Orzeł biały – nasza duma
W piątek 6 kwietnia biuro senatora Rafała Ślusarza w Gryfowie Śląskim zamieniło się w wystawę sztuki. Na sztalugach stanęły bowiem prace
uczestników okręgowego etapu ogólnopolskiego konkursu plastycznego
„Orzeł Biały – nasza duma”, organizowanego przez Kancelarię Senatu
pod patronatem marszałka Senatu RP. Senator Rafał Ślusarz był organizatorem okręgowego etapu i fundatorem nagród głównych i wyróżnień
dla uczestników konkursu, którzy ze swoimi rodzicami i pedagogami wypełnili w piątek biuro po brzegi. Nieprzypadkowo konkurs odbywa się
właśnie teraz – rok 2018 to rok jubileuszowy, 100. rocznica odzyskania
przez Polskę niepodległości. Nadesłano 67 prac z 17 szkół podstawowych
i 5 ponadpodstawowych. Godło z Białym Orłem w koronie można było
przedstawić w dowolnej technice plastycznej, więc komisja (w składzie
której zasiadali m.in. senator, Jolanta Kuczyńska oraz Iwona Tatarczuk –
gryfowskie bibliotekarki) musiała wybierać spośród różnych rodzajów prac:
ilustracji, wydzieranek, rzeźb i kompozycji korzystających z wielu technik
jednocześnie. Było to nie lada wyzwaniem ponieważ wszystkie prace były
wyjątkowe. Zwycięzcom etapu okręgowego – Szymonowi Grzelińskiemu i Natalii Kowalczyk – oprócz nagród rzeczowych senator ufundował
wyjazd do Warszawy, gdzie zaprezentują swoje prace w Senacie podczas
ogólnopolskiego etapu konkursu.
Wystawa nie miałaby tak pięknej oprawy bez fachowej pomocy dyrektor Marzeny Wojciechowskiej oraz pracowników biblioteki Pawła
Rubaja i Agnieszki Bogusz-Pruszczyńskiej, za co serdecznie dziękuje senator
Rafał Ślusarz i dyrektor biura Urszula Maga.
Od redakcji:
Wystawa pokonkursowa szerszej publiczności zostanie zaprezentowana
w maju podczas wernisażu w Bibliotece Publicznej w Gryfowie Śląskim.
Szczegóły wkrótce na plakatach oraz na stronie internetowej biblioteki.

Kierunki kształcenia na rok szkolny 2018/2019 w ZSOiZ w Gryfowie Śląskim
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:

KLASA POLICYJNA:
rozszerzenia: język angielski, język niemiecki
przedmioty dodatkowe: edukacja policyjna, zajęcia z samoobrony
KLASA JĘZYKOWA:
rozszerzenia: język angielski, język niemiecki
przedmioty uzupełniające: przyroda oraz
do wyboru dla zainteresowanych: edukacja
teatralna, dziennikarstwo muzyczne, język hiszpański!!! od podstaw
KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA
rozszerzenia: biologia, chemia,
przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo,
KLASA MATEMATYCZNO-FIZYCZNA:
rozszerzenia: matematyka, fizyka,
przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo

TECHNIKUM W ZAWODZIE:

TECHNIK PRZEMYSŁU MODY
kwalifikacje:
K1: Projektowanie i wytwarzanie wyrobów
odzieżowych
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K2: Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
TECHNIK LEŚNIK
kwalifikacje:
K1: Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych
K2: Użytkowanie zasobów leśnych
TECHNIK HOTELARSTWA oraz
TECHNIK HOTELARSTWA
z animacją czasu wolnego
kwalifikacje:
K1: Planowanie i realizacja usług w recepcji
K2: Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
TECHNIK INFORMATYK oraz
TECHNIK INFORMATYK
ze specjalnością projektowanie
gier i grafiki komputerowej
Kwalifikacje:
K1: Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
i sieci
K2: Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.
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SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

KSZTAŁCENIE W ZAWODACH:
operator maszyn leśnych, operator obrabiarek
skrawających, fryzjer, kucharz, piekarz, cukiernik,
wędliniarz, stolarz, murarz, tynkarz, elektryk,
kierowca-mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

KONTAKT:
www.zsoiz.gryfow.pl
www.fb.com/zsoizgryfow/
e-mail: zsoiz.jp2@wp.pl

Jarmark na gryfowskim rynku
Tradycyjnie w Niedzielę Palmową rozpoczynającą Wielki Tydzień
na gryfowskim rynku zagościł Jarmark Wielkanocny. Pogoda dopisała,
dzięki czemu impreza przyciągnęła ponad 25 wystawców. Wielkanocne
dekoracje, rękodzieło, przepyszne ciasta, wędliny, miody i inne regionalne pyszności - to wszystko i wiele więcej można było nabyć na jarmarkowych stoiskach. Imprezę pięknie wzbogaciły występy estradowe dzieci
z Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim oraz Szkół Podstawowych z Ubocza i Gryfowa Śląskiego. Na jarmarkowej scenie pojawiły się
jak zawsze niezawodne zespoły ludowe „Rząsinianki” oraz „Sołtysowe
Gryfinki”. Gościnnie wystąpił zespół „Malwy” z Włosienia. Na deser
zagrała Gryfowska Kapela Podwórkowa. W siedzibie organizacji pozarządowych zorganizowaliśmy punkt, gdzie dodatkowo każdy mógł znaleźć chwilę wytchnienia przy gorącym, świątecznym żurku oraz kawie
i herbacie. Ważnym elementem Jarmarku Wielkanocnego była prezentacja Palm Wielkanocnych przygotowanych przez sołectwa gminy Gryfów
Śląski. Delegacje sołeckie stanęły na wysokości zadania i przygotowały
przepiękne, tradycyjne palmy, które na czas Jarmarku przystroiły gryfowski Rynek. Słoneczna pogoda, miła atmosfera, smaczny żurek, kolorowe
palmy i przepiękne ozdoby wprowadziły wszystkich w niesamowity nastrój zbliżających się Świąt Wielkanocnych.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury pragnie szczególnie podziękować
pani Teresie Polesiak za poświęcenie wolnego, przedświątecznego czasu
i pomoc w organizacji części handlowej Jarmarku. Dziękujemy szkołom
za przygotowanie występów dzieci i młodzieży. Serdeczne podziękowania za wspaniałe występy składamy również na ręce niezawodnych
zespołów: „Rząsinianki”, „Sołtysowe Gryfinki”, Gryfowskiej Kapeli
Podwórkowej oraz zespołu „Malwy”. Sponsorem tegorocznego wydarzenia był pan Ireneusz Krasucki, Zakład Piekarniczo-Cukierniczy
„Krasucki” w Gryfowie Śląskim.
Anna Michalkiewicz

Majówka 2018

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na rodzinny spektakl plenerowy „Błazeńskie przypadki”.
Zagubiony w czasie średniowieczny błazen Ruphus Raphus pojawia się
w naszych czasach. W spotkaniu z widzami z XXI wieku nie zabraknie
zuchwałych psikusów, frywolnych żartów, chwil niepewności przy ekwilibrystycznych sztuczkach oraz zaskakujących zwrotów akcji. Spektakl
z elementami teatru, klaunady i ulicznego show w interakcji z widzem.
Po spektaklu Ruphus Raphus wraz ze swymi kompanami przeprowadzi różnorodne warsztaty. Nie zabraknie nauki kuglarskich umiejętności, średniowiecznych zabaw czy robienia lalek – motanek. Zapraszamy
1 maja o godzinie 15.00 na gryfowski rynek. Będzie się działo!!
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Sandra poleca
Książka na marzec
„Kiedyś, gdy mężczyzna spotykał kobietę,
zostawał z nią do końca życia, może dlatego, że było
krótkie. Potem pojawiła się teoria, że związek wypala się po siedmiu latach i ludzie masowo zaczęli się
rozwodzić. Dziś naukowcy mówią, że kryzys następuje
po czterech, a nawet już po trzech latach.
Niebawem pewnie ogłoszą, że zaczyna się miesiąc
przed ślubem. Tak czy owak, jedno jest pewne.
Miłość to produkt o coraz krótszym terminie ważności.”
Piotr Adamczyk
Powiem Ci coś
Piotr Adamczyk to postać, która w rodzimym,
literackim światku znana jest absolutnie każdemu
(i wbrew pozorom wcale nie musi kojarzyć się z popularnym aktorem znanym z roli papieża. Dziennikarz,
laureat licznych nagród za reportaże, których napisał
już w swojej karierze kilkaset a także autor książek.
Jego „Pożądanie mieszka w szafie” stała się absolutnym bestsellerem. Teraz autor powrócił z nową historią i powiem Wam
jedno: Po lekturze „Powiem Ci coś” nic już nie będzie takie jak wcześniej.
W wyniku zbiegu okoliczności samotny pisarz zaczyna wynajmować pokój studentce malarstwa. Tulinka, bo tak nazywa swoją lokatorkę – maluje tajemnicze obrazy, które skrzętnie ukrywa przez ciekawskim współlokatorem.
Dziewczyna tworzy dzieła zawierające DNA konkretnych osób, wierząc, że
kiedyś będzie możliwość ożywienia bohaterów jej obrazów dzięki zasuszonemu materiałowi genetycznemu. Myślicie, że to dziwne? Niemniej dziwny jest
także nasz główny bohater – dziennikarz piszący nekrologii i prezentujący je
w telewizji, po godzinach pisze kryminał, którego akcja jest niepokojąco zbieżna z wydarzeniami rozgrywającymi się wokół opuszczonego domu po drugiej
stronie ulicy. Dwoje outsiderów, z których każde żyje w swoim świecie, z biegiem czasu coraz bardziej zbliża się do siebie, jednak czy z tak wybuchowej
mieszanki charakterów może wyniknąć coś dobrego? Jedno jest pewne, tak
bardzo jak wzajemnie się przyciągają, tak też stanowią dla siebie śmiertelne
zagrożenie. Przyznaje się bez bicia: nigdy wcześniej nie czytałam Adamczyka.
Co prawda słyszałam o autorze dużo dobrego i planowałam przeczytać „Pożądanie mieszka w szafie”, ale ciągle wyskakiwało mi coś innego, aż do momentu
kiedy pojawiła się propozycja zrecenzowania „Powiem Ci coś”, nie zastanawiając się długo stwierdziłam, że to najwyższy czas, by w końcu poznać twórczość
Adamczyka. Po zakończeniu lektury miałam w głowie komplety mętlik. Już
dawno nie czytałam tak dziwnej, niepokojącej a nawet trochę psychodelicznej
powieści. Autor przenosi czytelnika do zupełnie innego, nieco abstrakcyjnego
świata, którego każdy element wprawia w osłupienie. Już sami bohaterowie –
ich zachowania, pasje, fantazje – przyprawiają o dreszcze. Przy całej akcji, jaka
toczy się między głównymi bohaterami nie brakuje refleksji na temat życia,
świata, uczuć i relacji damsko-męskich i jest to prawdziwa wisienka na torcie. Autor w bardzo sarkastyczny sposób odnosi się do obecnej rzeczywistości, pokazuje jak komiczne i pozbawione zdrowego rozsądku postawy
prezentujemy w codziennych sytuacjach i jak bardzo przekraczamy kolejne
granice absurdu, a wszystko to okraszone bardzo charakterystycznym, momentami wręcz czarnym humorem autora sprawia, że od książki nie sposób
się oderwać. „- Wysoki sądzie, w tym przypadku rozkład pożycia małżeńskiego osiągnął już ten stopień, że moja klientka nie ma swojego męża nawet wśród znajomych na Facebooku”
„Nierozwiązywalny konflikt między kobietą a mężczyzną polega na tym,
że kobieta chciałaby znaleźć mężczyznę, przy którym mogłaby się spokojnie zestarzeć, natomiast mężczyzna szuka kobiety, przy której mógłby się
gwałtownie odmłodzić...” „Powiem Ci coś” to niezwykle intrygująca, nieoczywista powieść, w której nic nie jest takie, jakim się wydaje. Adamczyk
operuje słowem z lekkością, jakiej mógłby mu pozazdrościć niejeden autor
bestsellerów, co w połączeniu z olbrzymim poczuciem humoru i ciekawym
spojrzeniem na świat sprawia, że nie oderwiecie się od lektury aż do ostatniej strony.
Oprac. Sandra Gałka
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Skopał konkubinę

Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim na wniosek policji i prokuratury
zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania
na okres 3 miesięcy wobec 35-letniego mieszkańca Gryfowa Śląskiego
podejrzanego o to, że w nocy z 18 na 19 marca 2018 roku w trakcie awantury domowej w wyniku kopania w brzuch konkubiny doprowadził do
uszkodzenia ciała w postaci pęknięcia śledziony. Sprawcy grozi kara do 10
lat pozbawienia wolności. Mężczyzna został zatrzymany przez gryfowskich policjantów i osadzony w areszcie śledczym.

Zatrzymany sprawca wielu włamań i kradzieży

Policjanci z Komisariatu Policji w Gryfowie prowadzili w ostatnim
czasie intensywne czynności operacyjne dotyczące włamań i kradzieży
na terenie miasta. Działania policjantów doprowadziły do zatrzymania
23-letniego mieszkańca Gryfowa który dokonał wielu przestępstw na terenie miasta.
Między innymi w dniu 13 marca usiłował on ukraść samochód marki
Audi A3 uszkadzając zamki i stacyjkę jednakże nie udało mu się odjechać autem z uwagi na zainstalowany dodatkowy alarm w aucie. Tej samej nocy uszkodził także zamek w drzwiach w innym zaparkowanym na
terenie miasta samochodzie marki Audi. Kilka dni po tych zdarzeniach
dokonał włamań do pomieszczeń gospodarczych, garaży i pojazdów na
terenie miasta skąd skradł elektronarzędzia i inne rzeczy wyrządzając
szkody sięgające kilku tysięcy złotych.
Dzięki działaniom policjantów kryminalnych i patroli w godzinach
nocnych sprawca został namierzony. Obecnie mężczyzna jest zatrzymany
i zostanie przekazany do dyspozycji sądu w Lwówku Śląskim który zadecyduje o jego dalszym losie.

Kierował pomimo zakazu jazdy

Policjanci Ruchu Drogowego KPP Lwówek Śląski w Gryfowie Śląskim na ulicy Lubańskiej zatrzymali do kontroli drogowej 31-letniego
mieszkańca powiatu lwóweckiego, który kierował samochodem osobowym marki Nissan pomimo decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania,
wydanej przez Starostę Lwóweckiego. Sporządzono wniosek do Sądu
o ukaranie z art. 180a KK.

Kolejny pijany kierowca zatrzymany

Około godziny 23:40 na ulicy Jeleniogórskiej patrol zatrzymał do kontroli samochód marki VW Lupo na jeleniogórskich numerach rejestracyjnych. Jak się okazało, pojazdem kierował 41-letni mężczyzna bez stałego
miejsca zamieszkania. W trakcie kontroli policjanci wyczuli od kierowcy
alkohol. Po sprawdzeniu alkotestem okazało się, że kierujący jest pijany
i ma 1,6 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany
i odpowie za popełnione przestępstwo przed sądem.
Źródło: profil FB lwóweckiej Policji (www.fb.com/policja.lwowek)

Zebranie OSP w Młyńsku

24 marca w miejscowej remizie odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Młyńsku. Na zebranie przybyły
władze powiatowe i gminne, władze miejscowe oraz druhowie z Krzewia Wielkiego, Proszówki, Gryfowa, i Czech (z Raspenawy). Podczas
zebrania strażacy dokonali podsumowania swojej działalności i zgłosili
potrzeby na 2018 rok. W trakcie zebrania niektórzy druhowie otrzymali
odznaczenia za wysługę lat w tym pan Edward Król z okazji 70-lecia
działalności oraz Jan Kubiszyn obecnie Prezes OSP w Młyńsku 50-lecie
działalności. Każdy z gości mógł zabrać głos w dyskusji wyrazić swoją
opinię na temat działalności OSP. Druhowie zaś mogli przedstawić problemy z jakimi muszą się borykać na co dzień w akcjach pożarniczych
oraz w akcjach na rzecz społeczności wiejskiej. Bolączką jednostki jest
mała liczba młodych ochotników. Całe spotkanie przebiegło w miłej
i sympatycznej atmosferze z dobrym poczęstunkiem. Wszystkim druhom
z Młyńska życzę dobrego ducha jak najmniej wyjazdów do pożaru.
Sołtys Młyńska Maria Sosnowska

Dwie gawędy, które przejdą do legendy
Gawęda z „Brzozowego Dworu”

Był czas, kiedy jako Towarzystwo Miłośników Gryfowa Śląskiego zaskakiwaliśmy naszych wiernych słuchaczy jakąś fajną gawędą o historii naszego miasteczka, lecz dzisiaj to publiczność zaskoczyła nas. Przybycie sympatycznej i co ważne, z poczuciem humoru, delegacji
filii Towarzystwa Miłośników Gryfowa we Wrocławiu (o której się nam nawet nie śniło),
rzuciła gryfowian i członków Towarzystwa na kolana i nie tylko. Był to miły, sympatyczny
akcent naszego spotkania, pośmialiśmy się ale i nasze oczy zwilgotniały ze wzruszenia. Fajnie
jest gdy ktoś nas docenia w dalekim świecie. Dziękujemy! Podczas gawędy na pierwszy plan
wysunęła się historia dawnego sanatorium ta przedwojenna i powojenna, historia szpitala i ludzi, którzy w nim pracowali. Najciekawsza była jednak dyskusja po samej prelekcji i pokazie
zdjęć. Wiele osób wspominało lekarzy tam pracujących, przypominano anegdoty związane
z pracą bliskich osób, a także walkę w obronie szpitala przed haniebną jego likwidacją. No cóż
tę walkę gryfowianie przegrali.

Historia Avenariusa

Pan Jurek otwiera
drugą bramkę

Mimo późnej pory, na placu zabaw mnóstwo bawiących się dzieci
i rodziców. Warto też przeczytać regulamin. Na plac zabaw zabrania się
wprowadzać psy z wyjątkiem psów przewodników. Życząc miłej zabawy
prosimy o zachowanie zasad BHP, brzmi to banalne ale warto się pilnować. Można już z nowego placu zabaw praktycznie korzystać, wejść
i się bawić. Plac czeka jeszcze na firmę, która rozścieli trawniki i dosieje
trawę. Jak nas zapewniano, będzie to zrobione jeszcze w tym tygodniu.
Zobaczymy, czy dotrzymają słowa. Niestety już musieliśmy zbierać śmieci i szkło rozbite przy wejściu na plac zabaw przez jakiegoś lokalnego
przygłupa. Dlatego prosimy mieszkańców tego osiedla o przypilnowanie
placu gospodarskim okiem. Dajcie znać o ewentualnych bezeceństwach,
róbcie zdjęcia. Pokażmy, że potrafimy dbać o nasze mienie jak przystało
na prawdziwych gryfowian. Plac zabaw powstał przy współpracy z LGD
Partnerstwo Izerskie w Uboczu 300.
Jan Wysopal, prezes TMG

Niesamowicie sympatyczna aura panowała na gawędzie historycznej poświęconej Avenariusowi, artyście, który urodził się w naszym miasteczku.
Sięgamy gwiazd, można tak rzec, po sukcesie frekwencyjnym poprzedniej
gawędy. Na wczorajszą zaprosiliśmy jako lektora pana Christiana Hennkego obywatela Niemiec pochodzącego z miasta Niesky, autora trzech książek
o J. M. Avenariusie. Mimo obaw ominęliśmy barierę językową, gdyż po pierwsze wielu gryfowian z racji swojej pracy za zachodnią granicą zna język niemiecki bądź jest osłuchana z tym językiem w stopniu podstawowym, po drugie mieliśmy fenomenalnego, gryfowskiego tłumacza. Prelekcja była świetnie
i profesjonalnie przygotowana obejmowała całą drogę życiową i ścieżkę kariery
artystycznej Avenariusa. Pan Hennke trzy lata poświecił badaniu i zbieraniu
dokumentów dotyczących omawianej postaci oraz epoki w jakiej przyszło jej
żyć. Przy okazji dowiedzieliśmy się więcej o pisarzu Gerardzie Hauptmannie, nobliście żyjącemu w Jagniątkowie oraz jego bracie Carlu Hauptmanie
który był również pisarzem mieszkającym w Szklarskiej Porębie. Gryfowska
publiczność, jak zawsze świetna i liczna, zaskoczyła naszego lektora z Niemiec
znajomością tematu. Po gawędzie już przy lampce wina i świetnym chlebie
domowego wypieku toczyły się rozmowy, które zeszły na tematy wspomnieniowe dotyczące historii naszego miasteczka. Myślę, że wszyscy byli zadowoleni z naszej lutowej gawędy. Chciałem też podziękować cichym bohaterom tej
gawędy, a mianowicie członkom naszego TMG, którzy włożyli niemałą pracę
w organizację tego przedsięwzięcia. Niesamowitej Angeli Byczko, Niezawodnemu Jurkowi Ronij, Cierpliwej Iwonie Jarosz oraz Zofii Broniszewskiej za
gotowość przyjścia nam z pomocą. Osobne podziękowania składam pani Zofii Jazygow i Romualdowi za wspomożenie nas świetnym jadłem domowej
roboty. Trzeba cenić ludzi, którzy dotrzymują danego słowa.
Jan Wysopal, prezes TMG
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Wybory samorządowe 2018
W związku z planowanymi na jesień bieżącego roku wyborami samorządowymi do organów samorządowych przedstawiam Szanownym Państwu obowiązujący podział Gminy Gryfów Śląski na stałe okręgi wyborcze
i stałe obwody głosowania.

