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Miejsko-Gminy Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim składa
serdeczne podziękowania firmie „PRO-BUD” Jana Kowalonka za bezpłatne przekazanie materiałów budowlanych,
dzięki którym będziemy mogli poprawić stan techniczny
budynku ośrodka kultury.

W Młyńsku Rodzinnie
28 czerwca w Młyńsku odbyła się VII już edycja Święta Rodziny. Organizatorem była niezawodna w tej roli sołtys Młyńska Maria Sosnowska
oraz Rada Sołecka w Młyńsku. W kościele pw. św. Józefa Robotnika została
odprawiona przez ks. kanonika Szymona Bajaka uroczysta msza święta w
intencji rodzin. Oprawę muzyczną zapewnił duet państwa Reginy i Mariana
Przybyłowskich. Na zakończenie mszy zaśpiewali oni piosenki o rodzinie
zaś zespół „Sołtysowe Gryfinki” wykonał ulubioną pieśń Jana Pawła II
„Barka”
Część oficjalna odbyła się na placu przed świetlicą, gdzie uroczyście powitała wszystkich i otworzyła Święto sołtys Młyńska. Na uroczystość przybył burmistrz Olgierd Poniźnik, przewodniczący Rady Miejskiej Robert
Skrzypek, sekretarz Jerzy Andrzejczak, skarbnik Anna Jankowska, radny
Jerzy Guzy, dyrektor Biblioteki Publicznej Marzena Wojciechowska, radna
powiatowa Małgorzata Szczepańska oraz wielu innych gości oraz, a raczej
przede wszystkim mieszkańcy Młyńska. Część artystyczną rozpoczął zespół
ludowy z Proszówki „Sołtysowe Gryfinki”. Nutka folkloru w ich wykonaniu
przewijała się dwukrotnie. Jak zawsze niezawodne były dzieci z Młyńska.
W części artystycznej przedstawiły one bajkę „Lokomotywa”. Tekst lekko
zmieniony z podtekstem dotykającym problemów Młyńska. Można było
usłyszeć m.in. takie rymy: choć nie mamy tutaj ładnej świetlicy ani z Proszówki gładkiej, asfaltowej ulicy, tu ludzie pogodni weseli mieszkają do dobrej
zabawy was dziś zapraszają. W długo oklaskiwanym programie wystąpili:
Łukasz Kozubek, Dawid Baszak, Klaudia Bocheńska, Diana Kuchciak, Laura Kuchciak, Zuzanna Sieradzka, Patrycja Ochman oraz Kacper Łukasik.
Kulminacyjnym momentem były potyczki rodzinne, których uczestnicy
musieli wykazać się różnymi umiejętnościami takimi jak: śpiew, taniec,
układanie kompozycji z warzyw, siła mięśni oraz wieloma innymi talentami. I miejsce i puchar ufundowany przez burmistrza Olgierda Poniźnika
wręczono zwycięskiej rodzinie Kuchciaków. II miejsce zdobyła rodzina
Bocheńskich. III miejsce przypadło rodzinie Małków.
Każda z rodzin dostała także upominki od radnej Marty Wilas i sołtys
Młyńska. Nagrodę specjalną w konkurencji kobiet ufundował radny Wieży
Jerzy Guzy.

Eliasz Stec, który przyznał, że swoją formę osiągnął w trakcie ciężkiej pracy
na gospodarce.
Podczas Święta można było zjeść pyszne pierogi, karkówkę i kiełbaski
z grilla. Słynne, podsmażane ruskie pierogi z sosem czosnkowym od lat robią zawrotną karierę wśród gości i zastanawiamy się czy nie powinny zostać
opatentowane jako potrawa z Młyńska rodem. Podczas festynu zorganizowano także tradycyjną loterię fantową i zjeżdżalnię dla dzieci. Całą, jak zawsze udaną i świetnie zorganizowaną imprezę prowadził Mariusz Swastek.
Uwieńczeniem Święta Rodziny 2014 była rodzinna biesiada pod nowym
namiotem, przy nowych ławkach i stołach, trwająca do późnych godzin
nocnych. Dla przybyłych rodzin, a także gości ten dzień był prawdziwie
rodzinnym, radosnym, pełnym niespodzianek świętem. Za zaproszenie
i gościnę serdecznie dziękujemy.
Redakcja

Konkurencją, która wzbudziła wiele emocji były wybory najsilniejszego
mężczyzny Młyńska. Wśród siłaczy najtwardszym zawodnikiem okazał się

PODZIĘKOWANIA

Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w pomoc i organizację Święta
Rodziny. Radnemu Wieży Jerzemu Guzemu składam specjalne podziękowania za pomoc w rozłożeniu namiotu. Sołtys Młyńska Maria Sosnowska
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Izery smakują cały rok
czyli Festyn kulinarny w Rząsinach

Tort piernikowy, mus truskawkowy
z dodatkiem ostrej papryczki, zupa gulaszowa czy likier z aronii - takie i inne specjały
można było spróbować podczas Festynu Kulinarnego "Izery smakują cały rok".
Festyn Kulinarny zorganizowany przez Stowarzyszenie Klub Seniora w Rząsinach, we współpracy
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i Stowarzyszeniem LGD Partnerstwo Izerskie odbył się 6 lipca w Rząsinach. Finansowany był
z funduszu Unii Europejskiej w ramach działania
413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007–2013 w zakresie małych
projektów. W trakcie festynu przeprowadzony został Konkurs Kulinarny z atrakcyjnymi nagrodami,
zakupionymi także z środków UE. Do konkursu
zgłosiły się 4 grupy i 3 osoby indywidualnie. Zaprezentowano 10 potraw, z których komisja konkursowa wybrała 3 nagrodzone.
Warunkiem przystąpienia do Konkursu Kulinarnego było nadesłanie przepisu do książeczki
z przepisami oraz na jego podstawie przygotowanie i efektowne podanie dania finałowego. Dzięki
powstałemu przy okazji imprezy wydawnictwu

Ciekawe kwiaty z warzyw zaprezentowane zostały
przez Klub Seniora działający przy filii Biblioteki
Publicznej w Uboczu, którego opiekunka, bibliotekarka Joanna Czerwiec, chętnie i cierpliwie tłumaczyła sposób wykonania każdej ozdoby. Wszyscy
dobrze bawili się przy występach zespołu Rząsinianki oraz kabaretu Grosik z Nowogrodźca. Strawę duchową uzupełniała cielesna, w postaci smakowitych
kiełbasek z grilla oraz ciast i kawy.
Festyn Kulinarny w Rząsinach to pierwsze tego
typu przedsięwzięcie we wsi. Jego pomysłodawczynią była Dorota Proracka – prezes Stowarzyszenia

Klub Seniora w Rząsinach. Zaangażowana jednak
była cała wieś. Współpracowała m.in. Szkoła Podstawowa im. Alojsa Andrickiego, filia Biblioteki
Publicznej w Rząsinach z bibliotekarką Jadwigą Miłan na czele, zespół folklorystyczny „Rząsinianki” i
wiele, wiele innych osób, którym przypadła do gustu
idea festynu.
Dziękujemy za zaproszenie i gratulujemy ciekawej inicjatywy
Redakcja
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– „Izery smakują cały rok czyli smakołyki nie tylko na obiad” wiele ciekawych przepisów przetrwa
i będzie wykorzystywanych przez młode gospodynie.
W konkursie kolejne miejsca zajęli:
I miejsce – Piotr i Anna Biegusowie „Cynamonowa chata” – za tort piernikowy,
II miejsce – Małgorzata i Bronisław Makuchowscy – za ciasto drożdżowe z rodzynką, rabarbarem
i jagodą,
III miejsce – panie z Klubu Seniora działającego
przy filii Biblioteki Publicznej w Uboczu - za zupę
gulaszową.
Wyróżniono ponadto dania przygotowane przez
Koło Gospodyń Wiejskich w Rząsinach i dania Klubu Seniora "Bielany" z Biedrzychowic.
W jury konkursu zasiadali: Krystyna Piotrowicz,
Anna Czajewicz oraz Andrzej Midek.
W Festynie wzięli udział mieszkańcy Rząsin,
Olszyny, Ubocza i Wieży, a także osoby pochodzące
z Görlitz i okolicznych miejscowości, w każdej kategorii wiekowej.
Przygotowano również kącik dla dzieci, w którym pani Halina Kocjan malowała buźki i najmłodsi
uczestnicy mogli przemienić się na chwilę w pirata
lub kotka. Zachwyt wzbudzały nie tylko potrawy, ale
również dekoracje wykonane przez wystawiających.
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Serdeczne dziękuję burmistrzowi
Olgierdowi Poniźnikowi za pomoc w organizacji festynu kulinarnego.
Dorota Proracka

