkańcy Gminy i Miasta Gryfów Śląski bezpośrednio
b) mieszkańcy Gminy i Miasta Gryfów Śląski za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3.
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), które mają
siedzibę na terenie Miasta i Gminy Gryfów Śląski.
2. W ramach inicjatywy lokalnej można realizować zadania publiczne
Gminy i Miasta Gryfów Śląski w zakresie:
a) podtrzymywania i upowszechnienia tradycji narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
b) kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
c) porządku i bezpieczeństwa publicznego,
d) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
3. Wzór wniosku został określony w zarządzeniu nr 26/2015 Burmistrza
Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 19 marca 2015r. w sprawie określenia wzoru wniosku oraz szczegółowego trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej (załącznik nr 1).
II
Wniosek należy składać osobiście lub przesyłką pocztową na adres:
Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim, Rynek 1, 59-620 Gryfów
Śląski z dopiskiem „Inicjatywa lokalna”.
III
Termin składania wniosków: 6 maja 2016 r.
IV
1. Wniosek opiniuje Zespół ds. wspierania inicjatyw lokalnych uwzględniając kryteria określone w §10 załącznika do uchwały nr XLI/214/14
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 5 kwietnia 2014 r. wymienionej na wstępie niniejszego ogłoszenia.
2. Na podstawie złożonego i zaakceptowanego wniosku Burmistrz Gminy
i Miasta Gryfów Śląski zawiera z wnioskodawcą umowę, której tekst został
określony w załączniku nr 2 do zarządzenia wymienionego w pkt. I-3

BIURO w GRYFOWIE ŚLĄSKIM
ul. KOLEJOWA 45 , I piętro
TELEFON: 729

686 230

E-MAIL : twojzarzadca@vp.pl
www. adm-zarządzanie.pl

Biuro zarządzania nieruchomościami zaprasza zainteresowane
WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE
z terenu Gryfowa Śląskiego i okolic na spotkania w sprawach
związanych z ich funkcjonowaniem i organizacją.

(Do Państwa dyspozycji zarządca z licencją państwową oraz ponad 16 letnim doświadczeniem)

Zajmujemy się kompleksową obsługą w zakresie :
prowadzenia dokumentacji ; korespondencji ; rozliczeń mediów
(śmieci,woda,energia elektryczna,C.O.);
aktualizacji danych; księgowości; windykacji; kontroli i nadzoru nad dokumentacją;
zlecania niezbędnych przeglądów i konserwacji w częściach wspólnych.
Zapewniamy bieżącą obsługę techniczną budynków.
Biuro czynne :
poniedziałki ,wtorki ,środy ,czwartki godz. 10.00-15.00 , piątki : 10.00 -14.00
ZAPRASZAMY

Zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gryf ” z Gryfowa Śląskiego to firma o wieloletnim doświadczeniu w administrowaniu i zarządzaniu nieruchomościami. Spółdzielnia „Gryf ” działa na
rynku nieruchomości już od 1995 roku.
Dysponuje fachową, wykwalifikowaną kadrą pracowników, mającą duże doświadczenie
w branży oraz w kontaktach i współdziałaniu z mieszkańcami. Zespół
pracowników kierowany jest przez osobę o wieloletniej praktyce w
zarządzaniu nieruchomościami – inżyniera budownictwa; absolwenta
Politechniki Poznańskiej i studiów podyplomowych na Uniwersytecie
Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie; licencja zarządcy nieruchomości nr 3637; bogate doświadczenie w dziedzinie mieszkalnictwa, gospodarki mieszkaniowej i komunalnej nabyte dzięki pracy w jednostkach administracji samorządowej, zakładzie budżetowym, spółdzielni
mieszkaniowej oraz wspólnotach mieszkaniowych.
Wykwalifikowana i wykształcona kadra finansowo-k sięgowa jest
gwarantem solidnego, zgodnego z prawem rozliczenia nieruchomości
i właścicieli nieruchomości. Profesjonalne zarządzanie wspólnotami
mieszkaniowymi obejmuje m.in. nadzór nad pracami remontowymi,
przeglądy budowlane oraz utrzymanie wszystkich obiektów na nieruchomości w pełnej sprawności technicznej. Spółdzielnia dysponuje
specjalistyczną, fachową obsługą prawną. Wszystkie te cechy predysponują Nas do złożenia oferty na zarządzanie nieruchomością, której
jesteście Państwo właścicielami.

Szukacie
Państwo
profesjonalnego
zarządcy?
Jesteście zainteresowani współpracą z nami?
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Gryf” w Gryfowie Śląskim ul. Kolejowa 64, lub pod nr telefonu 75 78-13-440 lub 75 78-13-411;
e-mail: sm.gryf@wp.pl
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Warsztaty kreatywno-plastyczne
W oczekiwaniu na Wielkanoc dzieci z grupy przedszkolnej ,,Muchomorki” wzięły udział w warsztatach kreatywno-plastycznych ,,Wielkanocne
Zajączki” w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Gryfowie Śląskim. Przedszkolaki mogły zapoznać się z metodami zdobienia i dekorowania ozdób
świątecznych z wykorzystaniem techniki scrapbookingu i decoupage. Celem zajęć było rozwijanie wyobraźni, twórczej aktywności oraz ekspresji
plastycznej dzieci. Uczestnicy warsztatów otrzymali tekturowe wzory zajączków, które ozdabiali metodą decoupage. Do wykonania ozdób posłużyła
kolorowa bibuła, brokaty, tasiemki oraz ozdoby do scrapbookingu. W ten oto sposób powstały piękne, kolorowe i jedyne w swoim rodzaju dzieła. Dzieci brały również udział w zabawach z wykorzystaniem chusty Klanzy. Na zakończenie na wszystkie ,,Twórczaki” czekała miła, słodka niespodzianka.
Dzieci oraz wychowawczynie z grupy ,,Muchomorki” serdecznie dziękują pani Annie Marcinkowskiej za wspaniałe zajęcia i miło spędzone chwile.

Powitanie wiosny

Dzieci z Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim 21 marca
przywitały pierwszy dzień wiosny. Grupa Gumisie przygotowała przedstawienie o tematyce wiosennej. Po występie zaprosiła wszystkie dzieci na
przemarsz z gaikami-maikami i wspólne spalenie Marzanny.
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Zajączek w przedszkolu

Z okazji Świąt Wielkanocnych przedszkolaki z grupy „Muchomorki” przygotowały dla całej społeczności przedszkolnej oraz rodziców
przedstawienie pt.: „Wielkanocne obyczaje”. Celem przedstawienia było
przybliżenie zwyczajów i tradycji wielkanocnych. Mali aktorzy w pięknych strojach kurczaków, baranków, zajączków i pisanek zaprezentowali wiersze, piosenki oraz krótkie scenki związane ze Świętami Wielkiej
Nocy. Nie zabrakło również pięknie przystrojonego stołu wielkanocnego,
a na nim: koszyczka z kolorowymi, wykonanymi przez dzieci pisankami,
palm wielkanocnych, lukrowanej baby, mazurka, baranka oraz doniczek
z rzeżuszką i bazi. Na zakończenie przedstawienia dyrektor Małgorzata Krakowska złożyła wszystkim życzenia spokojnych i radosnych świąt
spędzonych w gronie rodzinnym. Po części artystycznej dzieci z wszystkich grup rozeszły się do swoich sal w poszukiwaniu ukrytych przez zajączka słodkich upominków.