Podział Gminy i Miasta Gryfów Śląski
na okręgi wyborcze

NR OKRĘGU: 1
Granice okręgu: Gryfów Śląski: ulice: Garbarska, Młyńska 1-4c,
Młyńska 16-37, Żeromskiego. Liczba wybieranych radnych: 1
NR OKRĘGU: 2
Granice okręgu: Gryfów Śląski: ulice: Cmentarna, Kolejowa 1-19c,
Kolejowa 41-66, Lipowa, Przedszkolaków, Rybna, Szkolna, Uczniowska.
Liczba wybieranych radnych: 1
NR OKRĘGU: 3
Granice okręgu: Gryfów Śląski: ulice: Andersa, Ceglana, Floriańska,
Kwiatowa, Lwowska, Malownicza, Osiedle Horyzont, Storczykowa,
Tulipanowa, Wiosenna. Liczba wybieranych radnych: 1

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 15 ustawy z 1 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw
w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania
i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U poz. 130) rada gminy dokona podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy w
terminie 60 dni od dnia wejścia w życie tej ustawy, t.j. do 30 marca 2018r. Zgodnie z brzmieniem art. 418 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks Wyborczy (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 15 z późn. zm) w każdym okręgu wyborczym
tworzonym dla wyboru rady w gminie liczącej do 20.000 mieszkańców wybiera
się 1 radnego. Przedstawiony podział Gminy i Miasta Gryfów Śląski na okręgi
wyborcze spełnia wymogi Kodeksu wyborczego.
Przy ustalaniu tego podziału uwzględniono liczbę mieszkańców ujętych
w stałym rejestrze wyborców Gminy i Miasta Gryfów Śląski na dzień 31 grudnia 2017r. Przez liczbę mieszkańców należy rozumieć sumę liczb wyborców
ujętych w rejestrze wyborców z urzędu, wyborców wpisanych do rejestru wyborców na wniosek oraz pozostałych osób zameldowanych w gminie na pobyt
stały, za wyjątkiem osób, co do których otrzymano zaświadczenie o wpisaniu do
rejestru wyborców w innej gminie. Podziału na okręgi wyborcze dokonano przy
zachowaniu jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie
liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do Rady Miejskiej
Gminy Gryfów Śląski. Na dzień 31 grudnia 2017 r., ustalona wg powyższych
zasad liczba mieszkańców wynosiła 9.487 osób. Norma przedstawicielstwa wynosi zatem 9487 mieszkańców: 15 radnych = 632 osoby. Podział Gminy i Miasta
Gryfów Śląski na okręgi wyborcze obrazuje poniższa tabela:

NR OKRĘGU: 4
Granice okręgu: Gryfów Śląski: ulice: Garncarska, Jeleniogórska 14-24,
Osiedle 7 Dywizji, Parkowa, Partyzantów, Spacerowa, Widokowa, Zielona.
Liczba wybieranych radnych: 1
NR OKRĘGU: 5
Granice okręgu: Gryfów Śląski: ulice: Akacjowa, Sienkiewicza.
Liczba wybieranych radnych: 1
NR OKRĘGU: 6
Granice okręgu: Gryfów Śląski: ulice: Jeleniogórska 7-9, Krótka, Kusocińskiego, Nad Stawami, Oldzańska, Polna, Słoneczna, Spokojna, Strzelnicza,
Wiśniowa. Liczba wybieranych radnych: 1
NR OKRĘGU: 7
Granice okręgu: Gryfów Śląski: ulice: Gliniana, Kolejowa 20-38a,
Lwówecka, Młyńska 5-15a, Sikorskiego, Spółdzielcza, Targowa.
Liczba wybieranych radnych: 1

Podział Gminy i Miasta Gryfów Śląski
na obwody wyborcze

NR OKRĘGU: 8
Granice okręgu: Gryfów Śląski: ulice: Grodzka, Łąkowa, Rolna, Rzeczna,
Rzepakowa, Sanatoryjna, Wąska, Za Kwisą. Liczba wybieranych radnych: 1
NR OKRĘGU: 9
Granice okręgu: Gryfów Śląski: ulice: Bankowa, Boczna, Felczerska, Wojska Polskiego, Zakątek, Zaułek, Źródlana. Liczba wybieranych radnych: 1
NR OKRĘGU: 10
Granice okręgu: Gryfów Śląski: ulice: Lubańska, Plac Kościelny, Rynek.
Liczba wybieranych radnych: 1
NR OKRĘGU: 11
Granice okręgu: Sołectwa: Proszówka, Wieża. Liczba wybieranych radnych: 1
NR OKRĘGU: 12
Granice okręgu: Sołectwa: Krzewie Wielkie, Młyńsko.
Liczba wybieranych radnych: 1
NR OKRĘGU: 13
Granice okręgu: Sołectwa: Rząsiny, Wolbromów.
Liczba wybieranych radnych: 1
NR OKRĘGU: 14
Granice okręgu: Sołectwo: Ubocze od numeru 1 do numeru 144.
Liczba wybieranych radnych: 1
NR OKRĘGU: 15
Granice okręgu: Sołectwo: Ubocze od numeru 144 do numeru 305.
Liczba wybieranych radnych: 1
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Sekretarz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Jerzy Andrzejczak

Świetlica w Młyńsku
3 kwietnia rozpoczęły się pierwsze prace na budowie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Młyńsko, na działkach nr: 214/2 i 231/3.
Zgodnie z zawartą z Gminą umową wykonawczą, zadanie inwestycyjne
pn. „Budowa Centrum Integracji Społeczno-Kulturalnej w Młyńsku, część 1 i 2” zrealizuje konsorcjum złożone z dwóch firm pochodzących z Jeleniej Góry tj.: FILIGRAN Sp. z o.o. i AXYO.PL Sp. z o.o.
Część 1 zadania obejmuje wybudowanie budynku świetlicy i wykonanie
wszystkich prac wykończeniowych i instalacyjnych, lecz bez wyposażenia
meblowego i w sprzęt AGD. Natomiast w części 2 zostanie wykonane
zagospodarowanie terenu, z wjazdem, parkingiem dla pojazdów samochodowych oraz zaprojektowaną zielenią. Przewidywany termin realizacji przedsięwzięcia - do dnia 20 listopada 2018 r. a całkowita jego wartość
wyniesie 1 488 888,89 zł brutto.

Fot. Maria Sosnowska

Konkurs Ukwiecone
Miasto 2018

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza konkurs
pn. „UKWIECONE MIASTO – EDYCJA 2018”. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Gryfowa Śląskiego, dbających o estetykę swojego otoczenia i urodę miasta, w którym mieszkają. W konkursie nie mogą brać udziału laureaci z poprzednich 2 edycji konkursu.
Rywalizacja między uczestnikami konkursu trwać będzie od
czerwca do sierpnia 2018 r.
Nagrody przyznane zostaną w dwóch kategoriach:
I. Najładniej udekorowany balkon,
II. Najładniej udekorowana posesja/kamienica/przydomowy ogród.
Przyznana zostanie również specjalna nagroda mieszkańców dla osoby, której posesja otrzymała największą ilość głosów mieszkańców (głosowanie odbywać się będzie za pomocą kart do głosowania oraz on-line
poprzez stronę www.gryfow.pl). Karty zgłoszenia można odbierać i składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski. Można je
również pobrać na stronie www.gryfow.pl. Na zgłoszenia uczestników
czekamy do 30 maja 2018 r.

Jedna z nagrodzonych posesji z poprzedniego roku.

Akacjowa gotowa

13 kwietnia o godz. 14:00 komisja powołana Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski dokonała końcowego odbioru robót
drogowych na ul. Akacjowej i ul. Przedszkolaków w Gryfowie Śląskim.
Wykonawcą zdania była firma „JADAR” s.c. z Wojcieszyc. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania sprawował pan Tadeusz Prochownik.
W ramach zadania wykonano konstrukcję jezdni, chodników oraz zjazdów na posesje o nawierzchni z kostki betonowej, przebudowę kanalizacji
deszczowej, przebudowę kanalizacji sanitarnej, wymianę sieci wodociągowej oraz pionowe i poziome oznakowanie drogowe. Wartość wykonanych robót budowlanych to kwota rzędu 1 920 505 zł.
Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków z Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 800 000 zł w ramach
usuwania skutków klęsk żywiołowych z 2012 roku. Na realizację inwestycji Gmina Gryfów Śląski przeznaczyła ze środków własnych kwotę
w wysokości 1 184 505 zł wraz z dokumentacją projektową i nadzorem
inwestorskim.
Inspektor ds. drogownictwa Arkadiusz Klask

Dotacje na wymianę ogrzewania
Burmistrz Gminy i Miasta
Gryfów Śląski informuje, że dokonano weryfikacji wniosków
o udzielenie dotacji celowej ze
środków budżetu Gminy Gryfów
Śląski programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej
emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” złożonych
w dniach od 8 do 26 stycznia 2018
r. Łącznie wpłynęło 131 wniosków, które zweryfikowano pozytywnie.
W chwili obecnej trwają prace nad sporządzeniem wniosku o pożyczkę
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu. O terminie podpisywania umów dotacyjnych będziemy
powiadamiać telefonicznie.
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OGŁOSZENIE
BURMISTRZ GMINY I MIASTA
GRYFÓW ŚLĄSKI OGŁASZA
NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH
INICJATYWY LOKALNEJ W 2018 r.
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 2016 r. poz. 1817 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, turystyki i krajoznawstwa,
e) ekologii i ochrony przyrody.
3. Wzór wniosku i kosztorys został określony w zarządzeniu nr 33/2017r.
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie określenia wzoru wniosku oraz szczegółowego trybu realizacji zadań
publicznych w ramach inicjatywy lokalnej (załącznik nr 1 i nr 2).
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: 04.05.2018 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 3 do zarządzenia wymienionego w pkt. I-3
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Olgierd Poniźnik
Formularze wniosków oraz kalkulacja dostępne są na gryfowskim
Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gryfow.pl (Ogłoszenia, dział
Aktualności).