Rowerowe zmagania w Proszówce
W niedzielny poranek 29 czerwca 2014r. zawodnicy licencjonowani i niezrzeszeni, łącznie
115 osób, na trasie długości 11,5 km Gryfów
Śl. - Brzeziniec – Proszówka, z metą na Górze
Św. Anny przy Kaplicy Leopolda, rywalizowali
w Mistrzostwach Dolnego Śląska MTB w jeździe
indywidualnej na czas. Zawody były jednocześnie
już VI wyścigiem kolarskim o Puchar Św. Anny
z Proszówki organizowanym przez Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki we współpracy
z Urzędem Gminy i Miasta Gryfów Śląski na czele
z Burmistrzem Olgierdem Poniźnik, Radą Sołecką
Proszówka na czele z Sołtysem Janem Augustem,
OSP Proszówka i Brzeziniec.
Biuro zawodów wyjątkowo w tym roku dzięki
uprzejmości Dyrektora Dariusza Zatońskiego
zorganizowane zostało na parkingu przy Szkole
Podstawowej w Gryfowie. Od godz. 8.00 auta Klubów Rowerowych z województwa dolnośląskiego
szturmowały bramę wjazdową w celu dokonania
zapisu swoich zawodników. Po godz. 10.00 sędzia
główny Wiesław Kucab dokonał rozpoczęcia
wyścigu – honorowym startem wszystkich 115
zawodników w asyście Policji i Straży Miejskiej
z Gryfowa Śląskiego oraz Strażaków z OSP Proszówka i Brzeziniec. Tradycyjnie na rozwidleniu
dróg przy budynku firmy HORNER co minutę
indywidualnie startowali zawodnicy na trasę
przejazdu, za udostępnienie i organizację miejsca
bardzo dziękujemy Ryszardowi Sawczakowi.
Dużym zaskoczeniem była niewielka różnica
czasowa zwycięzców zmagań rowerowych. Spośród 81 kolarzy zrzeszonych w klubach najlepszy
czas uzyskał w Mistrzostwach Dolnego Śląska
Bartłomiej Iwański z UKS Centrum Sport Wąs
Nowa Ruda (25.06.15). W nagrodę otrzymał
puchar ufundowany przez Burmistrza Gryfowa
oraz bon o wartości 400zł do realizacji w sklepie
Firmowym QUEST w Jeleniej Górze. Natomiast
wśród 34 kolarzy bez licencji w VI Wyścigu MTB
najlepszy czas wypracował Szymon Figurski z
Gryfowa (26.33.21). W nagrodę wręczony został
puchar ufundowany przez Radnego Rady Miejskiej Jerzego Guzego oraz bon o wartości 400zł
do realizacji w sklepie Firmowym QUEST w Jele-

niej Górze. Różnica czasowa między zawodnikami to tylko (1.27.06). Gratulujemy zwycięzcom,
a szczególnie Szymonowi za tak dobry czasu
przejazdu.
Do wystartowania w wyścigu oprócz zawodników z klubów rowerowych zdecydowali się
też pasjonaci dwóch kółek z Gminy Gryfów Śl.
uzyskując czas przejazdu: Grzegorz Kołodziej
(31.19.96), Paweł Magier (34.12.95), Dominik Makarewicz (37.55.46), Zdzisław Figurski
(39.02.73), Jakub Rogulski (1.03.01.90). Dodatkową atrakcją była nagroda specjalna bony o
wartości 200 zł każdy do realizacji w sklepie Firmowym QUEST w Jeleniej Górze, rozlosowane
wśród wszystkich uczestników zmagań rowerowych. Szczęście uśmiechnęło się do Sary Tonder
z MKS Karolina Jaworzyna Śl. i Krzysztofa Kolak
z Dębowego Gaju.
Dla dzieci i młodzieży niebiorących udziału w

wyścigu kolarskim zorganizowano pod Kapliczką Leopolda „Piknik Edukacyjny” mający na celu
najmłodszym uczestnikom wpojenie zasad bezpieczeństwa na drodze. Dzieci i młodzież miały
okazję poznać lub przypomnieć przepisy ruchu
drogowego podczas rozwiązywania różnego rodzaju rebusów, krzyżówek i łamigłówek. Piknik
przygotowały: Magdalena August, Dagmara
Karpowicz Pamela Trubisz. W tym miejscu należy podziękować sponsorom nagród-upominków
dla uczestników: TAURON Lubań, Bank BGŻ
Gryfów, SKOK Stefczyka Gryfów.
Dodatkowo na wszystkich uczestników i kibiców na Górze św. Anny przy kapliczce Leopolda
przygotowany został punkt gastronomiczny, na
zmęczonych kolarzy czekały kiełbaski z grilla
oraz napoje chłodzące.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom zawodów rowerowych, ale przede wszystkim ogromne podziękowania kierujemy do osób, instytucji
i przedsiębiorstw bez których pomocy nie udało
by się nam już po raz kolejny zorganizować
imprezy na tak dużą skalę: Zakłady Mięsne Niebieszczańscy z Proszówki, Piekarnia Cukiernia
Państwa Horbacz z Gryfowa, Przedsiębiorstwo
Handlowe Państwa Sawczak i Kowalskich z Gryfowa, Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śl., Firma Usługi
Transportowe Mariusz Kordula z Olszyn, Agencja Ubezpieczeniowa „Bezpieczna Przyszłość”
Andrzej Adamczuk, Poligrafia DUMA DRUK
Lubań Tadeusz Duma, Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego, Firma Budowlana z Proszówki „SIMBUD” Robert Karpowicz,
Firma z Proszówki ABI-POL Janusz Niebieszczański, PAS-TRANS Auto Serwis Ubocze Zdzisław Pastuch, Sklep z materiałami budowlanymi
EL-STAN Stanisław Fronc, Podziękowania składamy mieszkańcom Proszówki i ludziom dobrej
woli, którzy zaangażowali się w przygotowania i
organizację VI edycji wyścigu. Już dziś zapraszamy za rok na kolejną.
Anna Zawisza-Paliwoda
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Absolutorium jednogłośnie
30 czerwca w sali posiedzeń gryfowskiego ratusza miała miejsce ostatnia,
przedwakacyjna sesja Rady Miejskiej, która była poświęcona absolutorium
i gospodarce odpadami. Rozpoczęła się ona jednak od podziękowań i gratulacji. Burmistrz Olgierd Poniźnik, jako pierwszej wręczył list gratulacyjny
pani Feliksie Cierlik z Rząsin, laureatce I nagrody w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. W pełnym
uznania liście znalazły się m.in. takie słowa: „...Pani utwory popularyzujące
śpiew ludowy, dobór repertuaru, cechy regionalnego stylu, wysoki poziom
artystyczny, uzyskały aprobatę jurorów oraz publiczności i przyczyniły się do
zdobycia I miejsca w kategorii solistów. Jest to wspaniała promocja naszej
Gminy i Miasta, za co bardzo serdecznie dziękujemy i życzymy kolejnych sukcesów artystycznych oraz dużo sił i dużo, dużo dobrego zdrowia....”

Podczas sesji dokonano oceny realizacji gospodarki odpadami w gminie
Gryfów Śl., której najważniejsze założenia zaprezentowała Krystyna Samborska – inspektor ds. gospodarki odpadami. W spotkaniu udział wziął
także Wiesław Gierus – prezes zarządu Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „IZERY” sp. z o.o. oraz Jan Sajan dyrektor ds. techniczno-eksploatacyjnych Zakładu Usług Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu
i kierownik Paweł Drobnicki z lubańskiego Centrum Utylizacji Odpadów.
Przedstawiono problemy oraz efekty, jakie przyniósł w ciągu minionego
roku nowy system gospodarowania odpadami.

Głównym punktem sesji było przedstawienie sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia
komunalnego, które zaprezentował burmistrz Olgierd Poniźnik i Anna
Jankowska – skarbnik gminy. Przedstawiono także stanowiska komisji
i radnych oraz uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej. Radni jednogłośnie podjęli decyzję o przyjęciu sprawozdania i udzielili burmistrzowi
Olgierdowi Poniźnikowi absolutorium.

KOMUNIKAT

Feliksa Cierlik urodziła się w 1932 roku i pochodzi z grupy polskich
reemigrantów z Bośni. Jej rodzice wywodzili się z terenów Lubelszczyzny
(matka) i Podola (ojciec). W 1946 roku przybyła wraz z rodziną na Dolny Śląsk – do Rząsin, gdzie zamieszkuje do dziś. Pani Feliksa w kategorii:
soliści-śpiewacy I miejsce wyśpiewała trzema pieśniami:„Pod Krakowem
czarna rola”, „Ide ja se ide z rozkoszy na bide” oraz „Z raju pięknego miasta”.
Kolejne podziękowania uroczyście wręczono st. kpt. Ryszardowi
Kaszubie (fot. na dole) – byłemu zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Lwówku Śląskim – w związku z odejściem na emeryturę. W imieniu władz samorządowych Gminy i Miasta Gryfów Śląski, burmistrz Olgierd Poniźnik podziękował za wieloletnią, wszechstronną, niezwykle
owocną i pełną sukcesów współpracę z gryfowskim samorządem i gryfowskimi
strażakami, czego efektem było przyznanie w 2007 roku nowego samochodu
gaśniczo-ratowniczego. Burmistrz złożył świeżo upieczonemu emerytowi
życzenia dobrego zdrowia, spełnienia planów, szczęścia w życiu osobistym
i wszelkiej pomyślności na zasłużonym, emerytalnym odpoczynku.

Uprzejmie informuję, że w okresie funkcjonowania stałego dyżuru Urzędu wprowadzonego przez Burmistrza Gminy i Miasta
Gryfów Śląski w związku z różnymi zdarzeniami kryzysowymi
(powódź, wichura, katastrofa itp.) uruchomiony zostaje telefon
alarmowy 75 78 11 417, na który proszę zgłaszać sprawy związane
tylko z w/w zdarzeniami kryzysowymi. Telefon ten został zamieszczony na głównej stronie internetowej www.gryfow.pl

Oferta bezpłatnych kursów

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż na podstawie umów
zawartych z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy we Wrocławiu
obecnie realizujemy projekty finansowane z Europejskiego Funduszu
Społecznego skierowane do osób pozostających bez zatrudnienia, jak
i pracujących i niepełnosprawnych lub nieposiadających takiego orzeczenia. Zwracamy się z prośbą o nawiązanie współpracy umożliwiającej rozpowszechnienie informacji o kursach oraz pozyskanie grup docelowych.
Obecnie w ramach projektu „Bez Barier II-szkolenia ICT dla osób niepełnosprawnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego prowadzimy rekrutację na bezpłatne kursy komputerowe dla
osób niepełnosprawnych z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz
dla osób nieposiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
Zakres godzinowy kursu komputerowego z certyfikatem ECDL Start
– poziom podstawowy to 60 godzin, natomiast kursu z certyfikatem
ECDL Core – poziom zaawansowany to 100 godzin.
Sekretarz Gminy Jerzy Andrzejczak

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
2014 znajdują się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i
Miasta Gryfów Śląski oraz na stronie internetowej www.gryfow.pl
i www.bip.gryfow.pl na zakładce nieruchomości.
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Letnie inwestycje
Przebudowa
nawierzchni płyty rynku

Prace konserwatorskie przy
zabytkowej fontannie z 1908 r.

Wraz z przebudową płyty rynku rozpoczęły się prace renowacyjne
gryfowskiej fontanny, których zakres obejmuje m.in.: sporządzenie dokumentacji fotograficzno-rysunkowej, wykonanie badań specjalistycznych:
pobranie próbek na ilościową i jakościową zawartość soli, usunięcie wtórnego wypełnienia wnętrza fontanny, rozebranie zewnętrznej podmurówki
cokołowej partii cembrowiny, wykonanie nowego uszczelnienia fontanny
oraz prace konserwatorskie przy kamiennych elementach fontanny oraz
detalach z brązu.

Z początkiem każdego miesiąca począwszy od maja 2014 r., rozmachu
nabierają prace remontowe nawierzchni płyty rynku w Gryfowie Śląskim.
W przeciągu dwóch miesięcy firma „Axyo.pl” Sp. z o.o. z Podgórzyna,
zgodnie z przyjętymi założeniami projektowymi, wymieniła wszystkie sieci
znajdujące się pod główną płytą gryfowskiego rynku tj. sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, sieć wodociągowa oraz rozprowadzono instalację
elektryczną na potrzeby zasilania lamp ulicznych stylizowanych historycznie oraz związanych z dodatkową iluminacją Ratusza i fontanny.

Za ich wykonanie odpowiedzialna jest firma „TERRA TEMPUS” Sp.
z o.o. z Wrocławia. Całkowity koszt renowacji fontanny to: 105 904,78 zł
(słownie: sto pięć tysięcy dziewięćset cztery złote, 78/100) z czego 50 000,00
zł stanowi dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Przebudowa drogi dojazdowej
do gruntów rolnych w Wieży
Ponadto po konsultacjach z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w związku z odkryciem fragmentów poniemieckiego bruku, który
znajdował się pod płytami lastrykowymi uznano, że jego elementy zostaną
wkomponowane w ciąg jezdny znajdujący się w północnej części Rynku.
Całkowity koszt zadania wyniesie: 849 500,04 zł (słownie: osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych, 04/100) Termin zakończenia robót
– 30 września 2014 r.

W dniu 3 lipca 2014 r. podpisano umowę na wykonanie przebudowy
drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wieża o długości
1 km. Prace budowlane będzie prowadziło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jałowca. Wartość prac to: 344 813,90 zł (słownie: trzysta czterdzieści
cztery tysiące osiemset trzynaście złotych, 90/100). Zakres prac obejmuje
m.in.: wykonanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej, przebudowę
przepustów, wycinkę krzaków oraz odmulenie rowu. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
w kwocie 302 000,00 zł (słownie: trzysta dwa tysiące złotych, 00/100).

Nowe nawierzchnie drogowe
W minionym tygodniu marszałek województwa dolnośląskiego Cezary
Przybylski spotkał się z przedstawicielami krajów: pardubickiego, liberackiego, ołomunieckiego i kralowohradeckiego. Strony podpisały wnioski
o dofinansowanie wspólnych projektów drogowych w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej w latach 2014-2020. Dzięki
dotacji unijnej ma być zmodernizowana sieć dróg regionalnych w pasie
Sudetów – w sumie prawie 194 km. Dzięki temu okoliczne atrakcje będą
bardziej dostępne dla turystów.
W planie remontów znalazły się także drogi prowadzące do naszej gminy, trasy od zamku Frydland do zamku Czocha. Po polskiej stronie planowana jest naprawa dróg wojewódzkich nr 358 (Platerówka – Świecie),
nr 360 (Gryfów Śląski – Świecie) i nr 361 (Proszówka – Czerniawa – granica państwa). To w sumie około 43 km.
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Przebudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwadniania
na ul. 7-Dywizji w Gryfowie Śląskim
Dobiegają końca prace remontowe związane z przebudową nawierzchni na ul. 7-Dywizji w Gryfowie Śląskim. Dotychczas dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym zakończono prace związane z przebudową kanalizacji deszczowej o średnicy wewnętrznej 300 mm. Dla zapewnienia czystości
wód opadowych odprowadzanych z powierzchni drogi i placów posesji wbudowano na końcu kolektora odstojnik wirowy i separator substancji ropopochodnych. Ponadto wykonano poszczególne warstwy konstrukcyjne drogi tj. warstwa odcinająca z piasku i pospółki, podbudowa tłuczniowa. Osadzono
również krawężniki po obu stronach jezdni. Do wykonania pozostała jeszcze nawierzchnia jezdni z masy mineralno-bitumiczej oraz chodnik z kostki
betonowej. Wykonawcą prac jest firma „HEMAX” Henryk Wasilewski z Mirska. Środki finansowe na realizację inwestycji w kwocie 885 016,00 zł (słownie:
osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy szesnaście złotych, 00/100) pozyskano z budżetu państwa w ramach funduszy przeznaczonych na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych.

Remont świetlic wiejskich
w miejscowościach Rząsiny i Krzewie Wielkie
Dzięki pozyskaniu środków finansowych z Europejskiego Funduszu
Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary
wiejskie – w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013., dobiegły końca
prace remontowe świetlicy wiejskiej w Krzewiu Wielkim, których zakres
obejmował m.in.: wyminę pokrycia dachu oraz z opierzeniem i przemurowaniem kominów, naprawę konstrukcji dachu wraz z klamrowaniem ścian,
wykonanie nowych tynków zewnętrznych (elewacja), wykonanie drenażu
opaskowego (odwodnienie budynku). Ponadto dobiegają końca prace re-

montowe świetlicy wiejskiej w Rząsinach, których zakres robót jest tożsamy
z pracami wykonanymi na świetlicy wiejskiej w Krzewiu Wielkim z zaznaczeniem dość istotnej różnicy, jakimi były prace remontowe wewnątrz
budynku tj. przebudowa jednego z pomieszczeń wewnętrznych na parterze
świetlicy, skucie tynków wewnętrznych wraz z malowaniem ścian, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
W obu przypadkach prace wykonywała firma „EL-Stan” z Gryfowa Śląskiego. Łączna wartość tych dwóch zadań wyniesie: 380 247,95 zł (słownie:
trzysta osiemdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych, 95/100).

Świetlica w Rząsinach (fot. Jadwiga Miłan)
Świetlica w Krzewiu Wielkim
Opracował Bartłomiej Cybulski
– Inspektor ds. inwestycji i infrastruktury
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INFORMATOR POWIATOWY
Geocaching – dowiedz się więcej!
Choć słowo z tytułu brzmi zagadkowo, to kryje się w nim coś, co
dla wielu będzie wielką przygodą. W
skrócie: geocaching to gra terenowa
polegająca na szukaniu skarbów przy
pomocy urządzeń GPS. Uczestnicy
zabawy podążają do miejsca określonego przez współrzędne geograficzne
i tam starają się odnaleźć skrytkę
geocache (pojemnik) ukrytą w tym
miejscu. W pojemniku znaleźć można wiele ciekawych rzeczy, w każdym
jest tzw. logbook, czyli miejsce na
wpisy, że właśnie my znaleźliśmy
skrytkę, są przedmioty „na wymianę” – możemy wziąć coś ze skrytki,
ale musimy zostawić coś w zamian,
są przedmioty podróżne…. ale o tym
i o innych rzeczach lepiej przeczytać
na ogólnoświatowej stronie www.
geocaching.com lub sprawdzić samemu.
W wielu wypadkach okazuje się,
że włączenie się do zabawy otwiera
oczy na świat dotychczas ukryty, który pozwala nam cofnąć się do dzie-

ciństwa, poznać ludzi z całego świata,
być w gronie „wtajemniczonych”,
którzy wiedzą, że na szczycie góry, w
drzewie, pod kamieniem, na szlaku
jest jeszcze coś, ukryte przed wzrokiem „zwykłego turysty”. Skrytki są
wszędzie, wybierasz się nad morze
czy w góry, wiele z nich jest na Twojej
trasie. Możesz zakładać też własne
skrytki i sprawić radość ludziom
z całego świata.
Powiat Lwówecki włączył się do
zabawy i przygotował dla Ciebie 101
nowych skrytek. Świetna zabawa
w każdym wieku, weź GPS-a, wygodne buty i wyrusz po przygodę. To
bliżej niż myślisz. Dołącz do milionów poszukiwaczy na całym świecie
i wkręć się w fascynującą zabawę.
Skrytki na terenie powiatu ukryte
są w miejscach atrakcyjnych turystycznie, dzięki nim poznasz historię
tego terenu, odwiedzisz
ciekawe miejsca i poznasz
innych „geocachingowców”.
Jak się w to bawić?
1. Zarejestruj za darmo Konto podstawowe.

2. Wyświetl stronę „Szukaj i chowaj
skrytki".
3. Wpisz swój kod pocztowy i kliknij
przycisk „szukaj”.
4. Wybierz dowolną geoskrytkę z listy
i kliknij na jej nazwę.
5. Wprowadź współrzędne geoskrytki do

swojego urządzenia GPS, np. telefonu.
6. Użyj swojego urządzenia GPS by
znaleźć ukryte geoskrytki.
7. Wpisz się do dziennika i odłóż geoskrytkę na swoje miejsce.
8. Dziel się swoimi przygodami i zdjęciami w sieci.

Auta z naszych ulic
„Autobusy zapłakane deszczem” - tak odruchowo można zanucić słowa znanego przeboju, oglądając stare fotografie z naszego miasteczka. Były to czasy gdy
z rynku odjeżdżały autobusy marki „Sanok” zwane nie wiem czemu krowiakami
i później autobusy marki Jelcz nazwane przez pasażerów ogórkami. Jelcze czasami
ciągnęły za sobą przyczepę, zwłaszcza na trasie do Wrocławia i Jeleniej Góry. Jazda
przyczepą autobusową była nie lada atrakcją, więc głównie w niej jechała młodzież
dojeżdżająca do szkół. W naszym miasteczku królowały też samochody ciężarowe
marki Star i Lublin rozwożące towar po sklepach ale i przewożące „na pace” ludzi.
Wszystkie te auta były w posiadaniu instytucji i przedsiębiorstw państwowych.
Dopiero po 1956 r. pojawiły się w Gryfowie samochody prywatne marki Warszawa i nieśmiało na naszych ulicach pojawiała się „syrenka”. Samochody w tamtych
czasach były drogie i trudno dostępne więc nic dziwnego, że posiadaczami aut
w naszym mieście byli taksówkarze, lekarze, weterynarze i dyrektorzy fabryk. Do
dziś pamiętam przejażdżkę Syrenką, na którą mnie z kolegą zabrał nasz sąsiad dr
Rydzewski. Jego syrenka miała jeszcze drzwi otwierane w kierunku jazdy, przez to
zwana była przez kierowców „kuro-łapkami”. Pamiętam też zachwyty chłopaków
z mojej ulicy nad wartburgiem 311 dr Brzezinki. Z czasem pojawiało się w Gryfowie Śląskim coraz więcej aut, produkcja rosła, wozy taniały i istniały też już giełdy
samochodowe. Po naszych ulicach jeździły już trabanty, skody , dacie i sprowadzane z RFN volkswageny i mercedesy, ale też moskwicze i wołgi. Lata siedemdziesiąt
to lata w którym królują fiaty 125p i fiaty 126p popularne „maluchy”. Czasami
dość humorystycznie wyglądało, gdy z „malucha” wysiadała piękna kobieta
w mini i wysokich szpilkach, trzymająca w rękach długi, gruby, sękaty kij, Śmiało
otwierająca tylną klapę do silnika i tym kijem „odpalająca” swoje auto. Wspomnę
jeszcze dr Kuczyńskiego, który jeździł wołgą i na krótko stał się posiadaczem fiata
125p jeszcze na włoskich podzespołach, ale szybko powrócił do wołgi, bo blacha
tego samochodu jak mówił – „gniotsa nie łamiotsa”.
Dziś samochód nie jest świadectwem statusu materialnego, pozycji społecznej,
ani też celem marzeń młodych chłopców i dziewczyn też. Dziś samochód spowszedniał, to zwyczajne narzędzie pracy, środek transportu. Jest o wiele bardziej
dostępny i tańszy. I gdy dziś, tak sobie krążę autem po gryfowskim rynku, zagryzając wargi i szukając miejsca do parkowania, wspominam stare zdjęcia, czasy,
gdzie nie trzeba było zapinać było pasów, a i paliwo było trochę tańsze. Wracam
z powrotem samochodem do domu i biorę rower – „no i jadę na miasto”.
Jan Wysopal
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Dotacje z UE

Informujemy, że rusza konkurs
o dofinansowanie dla MIKRO, MAŁYCH
I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
w ramach schematu 1.1.A2
„Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające
innowacyjność produktową i procesową
na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)”
Termin ogłoszenia; w połowie lipca 2014
Zakres:
W ramach konkursu refundację mogą otrzymać
wyłączenie projekty polegające na:
√ nabyciu ruchomych środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych,
√ specjalistycznych szkoleniach ściśle związanych z realizacją projektu
√ usługach doradczych związanych z realizacją
projektu
Projekty muszą być realizowane na terenie województwa dolnośląskiego.
Beneficjenci:
√ mali i średni przedsiębiorcy oraz mikroprzedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą
powyżej 2 lat (licząc od dnia uzyskania wpisu do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego do dnia
złożenia wniosku o dofinansowanie projektu
w ramach konkursu oraz prowadzący działalność
gospodarczą w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego.
W przypadku osób fizycznych prowadzących
wspólną działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, aby uznać mikroprzedsiębiorstwo za
podmiot mogący ubiegać się o dofinansowanie
wystarczy aby jeden ze wspólników prowadził
działalność gospodarczą powyżej 2 lat.
Poziom dofinansowania: do 50% wydatków
kwalifikowanych
√ minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000,00 PLN;
√ maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 1 600 000,00 PLN;
Firmy zainteresowane ubieganiem się o dotację z Unii Europejskiej w tych lub w kolejnych
konkursach proszone są o wypełnienie krótkiej
ankiety na stronie:
http://www.aiir.pl/ankieta
Dokonamy bezpłatnych analiz i poinformujemy
Państwa o możliwościach uzyskania dotacji.
Zapraszam do współpracy i pozyskiwania
funduszy unijnych
Agencja Informatyzacji i Rozwoju
- bezzwrotne dotacje z UE
- analizy, biznesplany
http://www.aiir.pl/
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Wydajemy już Karty Dużej Rodziny!

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie
od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie,
każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku
życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie
do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne

otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Wniosek wydanie Karty Dużej
Rodziny składa się w gminie odpowiadającej
miejscu zamieszkania.
Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Uprawnienia obejmować będą
przede wszystkim na: tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną itp.
Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje
publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni.
Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.
Lista instytucji i firm, które oferują zniżki dla
okazicieli Karty dostępna jest na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl. Będzie ona aktualizowana na bieżąco.
Realizatorem programu Karta Dużej Rodziny
na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski jest

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w następującym zakresie:
• przyjmowanie wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny,
• potwierdzanie uprawnień do korzystania z instrumentów programu,
• składanie informacji w zakresie ilości wydanych kart.
W celu otrzymania KDR dla uprawnionych
członków rodziny, rodzic/opiekun prawny składa w MOPS Gryfów Śląski, Ubocze 300, (Dział
Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego) wypełniony i podpisany wniosek okazując
oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, do którego dołącza w szczególności:
• w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica –
dokument potwierdzający tożsamość;
• w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku
życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
• w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia- dokument potwierdzający tożsamość oraz
zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej
o planowanym terminie ukończenia nauki
w danej placówce;
• w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku
życia – dokument potwierdzający tożsamość
oraz orzeczenia o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
• w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie
zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej
lub rodzinnym domu dziecka;
• w przypadku osób, o których mowa w art.37
ust.2 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – cyt.
wyżej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym
domu dziecka.
Każda Karta jest imienna. Karta ważna jest
z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym
tożsamość. W przypadku dzieci nie posiadających dokumentu tzw. w wieku przedszkolnym,
Karta jest ważna wraz z Kartą rodzica/opiekuna
lub rodzeństwa z dokumentem potwierdzającym
jego tożsamość.
Wnioski o wydanie KDR można składać:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Poniedziałek od 8.00-16.00
Wtorek od 7.00-12.00
Środa – NIECZYNNE
Czwartek od 7.00-12.00
Piątek od 7.00-12.00
Tel. 75-30-70-445
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szono mieszkańców wsi na szkolny Dzień Ziemi,
w trakcie którego odbyły się zajęcia w klasach wg
scenariuszy zaproponowanych przez Fundację
Arka, pokaz prezentacji na temat szkodliwości
spalania śmieci w piecach domowych, pokaz
prezentacji na temat skutków wypalania traw,
pisanie listów dla Ziemi, sprzątanie wyznaczonych terenów wokół szkoły i na terenie wsi, posadzenie drzewek na terenie szkolnym, śpiewanie
piosenek o tematyce ekologiczno-przyrodniczej,
przesadzanie kwiatów doniczkowych, plewienie
rabatek szkolnych(...).

W SP w Uboczu
Nasz uczeń w finale
ogólnopolskiego konkursu
Na konkurs organizowany w ramach akcji
„Listy dla Ziemi” wpłynęło prawie 900 prac ze
szkół i przedszkoli z całej Polski, z których 150
zostało wybranych do finału. Wśród finalistów
znalazł się uczeń IV kl. Szkoły Podstawowej im.
W. S. Reymonta w Uboczu – Marcel Świdnicki.
Włączając się w Ogólnopolską akcję organizowaną przez Fundację Ekologiczną Arka, polegającą na pisaniu „listów dla Ziemi” w szkole
przeprowadzono szereg działań pod kierunkiem
Alicji Celejowskiej, które przybliżyły uczniom
poważne problemy zagrażające Ziemi oraz sposoby zapobiegania im.
Przeprowadzono m.in. pogadanki z uczniami na temat wpływu czystego powietrza na
zdrowie, odbyło się przedstawienie pt: „O Jasiu
Śmiecialskim”, zorganizowano przemarsz ulicą
wiejską z transparentami i okrzykami informującymi o szkodliwości spalania śmieci w piecach

Drodzy Rodzice

domowych oraz szkodliwości wypalania wczesną wiosną traw. Treści haseł brzmiały: „Palisz
śmieci – trujesz dzieci”, „Kochasz dzieci – nie
pal śmieci”, „Pamiętajcie! Paląc w piecach różne
śmieci – szkodzicie zdrowiu dzieci”, „Palisz gumę
trujesz siebie”. Przeprowadzono także Szkolny
Konkurs Ekologiczno-Przyrodniczy dla klas I-III
i klas I-IV, wykonano gazetki w klasach i plakaty
„Co można spalać w piecach domowych”, „Czego
nie wolno spalać w piecach domowych”. Zapro-

Ogromna ilość zanieczyszczeń trafia
do środowiska na skutek palenia śmieci
w piecach czy ogniskach.
Opadające na powierzchnię Ziemi
szkodliwe pyły zatruwają glebę
i wodę oraz niszczą roślinność.
Podczas spalania uwalnia się wiele
niebezpiecznych związków,
które mają negatywny
wpływ na nasze zdrowie.
Coraz więcej ludzi jest chorych
na różnego rodzaju nowotwory.
Mam nadzieję, że choć trochę
przekonałem Was byście nie palili śmieci.
Zróbcie to dla własnych dzieci.

Marcel Świdnicki

Wycieczka do Wrocławia
Celem wyjazdu było poznanie ciekawych miejsc
wrocławskiego rynku, wizyta w manufakturze
cukierków „Słodkie Czary Mary” i samodzielne
wykonanie przez dzieci lizaków oraz wizyta w Humanitarium, gdzie uczniowie zapoznali się z interaktywną ekspozycją zatytułowaną „Od muzyki do
fizyki” oraz wzięły udział w warsztatach, na których
wykonywały eksperymenty chemiczne.
(…) Na wrocławskim rynku nastąpiło rozdzielenie na dwie grupy i tak, gdy jedna udała się
do manufaktury cukierków, druga obeszła rynek
i wysłuchała ciekawostek o obiektach znajdujących
się w rynku i wokół niego, a swoje zwiedzanie zakończyła na wizycie w McDonaldzie. Po godzinie
nastąpiła zmiana i starsza grupa udała się do manufaktury cukierków, a młodsza ruszyła wokół rynku
słuchając informacji o historii rynku, wrocławskiego ratusza, kamieniczek wokół rynku, a zwłaszcza
słynnych kamienic Jaś i Małgosia w sąsiedztwie
kościoła garnizonowego, oraz z ciekawością poszukiwała krasnoludków – małych rzeźb, z których
słynie Wrocław. Około godziny 12 połączone grupy
udały się w kierunku placu Bema, gdzie oczekiwał
na nas autokar, którym przejechaliśmy na Pracze
Odrzańskie. To tam znajduje się wrocławskie Humanitarium – Ogrody Doświadczeń czyli park rozrywki edukacyjnej. Niebawem po naszym przyjeździe weszliśmy na obiekt wystawienniczy. Wystawa
nosiła tytuł „Play the Music – od fizyki do muzyki”
i prezentowała tajniki fenomenu słuchu, pokazywała jak zbudowane jest ucho ludzkie i jak dzięki jego
właściwościom możemy zanurzyć się w świecie
dźwięku i muzyki. Dzięki interaktywnemu charakterowi eksponatów, każdy mógł samodzielnie wykreować dźwięki i sprawdzić się w roli wykonawcy
i didżeja. Ponadto dzieci wzięły udział w zajęciach
w laboratorium, gdzie samodzielnie wykonywały
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eksperymenty. Zmęczone, ale usatysfakcjonowane
dzieci z radością wsiadły do klimatyzowanego
autokaru i ruszyły w kierunku Ubocza. Niektórzy
narzekali, że nie udało im się wydać wszystkich pieniędzy i z chęcią zajechaliby jeszcze raz do McDonalda, ale okazało się niemożliwe, gdyż z Pracz wjechaliśmy bezpośrednio na wrocławską obwodnicę
a z niej na autostradę i z daleka ominęliśmy bardzo
popularny wśród dzieci bar. Do Ubocza dotarliśmy
około godziny 18, a na dzieci czekali już ich rodzice.
Organizatorem wycieczki była Ewa Milejska.
Wycieczka została dofinansowana przez Radę
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Rodziców. Dzieci ponosiły połowę jej kosztów,
drugą połowę zapłaciła Rada Rodziców za którą
uczestnicy bardzo dziękują.
Ewa Milejska, Alicja Celejowska
Gdy ukaże się ten Kurier Gryfowski, zapewne
połowa wakacji już będzie za nami, pomimo to
– życzymy wszystkim uczniom, by ta druga połowa była ciekawsza, weselsza, pełna wrażeń, bogata w przygody oraz baaaaaardzo bezpieczna.
Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. W. S. Reymonta w Uboczu

W SP w Gryfowie
Podsumowanie całorocznej
pracy uczniów w szkole
podstawowej w Gryfowie
Śląskim w roku
szkolnym 2013/2014
Nasi najzdolniejsi
uczniowie klas VI i III

Nasi absolwenci, którzy osiągnęli wysokie
wyniki w nauce, kończąc szkołę podstawową
z nagrodą.
6a
Aleksander Sieradzki
6b
Kamila Urdas, Jakub Rogólski, Martyna Sokołowska, Kacper Jankowski, Zofia Jakubowska
6c
Michał Augustyn
Pragniemy również podziękować rodzicom
za wieloletnia współpracę i pomoc szkole, zaangażowanie i poświęcony czas:
Dorocie Chorzępie, Barbarze Pasiak, Annie
Tomczyk, Katarzynie Balcerzyk, Oldze Bogdziewicz, Edycie Piwońskiej, Agnieszce Lewandow-

skiej, Katarzynie Buca, Iwonie Urdas, Joannie
Sokołowskiej, Annie Chojnowkiej, Agnieszka
Guzy, Joannie Cejko, Joannie Kuczyńskiej, Joannie Wydra, Agacie Gawlińskiej.
Gratulujemy uczniom klas III ukończenia
pierwszego etapu edukacyjnego z wzorową postawą ucznia:
3a
Jakub Sikorski, Wiktoria Kurec, Oskar Cybulski, Marcela Wnukowicz, Filip Drążek, Mikołaj
Wolar, Anna Majkoś.
3b
Radosław Grzelczak, Simona Reut, Liwia
Woźna, Oskar Pietruszewski, Iwona Stinska,
Wiktoria Wawer.
3c
Kornela Hormańska, Emma Kochman, Jagoda
Iwaniec, Kacper Łukasik, Marcelina Wierzbowska, Jagoda Wyrazik.
Podziękowania za bardzo dobrą współpracę
kierujemy do: Joanny i Łukasza Krasuskich,
Marty i Pawła Hryciew, Jolanty i Przemysława
Sikorskich, Tomasza i Małgorzaty Wnukowicz,
Arkadiusza Cichonia, Moniki Cybulskiej – Dolińskiej, Sylwii Drążek, Arkadiusza Klask, Beaty
Wolar, Anny Więcewicz, Anny Majkoś, Jowity
Małek i Dariusza Kudły, Marzeny Chaczko,
Sylwii i Przemysławowi Krakowskim, Ewie Obłodeckiej, Małgorzacie Poprawie, Annie Wilkiel
– Reut, Dorocie Spiżewskiej, Dorocie Wawer,

W SP w Rząsinach
Naukowcy o zagrożeniach środowiska
1 czerwca uczniowie naszej szkoły wysłuchali wykładu na temat zagrożeń
atmosfery. Prelekcję wygłosił dr Marek Błaś, który przybył do naszej szkoły
z Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego
wraz z prof. Krzysztofem Migałą. Teraz każdy z naszych uczniów wie, jakie
są zagrożenia w regionie granicznym Polska – Saksonia.

Jolancie Woźnej, Małgorzacie Klask, Monice
i Piotrowi Hormańskim, Agnieszce Szałkiewicz,
Iwonie Sieradzkiej, Joannie i Arkadiuszowi Orlita, Aleksandrze Dubiel, Małgorzacie Trzaskoma,
Joannie Mażul.
Prymusem szkoły w roku szkolnym 2013/2014
została Milena Hawryluk z klasy 4 b – średnia
ocen 5,55. Jest to jednocześnie najwyższa średnia
ocen w gminie.
Najlepszymi sportowcami szkoły zostali:
➢ Nicola Piwońska z kl. 6a
➢ Michał Guzy z kl. 6c
Dyrekcja, rada pedagogiczna, rada rodziców i społeczność szkoły podstawowej serdecznie dziękuje naszym sponsorom za ufundowanie nagrody pieniężnej dla prymusa szkoły
i najlepszych sportowców.
Gratulujemy absolwentom ukończenia szkoły
podstawowej, uczniom promocji do klasy programowo wyższej. Idźcie przez życie z takim
zapałem i entuzjazmem jaki czujecie w sercach
kiedy odbieracie świadectwo. Podsycajcie waszą
młodzieńczą świeżość i ciekawość świata, którą
tak łatwo zatracić w codziennym życiu. Nie rezygnujcie z planów i marzeń!
Przed wami dwa miesiące odpoczynku. Życzymy wam udanych wakacji, w których nie
zapomnijcie o bezpieczeństwie podczas wypoczynku.
Samorząd Uczniowski

Pasowanie na czytelnika
W czerwcu uczniowie klasy I SP w Rząsinach zostali pasowani na czytelników. Po zdaniu egzaminu i uroczystym ślubowaniu, pierwszoklasiści
swobodnie mogą korzystać z biblioteki szkolnej.

Spotkanie Szkół Partnerskich – Radwor 2014
12 czerwca odbyło się coroczne spotkanie szkół partnerskich: Rząsiny
– Radwor – Liberec. Uczniowie zwiedzili miejsce, gdzie przebywał patron
szkoły – ks. Alojs Andricki. Odbyły również rozgrywki i zawody sportowe.

Zakończenie roku szkolnego 2013/14

27 czerwca o godzinie 9.00 zabrzmiał ostatni dzwonek w tym roku
szkolnym, a dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rząsinach
nadszedł zasłużony wypoczynek. Wszystkim życzymy udanych wakacji!
Do zobaczenia 1 września w nowym roku szkolnym.
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W Gimnazjum
Wyróżnienie w konkursie wojewódzkim
Konkurs fotograficzny: „Europa inwestująca w obszary wiejskie w
obiektywie” został rozstrzygnięty. Była to V edycja konkursu organizowanego przez Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Jego celem
była promocja działań wdrażanych przez Samorząd Województwa
Dolnośląskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007- 2013 (PROW 2007-2013). Przedmiotem konkursu było wykonanie przez uczniów fotografii promującej inwestycje realizowane w
ramach działań programu PROW na lata 2007-2013 w miejscowościach
wiejskich.
W konkursie wzięli udział uczniowie Gimnazjum w Gryfowie
Śląskim: ➢ Anna Denisienko, Kl. 1B, ➢ Kamil Sieradzki, Kl. 1B,
➢ Agnieszka Tarazewicz, Kl. 2A, ➢ Adrianna Puzyniak, Kl. 2C, ➢ Paulina
Stolarczyk, Kl.3A, ➢ Antonina Karnicka, Kl. 3C
Zgłoszone do konkursu prace były oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Spośród uczestników Jury wyróżniło pracę Pauliny Stolarczyk, której
przyznano wyróżnienie w kategorii szkół gimnazjalnych. Laureatka
odebrała nagrodę 25 czerwca 2014 r.
Agnieszka Burbul

„Pomalujmy ten świat 2014” za nami
Kolejna edycja konkursu Pomalujmy ten
świat, zorganizowana przez Dziecięco-Młodzieżową Pracownię Plastyczną M-GOK w Gryfowie – zakończona. Idea konkursu, to twórcze
kreowanie rzeczywistości wokół siebie. Tej
najbliższej, namacalnej, na wyciągnięcie ręki/
pędzla… Miast ciągle narzekać, młodzi artyści
biorą sprawy w swoje małe dłonie i zmieniają
świat – na lepszy. I, niezależnie od tego, czy jest
to betonowy płot, śmietnik, płyty chodnikowe,
garaże, czy kawałek nieodnowionej elewacji – zawsze chodzi o to samo: by szarość, zaniedbanie,
czy rdzę pokryć kolorem. Takie działanie uczy
odpowiedzialności – dzieła zostają na długo.
Niezmiennie dziękuję rodzicom, opiekunom, za
zaangażowanie, cierpliwość i wyrozumiałość. To
pozwala wierzyć, że jest głęboki sens aktywnych
działań młodych ludzi, którzy kiedyś będą tworzyć własne życie. Dziękuję łaskawej, choć kapryśnej pogodzie, która mimo przelotnych deszczy i
ulewnej burzy, pozwoliła nam dokończyć prace.
Dziękuję Staszkowi Froncowi, właścicielowi firmy El-Stan za, jak co roku, zaopatrzenie nas w

doskonałej jakości farby elewacyjne i pigmenty.
Dziękuję szanownemu jury za wyłonienie zwycięzców. Dziękuję Drodzy Uczestnicy konkursu
za piękne prace!
ms
I nagroda – Żyrafa, Emma Kochman
II nagroda – Łąka, Iwona Matyja
III nagroda – Staw, Zuzanna Wyżykowska

„Pomalujmy ten świat” w Jeleniej Górze

17 czerwca 2014 r. uczestnicy zajęć Dziecięco-Młodzieżowej Pracowni Plastycznej M-GOK, prowadzonej przez instruktora Marzenę Staliś, wyjechali malować do... Jeleniej Góry. Dzięki zaangażowaniu Pana Jacka Jezioro, który poświecił swój czas i zawiózł grupę młodych artystów, możliwa była
realizacja projektu "Pomalujmy ten świat" na terenie kampusu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze. Może kiedyś Julia, Wiktoria, Zuzia, Kuba, albo Piotruś, będą tam studiować?
Kto wie. Tymczasem zrobili to, co potrafią najlepiej – pomalowali ogromne drzwi garażowe, zgodnie
z ideą pomysłu, aby rdzę pokryć kolorami!
ms
Dziękujemy Pani Kamili Biniek za udostępnienie miejsca na terenie uczelni

Nagroda Specjalna – Słońce, Michał Tomal
Jury konkursu:
przewodnicząca – Iwona Tatarczuk, bibliotekarka, z wykształcenia plastyk, Bronisława
Kunkiewicz, wieloletnia bibliotekarka,
Teresa Wolska, pracownik ds. oświaty, UGiM,
Arkadiusz Orlik, pracownik M-GOK

Pilnie poszukujemy
łóżeczka dziecięcego
Osoby, które mogą nieodpłatnie
przekazać je potrzebującej
matce, proszone są o kontakt
z redakcją pod nr tel. 75-78-13-387.

OGŁOSZENIE DROBNE

Sprzedam mieszkanie 33 m2
w Gryfowie Śl. niedaleko centrum miasta.
Mieszkanie w kamienicy dwupiętrowej, w całej
klatce tylko 2 mieszkania. Dodatkowo piwnica.

Cena 42.570 zł. (do negocjacji).

Tel. 792-149-003
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Czytaj i bogać się. Po prostu

Nie o zaletach czytania będzie ten tekst. Przynajmniej nie o tych oczywistych, którymi karmieni jesteśmy od dzieciństwa. Wakacje to naturalny okres do promowania książki. Bombardują
nas kampanie społeczne – aktualnie z udziałem
takich aktorskich tuzów jak Zbigniew Zamachowski czy Jan Nowicki. Choć są efektowne,
to czy efektywne? Pomysł dość kontrowersyjny,
bo tylu ilu zwolenników, ma on i przeciwników.
Tym pierwszym przyświeca zasada, którą streścić
można w krótkim „Lepszy wróbel w garści niż
wróbel na dachu”, ci drudzy wskazują na to, że jeśli już w ogóle wydajemy pieniądze na kampanie
społeczne promujące czytelnictwo, to adresatami
powinny być dzieci, uczniowie szkół podstawowych, bo dla starszych jest już za późno. Nawyk
czytania nie pojawi się raczej jako pokłosie mody
wspieranej przez setki kampanii społecznych.
Nie ma nawet znaczenia, że hasła tychże są coraz
bardziej odważne, zaskakujące. „Czytanie jest
sexy”, „Nie czytasz – nie idę z tobą do łóżka” –
to dwa z nich. Nawyk czytania to wypadkowa
wielu czynników-stopnia wrażliwości, otoczenia,
ale również szczęścia. Jeśli ktoś trafił na książkę,
która odmieniała jego życie, która skutecznie
wciągnęła go w swój wir odpowiednio wcześnie,
pewnie będzie czytał. Do dziś pamiętam swoje
pierwsze przedstawienie teatralne i pewność, że
tu kiedyś wrócę.
Wspierać czytelnictwo warto, to się po prostu
państwu opłaca. To całkiem poważna inwestycja.
Dosłownie. Zauważyły to już nasze władze. Narodowy Program Wspierania Czytelnictwo 2014

– 2020 to niezbity dowód. Zakłada on wydanie
na rozwój czytelnictwa miliarda złotych w ciągu
sześciu lat – 650 milionów z resortu kultury, 350
zaś od beneficjentów programu – samorządów.
Rozumiem, że gminy, powiaty muszą już zapisać
stosowną kwotę w budżecie na 2015 rok. Minister Zdrojewski widzi w tym pomyśle trwałą
inwestycję. Szkoda tylko, że mamy w tej chwili
o połowę mniej bibliotek niż dwadzieścia lat
temu. Te, które pozostały, nie pogardziłyby
zwiększeniem funduszu czytelniczego.
Z jakiego powodu więc czytanie staje się
dziś zajęciem tak pożądanym, że walory jego
dostrzegają wszyscy – od lewa do prawa? Ponieważ książka otwiera umysł. Uczy myślenia.
Jest udowodnione, że ludzie, którzy niewiele mają wspólnego ze słowem pisanym, nie
mają swojego zdania, zdają się w tej materii na
tłum, za którym idą. Samodzielne myślenie
ich męczy. Idąc dalej, ci, którzy czytają, mają
szansę na lepszą pracę, lepsze zarobki, lepsze
życie po prostu. Nieczytający nie będą elastyczni

i samodzielni na rynku pracy. Czytając, poznajemy liczne fabuły, scenariusze, uczymy się inności,
uczymy się współpracować. Profesor E.D. Hirsch,
założyciel amerykańskiej Core Knowledge Fundation, wykazał, że istnieje zależność pomiędzy
bogactwem słownictwa budowanym poprzez
czytanie a wysokością zarobków. Nie dziwią więc
kolejne stwierdzenia – najwięcej czytają najbogatsi – Finowie, Szwedzi, Anglicy. Co prawda,
wyników badań profesora nie należy bezpośrednio przekładać na polskie realia, ponieważ wiele
grup zawodowych docenianych w Stanach Zjednoczonych, delikatnie mówiąc nie cieszy się taką
estymą w naszym kraju. Przenoszenie ich bez tej
refleksji na polskie realia mogłoby prowadzić do
wielu nieporozumień. Chodzi o sam wniosek.
Z badań Biblioteki Narodowej wynika, że
tylko 44% Polaków ma kontakt z jakąkolwiek
książką. To mało. Skoro jednak nawyk ten może
znacząco wspomóc naszą gospodarkę, może
warto go trochę powspierać na wakacjach? Wybierzmy więc dogodny model wakacyjnego czytelnictwa. Są tutaj dwie szkoły. Jedni twierdza, że
to czas na niezobowiązującą, lekką lekturę. Taką,
którą możemy poczytać na plaży, w pociągu.
Inni, przeciwnie – skoro mamy więcej czasu, to
może lepiej poświęcić go na wymagające dzieło,
przez które przegryziemy się bez ograniczeń czasowych. Z punktu widzenia gospodarki metoda
nie ma chyba większego znaczenia. Bez względu
na wszystko, miłej lektury! Bibliotekarze i księgarze już na Was czekają!
Małgorzata Szczepańska

Seryjni włamywacze zatrzymani
Policjanci z Komisariatu Policji w
Gryfowie Śląskim zatrzymali trzech
mężczyzn, którzy mają na swoim
koncie wiele włamań i kradzieży na
terenie Gryfowa.
Na terenie Gryfowa w ostatnim czasie
wzrosła ilość włamań oraz kradzieży mienia.
Wzmocnione patrole policji, kontrole osób
w porze nocnej nie przynosiły rezultatów.
W dalszym ciągu ktoś włamywał się i okradał
mieszkania, budowy, komórki, altanki. Policjanci podejrzewali, iż są to te same osoby, a kradzieże miały wręcz seryjne
działanie.
Policjanci oprócz działań wykrywczych rozpoczęli też działania prewencyjne. Dzielnicowi w każdej rozmowie z obywatelami mieli zwracać uwagę na
zabezpieczanie mienia, uczyć jak prawidłowo zabezpieczyć posesję oraz prosili
o reagowanie na jakiekolwiek wzbudzające podejrzenie działania, a w szczególności u sąsiadów pod ich nieobecność.
Policjanci pionu kryminalnego rozpoczęli zaś zbieranie informacji na temat
osób chcących sprzedać rzeczy pochodzące z kradzieży, przeczesywali skupu
złomu, lombardy, przeglądali aukcje internetowe. Najważniejsze w takie sytuacji dla policjantów jest sprawdzenie każdej informacji nawet drobnej i dla
innych osób mało istotnej.
Ważne jest też działanie samych pokrzywdzonych. Często rozmowa policjantów z sąsiadami, świadkami jest dla tych osób stresująca, nie mogą sobie
przypomnieć szczegółów, boją się kogoś oskarżyć. Niejednokrotnie później
rozmowa z pokrzywdzonym sąsiadem przebiegająca w innej atmosferze wygląda całkiem inaczej, sąsiedzi przypominają sobie szczegóły, że ktoś się kręcił, że
kogoś widzieli wcześniej. I tu ważna jest rola poszkodowanego, który wszelkie
takie informacje i spostrzeżenia przekaże policjantowi prowadzącemu sprawę.
Zadaniem policjantów jest sprawdzenie tych informacji. W dzisiejszych czasach informacja jest największą bronią policjantów i policjanci najlepiej wyposażeni, najsprawniejsi niewiele zdziałają nie posiadając informacji.

I podobnie było w tym przypadku. Przy sprawdzaniu jednej z uzyskanych
informacji policjanci trafi na mężczyzn z Gryfowa i Olszyny którzy "przewijali
im się" w różnych informacjach, jako potencjalni sprawcy. Jak się okazało podejrzenie było trafne.
Zatrzymani mężczyźni 23-, 21- i 17 latek dokonali na terenie Gryfowa
szeregu włamań i kradzieży. Na przełomie kilku miesięcy włamali się do
mieszkań i budynków w budowie skąd skradli min. elektronarzędzia, materiały budowlane a nawet potrafili zdemontować i wynieść ważący ponad 80
kg piec CO o wartości ponad 10 tyś złotych. Kradli wszystko co popadnie
i skąd popadnie. Za sobą mieli niezliczone włamania do altanek ogrodowych
i komórek podwórkowych z których w krótkim czasie na złom wywieźli rzeczy
o wadze ponad 800 kg. W ostatnim czasie pod osłoną nocy po prostu weszli
do studzienki telekomunikacyjnej na jednym z osiedli mieszkaniowych obcięli
i ukradli kilkanaście metrów przewodu telefonicznego by potem w formie
miedzi sprzedać to na skupie złomu pozbawiając kilkanaście domów dostępu
do telefonów i internetu. Nie oszczędzili nawet zabytkowego budynku przedszkola miejskiego, skąd wchodząc po drabinie skradli elementy miedzianego
dachu, jak się później okazało 21 kg, które sprzedali na skupie. Łupem złodziei
padały rowery, drobne elektronarzędzia i inne rzeczy. Jednocześnie złodzieje ci,
w trakcie kradzieży wyrządzali duże szkody i tak np. z pieca CO wartości ponad
10 000 zł po rozebraniu go i uszkodzeniu sprzedali kilka części na kwotę 100 zł
resztę wyrzucili, uszkodzili poszycie dachu zabytkowego budynku przedszkola,
którego odrestaurowanie kosztowało kilkanaście tysięcy złotych, w budynkach
często wyrywali instalację elektryczną i CO tylko po to, by zobaczyć co to jest.
Wartość szacowanych wstępnie strat to ponad 30 tys. złotych.
Na zatrzymaniu samych złodziei działania policjantów się nie skończyły.
Obecnie trwają dalsze czynności zmierzające do zatrzymań osób, które kupowały od złodziei kradzione rzeczy tzw. "paserów" oraz osób mogących ze
złodziejami współpracować. Za popełnienie tych przestępstw mężczyźni odpowiedzą przed Sądem Rejonowym w Lwówku Śląskim i grozić im może za to
kara pozbawienia wolności do 10 lat.
Oficer Prasowy KPP Lwówek Śląski
st.asp. Mateusz Królak
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Strzyżowiec 800-letni
dzeniem mógłby zamawiać u nich Blikle. Bardzo współczujemy jurorom,
którzy musieli oceniać ciasta w konkursie na najlepszy wypiek. Naszym
zdaniem, wybranie najlepszego wśród tylu absolutnych hitów cukierniczych było nie lada wyzwaniem.
Warto jednak wspomnieć, że do tej uroczystości mieszkańcy wsi przygotowywali się kilka lat. Być może to było powodem sukcesu.
Podczas uroczystych obchodów 800-lecia Strzyżowca na scenie wystąpili:zespół „Skauci z Nielestna”, zespół ludowy Bolczowianie z Janowic Wielkich oraz zespół „Bolero” ze Strzyżowca. Grano i tańczono się do białego
rana. Czemu służy organizowanie takich obchodów?
Oprócz popularyzowania wiedzy historycznej, to z pewnością niezwykła okazja do budowania tożsamości lokalnej, do scalania społeczności, bo,
aby zorganizować taką imprezę, trzeba mądrości grupowej. Jak się okazało,
w niej tkwi ogromna siła. Dziękujemy za zaproszenie i czekamy na kolejne
udane rocznice.
Redakcja
Maleńki Strzyżowiec w naszym powiecie był w niedzielę 6 lipca areną
niezwykłych wydarzeń. Wieś obchodziła 800-lecie powstania. Było zarazem swojsko i uroczyście, patriotycznie i międzynarodowo. W maleńkiej
ok. 400 osobowej wiosce zaroiło się od Czechów i Słowaków z miast i wsi
partnerskich oraz wielu znamienitych gości. Na domostwach powiewały
barwne flagi Strzyżowca, wieś była pięknie udekorowana, atmosfera wśród
mieszkańców podniosła, a pogoda jak na zamówienie.
Wioska jest mała, ale ma osobowości, które są jej siłą. Motorem działania, skupiającym wokół siebie zaangażowanych mieszkańców jest Józef
Stanisław Mrówka. To on brawurowo prowadził uroczyste obchody i pewną
ręką rozdawał zadania. Pomimo wielu punktów programu, wszystko odbyło się wręcz perfekcyjnie. Obchody rozpoczęła uroczysta msza święta,
podczas której ksiądz poświęcił sztandar Strzyżowca. Po mszy mieszkańcy
oraz zaproszeni goście w barwnym korowodzie przemaszerowali do miejsca, gdzie został odsłonięty pomnik 800 – lecia. W Alei Przyjaźni zasadzono
drzewka, które mają upamiętniać tę niezwykłą datę i wydarzenia. W chwilę
potem otwarto kolorowy plac zabaw dla dzieci. Istotnym punktem programu było przyznanie tytułu „Honorowy Obywatel Strzyżowca”. Zaproszeni
goście długo gratulowali gospodarzom udanej uroczystości i wręczali okazjonalne upominki.
Po części oficjalnej w świetlicy wiejskiej zorganizowano dla gości poczęstunek, który okazał się niebiańska ucztą. Gospodynie ze Strzyżowca
mogłyby dawać lekcje gotowania i pieczenia Magdzie Gessler. Grochówka
w ich wykonaniu przejdzie do historii polskich kulinariów, a ciasta z powo-
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Źle jest podobać się wszystkim...

Pożegnanie artysty

W lipcu 2014 r. zmarł artysta zamieszkujący w Krzewiu Wielkim
Andrzej Lesław Turek. Urodził się 14 sierpnia 1955 w Głuchołazach.
Gryfowianie mieli okazję zapoznać się z jego twórczością podczas wernisażu wystawy „Mój Jazz”, który odbył się 19 października 2007 roku
w nieistniejącym już klubie „Fabryka”. Wystawa była później przeniesiona
do gryfowskiego ratusza.

Andrzej Lesław Turek z Iloną Cichoń na wernisażu wystawy „Mój Jazz”.
Autor słynął z projektowania okładek
płyt jazzowych, a w swoich pracach stosował
niespotykaną technikę będącą połączeniem
mozaiki i kolażu (mozelaż). Jedna z jego
prac znalazła się na okładce płyty Steve
Swell's Slammin' The Infinite – „Remember
Now” (Not Two Records).
Mottem artysty były słowa „Swymi
czynami i swą sztuką nie zdołasz zadowolić
wszystkich – rób więc, co do ciebie należy, dla
niewielu. Źle jest podobać się wszystkim...”. Dlatego jego obrazy nie są jednoznaczne, barwne mozaiki mają w sobie wiele ukrytych wizji artystycznych.
Odwiedzający wernisaż mieli okazję odkryć je w bajecznie kolorowych
pracach, przy dźwiękach współczesnego jazzu.

Rodzinie oraz przyjaciołom zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia. O śmierci artysty dowiedzieliśmy się już po
pogrzebie. Jest nam bardzo przykro, że nie mogliśmy uczestniczyć
w jego ostatniej drodze.
Redakcja

12 lipca 2014 z głębokim żalem pożegnaliśmy
długoletniego pracownika Gryfowskich
Zakładów Odzieżowych, zasłużonego
kombatanta śp. Jana Popkowskiego. Żył 90 lat,
spoczął na cmentarzu komunalnym w Młyńsku.
Wyrazy współczucia rodzinie
składa sołtys Młyńska Maria Sosnowska
***
Serdecznie dziękujemy wszystkim,
którzy uczestniczyli w ceremonii ostatniego
pożegnania naszego kochanego męża, ojca,
teścia i dziadka śp. Jana Popkowskiego
Żona i synowie z rodzinami

Wakacyjny cykl koncertów
muzyki organowej
w Kościele w Gryfowie Śląskim

Z inicjatywy tytularnego organisty Mariusza Mocka, a za aprobatą
i pełnym poparciem ks. kanonika Krzysztofa Kurzei, proboszcza, a zarazem dziekana, postanowiono zorganizować koncerty muzyki organowej
w Kościele pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Gryfowie Śląskim. Jak wiadomo naszym parafianom, na przełomie roku 2012/13 organy przeszły gruntowny
remont, a co za tym idzie, osiągnęły swą pełną sprawność jako instrument.
6 lipca odbył się pierwszy koncert w wykonaniu organisty Mariusza
Mocka. Drugi koncert w wykonaniu organisty pana Marcina Trycza, absolwenta Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Legnicy odbył się 13
lipca. Słuchacze mogli się przekonać o walorach tego instrumentu. Czystość
barw, a zarazem głośność, nadały klimat koncertowi w naszej świątyni.
W trakcie koncertu wysłuchaliśmy niżej wymienionych utworów:
• Concert G-dur Christoph Wolfgang Druckenmuller
• Preludium I Fuga e moll-BWV 533 J.S. Bach
• Ich ruf zu dir, Her Jezu Christ J.S. Bach
• Preludium e moll Nicolaus Bruhns
• Polonez „Pożegnanie Ojczyzny” Michał Kleofas Ogiński
• Preludium na temat pieśni kościelnej „Z dawna Polski Tyś Królową”
Marian Sawa
• Preludium i Fuga c moll-BWV 549 J.S. Bach
• Toccata Leon Boellmann
Natomiast organista pan Marcin wykonał niżej wymienione utwory:
• Franz Tunder: Preludium II
• Leon Boellman: 2a. Introdukcja, 2b. Menuet, 2c. Modlitwa z Suity Gotyckiej
• Adolf Hesse: Preludium VIII
• Karg-Elert: 5 preludiów: II, III, IV, VI, IX
• J. S. Bach: Chorał-Liebster Jesu
• J. S. Bach: Preludium G-dur BWV 568
Utwory te powstawały w okresie XVI-XX wieku, a ich muzyka oddaje
historyczną wymowę minionych lat. Jak informuje pan Mariusz – organista, kolejne koncerty będą się odbywały w każdą niedzielę, a wykonawcami
będą młodzi organiści, którzy osiągnęli już bardzo dobry poziom umiejętności muzycznych. Koncerty organowe odbywać się będą na organach
pochodzących z XVIII w., które zostały przebudowane w latach 20. XX w.
Przy okazji należy wspomnieć o historii organów. Ich wynalazcą był
w III wieku p.n.e. niejaki pan Ketesibiosa. Przez wieki konstrukcja organów była modernizowana, aż osiągnęła poziom dzisiejszy. Z zapisów historycznych (patrz wydawnictwo „Bóg, człowiek, świat”), najstarsze organy
znajdują się w Sion w Szwajcarii. Pochodzą z 1390 roku. W Polsce do najstarszych należą organy w Kościele w Kazimierzu nad Wisłą (1607-1620),
oraz w Olkuszu (1612). Największe organy natomiast najprawdopodobniej
znajdują się w Katedrze Wrocławskiej.
Muzyka organowa ma swoisty wydźwięk, szkoda tylko, że tak rzadko
możemy jej słuchać, szczególnie w małych miejscowościach. Dlatego należy
docenić inicjatywę organisty i proboszcza.
Autor: Albert Kwass, