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Wydarzyło się w gminie...

Fot.: Sandra Gałka (więcej na str. 9).

Sołtys Stanisław Krawczyk w ferworze wręczania róż.

Sto lat dla mieszkanek Wieży... ...i radość świętujących pań.

Wspomnieniowa pogawędka z mieszkankami Wieży.

Dr Joanna Nowosielska-Sobel z córką Jagną.

Poznaj miasto moje

Ekipa, która wysprzątała park (od lewej): Agnieszka Barwińska, Michał Prusz-
czyński, Damian Gierasiński, Aneta Postoł, Mariusz Dragan, Filip Nowak, Kuba 
Sobucki, Dariusz Wojciechowski, Łukasz Obrębski, Tomek Kuk.
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Podczas tegorocznej majówki 
stowarzyszenie Awantura uderza 
z kolejnym koncertem. Tym razem 
w Fosforach wystąpią zespoły: 
Burdel (Gryfów/Mirsk), The Axe 
(Oleśnica), a gwiazdą wieczoru 
będzie zespół Mister X (Grodno/
Białoruś). Impreza odbędzie się 3 
maja, szczegółowe informacje po-
jawią się już wkrótce na stronie sto-
warzyszenia www.awantura.org  
i www.facebook.com/awantura.

Mister X to najbardziej znany 
białoruski zespół punkrockowy. 
Formacja zgrabnie łączy street- 
punkową muzykę z politycznym 
przesłaniem w tekstach śpie-
wanych w języku białoruskim.
Wokalistą i liderem zespołu jest 
Igor Bancer, z pochodzenia Po-
lak, redaktor naczelny Tygodnika 
Polskiego, jedynego polskiego 
niezależnego pisma na Białorusi. 
Igor jest też działaczem Związku 
Mniejszości Polskiej na Białorusi, 
całe lata był rzecznikiem praso-
wym tego związku i prawą ręką 
Andżeliki Borys. Często bywał 

Białoruska gwiazda rocka w Gryfowie!

19 marca br. w przyjaznych 
progach Biblioteki Publicznej  
w Gryfowie Śląskim, miało miej-
sce, wcześniej awizowane na na-
szych łamach, spotkanie miłośni-
ków historii, szczególnie regional-
nej, z pracownikiem naukowym 
Instytutu Historii Uniwersytetu 
Wrocławskiego – panią dr hab. 
Joanną Nowosielską-Sobel. Nasz 
gość przybył do nas na zapro-
szenie członków Towarzystwa 
Miłośników Gryfowa (panów 
Jerzego Pasternaka i Waldemara 
Stebułkowskiego), w podwójnej 
roli – badacza przeszłości i by-
łego mieszkańca regionu. Przy-
pomnijmy naszym czytelnikom, 
że pani Joanna Nowosielska do 
czasu ukończenia szkoły średniej 
mieszkała z rodzicami w Krzewiu 
Wielkim. Sentymentalną podróż 
do miejsc związanych z dzieciń-
stwem i wczesną dorosłością, 
odbyła w towarzystwie męża, 
również historyka (pracownika 
Uniwersytetu Wrocławskiego) 
oraz córki.

Uczestnicy spotkania, wśród 
których przeważali młodzi słucha-
cze, głównie z Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących i Zawodowych im. 
Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim 
wysłuchali bardzo ciekawych 
refleksji i przemyśleń na temat 

Spotkanie 
z dr Nowosielską-Sobel

3 kwietnia stowarzyszenie Awan-
tura wyruszyło do parku zwanego 
„Patelnią”, aby zmierzyć się z zalegają-
cymi tam śmieciami. Sprzątanie rozpo-
częliśmy o godzinie 9:00. Początkowo 
spodziewaliśmy się wysprzątać teren 
w ciągu 2 godzin, jednak wręcz śmiet-
niskowa ilość odpadów, wydłużyła 
prace do godziny 13.00.

Efektem akcji było uzbieranie 
22 dużych worków z różnorodnymi 
odpadami pochodzącymi z terenu 
parku. Trzeba przyznać, że potrzebna 
jest jeszcze jedna taka inicjatywa, aby 
całkowicie oczyścić teren. Za pomoc w 
organizacji sprzątania dziękujemy pani 
Krystynie Samborskiej, od której otrzy-
maliśmy wszystkie narzędzia niezbędne 
do porządkowania terenu. Uzbierane 
śmieci nieodpłatnie wywiózł Zakład 
Budżetowy, a przyjęła je firma ZUOK 
„Izery”.Nadal nie wiadomo, kto powi-
nien opiekować się parkiem potocznie 
zwanym „Patelnią” na co dzień. Miejsce 
to przytłacza swoim wyglądem – butel-
ki szklane i plastikowe porozrzucane 
po trawie, brak śmietników, połamane 
ławki i niesprawne oświetlenie, to tylko 
niektóre z „uroków” parku w którym 
rośnie tak hołubiony niegdyś platan.

Awantura 
na Patelni

znaczenia historii regionalnej, 
szczególnie tej związanej z Dol-
nym Śląskiem, a także sposobu 
uprawiania w życiu publicznym 
i stosunkach międzynarodowych 
polityki historycznej. W drugiej 
części rozmowy, pani doktor  
w interesujący, a przede wszystkim 
wyczerpujący sposób odpowie-
działa na liczne pytania słuchaczy. 
Starała się zachęcić uczniów do 
pokochania historii, będącej, jej 
zdaniem, najlepszym instrumen-
tem, przy pomocy którego można 
w pełni wyjaśnić złożoność me-
andrów życia politycznego, spo-
łecznego, a także gospodarczego. 
Po zakończeniu części oficjalnej, 
w luźnej rozmowie przy kawie  
i cieście (upieczonym przez bi-
bliotekarki i członków Towarzy-
stwa Miłośników Gryfowa), pani 
Joanna zaprosiła uczniów ZSOiZ 
na cykl wykładów do Instytutu 
Historii. 

Wszyscy uczestnicy nieza-
pomnianego spotkania wyrażają 
nadzieję, że pobyt pani dr No-
wosielskiej nie będzie ostatnim  
w Gryfowie Śląskim, oczywiście 
w formule prezentacji naukowej  
o dziejach Śląska, że zainicjuje 
stały cykl na temat historii, szcze-
gólnie tej lokalnej, związanej  
z pojęciem – „małej ojczyzny”. 

aresztowany za opozycyjne pub-
likacje.

Burdel zaś to stosunkowo młody 
zespół, którego skład to połączenie 
młodości z doświadczeniem. Mu-
zycy od pewnego czasu mają próby  
w pomieszczeniach stowarzysze-
nia, ich występ 3 maja będzie de-
biutem na rodzinnej ziemi.

The Axe to grupa stworzona 
przez muzyków crustowego Stu-
por, punk rockowego The Head-

hunters i metalowego Melting Pot. 
Zespół powstał, by przypomnieć 
światu o Siekierze z 1984 roku. 
The Axe odgrywa utwory starej 
Siekiery we własnych thrashowo
-punkowych aranżacjach, często 
tak różnych od oryginału, że dla 
niewtajemniczonych, nie do roz-
poznania.
Zapraszamy na koncert.

Mariusz Dragan

Mariusz Dragan

Wieczór miał charakter integra-
cyjny- z okazji 8 marca spotkali się 
mieszkańcy Proszówki i Wieży. 
Zapowiadał się jako pełen niespodzia-
nek. Sołtysowi Wieży – Stanisławowi 
Krawczykowi rodził się właśnie wnuk 
i cieliły się krowy, bohatersko stał jed-
nak na posterunku i czynił honory pana 
domu – godnie witał każdą przybyłą na 
uroczystość kobietę. W oczy rzucały 
się suto zastawione stoły- to zasługa 
pań z Rady Sołeckiej: Agaty Pender, 
Katarzyny Walory, Justyny Weso-
łowskiej i Renaty Adamskiej. Chwi-
la oczekiwania, aby wszyscy zdążyli 
dotrzeć i usiąść i… rozpoczęto część 
oficjalną, w której strumień serdecz-
nych słów popłynął w kierunku licznie 
zgromadzonych przedstawicielek płci 
pięknej, dodać należy – reprezentantek 
co najmniej trzech pokoleń. Gościem 
specjalnym sobotniego wieczoru 
w świetlicy na Wieży była Joanna 
Małoszczyk – gryfowska poetka, ma-
larka – prawdziwy człowiek renesansu. 
Joanna prezentowała swoją serię akwa-
reli, których głównym motywem była 
kobieta. Kulminacyjnym momentem 
jej wystąpienia była recytacja wiersza 
Wisławy Szymborskiej „Najpierw 
minie nasza miłość…”. Największe 
emocje towarzyszyły jednak prezenta-
cji własnego utworu Joanny, za który 
zebrała ona prawdziwe owacje. Taka 
była też reakcja zebranych po żywioło-

wym występie Sołtysowych Gryfinek. 
Tytułowy sołtys – Jan August dzielnie 
towarzyszył swoim paniom miarowo 
wybijając rytm na bębnie. Taka ciepła 
i jednocześnie energetyczna, pomimo 
chłodnego wieczoru, uroczystość, 
wzruszyła szczególnie przedstawiciel-
ki starszego pokolenia, które z łezką 
w oku opowiadały, jak to dawniej na 
Wieży bywało. Panie: Irena Hawry-
lewicz, Czesława Wołoszyn i Zofia 
Kłowata były wyjątkowo uradowane, 
ponieważ świetlica pękała w szwach. 
Opowiadały z łezką w oku, że kiedyś 
takie imprezy odbywały się regular-
nie i jednoczyły mieszkańców wsi. 
Więzi międzysąsiedzkie miały chyba 
bardziej stabilny charakter – ludzie 
wspólnie kopali ziemniaki i wykony-
wali inne prace gospodarskie. Razem 
szli w niedzielę i z niego wracali.  
W każdym domu były kury, kaczki czy 
krowy. Człowiek cieszył się z tego, co 
miał. Wystarczyło chyba mniej… Pa-
nie rozumieją oczywiście, że czasy się 
zmieniły. Widzą, jak pracują ich dzieci 
i wnuki. Pytały jednak retorycznie, czy 
to szalone tempo życia nam nie zaszko-
dzi. Jako receptę na długowieczność 
podają dobry humor i uśmiech. Mówią 
po prostu, że nie słuchają, co  boli.

Wnuk się rodził, krowy się 
cieliły, a impreza trwała!

Małgorzata Szczepańska
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18 marca do Gryfowa Śl. zwołano nadzwyczajną 
sesję Rady Powiatu Lwóweckiego. Wszystko po to by 
na forum władz powiatowych i wobec mieszkańców 
omówić kwestię funkcjonowania nocnej i świątecznej 
pomocy lekarskiej w tym mieście, której od 1 marca 
mieszkańcy większej części powiatu byli pozbawieni.

Od czasów powojennych mieszkańcy Gryfowa  
i okolic mieli zapewnioną pomoc lekarską w obiektach 
miejscowego szpitala, w którym funkcjonował oddział 
pediatryczny, reumatologiczny, wewnętrzny o profilu 
kardiologicznym oraz chirurgiczny. Swego czasu 
była to placówka, która stanowiła kuźnię kadr, gdzie 
lekarze szkolili się pod okiem wybitnych specjalistów. 
Z medycznych usług korzystali przez lata mieszkańcy 
całego regionu – gminy Mirsk, Lubomierz, Świeradów
-Zdrój, czy też z Olszyny i oczywiście Gryfowa. Z cza-
sem nastały trudne chwile dla wspomnianego szpitala. 
Najpierw likwidacja słynnego oddziału chirurgicznego, 
potem zamknięcie interny i izby przyjęć, by w końcu 
taki sam los spotkał nocną i świąteczną opiekę lekar-
ską, która od 1 marca przeniesiona została do Lwówka 
Śl. pod pretekstem zarządzenia NFZ-tu.

Za każdym razem mieszkańcy ostro protestowali, 
pisali petycje i interweniowali zarówno u władz powia-
tu lwóweckiego jak i w swoim miejskim samorządzie. 
Za każdym razem bezskutecznie, bo decyzje zapadały 
niby tymczasowo, a efekt był taki, że sukcesywnie 
opieka medyczna dla około 26 tys. (a więc ponad po-
łowy) mieszkańców lwóweckiego była kasowana na 
stałe. Nadziei na pozytywne rozwiązanie i tym razem 
było niewiele. Czara się jednak przelała i mieszkańcy 
wraz z radnymi podjęli starania, by w końcu doprowa-
dzić do konfrontacji władz powiatu i prezes Powiato-
wego Centrum Zdrowia z tutejszą ludnością. Mocnym 
głosem mieszkańców okazała się Donata Widziewicz, 
starsza schorowana mieszkanka Gryfowa, która 
zmobilizowała gryfowian i władze samorządowe do 
działania. Znowu poszły pisma, petycje i apele. 

W końcu na wniosek grupy radnych zwołana 
została nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Lwówe-
ckiego, podczas której zaplanowano dyskusję oraz 
wypracowanie stanowiska rady, by zarząd powiatu 

mógł podjąć stosowne działania. Obrady zgromadziły 
blisko setkę mieszkańców Gryfowa, którzy cierpliwie 
wsłuchiwali się w to, co miał do powiedzenia starosta 
Józef Stanisław Mrówka.
– Nikt nie neguje potrzeb i sfery społecznej – powie-
dział podczas sesji starosta lwówecki. – Decydują jak 
zwykle pieniądze, których po prostu nie ma.
Radni powiatowi jak Rafał Ślusarz, Daniel Koko, Mał-
gorzata Szczepańska, czy Artur Zych, którzy otwarcie 
opowiedzieli się za przywróceniem wspomnianych 
usług medycznych, bo najważniejszy powinien być 
przede wszystkim człowiek a nie rachunek finansowy. 
Dali wyraźnie do zrozumienia, że problemem jest nie 
tylko niedostatek opieki lekarskiej od 1 marca, lecz 
głównie brak dobrej woli prezes PCZ i kompromitują-
ca postawa władz powiatowych, które bez konkretnych 
wyliczeń lekką ręką przystały na decyzję szefostwa 
lwóweckiej służby zdrowia. Radny Gryfowa Dariusz 
Wojciechowski powiedział wprost, że skoro ciągle jest 
problem z porozumieniem się z panią prezes, to chyba 
czas najwyższy, by pozbawić ją posady.
-– Skoro powiat może dopłacać do innych instytucji  
i prowadzonych przedsięwzięć, to tym bardziej powi-
nien dołożyć się do służby zdrowia w Gryfowie także 
ze względu na czynnik społeczny – mówił radny Daniel 
Koko, będący również członkiem zarządu powiatu. 
– Nie wiem czy mam płakać czy śmiać się. Panowie  
z zarządu powiatu mają zamiast oczu złotówki i zamiast 
dostrzec człowieka widzą tylko pieniądze – powiedział 
pełen emocji Stanisław Czajewicz, sołtys Rząsin.

Skuteczna batalia

Gryfowianie w kwestii nocnej i świątecznej opieki 
medycznej znaleźli sprzymierzeńców także w repre-
zentantach sąsiednich samorządów – w burmistrzu 
Mirska Andrzeju Jasińskim, burmistrzu Lwówka Śl. 
Ludwiku Kaziów oraz radnych z tego miasta, czy też 
sekretarzu gminy Lubomierz Bożenie Pawłowicz. 
Po burzliwej dyskusji i wymianie argumentów radny 
Rafał Ślusarz złożył wniosek o głosowanie zapropono-
wanego przez niego stanowiska rady, na mocy którego 
apeluje się do zarządu powiatu o zobowiązanie prezes 
PCZ, by przywrócić opiekę lekarską w Gryfowie, 
gdyż przemawiają za tym względy społeczne a stan 
prawny, zwłaszcza nowe zarządzenie NFZ, nie za-
brania utworzenia drugiego takiego punktu na terenie 
powiatu. Uchwała przeszła w głosowaniu przy dzie-
sięciu głosach za przyjęciem, pięciu przeciw i dwóch 
wstrzymujących się.

Był w błędzie ten kto myślał, że to koniec burzliwej 
batalii. Zdaniem radnego Artura Zycha uchwała rady 
mogła nie wystarczyć i wiele wskazywało na to, że 
sprawa jest z góry przegrana. Tymczasem okazało się, 
że walka o prawa pacjentów odniosła skutek.
– Według informacji uzyskanych od członka zarządu 
powiatu Daniela Koko, zarząd na swym posiedzeniu 
23 marca, rozpatrując stanowisko Rady Powiatu 
w sprawie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, 
podjął uchwałę zobowiązującą panią prezes PCZ 
do przywrócenia jej w Gryfowie Śl. w jak najszybszym 
czasie lecz nie później niż do 15 kwietnia, oczywiście na 
zasadach obowiązujących przed 1 marca br. – mówi 
burmistrz Gryfowa Olgierd Poniźnik. – Za podjęcie tej 
decyzji w imieniu mieszkańców i w imieniu własnym 
serdecznie dziękuję (...)

Artur Grabowski
Źródło: Ziemia Lubańska

Nieco historii

Batalia o opiekę zdrowotną

Burzliwa powiatowa sesja

Ostateczne rozstrzygnięcie

Zupa chrzanowa
Składniki: 2 litry wywaru z szynki, 2-3 ziarna 
ziela angielskiego, listek laurowy, 2 ząbki czosnku, 
skrawki wędlin przesmażone na tłuszczu z cebulką, 
4 jajka, 3 łyżki chrzanu, pół litra zakwasu.
Ugotować zakwas, pod koniec gotowania dodać 
chrzan i roztarty czosnek, doprawić przyprawami. 
Przysmażone z cebulką skrawki wędlin wyłożyć na 
talerz z ćwiartkami jajek, zalać zupą.

Kiełbasa z czosnkiem
Składniki: 1 kg surowej białej kiełbasy, 1 główka 
czosnku, olej do wysmarowania formy, liść lauro-
wy, ziele angielskie, ziarnka czarnego pieprzu.

Kiełbasę włożyć do wrzącej wody z dodatkiem 
przypraw. Trzymać we wrzątku ok. 0,5 godz. nie 
doprowadzając do zagotowania. Kiełbasę wyjąć, 

Współpracująca z naszą redakcją pani Teresa Polesiak przygotowała do świątecznego numeru 
Kuriera trzy strony wypróbowanych przez siebie przepisów na wielkanocne potrawy. Z racji ogra-
niczonego miejsca poniżej prezentujemy tylko niektóre z nich. Smacznego.

z wody, osączyć i przełożyć do naczynia wysma-
rowanego tłuszczem, obłożyć ząbkami czosnku. 
Wstawić do nagrzanego piekarnika, piec aż kiełbasa 
się zrumieni.

Polski sos wielkanocny 
Składniki: 3-4 ugotowane na twardo żółtka, sok  
z 3 cytryn, 1/4 litra gęstej śmietany, 2 pęczki drobno 
posiekanego szczypiorku, łyżka świeżo utartego 
chrzanu. 

Żółtka utrzeć na jednolitą masę ze świeżo wyciś-
niętym sokiem z cytryn. Masę rozprowadzić gęstą, 
niezbyt kwaśną śmietaną. Do sosu dodać posiekany 
szczypiorek i utarty chrzan, sól i cukier do smaku. 
Na końcu wmieszać do sosu drobno posiekane biał-
ka ugotowanych na twardo jaj. Sos przygotować na 
2-3 godz. przed podaniem, by „dojrzał”.

Włoska baba puchowa 
Składniki: 6 jajek, 25 dag margaryny, 2 szklanki 
cukru, 2 szklanki mąki ziemniaczanej, 6 łyżek mąki 
pszennej, 6 łyżek oleju, 2 płaskie łyżki proszku do 
pieczenia, 1 łyżka octu. 

Margarynę utrzeć z cukrem na puszystą 
masę, po czym wbijać kolejno jajka i dokład-
nie ubijać. Do utartej masy wsypać mąkę 
ziemniaczaną wymieszaną z pszenną i prosz-
kiem do pieczenia, wlać olej, a na końcu ocet. 
Dokładnie wymieszać i wlać ciasto do sporej formy 
wysmarowanej tłuszczem i wysypanej tartą bułką. 
Piec 40-50 min. w temperaturze 175 stopni. W cza-
sie pieczenia nie otwierać piekarnika. Po upieczeniu 
posypać cukrem pudrem.

Nie tylko tradycyjny żurek 
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W 1812 roku przez Gryfów przemaszerowało 
tysiące żołnierzy. Na rozkaz cesarza Francuzów 
Napoleona Bonaparte, formowano Wielką Armię, 
która miała uderzyć na Rosję. Gryfowianie z za-
ciekawieniem i trwogą obserwowali maszerujące 
tłumy wojska, jadące wozy z prochem i armaty. 
Część oddziałów maszerowała dalej, część zo-
stała w mieście. Żołnierze rozbijają namioty na 
obrzeżach miasta – pewna ich ilość kwaterowała 
w domach mieszczan. Już wkrótce nałożono obo-
wiązek na mieszkańców Gryfowa zaopatrywania 
w żywność przechodzącę przez miasto oddziały 
wojska.

Francuski komendant wydaje rozkaz dostar-
czyć chleb dla 1000 żołnierzy. Ogromną ilość 
pieczywa pieką gryfowscy piekarze z pomocą 
francuskich, przybyłych z wojskiem. Zaczyna 
brakować mąki na chleb i ziarna na mąkę, tym 
bardziej, że do miasta ma przybyć pięciotysięczna 
armia z królem Neapolu na czele. Zażądano 5000 
bochenków chleba – dostarczono ich jedynie 
1500. Gdy Magistrat Gryfowa nie zgadza się też 
na dostarczanie siana dla koni w ilości 8 cetnarów 
dziennie, żołnierze dostają zgodę od dowództwa  
i na własną rękę konfiskują żywność w okolicz-
nych wioskach, wchodzą do stodół i zabierają 
siano i słomę. Przed mieszkańcami stanęło widmo 
głodu. Dochodzi do rękoczynów między żołnierza-
mi a obywatelami miasta. Skonfiskowane zboże 
przechowywano w miejskim ratuszu, zaś mięso, 
piwo i wino magazynowano w kościele. Po kilku 
miesiącach dochodzą wieści o zagładzie Wielkiej 
Armii. W 1813 roku, 26 sierpnia, w bitwie pod Ka-
czawą Francuzi ponoszą klęskę. Do miasta dociera 
oddział francuskiego wojska w ilości 4000 ludzi. 
Żołnierze są bez butów i skarpet, obdarci i głodni. 
Rozlokowano ich po okolicznych wioskach. We 
wsi Wieża jest ich około 400, jednak w Gryfowie 
pozostaje 3000 żołnierzy. Umieszczono ich  
w domach po 4 do 5 osób, resztę w ustawionych 
już namiotach. By nie doszło do buntu mieszczan, 
w miasto wysyłano patrole wojskowe do utrzy-
mania porządku i dyscypliny. Sytuacja gryfowian 
była beznadziejna. Brakowało żywności dla ludzi 

i zwierząt. Codzienne opady deszczu 
dopełniły reszty. Ulicami spływała 
woda zmieszana z końskim nawo-
zem. Dachy domostw kryte słomą 
przeciekają. Rzeka Kwisa i Oldza 
wylewa, tworząc olbrzymie jezioro 
u stóp miasta. Drogi są błotniste  
i nieprzejezdne. Dowództwo fran-
cuskie kwaterujące w kamienicy na 
gryfowskim rynku, dostaje rozkazy 
i powoli ewakuuje się z miasta. Zo-
staje tylko paru rannych żołnierzy 
w zorganizowanym szpitalu na ul. 
Lubańskiej. Przez Bramę Lwó-
wecką wpada na koniach sześciu 
rosyjskich dragonów. Przez przypa-
dek wypala pistolet jednego z nich  
i rani swojego kolegę. Dragon spada  
z konia i jest przeniesiony do jednego  
z domostw, tam zostaje opatrzony. 
Wściekli, kłusują w kierunku ulicy 
Lubańskiej gdzie znajdują się ranni 
Francuzi. Sanitariusze uciekają, 
rannych dragoni biją kolbami i wy-
ganiają ze szpitala. Następuje zwrot 
w działaniach wojennych. Wracają Francuzi w sile 
dwóch tysięcy żołnierzy. Obsadzają mury obronne 
Gryfowa, zamykają bramy. Od strony Krzewia 
Wielkiego nadciągają Kozacy, lecz kawaleria fran-
cuska jest słabsza i nie wychodzi w pole. Strzela 
za to piechota francuska. Kozacy ponoszą straty. 
Nadciąga rosyjska piechota i artyleria. Ogień z kar-
taczy niszczy dachy w mieście. Rosyjska piechota 
atakuje, lecz Francuzi odpierają atak na przedpo-
lach Gryfowa. Po bitwie każą sobie podać wino  
i mięso, ucztują na rynku. Zapada zmrok, rano ku 
zdumieniu mieszkańców, Francuzi owijają słomą 
koła wozów i armat i cichaczem o godz. 4.00 rano 
opuszczają miasto wycofując się w kierunku Leś-
nej. Ulica Jeleniogórska jest zniszczona, w czasie 
wymiany ognia zginęły dwie mieszkanki Gryfowa, 
jedna została ranna. Postrzał w nogę otrzymał też 
jedenastoletni chłopiec. O godzinie piątej rano do 
miasta wchodzą Rosjanie, idą dalej ścigając Fran-

Na Dolnym Śląsku naliczono około 400 krzyży pokutnych. Jest jeszcze szansa 
zobaczyć dwa takie krzyże stojące między Krzewiem Wielkim a Gryfowem Śląskim, 
przy dawnej drodze polnej w kierunku na Oleszną Podgórską. Radzę wykorzystać 
szansę, gdyż tempo zniszczeń dokonywane przez miejscową „dzicz”, doprowadzi do 
zniknięcia tych pamiątek przeszłości, prawdopodobnie w ciągu tego roku. Na stronach 
internetowych jest jeszcze zdjęcie krzyży z roku 2008. Krzyże były w dobrym stanie,  
a obok nich stała tabliczka informacyjna. Dziś to tylko sterta rozrzuconych kamieni.

Warto jednak przyjść, zobaczyć i zamyślić się nad przemijającym czasem. Krzyże 
pokutne stawiane były w miejscu dokonanej zbrodni przez skruszonych zabójców. Był 
to akt pojednania z rodziną zabitego po uprzednim zadośćuczynieniu i pielgrzymce 
do świętego miejsca. Stojący w miejscu zbrodni krzyż pokutny był też przestrogą dla 
podróżnych, skłaniał do zadumy nad swoim losem i do modlitwy za ofiarę i zabójcę. 
Cóż możemy zrobić, my cywilizowani ludzie, miłośnicy stron ojczystych i wielbiciele 
średniowiecznej historii, stojąc przed zniszczonymi krzyżami? Możemy tylko wzorem 
ostatniego mistrza Zakonu Templariuszy Jakuba de Molay, rzucić „klątwę” na prześla-
dowców zabytków i kultury. „Oby smażyli się w piekle, bez znieczulenia!!!” 

Z historii miasta
Walki pod Gryfowem

cuzów. Rosyjski dowódca tłumaczy mieszkańcom, 
że powtórny atak przed godziną 5.00 rano, mógłby 
skończyć się spaleniem miasta przez Francuzów. 
Gryfowianie wychodzą poza bramy miasta. Wi-
dok jest przerażający, ciała zabitych żołnierzy są 
zabierane i chowane we wspólnych mogiłach. Cia-
ła 68 poległych Rosjan pochowano na cmentarzu 
obok kościoła Św. Wawrzyńca. Jest rok 1813, sto 
lat później mieszkańcy Gryfowa stawiają pomnik 
wdzięczności poległym Rosjanom za uratowanie 
miasta przed spaleniem z rąk Francuzów.
Warto wiedzieć:
• W latach 1804-1816 w Gryfowie ilość mieszkań-
ców zmniejszyła się od 2363 do 1895.
• Od 1811 roku przez 11 lat Gryfów był miastem 
garnizonowym.
• Od 1798 roku do 1812 burmistrzem był Johan 
Gottfried Grabs. W 1812 został zakatowany na 
śmierć przez francuskich żołnierzy. Jego następcą 
został Friedrich Effnert.

Zdążyć przed „dziczą”
Jan Wysopal

Jan Wysopal



Zdrowych, pogodnych Świąt 
Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei  

i miłości. Radosnego, wiosennego 
nastroju, serdecznych spotkań  

w gronie rodziny  
i wśród przyjaciół 

oraz wesołego 
Alleluja życzy

Salonik Prasowy 

Za zasługi dla obronności kraju
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29 marca w czasie sesji Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski, na podstawie decyzji Ministra 
Obrony Narodowej wręczono srebrne medale ,,Za zasługi dla obronności kraju” rodzicom, którzy 
wychowali dzieci na wzorowych żołnierzy. Medale te otrzymują rodzice za wychowanie co naj-
mniej 3 synów – wzorowych żołnierzy. Odznaczeni zostali państwo:
• Aniela Barszczowska (wychowała 3 synów)
• Helena i Tadeusz Grodeccy (wychowali 3 synów
• Władysława Kaczarewska (wychowała 6 synów)
• Anna Pucelik (wychowała 4 synów).

Medale w imieniu ministra Bogdana Klicha wręczał ppłk. Andrzej Łuka – Wojskowy Komen-
dant Uzupełnień w Bolesławcu w towarzystwie burmistrza Olgierda Poniźnika. 

– Ze służbą wojskową związane są szczególne zadania, których wykonanie wymaga nie tyl-
ko odpowiednich kwalifikacji, ale także wartości moralnych – powiedział w trakcie dekoracji 
ppłk Andrzej Łuka. – Wychowując swoich synów na wzorowych żołnierzy dali państwo przy-
kład postępowania według uznanego przez siebie i akceptowanego społecznie systemu wartości 
etyczno-moralnych. Niech patriotyczne i obywatelskie wychowanie będzie przykładem i wzorem 
dla współczesnej społeczności.

Za wzorowe wychowanie synów na obrońców naszej ojczyzny składamy odznaczonym najser-
deczniejsze gratulacje oraz życzymy długich lat życia w dobrym zdrowiu.

29 marca 2011 r. na sesji Rady Miejskiej 
Gminy Gryfów Śląski podjęto uchwałę w spra-
wie likwidacji stanowisk do spraw księgowych 
i do spraw kadr w Szkole Podstawowej w Rzą-
sinach i Uboczu. Po bardzo wnikliwej analizie 
kosztów funkcjonowania wszystkich jednostek 
oświatowych podjęto szereg decyzji organiza-
cyjnych mających na celu zmniejszenie tych 
kosztów oraz racjonalizację i zwiększenie 
efektywności pracy. Jedną z tych decyzji była 
likwidacja ww. stanowisk w małych szkołach.

Obsługę w zakresie spraw finansowo-
ksiegowych oraz administracyjnych tych szkół 
przejmą pracownicy Szkoły Podstawowej  
w Gryfowie Śląskim. Kolejne decyzje dotyczą-
ce pracowników obsługi będą podejmowane 
sukcesywnie w najbliższym okresie. Realizacja 
takich decyzji przez organ prowadzący szkoły 
nie jest przyjemna, powoduje rozgoryczenie ale 
są to decyzje nieodzowne, a także sprawiedliwe 
w stosunku do pozostałych osób pracujących na 
podobnych stanowiskach w dużych szkołach 
(Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Gryfowie 
Śląskim). Obniżenie kosztów utrzymania szkół 
w wymiarze kilkudziesięciu tysięcy rocznie 
jest dla budżetu gminy bardzo znaczące.

Działania oszczędnościowe są i będą po-
dejmowane we wszystkich jednostkach or-
ganizacyjnych gminy, o czym będę Państwa 
informował.

Racjonalizacja
zatrudnienia

25 marca 2011r. w dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego (nr 56, poz. 743) 
opublikowana została Uchwała Rady Miejskiej 
Gminy Gryfów Śląski z dnia 25 stycznia 2011r. 
w sprawie regulaminu korzystania z obiektu hali 
widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawo-
wej w Gryfowie Śląskim oraz odpłatności za jej 
użytkowanie. Na podstawie tej uchwały Burmistrz 
Gminy i Miasta Gryfów Śląski, swoim zarządze-
niem nr 19/2011 z dnia 28 marca 2011 r., ustalił 
stawkę opłaty za korzystanie z hali w wysokości 
45 zł za 1 godzinę. Zarządzenie weszło w życie  
z dniem 1 kwietnia 2011 r.

Stawka za halę
ustalona

Z okazji Świąt Wielkiej 
Nocy proszę przyjąć najser-
deczniejsze życzenia, aby 
Święta te były czasem rado-
ści, wspólnie przeżywanej 
w gronie najbliższych, w at-
mosferze odpoczynku i życz-
liwości, aby były źródłem 
szczęścia oraz przysporzyły 
nam siły do podejmowania 
nowych wyzwań i realizacji 
wszelkich marzeń.

Jerzy Andrzejczak – Sekretarz 
Gminy i Miasta oraz 

pracownicy Urzędu Gminy  
i Miasta w Gryfowie Śląskim

Sekretarz Gminy
Jerzy AndrzejczakNajlepsze życzenia 

ciepłej, rodzinnej i pełnej 
radosnych refleksji Wielkanocy

mieszkańcom Wieży i Proszówki 
składa

 radny Jerzy Guzy

Życzymy Państwu, 
by Święta Wielkanocne 

przyniosły radość i odetchnienie
od codziennego zabiegania

oraz by wraz z nimi nadeszła 
prawdziwa wiosna,

optymizm i same słoneczne dni
Radni SLD

Aby Święta Wielkanocne 
wniosły do Waszych serc wiosnę, 

radość, pogodę ducha, spokój, 
ciepło i nadzieję.

Wszystkim Sybirakom, 
honorowym członkom, sympatykom

i ich rodzinom
życzy Zarząd Związku Sybiraków

w Gryfowie Śląskim
***

***
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Do momentu wznowienia działalności nocnej i świątecznej pomocy medycznej 
w Gryfowie Śląskim, przypominamy, że na Dolnym Śląsku w 33 punktach utworzone 
zostały 63 zespoły złożone z lekarza i pielęgniarki, które w razie potrzeby udzielą 
pomocy nie tylko w ambulatorium, ale także w domu chorego.

Ważne! W ramach podstawowej opieki zdrowotnej w nocy i święta nie ma rejoni-
zacji. Pacjenci mogą korzystać z pomocy medycznej w dowolnym miejscu. Jednocześ-
nie przypominamy, że pogotowie ratunkowe funkcjonuje bez jakichkolwiek zmian.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (71) 79-79-100 od poniedziałku  
do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Najbliżej pomoc otrzymamy:

To i owo o pracy Rady Miejskiej

KWIECIEŃ 2011   KURIER GRYFOWSKI   7

Głównym tematem sesji była ocena dzia-
łalności Zakładu Budżetowego Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śl. 
W prezentacji dotyczącej zakładu, dyrektor 
Helena Okulowska mówiła m.in. o kłopotach, 
z jakimi w dzisiejszych czasach zakładowi 
przychodzi się zmierzyć. Niepłacenie rachun-
ków przez najemców, rosnące koszty utrzyma-
nia budynków komunalnych, czy problemy ze 

Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Gryfów 
Śląski z dnia 29 marca 2011 roku o niewyodręb-
nianiu w budżecie gminy funduszu sołeckiego 
w roku 2012, nasze sołectwa zostały całkowicie 
pozbawione środków finansowych.

Fundusz sołecki w różnej formie funkcjo-
nował w naszej gminie przez kilkadziesiąt lat, 
zanim Sejm Rzeczypospolitej usankcjonował 
go prawnie. Ustawa z dnia 20 lutego 2009 roku  
o „funduszu sołeckim” dała możliwość corocz-
nego wyodrębniania w budżecie gminy środków 
finansowych, którymi dysponować mogą spo-
łeczności wiejskie. Ustawodawca bardzo mocno 
obwarował sposób ich wydawania. Zgodnie z 
ustawą, pieniądze z funduszu sołeckiego mogą 
być przeznaczone wyłącznie na realizację za-
dań własnych gminy, służących poprawie życia 
mieszkańców. Wydawanie ich odbywa się pod 
ścisłym nadzorem burmistrza i skarbnika gminy. 
Założeniem ustawodawcy było, ażeby to społecz-
ności lokalne same decydowały, co jest dla nich 
najważniejsze, a przy tym uczyły się racjonalnie 
i efektywnie wydawać pieniądze. Wspólne dzia-

starą instalacją wodno-kanalizacyjną w mieście 
to tylko niektóre z poruszanych kwestii. Innym 
ważnym tematem poruszonym podczas obrad 
była sprawa budowy gminnej przychodni zdro-
wia, którą szczegółowo zreferował burmistrz 
Olgierd Poniźnik.

Wśród przyjętych uchwał, znalazły się m.in.:
• decyzja o nadaniu nowych nazw dwóm uli-
com w mieście (Wiosenna i Malownicza),

• likwidacji stanowiska głównego księgowego 
oraz ds. kadr w szkole podstawowej w Rzą-
sinach i przekazanie tych zadań administracji 
przy SP w Gryfowie. 

Ponadto, mimo protestu sołtysów wsi, radni 
nie wyrazili zgody na wyodrębnienie w bu-
dżecie gminy środków stanowiących fundusz 
sołecki. Przed głosowaniem tej uchwały, głos 
zabrał burmistrz Olgierd Poniźnik, który pod-
kreślił, że w minionych latach we wszystkich 
wsiach wiele zadań udało się zrealizować, 
jednak budżet gminy jest coraz szczuplejszy  
i gmina jest zmuszona do oszczędności.

List otwarty sołtysów do Radnych 
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

łanie mieszkańców miało też pobudzać aktyw-
ność społeczną, zacieśniać więzi międzyludzkie  
i budować poczucie współodpowiedzialności za 
swoją małą ojczyznę. Warto wspomnieć, że na-
jaktywniejsze sołectwa, posiadające plany odno-
wy wsi, przystąpiły do zakładania stowarzyszeń 
i zamierzały fundusz sołecki wskazywać jako 
środki własne przy staraniu się o dotacje unijne. 

Utworzenie funduszu sołeckiego umocniło w 
nas chęć wspólnego działania, zmotywowało do 
realizacji planów odnowy wsi, zmierzających do 
poprawy standardów życia mieszkańców. Bez wąt-
pienia podniesiono też rangę wspólnot sołeckich. 
Mogliśmy wreszcie sami realizować marzenia  
i oczekiwania mieszkańców, podejmować drob-
ne inwestycje, które czasami nie mogły doczekać 
się spełnienia – na przykład place zabaw, drobne 
remonty pomieszczeń świetlicowych czy też wiat 
przystankowych.

Niestety, 29marca nasi radni zabili w nas 
zapał do działalności społecznej. Stłamszona 
została aktywność liderów i działaczy wiejskich,  
a sołtysom pozostawiono jedynie prawo do wy-

wieszania plakatów, ogłoszeń i zbierania podat-
ków. Uznano, że to władze gminne a nie społecz-
ności lokalne najlepiej wiedzą, na co wydawać 
pieniądze podatników.