OGŁOSZENIE O WYKAZACH

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę w roku 2018
znajdują się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz na stronie internetowej www.gryfow.pl
i www.bip.gryfow.pl w zakładce nieruchomości.
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Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
Związek Kombatantów RP i BWP
Związek Inwalidów Wojennych RP
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
zapraszają na

UROCZYSTOŚCI OBCHODÓW
ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA
W GRYFOWIE ŚLĄSKIM
• godz. 10.30 Kościół Parafialny
– uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny
• godz. 11.30 Tablica Pamiątkowa ku czci
Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Rynku:
• montaż słowno-muzyczny przygotowany
przez Gimnazjum im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej
• uroczyste składanie kwiatów
• godz. 12.15 Płyta Rynku przed Ratuszem
– koncert Gryfowskiej Kapeli Podwórkowej

Dokarmianie ptaków w mieście

Czynność, która wydaje się niewinna – karmienie kaczek chlebem – sprawia nam przyjemność, kaczki chodzą najedzone, dzieci są szczęśliwe, ale
zdecydowanie z takiego dokarmiania jest więcej szkody niż pożytku. Kaczki
są roślinożerne. To oznacza, że stary lub suchy chleb nie jest najlepszym dla
nich pokarmem. Biały chleb jest najgorszy i może doprowadzić do różnych
problemów, w tym fatalnego
schorzenia o nazwie „anielskie skrzydło.” (fot. obok). Ta
wada sprawia, że w wyniku
deformacji ostatniego stawu
skrzydła lotki ptaka odstają,
zamiast leżeć blisko ciała.
Gdy schorzenie rozwinie się,
uniemożliwia latanie, co dla
dzikiego ptaka kończy się
śmiercią. Nie istnieje żaden
zabieg, który mógłby pomóc,
a „anielskie skrzydło” spowodowane jest właśnie niewłaściwą dietą o zbyt
wysokiej zawartości białek i węglowodanów, przy niedoborze witamin D, E
i manganu. Dokładnie taką dietę zapewniają ptakom posiłki głównie oparte
na białym chlebie.
Bezustanne dokarmianie ptaków powoduje, że zaczynają one polegać na
tym źródle pożywienia, zamiast na swojej naturalnej diecie. Marek Pawelczyk z portalu Crazy Nauka porównuje tę sytuację do karmienia dzieci ciągle
tym samym, śmieciowym jedzeniem. Dokarmianie kaczek chlebem daje im
dostęp do bardzo niezdrowej diety, która ostatecznie robi im bardzo poważną
krzywdę. Eksperci ostrzegają, że dokarmianie ptactwa wodnego chlebem,
a w szczególności chlebem białym, przetworzonym, może prowadzić do chorób układu pokarmowego, a nawet śmierci zwierząt.
Ptaki to nie śmietniki – nie możemy traktować ich jako sposobu na utylizację domowych odpadków. Pleśń jest dla nich trująca, podobnie jak dla nas.

A skoro nie chleb, to co?

Ptaki te lubują się przede wszystkim w ziarnach zbóż. Może tez być kapusta,
marchew lub kukurydza. Najważniejsze, by pokarm, który im podajemy, nie zawierał soli. Zbyt duża jej ilość może doprowadzić do śmierci zwierzęcia. Kaczki i łabędzie można karmić drobno pokrojonymi warzywami (np. marchewką,
białą kapustą), ziarnami zbóż, niełuskanymi pestkami słonecznika, otrębami
lub płatkami owsianymi, ugotowaną kaszą gryczaną, jęczmienną lub pęczakiem
– oczywiście wszystko to bez soli. Dostępna jest też specjalna karma dla ptaków wodnych. Co ważne – NIE sypiemy jedzenia do wody. Rozsypujemy je na
brzegu. I jeszcze jedno – jeśli karmić, to w czasie mrozów. Pamiętajmy jednak,
że dokarmiane ptaki tracą instynkt migracji, co prowadzi do ich przymarzania
w przeręblach i stawach, a co za tym idzie do powolnej śmierci. Karmienie, gdy
kaczki same doskonale sobie poradzą, na pewno im nie pomoże.
Co więcej, rzucanie chleba do stawów ma też zły wpływ na samą wodę, zanieczyszczając jej ujścia, doprowadzając do rozrastania się szkodliwych zakwitów
na powierzchni, wspomagając wzrost pleśni.
Pamiętaj: Tylko dlatego, że coś robi się od bardzo dawna, nie oznacza, że jest
to coś dobrego. Być może po prostu nie wiedzieliśmy, że to coś złego. Dokarmiajmy więc kaczki, jednak z rozwagą.
Magdalena Nowak

Przebudowy sieci wodociągowej

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia prac przy przebudowie sieci wodociągowej, Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje co następuje:
• obowiązek utrzymania należytego stanu technicznego przyłączy wodociągowych do budynku leży po stronie właściciela/zarządcy nieruchomości, jak
również wewnętrznej instalacji wodociągowej.
W związku z powyższym wskazujemy na pilną konieczność dostosowania
przyłączy wodociągowych oraz wewnętrznej sieci wodociągowej do technicznych parametrów obecnie budowanej sieci wodociągowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami koszt przepięć ponosi właściciel nieruchomości. Nieruchomości położone przy ul. Uczniowskiej, Lwowskiej i Lubańskiej należy
przyłączyć do nowo wybudowanej sieci wodociągowej w terminie od 3 kwietnia do 30 kwietnia 2018 r. Z dniem 7 maja 2018 r. stara sieć wodociągowa
zostanie wyłączona z eksploatacji. Wykonanie przepięcia należy bezwzględnie zgłosić w ZBGKiM w Gryfowie Śląskim u Zastępcy Dyrektora Tomasza
Lewkowicza pod numerem telefonu 500-117-043.

Jak to jest z tymi płytami?
Od redakcji:
W związku z tym, że otrzymaliśmy niepokojący tekst od pani
Heleny Okulowskiej dotyczący starej świetlicy w Młyńsku, zwróciliśmy się do właściciela budynku czyli Urzędu Gminy i Miasta
Gryfów Śląski o komentarz w tej sprawie. Odpowiedzi na tekst
pani Heleny Okulowskiej udzielił zastępca burmistrza Andrzej
Tartak. Oba teksty zamieszczamy poniżej.

USZKODZONY ETERNIT
JAK TYKAJĄCA BOMBA
Wyłączona z eksploatacji świetlica wiejska w Młyńsku jest pokryta
płytami azbestowo-cementowymi. Dwuspadowy, duży dach jest popękany i w tym stanie, kruszący się eternit, stanowi ogromne zagrożenie
dla osób znajdujących się w pobliżu budynku, który jest usytuowany przy
jednej z głównych dróg. Na dużym placu przed byłą świetlicą przebywa młodzież, czekająca na autobus szkolny. Ustawowy zakaz stosowania w naszym kraju wyrobów zawierających azbest został wprowadzony
19 czerwca 1997 roku. Wcześniej, płyty azbestowo-cementowe, ze względu na swoje właściwości ognioodporne, były stosowane m. innymi w budownictwie i do tej pory pozostają na wielu obiektach, mimo że starostwa
powiatowe prowadzą akcję ich odbioru na zgłoszenie i utylizacji przez
wyspecjalizowaną firmę.
Mieszkańcom Gryfowa, w szczególności tym, którzy pracowali w zakładzie Azbestolit (po zmianie Izo-Term) i ich rodzinom, nie trzeba tłumaczyć jakim zagrożeniem są mikrocząsteczki włókien azbestowych.
Dzisiaj Gryfowianie są szczególnie wyczuleni na problematykę ochrony
środowiska i trudno się temu dziwić.
Helena Okulowska

AZBEST DOBRZE ZABEZPIECZONY
I NIEUSZKODZONY
NIE STANOWI ZAGROŻENIA

Płyty azbestowo-cementowe faliste to wyroby o gęstości objętościowej powyżej 1000 kg /m3, zawierające poniżej 20% azbestu. W wyrobach
tych włókna azbestowe są mocno związane.
Niebezpieczeństwo dla zdrowia i środowiska stwarza mechaniczna
obróbka tych wyrobów (cięcie, wiercenie otworów, rozbijanie, rzucanie).
Wyroby zawierające azbest znajdujące się na budynkach nie są samoczynnym zagrożeniem dla jego mieszkańców. Nie muszą być bezwzględnie usuwane z obiektu. Ważne jest, aby były one prawidłowo eksploatowane.
Azbest staje się zagrożeniem dla zdrowia, gdy dojdzie do korozji lub
jakiegokolwiek uszkodzenia wyrobów zawierających azbest (łamanie,
kruszenie, cięcie i każda inna obróbka).
Procesy te powodują uwalnianie się włókien do powietrza i możliwość
wdychania ich do płuc.
Azbest dobrze zabezpieczony i nieuszkodzony nie stanowi zagrożenia.
Przykładem tego niech będą badania prowadzone na składowiskach wyrobów azbestowych, gdzie notowane stężenia włókien azbestu nie przekraczają norm ustalonych dla powietrza, jakim oddychają ludzie w strefie
zamieszkania.
Zastępca burmistrza Andrzej Tartak
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Prawnik radzi

W lutowym odcinku naszego cyklu prawnik pani
Bernadetta Baszak radzi co zrobić gdy otrzymamy
nakaz zapłaty w postępowaniu elektronicznym

Nakaz zapłaty wydany
w tzw. postępowaniu elektronicznym
– co to takiego jest i jak się zachować?
Nakaz zapłaty to orzeczenie sądowe, które wydawane jest na posiedzeniu niejawnych (bez udziału stron, jest to rodzaj posiedzenia, które przyspiesza postępowanie sądowe, nie jest wyznaczana rozprawa), na podstawie załączonych do pozwu dokumentów. Wyróżniamy nakaz zapłaty
w postępowaniu upominawczym, w postępowaniu nakazowym i w tzw.
postępowaniu elektronicznym. Dwa pierwsze wydawane są najczęściej
przez sąd naszego miejsca zamieszkania i co ważne mają odpowiednie
pieczęcie sądowe. Z kolei nakaz zapłaty w postępowaniu elektronicznym wydawany jest przez tzw. e-sąd, czyli Sąd Rejonowy w Lublinie.
Sąd ten zajmuje się prowadzeniem spraw w systemie teleinformatycznym,
w którym powód składa pozew na specjalnym elektronicznym formularzu. Najczęściej pozwy w postępowaniu elektronicznym składają firmy
windykacyjne i tzw. parabanki. Powód składając pozew przytacza jedynie w jego treści okoliczności i twierdzenia np. fakt zawarcia umowy
pożyczki, jednakże e-sąd nie weryfikuje tych twierdzeń, wydaje nakaz
zapłaty i wysyła ten nakaz pozwanemu. Uwaga – nakaz zapłaty z e-sądu
nie ma żadnego podpisu, ani pieczęci. Dlatego też większość pozwanych
nie zdaje sobie sprawy z tego, iż otrzymali orzeczenie sądowe i po prostu
ignorują fakt otrzymania nakazu zapłaty. W rozmowach z klientami nie
raz słyszałam – „myślałem, że to kolejne pismo od windykatora, bo nie
było żadnej pieczęci sądu”. Niestety pozwani reagują dopiero wówczas,
gdy sprawa trafia do komornika, a na tym etapie możliwości obrony są
znikome. Ponadto nakaz zapłaty wydany w tym postępowaniu, złożony
pozew i pouczenia są pisane drobnym drukiem.
Jeżeli otrzymamy taki nakaz zapłaty to bardzo dokładnie należy go
przeczytać, a także dokładnie przeczytać dokumenty do niego dołączone,
tj. pozew i pouczenia. Jeżeli uznajemy roszczenie, a więc chcemy zapłacić
„dług”, to nie musimy robić nic poza kontaktem z wierzycielem i spłatą
zobowiązania, tak aby nie dopuścić do sytuacji wszczęcia postępowania
komorniczego. Jeżeli zaś stoimy na stanowisku, że nic nikomu nie jesteśmy winni, albo nie w takiej wysokości na jaką opiewa nakaz zapłaty, to
w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania przesyłki sądowej musimy
złożyć sprzeciw do e-sądu, w którym należy wskazać z czym dokładnie
się nie zgadzamy, a także musimy na tą okoliczność wskazać dowody.
Niezaskarżenie nakazu zapłaty w tym terminie spowoduje, że orzeczenie wydane przez e-sąd uprawomocni się, zostanie nadana mu klauzula
wykonalności i będzie stanowić podstawę do wszczęcia postępowania

egzekucyjnego. Jeżeli we wskazanym terminie złożymy sprzeciw, to
nakaz zapłaty wydany przez e-sąd zostanie uchylony, a sprawa zostanie
przekazana do sądu właściwego na nasze miejsce zamieszkania, zostanie
wyznaczona rozprawa i będziemy mogli bronić swoich praw. Poniżej zamieszczam zdjęcie nakazu zapłaty wydanego przez e-sąd, aby zapoznać
się z takim dokumentem i przypominam, że listy polecone należy zawsze
odbierać.

Jeśli mają Państwo pytania związane z zagadnieniem
poruszanymi przez naszego prawnika, możecie je zadać za pośrednictwem Kuriera Gryfowskiego i na jego łamach zostanie udzielona odpowiedź lub też uzyskać nieodpłatną poradę prawną w biurze
senatora Rafała Ślusarza w każdą środę w godz. od 15.00 do 17.00.

Był taki
zespół...
W latach 80. i 90. w Domu Kultury
w Lwówku Śląskim prężnie działał zespół
muzyczny. Grywali na akademiach, zabawach i weselach. Skład się zmieniał, ale szefem zawsze był znany i lubiany nauczyciel
śpiewu i muzyki Włodzimierz Bondaryk
(który uczył także i mnie).
Od lewej: Włodek Bondaryk – saksofon, Ryszard Błaszczyk – bębny, Robert
Żuchowski – gitara solowa i basowa.
Zygmunt Bodak
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Blisko coraz bliżej...
Kwisonalia 2018!

Zaczynamy odliczać dni do Kwisonaliów. Już w następnym, majowym numerze Kuriera przedstawimy Państwu ich szczegółowy program. Poniżej zaś kolejna dawka zachęcających do udziału w naszym święcie informacji. Kolejny dowód na to,
że 2 i 3 czerwca warto z rodziną i przyjaciółmi udać się nad Kwisę.

Muzyczny łącznik pokoleń

W sobotę zaraz po otwarciu Kwisonaliów wystąpi
grupa „Trzy Korony”. Polski zespół założony w 1970
przez Krzysztofa Klenczona
po jego odejściu z Czerwonych Gitar. Najbardziej
rozpoznawalnym utworem
grupy jest „10 w skali Beauforta”, inne znane nagrania Trzech Koron to m.in.
„Port”, „Nie przejdziemy do historii”, „Kronika podróży, czyli ciuchcią
w nieznane” czy „Spotkanie z diabłem”. Zapraszamy!

Zachwycające rękodzieło

W przystani nad Kwisą wyrośnie prawdziwe miasteczko rękodzielników. Zaprezentują oni rękodzieło artystyczne i użytkowe m.in.: dyfuzory
zapachowe w formie dekoracyjnych zawieszek, olejki eteryczne, biżuteria koralikowa, maskotki ręcznie robione, kanzashi, wyroby z lnu torby,
zabawki, biżuteria, obrazy na desce, ceramika użytkowa i dekoracyjna,
naturalne kosmetyki na bazie mleka klaczy, ręcznie robione mydełka
i kule do kąpieli, decupage, koronki, haft, dekoracje z suszonych kwiatów, wianki lawenda, ciasteczka lawendowe, ozdoby szkło, anioły, wyroby szydełkowe, bransoletki wyplatane z nici bawełnianych. Oj, będzie na
co popatrzeć i co zakupić, dla siebie i na prezent.

Rodzinna niedziela

Z okazji rodzinnej niedzieli podczas Kwisonaliów 2018 organizatorzy chcą zapewnić naszym najmłodszym mnóstwo atrakcji. Będą do nich
należały m. in. zabawy ruchowe z animatorem, warsztaty plastyczne,
zabawy z chustą animacyjną „Klanza”, wielkie bańki mydlane, balony
modelinowe, warsztaty glinolepienia i białego gipsu, tęczowa mydlarniawarsztaty wyrobu mydełek, „kolorowe torby”, czyli na płótnie malowane.
Drodzy Rodzice- Waszych dzieci po prostu nie może tam zabraknąć !

Smakowitości nad Kwisą

CROSS GRYFITÓW

Stowarzyszenie Aktywny Gryfów ,,CROSS GRYFITÓW”
organizuje w dniach 2-3 czerwca 2018 r. dwudniową imprezę sportową
„CROSS GRYFITÓW 2018”, która tradycyjnie będzie towarzyszyć
gryfowskim Kwisonaliom.
Organizatorzy zadbali o atrakcyjność trasy. Przebiega ona wokół malowniczo położonych jezior Złotnickiego i Leśniańskiego. Przeprawa jest
zróżnicowana pod względem trudności. Częściowo przebiega drogami
asfaltowymi, szutrowymi, ścieżkami leśnymi czy trawiastymi. Uczestnicy będą konkurować w okolicach miejscowości Gryfów Śląski, Karłowice,
Zapusta, Złoty Potok i Wieża.
W pierwszym dniu swoją kondycję będą mogli zaprezentować biegacze podczas IX Biegu Gryfitów, na dwóch dystansach 10 km i 21 km.
Na start zapraszamy również wszystkich miłośników Nordic Walking,
trasa liczy 6 km., rozpoczyna się z gryfowskiego rynku i przebiega malowniczymi ścieżkami wzdłuż jeziora Złotnickiego, kończąc metą na bulwarze nad Kwisą.
W drugim dniu do rywalizacji zapraszamy wszystkich pasjonatów jazdy na rowerze. Mamy do zaoferowania dwie trasy na dystansie 21 km oraz
40 km. Przygotowane trasy Crossu Rowerowego dostarczą zawodnikom
niezapomnianych wrażeń sportowych i podwyższą poziom adrenaliny.
Nie zapomnieliśmy o najmłodszych przygotowując dla nich, w pierwszym dniu biegi natomiast w drugim dniu wyścig rowerowy. Zmagania
stworzone z myślą o najmłodszych są bezpłatne. W Crossie Gryfitów
2018 uczestniczyć może każdy, kto tylko ma ochotę podjąć rywalizację
i aktywnie spędzić swój wolny czas. Zapisy odbywają się za pośrednictwem strony www.czasomierzyk.pl oraz będą się odbywać w dniach 2-3
czerwca w biurze zawodów.
Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy dyplom,
medal i koszulkę. Dla zwycięzców poszczególnych kategorii przewidziane są nagrody rzeczowe i finansowe.
Gwarantujemy fantastyczną
zabawę i dobry humor – jak
co roku.
Komitet Organizacyjny

Koniec z brakiem wyboru
w kwestii gastronomicznej.
Tym razem nad Kwisą zapewnimy Państwu cały wachlarz kulinarnych uciech
i zróżnicowany repertuar
smaków. Nikt nie będzie
głodny, każdy znajdzie coś
dla siebie: ekologiczne syropy i herbatki z lokalnych
ziół, swojskie wędliny, pierogi, krokiety, ciasta do wyboru i koloru. Miody, produkty pszczele, pierniki ręcznie robione, bigosy, chleb tradycyjny, frytki, hamburgery, gofry,
naleśniki, sorbety owocowe i wiele innych pyszności. Dla mięsożerców
i wegetarian.

Mamy 4 Browary!

Już cztery Browary potwierdziły swój udział w warsztatach piwowarskich podczas tegorocznych Kwisonaliów. Będziemy zatem gościć
nad Kwisą Browary: Świdnica, Miedzianka, Dolina BoBru, Dr Brew.
Do zobaczenia na piwowarskim szlaku!
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W SP w Gryfowie
23 marca w Szkole Podstawowej nr 1 miał miejsce doroczny Jarmark Wielkanocny. Jak zwykle było gwarno, kolorowo i radośnie. Uczniowie przygotowali stoiska z dekoracjami wielkanocnymi, słodkimi ciastami i innymi pysznościami. We wszystkich klasach odbyły się warsztaty wielkanocne, gdzie
wspólnie rodzice, dziadkowie i nasi uczniowie wykonywali przeróżne ozdoby
wielkanocne, składamy piękne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w tę klasową pracę. Podczas apelu zostały ogłoszone wyniki VI edycji
konkursów ogólnopolskich pod honorowym patronatem Ministra Edukacji
Narodowej, Marszałka Dolnośląskiego, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty organizowanych przez szkołę. Nagrody wręczyli zaproszeni goście – Sekretarz
Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz Radni Rady Miejskiej Gminy Gryfów
Śląski. Bardzo dziękujemy szanownej komisji sędziowskiej za pracę i trud włożony w wydanie werdyktu. Rozstrzygnięty został również konkurs zorganizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciel Gryfowskiej Szkoły Podstawowej. Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym uczniom oraz
wszystkim uczestnikom konkursów.
Cieszymy się ogromnie, że jak co roku przyjechała do Gryfowa wraz z opiekunem grupa uczniów z Czech. Już od kilku lat szkołę z Raspenavy i naszą
łączy przyjaźń, którą z radością pragniemy podtrzymywać. Gościliśmy na
naszym Jarmarku Wielkanocnym pracowników z Karkonoskiego Parku Narodowego, którzy przygotowali dla uczniów bardzo ciekawą prezentację multimedialną, na temat tego parku oraz chronionych tam zwierząt. Dodatkowo
wypożyczyli nam na 2 miesiące kiosk z informacjami na temat Karkonoskiego
Parku i jego mieszkańców. Prelekcję poprzedził występ artystyczny dziewcząt
z klasy piątej. Ubrane w wielobarwne, zwiewne skrzydła przywoływały wiosnę
tańcem motyli. Grupę przygotowały panie Beata Wolar i Ewa Fedczyszyn.
Kolejnym etapem naszego przedświątecznego spotkania były warsztaty, zorganizowane przez uczniów Technikum Leśniczego z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śl. Nasze
dzieci były wyraźnie zainteresowane tym, co pokazywali im ich starsi koledzy.
Z uwagą słuchały o tajnikach pracy leśników. Uczniowie SP mogli również
obejrzeć bogaty zbiór trofeów przyniesionych przez prelegentów – poroża jeleni, kły dzika, furta różnych dzikich zwierząt żyjących w lesie. Nie lada atrakcją
okazały się gabloty z gniazdami ptasimi, makietami drzew i owadami. Dzieci
chętnie odbijały w piasku tropy zwierzęce i sprawiało im to wiele radości. Być
może pewnego dnia okaże się, że któreś z naszych dzieci zdecyduje się również
wybrać zawód leśnika, by pomagać roślinom i dzikim zwierzętom żyjącym
w polskich lasach.
Jak co roku ze śpiewem na ustach odwiedziła nas niezawodna Kapela Podwórkowa z panem Zygmuntem Bodakiem na czele, której pięknie się kłaniamy i dziękujemy. Było bardzo wesoło i przyjemnie. Ne sposób wymienić
wszystkich, którzy włożyli ogrom pracy w to, aby ten dzień był piękny.
Składamy podziękowania wszystkim którzy zaangażowali się w różny sposób w organizację Jarmarku Wielkanocnego w Szkole Podstawowej. To wspaniałe ręce Rodziców, dokładały wszelkich sił. Wasze zaangażowanie zasługuje
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na najwyższą pochwałę. Wyrażamy wdzięczność ze to, że jesteście i tak angażujecie się Państwo w życie szkoły. Dziękujemy również za wszelką okazaną
nam pomoc oraz obecność Burmistrzowi Olgierdowi Poniźnikowi, Staroście
lwóweckiemu – panu Marcinowi Fluderowi, Radnym Rady Miasta Gryfów
Śląski – panu Jerzemu Guzemu, panu Robertowi Skrzypkowi i Zbigniewowi
Kurcowi oraz Sekretarzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski – panu Jerzemu
Andrzejczakowi, państwu Niebieszczańskim i Państwu Horbaczom, panu
Waldemarowi Trubiłowiczowi, państwu Annie i Jackowi Rybskim. Składamy podziękowania także pracownikom Karkonoskiego Parku Narodowego
za przygotowanie prelekcji przyrodniczej dla uczniów. Jesteśmy wdzięczni
za organizację warsztatów Uczniom Technikum Leśniczego, Nauczycielom
i Dyrekcji – paniom Małgorzacie Wiśniewskiej i Jolancie Imiołek z Zespołu
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych z Gryfowa Śląskiego. Dziękujemy
naszej Radzie Rodziców paniom: Małgorzacie Poprawie, Dorocie Grabskiej,
Małgorzacie Dereń za przygotowanie poczęstunku dla gości oraz na ręce Małgorzaty Dereń Stowarzyszeniu Przyjaciel Gryfowskiej Szkoły Podstawowej za
zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach przyrodniczych, oraz
pozyskanie środków w ramach zadania publicznego pn. „Niech nas połączą
wielkanocne zwyczaje” oraz zakup telewizora i DVD. Państwa pomoc jest
nieoceniona a obecność podczas Jarmarku Wielkanocnego sygnalizuje nam,
że jest to wydarzenie ważne dla społeczności nie tylko szkolnej, ale i lokalnej,
warte kontynuowania.

Cóż, na koniec pozostaje nam zaprosić do odwiedzenia nas w przyszłym
roku. Zdjęcia z Jarmarku Wielkanocnego mogą Państwo oglądać na oficjalnej
stronie internetowej Szkoły Podstawowej oraz na profilu na Facebook'u.
Z wyrazami wdzięczności społeczność Szkoły Podstawowej nr 1

Spotkanie z pisarką
W poniedziałek 12 marca 2018 gościliśmy w Szkole Podstawowej nr 1
w Gryfowie Śląskim pisarkę, Elżbietę Śnieżkowską-Bielak. Na spotkaniu autorskim, które odbyło się w bibliotece szkolnej im. Kubusia Puchatka, pani Elżbieta zaprezentowała uczniom klas 1-3 swoje trzy najnowsze
książki dla najmłodszych: „Bajki z wioski Bałałajki”, „W naszym planie
dobre wychowanie”, „Opowieści wróbelka Bajerka”.
Są to zbiory ciekawych tekstów literackich o tematyce przyrodniczej
z elementami fantazji, jednocześnie sprawdzające poziom umiejętności
czytania ze zrozumieniem.
Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały kilku opowieści zaprezentowanych przez samą autorkę. Na pamiątkę spotkania każdy uczeń otrzymał
książkę od wydawnictwa OLIMP z autografem Elżbiety Śnieżkowskiej-Bielak. Tomiki twórczości autorki wzbogacą i urozmaicą zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej, za co dziękujemy.
Uczniowie i Nauczyciele
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W SP w Uboczu
Dzień Świętego Patryka

Zajęcia języka angielskiego
w Oddziale Przedszkolnym

Nasi najmłodsi uczniowie z oddziału przedszkolnego 2 razy w tygodniu uczestniczą w dodatkowych zajęciach języka angielskiego, prowadzonych przez Monikę Maciejko w ramach dotacji przedszkolnej.
Podczas zajęć podopieczni mogą bez ograniczeń korzystać z tablicy interaktywnej z wykorzystaniem oprogramowania do tablicy multimedialnej
z serii „Happy Hearts 1”. Dodatkowe godziny wykorzystujemy na zabawę, tańce, piosenki i gry edukacyjne ukierunkowane na wszechstronny
rozwój maluchów, które to dzieci uwielbiają. Nasi najmilsi z zadaniami
przy tablicy radzą sobie znakomicie

Wizyta w Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Uboczu

Dzień Świętego Patryka jest jednym z najbardziej charakterystycznych świąt na świecie. W tym szczególnym dniu nie tylko Irlandia zdobi
się na zielono. W naszej uroczej szkole w Uboczu 16 marca także pojawiła się soczysta zieleń. Nasi odważni uczniowie przebrali się w charakterystyczny strój irlandzki, często wykonany samodzielnie. Nie zabrakło
nawet Leprechaun’a. Podczas wspólnej uroczystości, która odbyła się
w auli szkolnej, wysłuchaliśmy interesującej prezentacji na temat Świętego Patryka i obchodów z okazji Jego święta w innych krajach, wykonanej
przez dwie uczennice Marcelę i Emilkę z klasy szóstej. W konkursie na
najciekawszy strój irlandzki wygrał Michałek z oddziału przedszkolnego zdobywając tym samym główną nagrodę – „garnek złota”. Uczniowi
i Rodzicom serdecznie gratulujemy. Każdy uczestnik konkursu otrzymał
od organizatorki Moniki Maciejko czekoladowego zająca, jako nagrodę
pocieszenia. Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie serdecznie gratulujemy odwagi. Happy Saint Patrick’s Day !

Powitanie wiosny

21 marca uczniowie naszej szkoły z wielkim zaangażowaniem witali
wiosnę. Ten słoneczny, lecz nieco zimny dzień rozpoczęliśmy uczestnicząc w koncercie Filharmonii Dolnośląskiej z Jeleniej Góry.
Po koncercie przystąpiliśmy do świętowania Światowego Dnia Wody,
który przypada 22 marca i powitania wiosny przygotowanego przez
Alicję Celejowską i Marię Swatkowską. Każda z klas miała za zadanie przygotować piosenkę, prezentację lub wiersz na temat ciekawostek
o wodzie lub oszczędzania tego cennego płynu. Po prezentacji przygotowanych utworów, wybrane jury ogłosiło wyniki szkolnego konkursu
pt. „Najmniejsza ekologiczna Marzanna”. Pierwsze miejsce zdobył uczeń
klasy szóstej, Alan Kuś, który wykonał malutką Marzannę z zapałek i papieru. Serdecznie gratulujemy. Następnie każda z klas udała się z wychowawcami do sal na wiosenne śniadanie, które uczniowie sami przyrządzili.
Było bardzo smacznie i apetycznie. Tym miłym akcentem zakończyliśmy
„dzień wagarowicza”.
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6 kwietnia 2018 r. uczniowie klasy siódmej pod opieką Moniki Maciejko
mieli możliwość udziału w Dniach Otwartych Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Uboczu. Podczas wizyty uczniowie uczestniczyli w ogólnodostępnej konferencji, a także w zamkniętych grupowych
zajęciach, podczas których przybliżono nam specyfikę pracy ARiMR
w Uboczu oraz zadania, które dana placówka realizuje. Po prezentacji podopieczni przystąpili do testu z zakresu wiedzy o rolnictwie, Unii Europejskiej i dotacjach unijnych. Główną nagrodę, Power Bank, otrzymał Olaf,
uczeń klasy siódmej. Co więcej, podczas naszej wizyty mieliśmy możliwość
rozmowy z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim na
temat bezpiecznego poruszania się po drodze po zmroku. Ponadto, otrzymaliśmy mnóstwo przydatnych gadżetów, które poprawią jakość naszego
bezpieczeństwa na drodze. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie.
Monika Maciejko, Alicja Celejowska

Złote Pióro 2015 dla poetki z Gryfowa!
Odbywająca się w Książnicy Karkonoskiej
w Jeleniej Górze coroczna impreza kulturalna
Wielkie Wierszowanie zakończyła się bardzo
przyjemnie i owocnie dla mieszkanki naszego miasta. W Konkursie Poetyckim Jednego
Wiersza o Laur ZŁOTE PIÓRO 2018 wygrała gryfowska malarka, rysowniczka i poetka
Joanna Małoszczyk. Laur Złote Pióro 2018
zdobyła za wiersz, który prezentujemy poniżej.
Julio Cortazar
fascynując się
iberoamerykańską literaturą
piliśmy mate graliśmy w klasy
godzinami spacerowaliśmy
pustymi ulicami w poszukiwaniu strzępka
czerwonego materiału...
pachniało deszczem i panamskim tytoniem
liście tańczyły z wiatrem
ptaki jak zwykle o tej porze roku
na wewnętrznej stronie
mojego uda pisałeś sonet
w telewizorze jakiś szaleniec
osobowość stracha na wróble
zapowiadał rewolucję
przełączyłeś na poezję
187 strona
Cortazar
to światło jest jak pani
w ciągłych przypływach i odpływach...

Wiersze nadesłane przez
naszych czytelników czyli

Kącik poetycki
Kuriera Gryfowskiego

Lubię stare budowle, zdobne w oplot bluszczu,
Albo dzikiego wina, gdy lśni się szkarłatem,
Dawne dzieła rąk ludzkich, odległej przeszłości,
Z ogrodem trochę dzikim, obsypanym kwiatem.

Strażak Dolnego Śląska 2018
W Gazecie Wrocławskiej do tytułu
Strażak Roku powiatu lwóweckiego
została nominowana Kamila Zajączkowska z Proszówki.

I koniecznie z aleją, co biegnie od bramy
Dostojnie, wśród wiekowych dębów albo buków,
Z dziedzińcem, starą studnią. Jakże urokliwą,
Miejscem obrad lub plotek stadka wron czy kruków.
Czas jakby się zatrzymał w tym miejscu zadumy,
Jak obraz uchwycony tak dawno na kliszy,
Coś trwałego, co można by nazwać dziedzictwem,
Nieśmiertelność kamienia, w tym królestwie ciszy.
Gdzie słońce popołudnia w czas szczęśliwy lata,
Dobywa z murów, gzymsów, szczegół i detale,
W światłocieniu wędrownym, gdy pełza leniwie,
I urok dnia wygasza, powoli, wytrwale.
Autor: Edward Tabacharski, marzec 2018

Głosowanie
sms trwa do
26 kwietnia
do godz. 21.00
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Szkoły przyszłości – rozwój kompetencji
Projekt „Szkoły przyszłości – rozwój kompetencji kluczowych uczniów
w Gminie Gryfów Śląski”, którego beneficjentem jest gmina Gryfów
Śląski realizowany jest w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w dwóch szkołach podstawowych w Gryfowie Śląskim i Uboczu.
Już od lutego w Szkole Podstawowej nr 1 ruszyły zajęcia w ramach projektu „Szkoły przyszłości – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie
Gryfów Śląski”. Zostało nim objętych 241 uczniów naszej szkoły z klas I-III
oraz IV-VII (łącznie 122 dziewcząt oraz 119 chłopców). Zajęcia wspierają naukę języków obcych (angielskiego i niemieckiego), blok nauk matematyczno-przyrodniczych (w tym także chemia i fizyka) oraz ITC (zajęcia komputerowe, ang. ITC – Technologia informacyjno-komunikacyjna). Prowadzone są
one na dwóch poziomach zaawansowania – w zakresie wyrównawczym lub
podstawowym oraz rozwijające.
Stawiamy zwłaszcza na naukę poprzez eksperymentowanie, doświadczenie i bezpośrednie działanie uczniów. Tak poprowadzone zajęcia pozwalają
dzieciom zweryfikować wiedzę nabytą podczas lekcji lub z podręczników.
Innowacyjne podejście do niektórych zagadnień pomaga rozwijać u dzieci
twórczą postawę i pomysłowość.
Osiemnastu nauczycieli stara się dobierać atrakcyjne, oryginalne tematy
zajęć, organizować je zarówno w pracowniach, jak i w terenie. Nasi uczniowie
mają szansę skonfrontować doświadczanie otaczającego ich świata z wiedzą
nabytą w szkole. Pozwala to na głębsze i dokładniejsze zrozumienie danego
problemu. Wszak wielokrotnie przeprowadzane badania psychologiczne nad
zapamiętywaniem treści dowodzą, że nasz mózg przyswaja aż 75% wiadomości, gdy uczymy się poprzez działanie.
Chcielibyśmy w tym miejscu podzielić się choć kilkoma przykładami zajęć,
jakie odbyły się w ramach powyższego projektu. Podczas zajęć matematycznych dzieci z klas najmłodszych, pod opieką Pani Marzeny Styszyńskiej udały
się do piekarni, aby sprawdzić swoje umiejętności z zakresu szacowania, dodawania i odejmowania oraz wiedzę dotyczącą ważenia. Z kolei inni uczniowie
w tym czasie zgłębiali tajniki geometrii oraz mierzenia, rozwiązując zadania
na specjalnie przygotowanych przez Panią Beatę Byczko kartach pracy
(stacje matematyczne). Ćwiczenia opierały się na tangramach, które wywodzą się aż z dalekich Chin. To świetne narzędzie kształtujące spostrzegawczość, wspierające koncentrację uwagi oraz umiejętności logicznego myślenia.
Oprócz klasycznych lekcji matematyki starsi uczniowie uczą się również geometrii przez zabawę w projektowanie pomieszczeń (kl.VII), lub ćwiczą umiejętności przeliczania pamięciowego, grając w bingo matematyczne (kl. VI).
Bardzo ciekawe zajęcia miały miejsce w terenie, w położonym nieopodal
szkoły lasku. W ramach nauki geografii dzieci, pod opieką Pani Łucji Kondek, udały się tam, aby zebrać materiał przyrodniczy. Po przyniesieniu gliny
do klasy, została ona dokładnie oczyszczona ze wszystkich elementów organicznych (korzonki roślin) i większych kamieni. Gdy glinka była już względnie przesiana z niepotrzebnych cząstek, uczniowie dodali wody, aby związać
masę. W ten sposób uzyskano glinę nadającą się do lepienia. Rozpoczęło
się właściwe nadawanie kształtów. Na uformowanych wzgórzach „Śnieżki”
dzieci zaznaczyły poziomice. W ten sposób powstawały przestrzenne modele
hipsometryczne.
Z kolei uczniowie klas IV i V pod okiem Pani Marioli Kotowicz uczyli się
obsługiwania mikroskopu. Swoje obserwacje notowali i porównywali wynikami badań kolegów. Na oknach pracowni przyrodniczej pojawiła się także
wiosenna hodowla hiacyntów. Uczniowie każdego dnia dbają o zachowanie
odpowiednich warunków dla rozwoju roślin, notują obserwacje oraz wyciągają odpowiednie wnioski.
Doświadczenia również pokazują uczniom klas VII, że fizyka nie taka
straszna i że można ją zrozumieć. Pan Paweł Tomczuk dokłada wszelkich
starań, aby nauka tego niełatwego przedmiotu mobilizowała uczniów i rozbudzała ciekawość. Pokazuje dzieciom jak za pomocą przedmiotów takich jak
zatyczka do zlewu zmierzyć wysokość pomieszczenia, albo na czym polega
ruch jednostajny.
Także nauka języka obcego może być ciekawą przygodą, która niekoniecznie ogranicza się tylko do nauki słownictwa i gramatyki. Podczas angielskiego uczniowie projektują plakaty (np.: z okazji obchodów Dnia św. Patryka
w Irlandii), zapoznając się ze zwyczajami i kulturą mieszkańców Wielkiej
Brytanii i Irlandii. Nauki języka to także chwila na relaks i zabawę. Gra plan-
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szowa „Town” dostarcza dzieciom mnóstwo radości a przy okazji uczy. To
tylko kilka urywków z zajęć prowadzonych dla dzieci. Dzieje się dużo, dużo
więcej, jednak nie sposób opisać każde działanie. Mamy nadzieję, że cały trud
włożony przez nauczycieli i uczestników projektu przyniesie piękne owoce
w przyszłości. Zapraszamy na internetową stronę Szkoły Podstawowej nr 1,
gdzie można obejrzeć galerię ze zdjęciami z zająć projektowych, oraz na bieżąco śledzić poczynania naszych pociech.
Projekt będzie trwał do grudnia 2019 r., uczniowie przez okres 2-letni zostaną objęci wsparciem, a już niedługo do szkoły w ramach projektu
dotrą pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny, sprzęt komputerowy
i meble. Mam nadzieję, że wszystkim uczestnikom projektu będą dobrze
służyć.
Koordynator projektu Jadwiga Hawryluk

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

kluczowych uczniów w Gminie Gryfów Śląski
„Szkoły przyszłości – rozwój kompetencji kluczowych uczniów
w Gminie Gryfów Śląski” zajęcia prowadzone w Szkole Podstawowej im.
Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu
W ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu prowadzone są następujące zajęcia:
a) Zajęcia wyrównawcze języka angielskiego
b) Zajęcia rozwijające „z angielskim za pan brat”
c) Zajęcia wyrównawcze z matematyki
d) Matematyka drogą eksperymentu
e) Informatyka (zakres podstawowy)
f ) Matematyka – odkrywanie „Odkrywcy Świata”
g) Zajęcia przyrodnicze
h) Terapia
i) Informatyka
j) Zajęcia z psychologiem
k) Zajęcia logopedyczne
l) „Zrozumieć świat”– zajęcia przyrody.
Podczas zajęć uczniowie zarówno wyrównują zaległości edukacyjne
jak i rozwijają swoje pasje. W trakcie zajęć z języka angielskiego uczniowie poszerzają mównictwo i nabywają interesujące informacje z zakresu
historii i kultury Wielkiej Brytanii oraz Ameryki. W ramach zajęć Matematyka- odkrywanie „Odkrywcy Świata” podopieczni kl. I-III poznawali
efekt odbicia lustrzanego. Na zajęciach informatycznych zarówno młodsi
jak i starsi uczniowie rozwijali twórczą aktywność poprzez realizację własnych pomysłów z wykorzystaniem sprzętu komputerowego. W trakcie
zajęć przyrodniczych podopieczni poznają otaczający nas świat i lepiej
potrafią zrozumieć swoje miejsce w nim.
W trakcie projektu uczniowie korzystają z nowoczesnego sprzętu multimedialnego i interaktywnego. Co więcej, baza szkoły zostanie
niebawem doposażona w pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny
i oprogramowania na tablice interaktywne niezbędne podczas efektywnego prowadzenia i uczestnictwa w zajęciach. Projekt jest realizowany od
1 lutego 2018r. do 31 grudnia 2019r.
Dyrektor SP w Uboczu Anna Pląskowska
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Gryfowianie w 42 Biegu Piastów
42 edycja Biegu Piastów, która odbyła się w dniach 24 lutego - 5 marca zgromadziła tysiące
narciarzy z Polski i z zagranicy. W tegorocznym Festiwalu Narciarstwa Biegowego wzięli udział,
jak zawsze, nasi niezawodni mieszkańcy Gryfowa: Alina Blecharska, Beata Grzelczak, Stanisław
Fronc, Dominik Blecharski, Robert Grzelczak, Radosław Grzelczak.
Wydarzenie to jest wspaniałą okazją do spędzenia aktywnie czasu, w niepowtarzalnej atmosferze, duchu fair play, życzliwej, ale sportowej rywalizacji. Gratulujemy naszym gryfowianom
ukończenia biegów, pobicia osobistych rekordów i zapraszamy do spotkania na trasach w kolejnym
narciarskim sezonie w 2019 r.
Robert Grzelczak

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.

Okna i witraże w wieży
gryfowskiego ratusza!
Po latach powrócono do pomysłu zabudowy wnęk okiennych znajdujących się w wieży
gryfowskiego ratusza. Pomysł nienowy, okna
planowano zamontować już w czasie odbudowy
wieży zaraz po pożarze w 1929 roku. Odbudowana, betonowa, nowa wieża nie wszystkim się
podobała, krążył nawet dowcip, że jak wstawią okna to wieża będzie piękniejsza. Tak też
planowano zrobić, jednak kryzys gospodarczy
lat trzydziestych, inflacja, wojna zniweczyła te
śmiałe plany. Do okien postanowiono wrócić już
po wojnie ale na przeszkodzie stanęły obiektywne trudności związane z brakiem odpowiednich
funduszy. Najbliżej do zapełnienia wnęk w wieży
gryfowskiego ratusza było w początkach lat siedemdziesiątych. Nastąpiła wtedy zmiana ekipy
rządzącej pod wodzą której dużo się inwestowało
i budowało w naszym kraju. Ówczesne władze
partyjne Gryfowa Śląskiego postanowiły w jakiś
sposób uczcić ten „cud gospodarczy” lat siedemdziesiątych lecz zamiast okien planowały zamieścić w oczodołach wieży witraże. Rozpoczęto
już nawet prace projektowe wykonywane przez
znanych plastyków, lecz wichry historii znów
dały znać o sobie. Wprowadzono stan wojenny
i nastąpiły czasy, gdy o witrażach zapomniano.
I całe szczęście gdyż witraże miały przedstawiać
wszystkich I sekretarzy PZPR od krajowych
przez wojewódzkich do gminnych. Wyobrażacie sobie drodzy czytelnicy jak by przebiegała
dekomunizacja w Gryfowie Śląskim?! Nie tylko
zmiana nazw ulic ale i wysadzenie przez IPN
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wieży gryfowskiego ratusza z komunistycznymi
witrażami w powietrze. Obecnie witraże, które
będą montowane w wieży gryfowskiego ratusza
już w okolicach miesiąca maja będą miały neutralną treść. Przedstawiać będą pory roku oraz
wątki z historii naszego miasteczka. Gryfów Śląski jeszcze bardziej nabierze kolorów dzięki widocznym z daleka witrażom, które niedługo już
zobaczymy. Będzie to niewątpliwie wydarzenie
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kulturalne i nie tylko. Będzie to taka wisienka na
torcie i kropka nad „i” w niekończącej się historii
naszego miasteczka...
Jan Wysopal (Spóźnione prima aprilis)

Pomagaj z PACZKĄ przez cały rok!
W ramach Szlachetnej Paczki od 2001 roku
tworzymy historię. Łączymy biednych i bogatych. Uczymy mądrze pomagać. Rozwijamy
wolontariuszy. A także – o dziwo?! – uczymy
Polaków, jak zarabiać więcej. Razem zmieniamy całą Polskę!
Obecnie w SZLACHETNEJ PACZCE
każdy może zaangażować się w sposób najlepszy dla siebie! Jest kilka ciekawych możliwości
do wyboru.
1. Wpłata na Paczkę – jednorazowa wpłata to
szybki i prosty sposób na pomaganie z Paczką.
2. Indeks dla dziecka w AKADEMII PRZYSZŁOŚCI (siostrzany program Paczki) – możesz wybrać dziecko, któremu ufundujesz Indeks.
Tym samym dasz mu szansę na rozwój w ramach
Akademii. Więcej informacji: akademiaprzyszlosci.org.pl
3. Inwestor Społeczny – to pomysł na zaangażowanie dla przedsiębiorców i firm, które chcą
uszlachetnić swój biznes, angażując się w projekty
społeczne. Inwestujesz raz darowiznę 5000 PLN
w wybrany przez Ciebie rejon Paczki, a potem to
Ty decydujesz, na ile się angażujesz.
4. SZTUKA TERAZ – to pomysł na pomaganie
dla miłośników sztuki i piękna. Licytując dzieło
sztuki, wspierasz nie tylko obiecującego artystę,
ale też rodziny w potrzebie.
5. Klub Filantropa – członkowie Klubu Filantropa wspierają Paczkę regularnymi wpłatami.
Dzięki nim możemy stabilnie działać, rozwijać
się i z roku na rok pomagać jeszcze lepiej i wię-

cej. (punkty 3., 4., 5. – więcej szczegółów pod
adresem: www.szlachetnapaczka.pl)

6. e-sklep Lubię Ludzi na Allegro – Lubię ludzi
to nasz styl życia. Kup nasze produkty, stań się
kimś wyjątkowym, wspieraj rozwój Paczki! Kupuj w Sklepie Wiosny.
7. SMS na PACZKĘ – szybka i prosta forma
pomocy dla SZLACHETNEJ PACZKI. Wyślij
SMS o treści PACZKA na numer 75 465 (koszt
5 PLN + VAT, tj. 6,15 zł).
8. 1% dla Paczki – do końca kwietnia br. można
śmiało to uczynić. Przekazując swój 1% podatku na SZLACHETNĄ PACZKĘ, pomagasz
mądrze. Pomagasz najbardziej potrzebującym.
Pomagasz pięknie. KRS 0000050905 oraz cel
szczegółowy: SZLACHETNA PACZKA.
„Przez 17 lat grałem w Holandii, Anglii i Hiszpanii, ale nigdzie nie widziałem równie przemyślanego, precyzyjnego systemu pomagania, który
przy okazji angażuje tyle emocji. To niesamowite,
ile przy tym wyzwala się dobrej energii. Tak było,
gdy jako drużyna wspieraliśmy paczkę w Realu
Madryt. Sergio Ramos, Iker Casillas, Cristiano
Ronaldo – wszyscy od razu to podchwycili, niesamowite jak nas to wtedy zintegrowało. PACZKA
to ewenement na skalę światową!”
Jerzy Dudek – były piłkarski bramkarz, wielokrotny reprezentant Polski, zawodnik m.in.
Feyenoordu Rotterdam, Liverpool F.C. i Realu
Madryt.
Opracowanie własne
na podstawie materiałów Szlachetnej Paczki
Marcin Lewandowski, SuperW
rejonu Gryfów Śląski

W Uboczu świątecznie, wiosennie, urodzinowo
Młodzi czytelnicy pomagali z zapałem Radzie Sołeckiej pod kierunkiem pani sołtys Emilii Polesiak wykonać palmę. Ten tradycyjny symbol
zwiastujący święta stanął na rynku w Gryfowie Śląskim godnie reprezentując naszą wieś. Jak co roku, koło biblioteczne przygotowało się do
Powiatowego Konkursu Dekoracyjni Stołów Wielkanocnych w Wojciechowie. Wystawione prace zajęły 3 miejsce. Jest to niemały sukces zważywszy, iż była duża konkurencja.
Zapoczątkowaliśmy w bibliotece, jak również w świetlicy środowiskowej, nowy projekt obchodzenia urodzin naszych młodych czytelników.
W marcu Piotruś Barszczewski oraz Kubuś Łopąg świętowali swoje
10 urodziny. Zapraszamy najmłodszych czytelników do integracyjnych
spotkań z okazji swoich jubileuszów.
Joanna Czerwiec
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Nasze kulinarne mistrzynie
W sobotę, 24 marca już po raz XV w Wojciechowie odbył się XV Powiatowy Konkurs Dekoracji Wielkanocnych. Spotkali się na nim twórcy
rękodzieła i najlepsze w regionie gospodynie.
Wspaniałe dekoracje wielkanocne oraz pyszności na wielkanocnych
stołach oceniała komisja w składzie: Jadwiga Sieniuć – redaktor naczelna
miesięcznika „Sami Swoi”, Barbara Pasiak – artystka ludowa z Wieży,
Teresa Polesiak - specjalistka d/s. Rozwoju Obszarów Wiejskich, wieloletnia współorganizatorka Powiatowego Konkursu Dekoracji orz mieszkanka Wieży Marzena Wesołowska.
Po długich i burzliwych dyskusjach ogłoszono werdykt i okazało się
że... najlepsze kucharki pochodzą z gminy Gryfów Śląski!
W kategorii Indywidualni zwyciężyła mistrzyni kulinarna z Gryfowa pani Irena Włodarek. Trzecie miejsce zdobyła pani Teresa Cierlik z Rząsin. Wyróżnienia otrzymały panie: Bogusława Tyszkowska
i Danuta Jańczyk oczywiście z Gryfowa Śląskiego. Serdecznie gratulujemy! W kategorii Zespoły Młodzieży Szkolnej 3 miejsce zajęło Koło
biblioteczne w Uboczu, a wyróżnienie otrzymał Klub 4H „Trzepak”
z Rząsin. Również serdecznie gratulujemy.
Redakcja

A kapela gra!
Wiosna przyszła i Gryfowska Kapela Podwórkowa zaczyna koncertować na całego: 23 marca po raz szósty w karierze mieliśmy występ
w Szkole Podstawowej w Gryfowie na Jarmarku Wielkanocnym, 24 marca na zaproszenie Urzędu Miasta Zgorzelec Kapela grała w zgorzeleckim
Domu Kultury, a 25 marca, jak co roku, występowała na gryfowskim
rynku podczas tradycyjnego Jarmarku Wielkanocnego. Trzy dni grania
i śpiewania bez narzekania. Dobra rozgrzewka na kolejne miesiące wiosny i lata.
Zygmunt Bodak

Kondolencje
Wyrazy współczucia dla rodziny i zespołu Sołtysowe Gryfinki z powodu śmierci śp. Jana Woźniaka z Gryfowa Śląskiego. Pan Jan niejednokrotnie występował w Młyńsku grając
z zespołem na skrzypcach. Dał się także poznać jako wieloletni
pracownik Poczty Polskiej na stanowisku listonosza. Zawsze
uśmiechnięty, życzliwy, sumienny człowiek, lubiany w społeczności wiejskiej. Niech taki pozostanie w naszej pamięci na
zawsze.
Sołtys Młyńska Maria Sosnowska
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