Decyzję odebrania nam funduszy wiejskich 
radny pan Dariusz Wojciechowski uzasadniał 
koniecznością cięć budżetowych. Szkoda, że nie 
wspomniał o tym, iż te cięcia najbardziej doty-
kają wiosek, a w przypadku funduszu sołeckiego 
wyniosły 100%.

Rajców miejskich nazywa się często ojcami 
miasta. W tym przypadku okazało się, że są nimi 
tylko dla części mieszkańców. Dla nas, tych gor-
szych dzieci ze wsi, okazali się ojczymami.

Utworzenie funduszu sołeckiego było wyra-
zem chęci budowania społeczeństwa obywatel-
skiego i demokracji ustrojowej, również w naszej 
gminie. Jego likwidacja przewróciła demokrację 
do góry nogami. Jak mamy wytłumaczyć miesz-
kańcom naszych sołectw, że skończyły się nasze 
nadzieje na realizację planów, że gminie jesteśmy 
potrzebni do płacenia podatków i ewentualnie 
przed wyborami? Jak mamy spojrzeć ludziom 
w oczy i powiedzieć, że hasła o samorządności 
były tylko pozorne i miały zmobilizować „fraje-
rów” do bardziej wytężonej pracy. Czy ci radni, 
którzy głosowali za wnioskiem skutkującym 
pozbawieniem nas możliwości realizacji naszych 
miejscowych planów zapomnieli, że powinni 
reprezentować interesy wszystkich mieszkańców 
gminy a nie tylko wybranych?

Sołtysi wsi gryfowskich

INFORMACJA 
O WYKAZACH

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski 
informuje, że zostały podane do publicznej wia-
domości wykazy nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży od nr NK-11 do nr 20/2011, 
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sie-
dzibie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski 
oraz zamieszczenie na portalu w zakładce aktu-
alności Biuletynu Informacji Publicznej.

Uchwalali i oceniali

Nocna i świąteczna pomoc medyczna

NZOZ Powiatowe
Centrum Zdrowia 

w Lwówku Śląskim ul. Morcinka 7 
Tel.: +75 782-01-72

NZOZ Łużyckie 
Centrum Medyczne Sp. z o.o. 
w Lubaniu, ul. Zawidowska 4 

Tel.: +75 72-13-920 wew. 300 oraz 262

Wielospecjalistyczny
Szpital – SPZOZ 

w Zgorzelcu ul. Lubańska 11-12 
Tel.: +75 77-52-222 

SPZOZ Szpital 
Wojewódzki 

w Jeleniej Górze ul. Ogińskiego 6 
Tel.: +75 753-73-35 

ag

Oprac. Jolanta Dudzik

Wynajmę garaż 
na ul. Oldzańskiej.
Tel.: 607-500-180
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Struktura powiatowych placówek oświato-
wych i ich sytuacja organizacyjna i finansowa 
była głównym tematem Sesji, która odbyła się 
25 marca 2011 roku. Nie mniej emocji wzbu-
dziły jednak wybory członka Zarządu Powiatu, 
po rezygnacji z tej funkcji Daniela Koko. 

Sesję od powitania przybyłych gości roz-
począł Henryk Kulesza – Przewodniczący 
Rady. Po powitaniu, Rada przyjęła rezygnację 
Daniela Koko i wprowadziła do porządku 
obrad uzupełnienie składu Zarządu. Starosta 
zaproponował kandydaturę Radnej Małgorzaty 
Szczepańskiej. Po wyborach komisji skruta-
cyjnej oraz przyjęciu regulaminu wyborów, 
odbyło się głosowanie. Za wyborem głosowało 
14 radnych, 1 był przeciw, a dwóch wstrzy-
mało się od głosu. Po wyborach głos zabrał 
Józef Stanisław Mrówka – starosta lwówecki, 
który zdał sprawozdanie z posiedzeń Zarządu 
Powiatu, które odbyły się pomiędzy Sesjami 
Rady. Wiele dyskusji wywołał główny temat 
zwołanej Sesji, tj. struktura powiatowych pla-
cówek oświatowych i ich sytuacja organizacyj-
na i finansowa. Za punkt wyjściowy dyskusji 
posłużyła prezentacja przygotowana przez 
Wydział Infrastruktury Społecznej, a przedsta-
wiona przez Mariusza Mendochę – Naczelnika 

Szanowni Państwo!
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim nawiązało współpracę z wydawcą Kuriera Gryfowskiego i począwszy 

od kwietnia 2011 roku będzie co miesiąc publikować na łamach Kuriera najważniejsze informacje o charakterze 
powiatowym, które dotyczą mieszkańców Gminy Gryfów Śląski. Dziś zamieszczamy relację z VII Sesji Rady Powia-
tu Lwóweckiego. Zachęcamy do lektury.

VII Sesja Rady Powiatu Lwóweckiego
Wydziału. Powiat, którego sytuacja finansowa 
nie jest dobra, od lat angażuje dodatkowe środ-
ki przeznaczone na funkcjonowanie placówek 
oświatowych. Subwencja oświatowa nie wy-
starcza na zaspokojenie wszystkich potrzeb, 
a dodatkowe środki przeznaczone na ten cel 
w 2011 roku wyniosą prawie 1 mln złotych. 
Sytuację pogarsza również niż demograficz-
ny, który wpływa na nabór i liczbę uczniów  
w szkołach ponadgimnazjalnych. Wszyscy 
Radni są zgodni, że edukacja jest jednym  
z najważniejszych obszarów infrastruktury spo-
łecznej. Jednakże Powiat przy realizacji budże-
tu musi uwzględnić również realizację zadań 
i inwestycji związanych z utrzymaniem dróg 
powiatowych, instytucji pomocy społecznej, 
służby zdrowia i innych obszarów działania, 
do których został powołany. Zarząd zamierza 
więc wprowadzić zmiany dotyczące finanso-
wania szkół ponadgimnazjalnych. Wszystkie 
nowe klasy utworzone po 1 września 2011 
roku będą musiały utrzymywać się wyłącznie 
z subwencji oświatowej, co w perspektywie 
kilku lat ma doprowadzić do utrzymywania się 
placówek oświatowych w całości ze środków 
przekazywanych na ten cel powiatowi z Mini-
sterstwa Edukacji. W kolejnym punkcie Sesji 

Marcin Lampart

informacje o 
działalności 
L o k a l n e j 
Grupy Dzia-
łania oraz 
realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przed-
stawiła Bożena Mulik – prezes stowarzysze-
nia „Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo 
Izerskie”, które zajmuje się m.in. realizacją 
konkursów objętych Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2007-2013. W sprawo-
zdaniu znalazły się informacje o dotychczas 
zrealizowanych konkursach oraz o planowa-
nych w przyszłości. Szczegóły można znaleźć 
na stronie internetowej Stowarzyszenia www.
lgdpartnerstwoizerskie.pl

Podczas Sesji Radni przegłosowali tylko 
jedną uchwałę, zgodnie z którą do składu 
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Strategii  
i Promocji Powiatu przyjęty został Daniel 
Koko. Treści uchwał wraz z uzasadnieniem 
opublikowane są na stronie Biuletynu Informa-
cji Publicznej pod adresem www.bip.powiat-
lwowecki.pl. Kolejna Sesja zaplanowana jest 
na 27 maja 2011 roku. 

W ubiegłym roku, na łamach naszego mie-
sięcznika, przedstawiliśmy wywiad ze znako-
micie zapowiadającym się biegaczem, uczniem 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodo-
wych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim, 
Krzysztofem Aleksandrowiczem. Okazją do 
przypomnienia o jego wielu dotychczasowych 
sukcesach sportowych był srebrny medal Mi-
strzostw Polski w Biegach Przełajowych.

12 marca bieżącego roku Krzysztof – uczeń 
klasy maturalnej Liceum Ogólnokształcącego, 
zajął II miejsce w kategorii juniorów w biegu na 
3000 m w ramach Mistrzostw Polski Juniorów 
i Seniorów w Biegach Przełajowych w Zamoś-
ciu. Tym samym poprawił się o jedną lokatę  
w stosunku do ubiegłorocznych mistrzostw, 
które odbyły się wówczas w Bydgoszczy. 
Uczestnicy mistrzostw rywalizowali na bardzo 
wymagającej, błotnistej trasie, która została 
wytyczona przy murach obronnych zamojskiej 
starówki.

Poniżej prezentujemy garść refleksji na te-
mat zawodów przedstawionych przez naszego 
Mistrza.

„…Tutaj właśnie dwa lata temu juniorzy 
młodsi, dzisiaj już juniorzy, rywalizowali na tej 
samej trasie. Tu miałem swój debiut w Mistrzo-
stwach Polski – jeszcze jako niedoświadczony 
zawodnik zająłem 5 miejsce w kraju. Od tego 
czasu minęły tysiące wybieganych kilometrów,  
a wielu z młodych i utalentowanych wów-
czas medalistów MP dziś już nie liczy się  

w stawce. Ja nadal pnę się ku górze i po-
większam swój dorobek medalowy, na coraz 
to wartościowszych zawodach. W moim 
biegu brało udział ponad 100 zawodników. 
Trudna walka, przepychanki na pierwszych 
metrach, wymagające podbiegi i trudny teren 
dawały się we znaki. Dowodem na to były 
dziesiątki zawodników, którzy nie ukończyli 
morderczego wyścigu. Zamojskie zawody były 
dla mnie wielką niewiadomą, gdyż nie wie-
działem, na ile mogę liczyć na siebie z powodu 
wcześniejszej niedyspozycji po przebytej cho-
robie. Wspaniałe 2 miejsce było dla mnie wiel-
ką niespodzianką i potwierdzeniem dobrego 
przygotowania, pomimo braku poczucia formy. 
Najważniejszy okres przygotowawczy przed 
MP spędziłem podczas ferii zimowych na obo-
zie lekkoatletycznej kadry dolnośląskiej w Mu-
szynie, gdzie, niestety, zachorowałem i najważ-
niejsze dni przygotowań przeleżałem w łóżku.  
Cała moja ciężka praca i forma budowana od 
kilku miesięcy przepadła, a marzenie o medalu 
na MP zdawało się być coraz bardziej odległe. 
Byłem przekonany, że pozostające dwa tygo-
dnie do zamojskiego startu nie dadzą mi moż-
liwości na pełny powrót do optymalnej formy. 
Pomimo wszelkich przeszkód mnie, jako za-
wodnikowi i mojemu trenerowi Panu Bialicowi  
z Klubu MKS „Piast” Lwówek Śląski udało się 
osiągnąć sukces.
Pytanie, co dalej z moją karierą i startami?

Oczywiście, po tym wszystkim nie spocznę 

zbyt wcześnie na laurach, ponieważ czeka 
mnie jeszcze więcej wytężonej pracy w sezonie 
letnim, który poświęcę całkowicie startom na 
bieżni. Mamy z trenerem ambitne plany uzy-
skania minima na moim koronnym dystansie 
1500 m na Mistrzostwa Europy Juniorów, któ-
re zostaną rozegrane w lipcu br. w Estonii…”

Przypominamy dotychczasowe wyniki uzy-
skane przez Krzysztofa Aleksandrowicza na 
zawodach rangi Mistrzostw Polski i z nadzieją 
oczekujemy kolejnych zwycięstw i sukcesów 
młodego i wielce utytułowanego sportowca. 
Redakcja „Kuriera Gryfowskiego” życzy 
ponadto Krzysztofowi bardzo dobrze zdanej 
matury i uzyskania upragnionego indeksu na 
Politechnikę Wrocławską.

• 4 kwiecień 2009 r. Mistrzostwa Polski Ju-
niorów Mł. w biegach przełajowych 3000 m 
(miejsce 5) – Zamość
• 25 lipiec 2009 r. Mistrzostwa Polski Juniorów 
Mł. na bieżni 1500 m (miejsce 3) – Kraków
14 marzec 2010 r. Mistrzostwa Polski Junio-
rów w biegach przełajowych 4000 m (miejsce 
3) - Bydgoszcz
• 28 czerwiec 2010 r. Mistrzostwa Polski junio-
rów na bieżni 1500 m (miejsce 4) – Białystok
• 12 marzec 2010 r. Mistrzostwa Polski Junio-
rów w biegach przełajowych 3000 m (miejsce 
2) – Zamość.

Srebrny medal na Mistrzostwach Polski

Oprac. M. Gnach

Informator Powiatowy



działalności, dokonano wyboru władz: Zarządu 
OSP, Komisji Rewizyjnej na następną pięcio-
letnią kadencję, przedstawicieli do Zarządu 
Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP 
RP i na zjazd gminny związku w 2011 r. oraz 
przyjęto plan działalności na bieżący rok. 
Obecni prezesi i naczelnicy OSP:
OSP Gryfów Śląski: prezes – Krzysztof Król, 
naczelnik – Jacek Mazur,
OSP Krzewie Wielkie: prezes – Jan Jagiełło, 
naczelnik – Piotr Jagiełło,
OSP Młyńsko: prezes – Jan Kubiszyn, 
naczelnik – Andrzej Okulowski, 
OSP Proszówka: prezes – Jan August, 
naczelnik – Leszek Wróblewski,
OSP Rząsiny: prezes – Andrzej Midek, 
naczelnik – Roman Jóźwiak,
OSP Ubocze: prezes – Ryszard Karaczun, 
naczelnik – Szczepan Herdzik, 
OSP Wolbromów: prezes – Marek Kumoś, 
naczelnik – Eugeniusz Kumoś.

Wybranym władzom serdecznie gratulu-
jemy i życzymy jak najlepszych osiągnięć  
w społecznej pracy oraz bezpiecznej służby.

W 2010 roku na terenie naszej gminy powsta-
ły 72 pożary oraz odnotowano 103 miejscowe 
zagrożenia (duża ilość interwencji związana była 
m.in. z akcjami p.powodziowymi), w 2009 roku 
powstało 75 pożarów a miejscowych zagrożeń 
było 79. Nasze jednostki OSP interweniowały  
w sumie aż 210 razy. 

Najwięcej wyjazdów odnotowała OSP 
Gryfów Śląski włączona do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego, bo aż 142 i miała naj-
więcej interwencji spośród innych OSP powiatu 
lwóweckiego. Interwencje innych OSP: Ubocze 
– 26, Krzewie Wielkie – 22, Wolbromów – 10, 
Rzasiny i Młyńsko po 4, a Proszówka – 2.
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Wieści strażackie
W rozegranym 19 marca w Raspenavie 

– Republika Czeska halowym turnieju piłki 
nożnej Pink Pohar strażacy z Rzasin startu-
jący w składzie: Damian Jóźwiak, Damian 
Koman, Rafał Mierzwa, Dariusz i Tomasz 
Piszczałka, Adrian i Damian Roskowiński, 
Paweł Sokołowski oraz Łukasz Wal, zajęli 
II miejsce na 7 startujących drużyn z Czech  
i Polski. Strażacy w Wolbromowa w składzie: 
Wojciech Andrzejewski, Szymon i Dariusz 
Kumoś, Adam Latawiec, Marcin Lewan-
dowski, Wojciech Machnio, Krzysztof Kula, 
Dawid Ścigan zajęli V miejsce. Strażakom 
gratulujemy.

W Lwówku Śląskim rozstrzygnięto XIII 
powiatową edycję konkursu plastycznego dla 
dzieci i młodzieży pod hasłem: z. Bardzo wysoko 
oceniono prace uczniów ze Szkoły Podstawowej 
i Przedszkola w Gryfowie Śląskim. Do eliminacji 
wojewódzkich, które odbędą się w kwietniu za-
kwalifikowano prace:
Grupa I (kategoria 6-8 lat) 
I miejsce – Magdalena Bruchal ze Szkoły Pod-
stawowej w Gryfowie Śląskim, opiekun Beata 
Byczko, 
II miejsce – Hubert Piejko – SP w Gryfowie 
Śląskim, opiekun Beata Byczko,
III miejsce – Mikołaj Wolar – Przedszkole 
Gryfów Śląski, opiekun Beata Wolar, 
V miejsce – Milena Hawryluk – Szkoła Podsta-
wowa Gryfów Śląski, opiekun Beata Byczko
Grupa II (kategoria 9-12 lat)
III miejsce – Julia Matuszewska – SP  
w Gryfowie Śląskim, opiekun Beata Wolar
IV miejsce – Kamila Urdas – SP w Gryfowie 

Śląskim, opiekun Agnieszka Puchalska.
Wcześniej na szczebel gminny wpłynęło 

35 prac i komisja w składzie: Marzena Staliś, 
Teresa Wolska i Stanisław Jóżwiak wyłoniła po  
5 najlepszych prac z każdej z 3 grup wiekowych 
z naszych szkół oraz przedszkola i przekazała do 
Starostwa w Lwówku Śl. 

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczest-
nikom eliminacji gminnych i powiatowych oraz 
ich opiekunom. Urząd Gminy i Miasta Gryfów 
Śląski serdecznie dziękuje pani Marzenie Staliś 
za fachową ocenę prac, które wpłynęły na szcze-
bel gminny. Wybrane prace prezentujemy na 
stronie 20.

W eliminacjach powiatowych XI Ogól-
nopolskiego Turnieju Pożarniczego w Rako-
wicach Wielkich 24 marca br. bardzo dobrze 
spisali sie uczniowie z naszych szkół. 

Monika Jóźwiak w grupie szkół gimna-
zjalnych zajęła I miejsce i zakwalifikowała się 
do eliminacji wojewódzkich, natomiast Aneta 
Borkowska była druga. Opiekunem uczniów 
uczestniczących w turnieju z gryfowskiego 
gimnazjum od dłuższego okresu czasu jest 
Agnieszka Burbul. W eliminacjach startowali 
również: Katarzyna Okulowska z gimnazjum 
oraz uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych i Zawodowych: Mariusz Dąbrowa, Emil 
Mizioł, Konrad Bieńko pod okiem opiekuna 
Zdzisława Szkaduna. Dziękujemy i gratuluje-
my uczniom oraz opiekunom.

Zakończyły się walne zebrania sprawo-
zdawczo-wyborcze w ochotniczych strażach 
pożarnych w naszej gminie. Podczas zebrań 
dokonano podsumowania dotychczasowej 

Zawody w Raspenavie

Konkurs plastyczny

Turniej Wiedzy Pożarniczej

Pożary

Zebrania w OSP

Stanisław Jóźwiak

Tym razem na nasz konkurs nadeszło tylko 
jedno zdjęcie autorstwa Sandry Gałki. Foto-
grafię prezentujemy na stronie 2. Zwyciężczyni 
gratulujemy i zachęcamy państwa do udziału  
w konkursie. 

Oczekujemy zdjęć, na których znajdą się:
• architektura Gryfowa (zabytki, budowle, 
charakterystyczne dla miasta detale architek-
toniczne),
• ludzie (mieszkańcy Gryfowa),
• ciekawe miejsca, wydarzenia związane  
z naszym miastem,
• fotografie z przeszłości.

Konkurs adresowany jest nie tylko do 
mieszkańców naszej gminy. Zdjęcia może nad-
syłać każdy, kto ma na to ochotę, pod warun-
kiem spełnienia powyższych założeń. Zdjęcia 
prosimy nadsyłać do 25 dnia każdego miesiąca 
na adres biblioteka.gryfow@gmail.com 

Poznaj miasto moje – 
konkurs dla mieszkańców

Przestrzegamy mieszkańców gminy Gryfów Śląski przed oszustkami. W regionie 
pojawiły się bowiem delikwentki, które podając się za pracowników Narodowego 
Funduszu Zdrowia wyłudzają pieniądze, obiecując dopłaty do leków. Warto zatem być 
ostrożnym, by nie dać się zrobić w przysłowiowego balona.

Uwaga! Wyłudzają pieniądze

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zaprasza 17 kwietnia 2011 r. w Niedzielę Palmową do udziału 
w V Jarmarku Wielkanocnym. Tegoroczny Jarmark odbędzie się tradycyjnie na gryfowskim rynku 
w godzinach 11.00 – 15.30. W ramach imprezy przewidziany jest m.in.: kiermasz wyrobów amator-
skich, stoiska z rękodziełem i twórczością ludową, a także sztuką z dziedziny plastyki obrzędowej. 
Ponadto zaprosimy do obejrzenia licznych występów artystycznych.

Nowością w bieżącym roku będzie konkurs na „Najwyższą i najpiękniejszą Palmę Wielkanocną”. 
Jednym z jego celów jest wprowadzenie tradycji dekorowania miasta wielkimi plamami podczas 
Świąt Wielkiej Nocy. Więcej szczegółów na afiszach. Zapraszamy!

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim zaprasza na „Rodzinną Majówkę”  
w Gryfowie Śląskim, która odbędzie się w dniach 2-3 maja 2011 r. na gryfowskim rynku.  
W programie m.in. konkursy dla dzieci, koncerty zespołów dla młodzieży oraz biesiada z DJ-em 
(2 maja) i zespołami folklorystycznymi (3 maja). Występom estradowym towarzyszyć będą liczne 
atrakcje, w tym: zamki dmuchane, kule wodne, stragany, ogródek piwny.
Ponadto zapraszamy do udziału w uroczystościach upamiętniających 220-tą Rocznicę Uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja. Więcej szczegółów na afiszach. Serdecznie zapraszamy!

V Jarmark Wielkanocny

Rodzinna majówka

gok
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W setną rocznicę urodzin poety i pisarza Czesława Miłosza Sejm Rze-
czypospolitej Polskiej postanowił oddać hołd jednemu z najwybitniejszych 
twórców naszych czasów, który na trwałe wpisał się w dwudziestowiecz-
ną literaturę polską i światową i ogłosić rok 2011 Rokiem Miłosza. Z tej 
okazji Instytut Książki ogłosił z kolei konkurs dla Dyskusyjnych Klubów 
Książki na najkrótsze na świecie prace miłoszologiczne. W gryfowskim 
klubie DKK „Nie- poczytalni” wyzwanie podjęła Katarzyna Romanowicz-
Kłosin, której wysłany na konkurs tekst publikujemy poniżej.

Rok Miłosza

Pamięć to wielkie dobrodziej-
stwo, nieoceniony dar, ale też prze-
kleństwo. Dobrodziejstwo, bo dzięki 
niej stale się uczymy i rozwijamy. 
Przekleństwo, bo czasami chcieli-
byśmy o czymś zapomnieć, ale nie 
potrafimy i wówczas stajemy się 
zakładnikami własnych (nie zawsze 
miłych) wspomnień.

Z wyrażeniem „unieść pamięć” 
kojarzą mi się dwa znaczenia: po 
pierwsze, to podnieść coś ciężkiego  
i nieść dalej, po drugie – ocalić tak, 
jak unosi się dobytek z pożaru.

Którykolwiek aspekt uniesienia 
pamięci chce się rozpatrywać, to  
i tak nie będzie łatwo. Przede wszyst-
kim, czy istnieje pamięć absolutna, 
obiektywna, nie budząca żadnych 
wątpliwości? Głowił się nad tym 
zagadnieniem M. Edelman w utwo-
rze „Zdążyć przed Panem Bogiem”. 
Rozmówca H. Krall wiedział, robił 
i pamiętał swoje. Dla niego prawdą 
było to, co on sam pamiętał np. 
wbrew innym ocalałym z getta twier-
dził, że obok żydowskiej flagi nie 
było polskiej. Nie dywagował, nie 
zabierał głosu w uczonych dyspu-
tach, sam polegał na swojej pamięci. 
Posiadł także gorzką pewność, że lu-
dzie chcą takiej prawdy (wynikającej 
z pamięci) jaka jest dla nich wygodna 
w danym momencie.

Odpowiedzi na pytanie posta-

wione w temacie udzielił poniekąd  
A. Mickiewicz w „Konradzie Wal-
lenrodzie”, powierzając misję oca-
lenia pamięci „wieści gminnej” czyli 
pieśni. Skoro tak, to czyja pieśń bar-
dziej nas przekona: W. Szpilmana czy  
W. Gran? Oboje byli Żydami, ar-
tystami. Obydwoje doświadczyli 
gehenny warszawskiego getta, ale 
to, co skrzętnie przechowywali, w 
pamięci, co zapamiętali z tamtego 
czasu, to dwie zupełnie inne historie. 
Czyjej pamięci mamy uwierzyć ?

Wypada się zastanowić, czy pa-
mięć jest nam rzeczywiście potrzeb-
na, może bez tego słodko-gorzkiego 
daru też byśmy sobie poradzili?

Niestety, liczne przypadki osób, 
które ją straciły na skutek przeróż-
nych zdarzeń, a później desperacko 
starają się ją odzyskać, świadczą  
o tym, że ciężko bez niej żyć. 
Okruchy pamięci są jak kamyk  
w bucie. Uwierają, nie dają o sobie 
zapomnieć, odbierają komfort wę-
drówki; zarówno dosłownej, jak  
i metaforycznej – przez życie. Nie-
którzy z nas w swoim zadufaniu 
sądzą, że panują nad pamięcią, że 
mogą ją kontrolować i przywoływać 
jedynie te wspomnienia, które są miłe 
lub pomocne w danej sytuacji. To są 
pozory. Przecież wiele osób cierpi, 
gdy nagle, pod wpływem impulsu 
powracają do nich zdarzenia wyparte 

Jak unieść pamięć?

z pamięci. W takich momentach 
życie przewraca się do góry noga-
mi, ludzie odchodzą od zmysłów  
i od bliskich ,wówczas chciałoby się 
poprosić słowami piosenki S. Soyki  
o „niepamięci cud”.

Śmiem przypuszczać, prawie 
ponad wszelką wątpliwość, że to 
pamięć włada nami, a nie odwrotnie. 
Rozpatruję ten ważki problem na 
poziomie jednostki, a jest jeszcze 
przecież pamięć narodu. Kształtuje 
jego tożsamość, świadomość, poczu-
cie wspólnoty i odrębności na tle in-
nych. Nawet ta pamięć zbiorowa nie 
jest łatwa do uchwycenia. Żyjąc tu  
i teraz, w określonej sytuacji oso-
bistej, ekonomicznej i politycznej, 
zupełnie inaczej postrzegamy i zapa-
miętujemy rzeczywistość. Załóżmy, 
że za trzydzieści lat ktoś zada nam 
pytanie: „Co wydarzyło się w marcu 
2011 roku?” Ilu pytanych, tyle będzie 
odpowiedzi. Jeden przywoła wybuch 
wulkanu, drugi galopujące ceny cu-
kru, a trzeci – że właśnie wówczas 
się zakochał. 

Jedną z wielu literackich 
prób ocalenia wspomnień podjął  
C. Miłosz w „Spiżarni literackiej”. 
To ciekawa, sentymentalna podróż 
do przeszłości. Pisarz przedstawia 
nieznane kulisy powstania popular-

Katarzyna Romanowicz-Kłosin             
DKK „Nie-poczytalni” Gryfów Śląski

Towarzystwo Miłośników Gryfowa zaprasza 13 maja o godz. 
17.oo. Na wystawę poświęconą dawnym Gryfowskim Zakładom 
Odzieżowym „Gryfex”. Towarzystwo zwraca się z ogromną 
prośbą do osób posiadających jakiekolwiek zakładowe pamiątki, 
zdjęcia z tamtego okresu, o ich udostępnienie. Wystawa będzie 
miała miejsce w obecnym Gryfowskim Ośrodku Kultury, który 
niegdyś pełnił funkcję słynnego zakładowego klubu „Gryfex”. 
Telefon kontaktowy 609-172-486. 

Rozstrzygnięto konkurs na 
najciekawszą nazwę Dysku-
syjnych Klubów Książki woje-
wództwa dolnośląskiego. 

23 marca w Dolnośląskiej 
Bibliotece Publicznej we Wroc-
ławiu wręczono dyplomy i na-
grody. Miło jest nam Państwa 
poinformować, że pierwsze 
miejsce w kategorii klubów dla 
dorosłych otrzymał nasz gry-
fowski DKK „Nie-poczytalni”, 
działający od stycznia 2009 r. 
przy Bibliotece Publicznej w 
Gryfowie Śląskim. 

Gratulujemy.

nych dzieł, z pewnością ocalił prze-
szłość, umieszczając jej fragmenty 
w „spiżarni”. Nastręcza się jednak 
pytanie: Czy wiele osób pofatygowa-
ło się, aby otworzyć do niej drzwi? 
Zważywszy na stan czytelnictwa w 
Polsce, nie należy karmić się złudną 
nadzieją. Jednak w spiżarni dosko-
nale przechowuje się różne rarytasy, 
więc może wspomnienia tam zawe-
kowane doczekają lepszych czasów?

Mam powody przypuszczać, że 
Czesław Miłosz znał odpowiedź 
na pytanie: „Jak unieść pamięć?”. 
Niestety, zapewne z wrodzonej sobie 
przekory i dla zabawy, rozwikłanie 
tej zagadki zostawił innym. Oczyma 
wyobraźni widzę, jak Mistrz siedzi 
po drugiej stronie tęczy, w Giniu,  
w Kraju Jezior i obserwuje, jak „doj-
rzałe jabłko spada ze stukiem na zie-
mię w ciszy popołudni, a w sieniach 
stoją kadzie brunatnego piwa, które 
warzy się tutaj po zakończeniu żniw”. 
Siedzi, patrzy i uśmiecha się „przez pół 
drwiąco, przez pół serio”, obserwując, 
jak usiłujemy udźwignąć pamięć, a to 
zadanie niezwykle trudne.

Obowiązek lub przywilej nie-
sienia pamięci możemy powierzyć 
tylko bezgranicznie uczciwej osobie.

Nagrodzono 
Nie-poczytalnych

Jak to w „Gryfexie” bywało

Serdeczne życzenia  
wielkanocne

dobrego zdrowia, 
upragnionego odpoczynku
samych słonecznych dni  

oraz radości  
nie tylko od święta

życzą
gryfowscy bibliotekarze

M.



KWIECIEŃ 2011   KURIER GRYFOWSKI  11

Narodowy Spis Powszechny

Mój szef, gdy odbywałem praktykę w hotelu Victoria  
w Lublinie, później zwierzchnik wszystkich kuchni hotelu „Or-
bis” w Polsce, powiadał, że dobrego kucharza poznasz po 
koszu na śmieci w kuchni (w którym nie ma prawa być żad-
nych resztek) i po zrobieniu sosu. Jak ważny jest sos w kuch-
ni? Ano, tak, że u Francuzów drugą osobą po szefie kuchni 
jest tzw. saucier, który u Anglików nazywa się sous-chef.  
W polskiej kuchni nie wyznacza się mistrza „sosowego”, 
co nie znaczy, że sos nie jest bardzo istotnym dodatkiem 
do dania.

W czym tkwi tajemnica dobrego sosu? Pod dobre sosy 
trzeba stworzyć bazę – pod ciemny jest to tzw. demi glace, 
który gotuje się ok. 3 dni. Najlepszy wywar robi się z kości 
(wołowych, cielęcych jagnięcych czy drobiowych, nigdy wie-
przowych!), które trzeba najpierw zapiec w piekarniku, wręcz 
spalić w brytfance w temperaturze 200 stopni. Gdy czujemy 
już spaleniznę, wyciągamy kości, wrzucamy do gara, doda-
jąc „końcówki” warzyw: pomidora, pory, cebuli. Zalewamy 
wodą, solimy i gotujemy te 3 dni, oczywiście, gdy dysponuje-
my czasem i wytrwałością. Gara nie przykrywamy, pod spo-
dem tlić się powinna mała świeczka, wywar nie może kipieć, 
co najwyżej od czasu do czasu puścić bulkę, jak rosół. Cedzi 
się to przez sitko, w które wkładamy gazę – tak otrzymujemy 
bazę do wszystkich ciemnych sosów. Z 2-3 kg kości jesteśmy  
w stanie wydobyć pół kilo demi glace, co wystarczy na jakieś 
20 litrów sosu, który podajemy do dań mięsnych – z wieprzo-
winy, wołowiny, kaczki, dziczyzny, jagnięciny. Na upartego 
wystarczy jeden dzień bulgotania, a że życie generalnie nie 
znosi próżni, można także skorzystać z gotowych demi glace 
w słoiczkach, choć trzeba się go nieco naszukać w dużych 
marketach (albo zamówić przez internet). Najbardziej mar-
kowe (i najdroższe – 40-50 zł za półlitrową butelkę) pochodzi  
z francuskiej fabryki Aromont, gdzie demi glace wytwarza się 
w garach o pojemności 3000 litrów, pod nimi tlą się odpo-
wiednio ustawione świeczki, a cały proces trwa – bagatela –  
3 miesiące!

A my, gdy już zrobiliśmy sobie (lub nabyliśmy) demi 
glace, wypróbujmy go podczas przygotowania sosu do 
pieczeni wieprzowej.
Składniki: 50 ml demi glace (2 łyżki), 100 g wywaru (soku) 
z pieczeni, 20 g masła, cebula, papryka słodka, cukier, sól  
i pieprz do smaku.
Masło rozpuszczamy w rondelku, podsmażamy cebulę (po-
krojoną w kostkę), dodajemy paprykę i demi glace, dusimy 5 
minut. Wlewamy wywar, doprawiamy przyprawami i gotujemy 
ok. 20-25 min na małym ogniu. W tym czasie rozgrzewamy 
patelnię, wsypujemy ok. łyżki cukru i palimy go na karmel, po 
czym gorący wlewamy do sosu na zrobienie koloru. Po ugo-
towaniu sosu przecieramy go przez sitko do drugiego rondla. 

Sos jasny natomiast powstaje na bazie białego wina 
(bazyliowy, z zielonym pieprzem) lub jest to biały tradycyj-
ny beszamel (pieczarkowy lub z użyciem innych grzybów). 
Dla potraw drobiowych zaproponuję sos koperkowo-
czosnkowy na bazie beszamelu. 
Składniki: 50 g masła, 50 g mąki, 150 g mleka, przyprawy 
do smaku: gałka muszkatołowa, cukier, sól, pieprz, koperek  
(1 pęczek), 5 ząbków czosnku. Masło rozpuszczamy  
w rondlu, dodajemy mąkę, robimy zasmażkę, sukcesywnie 
dolewając mleko, mieszając tzw. rózgą i pilnując, by nie two-
rzyły się grudki, nie przypalało się i nie przywierało. Dopra-
wiamy gałką, solą, pieprzemi cukrem, następnie dodajemy 
drobno posiekany czosnek i koper. Przypominam, że zbyt 
długie gotowanie zabija aromat sosu! A teraz sos do ryb.
Składniki: 50 g masła, 100 g cebuli, 100 ml białego wina, 

Korzystając z uprzejmości Notatnika Świeradow-
skiego zamieszczamy drugą część cyklu „Gotuj z Przy-
stupą”, tym razem dotyczącą tajemnic dobrych sosów.

Gotuj z Przystupą

Szymon Przystupa

20 g miodu, 100 g słodkiej kremowej śmietany, sól  
i pieprz biały do smaku, świeża bazylia. Na rozgrzane 
masło wrzucamy pokrojoną w ćwiartki cebulę, sma-
żymy ok. 3 minut na wolnym ogniu, dodajemy miód  
i karmelizujemy go (trwa to jakieś 45 sek), by 
zagęścić sos. Dodajemy szczyptę soli i pieprzu, 

zalewamy winem, gotujemy 10 minut, dodajemy 
śmietanę kremówkę i znów gotujemy przez kolejnych  
5 minut. Przecedzamy sos, dodajemy świeże listki bazylii  
i potrawa gotowa. Następnym razem przyjrzymy się 
oliwom i odpowiemy na pytania, jakie gatunki do jakich 
potraw można stosować, a do jakich nie.
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W Gimnazjum

Sukces szkolnych historyków
5 marca we Lwówku Śl. odbył się XI Powiatowy Konkurs Historyczny „Śladami starożyt-

nych cywilizacji”.
Pierwsze miejsce w konkursie zdobył uczeń naszego gimnazjum Bartłomiej Duda. Dobrze 

zaprezentowali się również Dawid Bogdziewicz, który uplasował się na 4 miejscu i Kacper 
Olszewski – zdobywca 6 miejsca. Uczniów do konkursu przygotowała nauczycielka historii Ma-
rzanna Krawiec. Gratulujemy!

W poniedziałek 21 marca młodziez gimna-
zjalna wzięła udział w grach i zabawach spor-
towych na sali gimnastycznej oraz konkursach 
artystycznych pod hasłem „Mam talent” (fot. 
po prawej). Klasy trzecie z wychowawcami po-
jechały do kina na film pt.: „Czarny Czwartek. 
Janek Wiśniewski padł”.

Pomysł szukania talentów sportowych i ar-
tystycznych wypłynął od Samorządu Uczniow-
skiego, którego opiekunami są nauczycielki: 
Marta Nowak i Justyna Atrachimowicz. Gry 
i zabawy sportowe zorganizowali i prowadzili 
nauczyciele wychowania fizycznego Lesław 
Augustyn i Agnieszka Gumieniak. Podczas 
imprezy, poza konkursem, jako gwiazdy, wy-
stąpili Czarek i Bartek Trocewicz. Ich gra na 
instrumentach i śpiew wywołał duży aplauz 
wśród zgromadzonej młodzieży w auli szkoły. 

Pierwszy dzień wiosny

W SP w Gryfowie
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Gryfowie 

Śląskim 21 marca, jak co roku barwnym ko-
rowodem, ze śpiewem na ustach, głośnymi 
okrzykami przeszli ulicami miasta wypędzając 
zimę, a witając wiosnę. W tym roku byli to 
uczniowie z klasy 1a wraz z wychowawczynią 
Marzeną Styszyńską i z klasy 3 b z wycho-
wawczynią Agnieszką Puchalską. Nie zabrakło 
również naszego szkolnego reportera pani 
Agnieszki Guzy. Uczniowie zatrzymali się 
przed ratuszem, aby wręczyć przechodniom 
papierowe kwiaty zrobione własnoręcznie. 
Następnie z wesołymi okrzykami „Hu – Ha – 
Żegnaj Zimo Zła” odwiedzili pana burmistrza 
Olgierda Poniźnika, aby mu wręczyć wiosenny 
gaiczek oraz laurkę wykonaną przez uczniów 
naszej szkoły. Spotkanie z gospodarzem na-
szego miasta przebiegło bardzo sympatycznie,  
a na koniec czekała na uczniów słodka niespo-
dzianka.

Miejmy nadzieję, że zima nie powróci już.

Wiosennie w ratuszu

PODZIĘKOWANIA
Panom  

Dariuszowi Majchrowskiemu  
i Andrzejowi Tartakowi – 

pracownikom Urzędu Miasta  
i Gminy Gryfów Śl.  

za nieocenioną pomoc  
w przygotowaniu projektu 

unijnego pod nazwą „Gryf”
Dyrekcje: Szkoły Podstawowej  

w Gryfowie Śl, Uboczu i Rząsinach
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W SP w Uboczu
Eko-Planeta

W SP w Rząsinach

3 marca uczniowie klas III –VI brali udział w Ogól-
nopolskim Konkursie „EKO-PLANETA”. Konkurs 
odbywał się w dwóch kategoriach - „Maluch”- kl. III
-IV i „Adept” kl. V-VI. Uczniowie musieli wykazać 
się wiedzą przyrodniczo- ekologiczną. Organizatorem 
konkursu na etapie szkolnym była Alicja Celejowska. 
Na wyniki musimy poczekać do końca maja.

15 marca odbyło się spotkanie z policjanta-
mi Komendy Powiatowej w Lwówku Śląskim.  
W klasie IV i V poruszone zostały tematy związa-
ne z konsekwencjami niewłaściwych zachowań, 
takich jak wulgaryzmy, zastraszanie, wyłudzanie 
pieniędzy. Klasa VI dowiedziała się o odpowie-
dzialności nieletnich za popełniane wykroczenia 
oraz o przemocy w Internecie.

Odpowiadamy za własne czyny

21 marca był dniem pełnym wrażeń. Po kilku 
lekcjach znaleźliśmy się w czasach dam i rycerzy. 
Wszyscy z niecierpliwością czekaliśmy na wspaniały 
bal, który miał się odbyć na zamku. Okazało się jed-
nak, że zapomniano o muzyce. Kto powinien zagrać 
na balu? Jaka muzyka i jakie tańce królowały? Czym 
można było zachwycić prawdziwe damy i rycerzy? 
Dowiedzieliśmy się o tym z podróży w przeszłość z 
Filharmonią Dolnośląską z Jeleniej Góry.

Witamy wiosnę
Koncertowo

Twórczo i ekologicznie
Tradycyjnie co roku dzieci wykonują Ma-

rzanny z różnorodnych materiałów, które topi 
się lub spala, aby pożegnać zimę i przywołać 
wiosnę. Ludzie wierzyli, że obrzęd topienia Ma-
rzanny może przyśpieszyć przyjście wiosny oraz 
symbolizować dostatek w nadchodzącym roku. 
Ten staropolski zwyczaj opisany był już w XV 
wieku. W tym roku „zimowe panny” miały być 
wykonane tylko i wyłącznie z ekologicznych 
materiałów – głównie przyrodniczych – słomy, 
drewna, papieru itp.. W konkursie wzięło udział 
sześcioro chętnych uczniów. Jednak żadna 
Marzanna nie została wykonana zgodnie z re-
gulaminem. Jury pod przewodnictwem dyrektor 
szkoły Anny Pląskowskiej dokładnie obejrzało 
prace, w których widniały m.in. sztuczne kwiaty 
z plastikiem, taśma klejąca szpilki, gumka, sty-
lon itp… W tym roku nikt nie stanął na podium 
zwycięzców, jednak organizator Alicja Cele-
jowska nagrodziła wykonawców upominkami 
za wkład pracy i zaangażowanie. Wszystkie 
marzanny były piękne!

Na zakończenie pierwszego dnia astrono-
micznej wiosny Maria Swatkowska z dziewczę-
tami z klasy VI przygotowała montaż słowno-
muzyczny, który wprowadził nas w prawdziwy 
wiosenny nastrój.

Na wesoło

Jak wszystkim wiadomo, 21 marca to nie 
tylko pierwszy Dzień Wiosny, ale także Dzień 
Wagarowicza.

W tym roku dzień ten obchodzono w Szkole 
Podstawowej w Rząsinach w sposób wyjątko-
wy, zapraszając na wagary nie tylko uczniów  
i pracowników szkoły, ale także radnych Rady 
Miejskiej i członków zarządu „Stowarzyszenia 
na Rzecz Rozwoju Wsi Rząsiny”. Spośród 
zaproszonych radnych na wagary przybyli: 
Robert Skrzypek, Urszula Maga, Dariusz Woj-

ciechowski i Witold Mikos. Byli także: sołtys 
Wolbromowa Edward Kumoś, prezes stowa-
rzyszenia i sołtys Rząsin Stanisław Czajewicz 
oraz członkowie zarządu: Ryszard Szymanel, 
Grażyna Chomontowska, Zbigniew Grodecki  
i Małgorzata Zaparta.

Po przemarszu przez wieś z marzanną  
i gaikami, odbyło się ognisko z pieczeniem 
kiełbasek. Miała miejsce także część arty-
styczna przygotowana przez najmłodszych. 
Nie zabrakło również konkursów ze słodkimi 
nagrodami.

Zaproszonym gościom wręczono w imieniu 
uczniów, nauczycieli, rodziców oraz miesz-
kańców Rząsin i Wolbromowa podziękowanie 
za uchwałę przedłużająca działalność szkoły. 
Dzień Wagarowicza udał się wyjątkowo, tym 
bardziej, że pogoda była naprawdę wiosenna.

Wagary w Rząsinach

D.W.

W bibliotece
w Uboczu

W marcu Filia Biblioteki w Uboczu powi-
tała wiosnę. Niestety, pogoda w tym dniu nie 
sprzyjała, ale humory dzieciom dopisywały. 
Pożegnały wykonaną przez siebie marzannę, 
a powitały kwiecisty gaik. Dzień ten przebie-
gał w wesołej atmosferze przy interesujących 
zabawach, konkursach oraz czytaniu wierszy 
o tematyce wiosennej. Uwieńczony został pie-
czoną kiełbaską oraz słodkim ciasteczkiem.

8 marca, jak nakazuje tradycja Dnia Ko-
biet, Klub Seniora działający przy bibliotece 
zorganizował święto pań. Zaprosiliśmy zespół 
GRYFOWIANIE oraz naszą sołtys – Marzenę 
Herdzik. Serdecznie dziękujemy gościom za za-
szczycenie nas swoją obecnością. Koło biblio-
teczne wykonało upominki, które wręczył mały 
mężczyzna składając solenizantkom szczere 
życzenia. Wszyscy bawiliśmy się wyśmieni-
cie przy muzyce i tańcach oraz poczęstunku. 
Jak biesiada to biesiada! Kilka naszych senio-
rek  włączyło się do zespołu i mieliśmy okazję 
posłuchać ich repertuaru wykonanego już  
w nowym składzie. Życzymy powodzenia !

Dzień Kobiet u seniorek

Biblioteczne wiosny powitanie

A.C. Joanna Czerwiec
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Wieści z sołectw
Proszówka

8 marca jak już od lat w Świetlicy Wiejskiej 
spotkały się kobiety przyniosły ciasto. Opiekun 
świetlicy przygotował herbatkę, sołtys wraz  
z zastępcą  naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Proszówce Józefem Staszkiewiczem rozdali 
kobietom kwiatki a mężczyźni z zespołu Sołtysowe 
Gryfinki zaśpiewali kilka piosenek i tak przy dźwię-
kach muzyki ludowej miło spędziliśmy czas.

***
Tego roku na feriach zimowych nie było śnie-

gu, a więc nie można było zorganizować kuligu. 
Tydzień po feriach w niedzielę 6 marca  Rada 
Sołecka zorganizowała  dla dzieci z Proszówki 
spotkanie przy ognisku. Wspólnie piekliśmy 
kiełbaski  sponsorowane przez Zakłady Mięsne 
Darka i Marka Niebieszczańskich oraz Radę Sołe-
cką. Wszyscy  się świetnie bawili. Dorośli również 
uczestniczyli w ognisku. Bardzo przyjemnie spę-
dziliśmy niedzielne popołudnie. Pogoda wspaniale 
dopisała, wszyscy rozeszli się w bardzo dobrym 
nastroju.

 PODZIĘKOWANIA
Sołtysowe Gryfinki bardzo serdecznie dzię-

kują Dariuszowi Niebieszczańskiemu za busa 
na wyjazd do Rząsin na karnawał ludowy.

***
Sołtys,  rada sołecka i dzieci dziękują Da-

riuszowi i Markowi Niebieszczańskim za 
kiełbaski na ognisko. 

***
Sołtys sołectwa Proszówka bardzo ser-

decznie dziękuje Pani Sylwii Wróblewskiej 
– dyrektor generalnej firmy FF „Polmex” za 
wykonanie nieodpłatnie dwóch tablic informa-
cyjnych.

Informacje z PZD

5 marca – w Wieży w świetlicy wiejskiej odbyło 
się spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia 
Święta Kobiet na którym prezentował się zespół 
ludowy „Sołtysowe Gryfinki” z Proszówki. Ze-
spół dziękuje organizatorom za zaproszenie. 
4-5 kwietnia – w Gryfowie Śląskim w M-GOK 
odbyło się szkolenie dla rolników z gmin 
Lubomierz, Gryfów Śląski i Mirsk. Temat spot-
kania to „Dopłaty bezpośrednie a Zasada Wza-
jemnej Zgodności w gospodarstwach rolnych 
województwa dolnośląskiego”
16 kwietnia – w Radoniowie już VIII Powiatowy 
Konkurs Dekoracji Wielkanocnych. Regulaminy 
i karty zgłoszenia do pobrania w ODR Gryfów 
Śląski, ul. Rynek 1 (wejście od strony taxi)  
i w OKiS w Lubomierzu. Organizatorzy zapra-
szają do udziału. Więcej informacji pod nume-
rem telefonu +75 78-11-264.
16 kwietnia – we Wrocławiu w Centrum Han-
dlowym „Arkady” dla Kół Gospodyń Wiejskich 
odbędą się prezentacje Tradycyjnych Stołów 
Wielkanocnych – Dolny Śląsk 2011. Podczas 
imprezy zostanie przeprowadzony konkurs na 
palmę i pisankę.

Jan August

Wydarzenia

3 kwietnia w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych w Ratuszu odbyły się wybory 
delegatów do Powiatowej Rady Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Na dwa miejsca kandydowały dwie 
osoby: Tadeusz Krawczyk i Piotr Stypułkowski. Spośród 695 uprawnionych do głosowania udział 
w wzięły 22 osoby (3% uprawnionych). Delegatami zostali wybrani ww. panowie. Do 23 kwietnia 
2011 r. odbędą się zebrania Rad Powiatowych, na których zostanie wybrany przewodniczący 
oraz delegat na Walne Zgromadzenie Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu. Wybranym 
delegatom życzymy sukcesów w służbie dolnośląskiej wsi.

Wybory delegatów

Środowisko weterynaryjne powiatu lwówe-
ckiego wraz z rolnikami gmin Gryfów i Mirsk 
poniosło bolesną stratę. 20 marca zmarł nagle 
lekarz weterynarii Wojciech Zięba. Ceremonia 
pogrzebowa odbyła się 24 marca na nowym 
cmentarzu w Gryfowie. 

Wojciech Zięba urodził się 9 lipca 1954 r.  
w Wałbrzychu. W 1979 r. ukończył studia na 
Wydziale Weterynaryjnym Akademii Rolni-
czej we Wrocławiu. Prace zawodową rozpoczął  
8 października 1979 r. w Wojewódzkim Zakła-
dzie Weterynarii w Jeleniej Górze, na stanowisku 
stażysty, a następnie ordynatora w Państwowym 
Zakładzie Leczenia Zwierząt w Lwówku Ślaskim, 
a później w PZLZ w Lubomierzu. Od 3 listopada 
1988 r. był kierownikiem PZLZ w Mirsku i na tym 
stanowisku pracował do czasu reorganizacji służby 

weterynaryjnej tj. do 1990 r. W 1990 r. rozpoczął 
prywatną praktykę w Zakładzie Leczenia Zwierząt 
w Mirsku. W roku 2005 otworzył gabinet obsłu-
gujący Gryfów Śląski oraz Mirsk. Jego działalność 
zawodowa obejmowała ochronę zdrowia zwierząt, 
weterynaryjną ochronę zdrowia publicznego oraz 
środowiska. Oprócz prywatnej działalności wyko-
nywał również, jako urzędowy lekarz weterynarii, 
zadania Inspekcji Weterynaryjnej. W swojej pracy 
wykazywał się spokojem, rozwagą, zaangażowa-
niem i sumiennym wykonywaniem powierzonych 
zadań. Jego przedwczesna i nagła śmierć sprawiła, 
że straciliśmy cenionego w środowisku i zawsze 
gotowego nieść pomoc lekarza weterynarii. 

Żonie oraz synom Wojciecha Zięby składa-
my serdeczne wyrazy współczucia.

Rolnicy z Gryfowa i okolicznych gmin

Odszedł ceniony lekarz weterynarii

Teresa Polesiak
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Będą przeciwdziałać bezdomności zwierząt
Ruszyły przygotowania do wprowadzenia w gminie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt”. 

30 marca – z inicjatywy radnego Dariusza Wojciechowskiego – rozpoczął pracę zespół mający opracować program, któ-
ry kompleksowo zajmie się problemem bezdomności zwierząt. Obejmie on kontrolę szczepień, sterylizację i znakowanie 
zwierząt oraz przywróci zlikwidowaną przed kilku laty opłatę od posiadania psów. Ponadto znacznie przyczyni się do 
humanitarnego usypiania zwierząt oraz do czystości i porządku na terenie gminy. Gościem inauguracyjnego spotkania był 
powiatowy lekarz weterynarii Ireneusz Hołoga. 

Zanim program zostanie wprowadzony w życie…
Właścicielom psów przypominamy, że podsta-

wowym aktem prawnym regulującym obowiązki 
posiadaczy psów jest uchwała Rady Miejskiej Gminy 
Gryfów Śląski Nr LXXIV/260/06 z dnia 27 września 
2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy i miasta Gryfów Śląski. 
Uchwała w rozdziale IX mówi wyraźnie, że:
• właściciel zobowiązany jest zapewnić pełny nadzór 
i ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone 
przez zwierzę,
• utrzymywanie zwierząt domowych nie może powo-
dować dla innych osób zamieszkujących w nierucho-
mości lub nieruchomościach sąsiednich, uciążliwości 
takich jak hałas, odór itp.,
• zwierzęta domowe (zwłaszcza psy) mogą być 
wyprowadzane wyłącznie pod nadzorem osoby, 
która jest zdolna do kontroli zachowania się zwie-
rzęcia. Pies może być prowadzany tylko na smyczy,  
a w przypadku psów ras średnich, dużych i olbrzy-
mich bądź uznanych za agresywne powinien mieć 
założony kaganiec. Zwolnienie psa ze smyczy do-
zwolone jest jedynie na terenie mało uczęszczanym 
przez ludzi.
• systematyczne szczepienie przeciwko wściekliź-
nie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt zawiera przepisy prawne zwią-
zane z relacjami człowiek – zwierzę uwzględniające 
postanowienia Rady Europy zawarte w jej 32 dyrek-
tywach, w tym dotyczące przewozu zwierząt, handlu 
zwierzętami i obowiązków sanitarnych i epidemiolo-
gicznych.
• właściciel jest zobowiązany do usunięcia nieczysto-

ści spowodowanych przez psa (mandat od 100 do 
500 zł),
Zabrania się wyprowadzania zwierząt na tereny:
• placów zabaw dla dzieci,
• ośrodków szkolno-wychowawczych,
• budynków użyteczności publicznej (w sensie 
dostępności do budynku niezależnie od tytułu włas-
ności),
• kąpielisk i fontann miejskich.

Dodatkowe obowiązki względem właścicie-
li psów wynikają z ustawy o ochronie zwierząt  

a w szczególności z rozporządzenia w sprawie wyka-
zu psów ras uznawanych za agresywne.

Zgodnie z art. 108 Kodeksu wykroczeń: Kto 
szczuje psem człowieka, podlega karze grzywny 
do 1.000 złotych albo karze nagany.

WAŻNE!
Przypominamy o już istniejącym obo-

wiązku szczepienia psów oraz posiadaniu 
w przypadku kontroli Straży Miejskiej 
stosownego zaświadczenia.

Oprac. Krystyna Samborska
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  OGŁOSZENIE
Kierownik budowy z uprawnieniami do kiero-
wania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz 
dużym doświadczeniem zawodowym podejmie nadzór nad praca-
mi przy budowie domków jednorodzinnych i innych obiektów.                            

Tel.: 697-932-875

USŁUGI SPRZĄTANIA        
„AGMAR”

Tel. kontaktowy: 795-624-134
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OGŁOSZENIE
Rodzinne ogrody działkowe 

„Sielanka” ul. Floriańska Wylot 
w Gryfowie Śl. posiadają wolne 
działki (również z altankami). 

Zainteresowanych 
prosimy o kontakt: 
663-374-329 lub na  

ul. Kolejowej 35 (Ewa Zawisza)

WYKONUJEMY:
• CYKLICZNE SPRZĄTANIE 
POMIESZCZEŃ,
• SPRZĄTANIE BIUR 
I MIESZKAŃ,
• PRANIE DYWANÓW  
I TAPICERKI OBICIOWEJ,
• PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, 
• MYCIE OKIEN • SPRZĄTANIE BUDYNKÓW 
I MIESZKAŃ PO REMONTACH • OPIEKA 
NAD NAGROBKAMI NA CMENTARZACH.
Polecamy cykliczne i jednorazowe sprzątanie 
specjalistycznym sprzętem i środkami piorącymi 
renomowanej firmy KÄRCHER.
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Kiedy cała przyroda budzi się do życia, a słońce zaczyna nieśmiało wyglądać 
zza chmur, warto pomyśleć, czy nie podarować sobie i swojemu ciału za-

strzyku wiosennej witalności? Wszystko po to, aby móc w pełni cieszyć się wiosną, a latem dumnie prezentować swoje ciało.

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy WIOSENNĄ PROMOCJĘ NA ZABIEGI:
• Age naprawa „Cofnąć czas” (65 zł) – wygładza zmarszczki mimiczne, przywraca miękkość i elastyczność. 
• Age prewencja – „Zatrzymać młodość” (65 zł) – głęboko nawilża, odżywia, regeneruje. 
• „Oczarować spojrzeniem” (40 zł) – odżywia, regeneruje i uelastycznia delikatną skórę wokół oczu.
• Depilacja laserowa IPL wąsik (50 zł) pachy (100 zł) broda (70 zł) bikini (80-200 zł).
• Fotoodmładzanie IPL twarz (200zł) twarz + szyja + dekolt (300zł).
• Leczenie trądziku IPL twarz (150 zł) twarz + dekolt (180 zł) /szczegółowy cennik w studio/.
• „Siła Morskich Alg” (80 zł) – intensywnie ujędrniająca i kształtująca ciało pielęgnacja, przyspieszenie lipolizy, polepszenie struktu-
ry skóry, utrata obwodów ciała, stopniowa redukcja cellulitu.

W naszym Studio możecie Państwo również skorzystać z kompleksowych zabiegów pielęgnacji twarzy oraz całego ciała z użyciem 
profesjonalnego sprzętu:
• LASER IPL+RF / RF (Fale radiowe) Mono i Bipolarne /MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA / MIKRODERMABRAZJA / KAWITACJA / 
MAKIJAŻ PERMANENTNY / KAPSUŁA SPA / DRENAŻ LIMFATYCZNY /

59-620 Gryfów Śląski, ul. Rynek 2
Tel. 723-130-292, 693-658-124

www.studiobeata.eu, e-mail: studio.beata@op.pl

Ponadto:
kosmetyka tradycyjna i lecznicza, zabiegi antycellulitowe i odchudzające, masaże i rytuały SPA, depilacja pastą 
cukrową, kwas pirogronowy, manicure, pedicure, depilacja woskiem, henna, regulacja, masaże itp.

Przyjmujemy zapisy chętnych na jogę, aerobik, pilates, stretching (grupy max 8-10 osobowe)
            W sprzedaży Bony Upominkowe na dowolną kwotę!
                          Dla stałych klientów karty rabatowe i liczne promocje!

Zapraszamy wszystkich miłośników piękna do salonu, gdzie w kameralnym klimacie zadbamy o Państwa relaks i urodę.
bezpłatne konsultacje i porady
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Iście artystyczne wejście w wiosnę zapre-
zentowali uczniowie Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących i Zawodowych w Gryfowie 
Śląskim, którzy pierwszy dzień wiosny uczcili, 
organizując warsztaty artystyczne. 

Każda klasa była przebrana za postacie  
z wybranych lektur szkolnych i miała za zada-
nie odegrać scenkę, charakterystyczną dla da-
nego utworu. Makbet, Krzyżacy, Mały Książę, 
Czerwony Kapturek – to tylko niektóre tytuły, 
z którymi postanowiła zmierzyć się młodzież. 
Teatralnie było już od początku imprezy, kie-
dy to wesoły pochód oryginalnie przebranych 
postaci, przemierzał drogę z budynku przy  
ul. Wojska Polskiego do świetlicy środowisko-
wej, gdzie rozegrało się artystyczno-teatralne 
przedsięwzięcie. 

Redakcja Kuriera Gryfowskiego gratuluje 
nauczycielom ZSOiZ doskonałego pomysłu 
na powitanie wiosny, a młodzieży wspaniałego 
poczucia humoru.

Zapraszamy wszystkich, którzy interesują 
się historią Dolnego Śląska i samego Gryfowa 
Śląskiego do odwiedzenia Kościoła pw. Św. 
Jadwigi w Gryfowie Śląskim. Obecny obiekt 
pochodzi z XVI w.

W samym kościele warta zobaczenia jest 
Kaplica nagrobna rodziny Schaffgotsch z 1545 
r. W kaplicy znajduje się epitafium rodu wykute 
z piaskowca i przedstawia naturalnej wielkości 
całopostaciowe rzeźby zmarłych. Nad nimi tab-
lice, na których są napisy z Biblii oraz łacińskie 
inskrypcje odnoszące się do zmarłych. Poza tym 

„Poznasz przystojnego bruneta” to najnowszy film Woody Allena. Znany reżyser przeniósł się 
do Europy i tutaj właśnie produkuje swoje filmy. Miejscem akcji tych produkcji są znane miasta 
europejskie, jak Barcelona, czy też Londyn. Najnowszy jego film ma być kręcony w Niemczech. 
Jako miejsce akcji brane jest pod uwagę Görlitz. W tym mieście realizowano już wiele filmów, 
między innymi nominowany do Oskara obraz „Lektor”. Tytuł roboczy najnowszego filmu Woody 
Allena, „Nysa moja miłość” to historia niemieckiego celnika, który zakochuje się w przemyt-
niczce papierosów. Papierosy okazują się dynamitem, przeznaczonym dla bliżej nieokreślonej 
organizacji terrorystycznej. Scena finałowa, gdzie celnik (w tej roli Antonio Banderas) biegnie 
za terrorystką, rozgrywa się w wesołym miasteczku. Tutaj producenci filmu, by obniżyć koszty 
produkcji i zaoszczędzić na statystach, zamierzającą nakręcić w Gryfowie Śląskim, wykorzystu-
jąc trwające w tym dniu tj. 11 czerwca Kwisonalia. Rozstawione będą bowiem karuzele, huśtawki 
i bawiące się tłumy ludzi. Jest tylko osobista prośba Woody Allena, by w tym dniu mieszkańcy 
Gryfowa, założyli na głowę zrobione przez siebie z gazet kapelusze. Zbiega się to z organizowa-
nym przez Towarzystwo Miłośników Gryfowa „Dniem Papierowej Czapki”. 

11 czerwca przy stoisku TMG będą robione z gazet przez członków towarzystwa i rozdawane 
dla przybyłych gości z innych miast papierowe kapelusze. Tak więc w drugi dzień Kwisonaliów 
(11.06. 2011 r.) wszyscy obywatele naszego miasta przychodzą w zrobionych z gazet nakryciach 
głowy. Pokażmy, że jesteśmy Europejczykami i dla dobra sztuki filmowej oraz dobrej zabawy, 
gotowi jesteśmy zrobić wszystko. Dla najładniejszego papierowego kapelusza zrobionego z „Zie-
mi Lubańskiej” przewidziano nagrodę niespodziankę.

Dzień Papierowej Czapki Artystyczne 
wejście

Od redakcji:
Powyższy tekst Jasia Wysopala powstał w prima aprilis, lecz autor zawartą w nim wizję traktuje  
bardzo poważnie.

Jan Wysopal

Kaplica nagrobna rodu Schaffgotsch 

epitafium ozdabiają płaskorzeźby męki 
i ukrzyżowania Chrystusa. Jest ono 
polichromowane i pozłacane. Jesienią 
2010 r. została ukończona renowacja 
tak więc możemy podziwiać ją w całej 
okazałości.

Innymi ciekawymi elementami 
wyposażenia są:
• drewniany szafiasty ołtarz z 1606 r., 
wykonany przez mistrza saksońskiego 
Pawła Mayera, niezwykle ciekawy 
ponieważ od strony zewnętrznej nama-
lowane są sceny z życia Najświętszej 
Marii Panny i Chrystusa natomiast 
po otwarciu możemy podziwiać pła-
skorzeźby związane z męką i śmier-
cią Chrystusa. Ołtarz jest zamykany  
w okresie Adwentu i Bożego Narodze-
nia a przez pozostały czas jest otwarty. 

• ambona z 1729 r.
• organy z XVII wieku,
• chrzcielnica z 1578 r.,
• ołtarze boczne z XVII i XVIII wieku,
• sgraffito na suficie nawy głównej.

Codziennie w godzinach 9.00-17.00 jest 
możliwość zobaczenia kaplicy przez okratowane 
drzwi wchodząc do kościoła wejściem bocznym 
od południowej strony. Natomiast wchodząc 
wejściem głównym, zobaczymy nawę główną 
z ołtarzem. Ponadto z historią i opisem kościoła 
zapoznamy się przy wejściu głównym, gdzie 
znajduje się tablica informacyjna. Kościół nie 
jest na co dzień udostępniony dla zwiedzających, 
poza godzinami Mszy Świętych, w związku  
z tym, aby umówić się na zwiedzanie, należy 
skontaktować się z księdzem dziekanem Parafii 
pw. Św. Jadwigi w Gryfowie Śląskim pod nr. tel. 
(75) 78-13-253.

M.

Oprac. Agnieszka Muszka
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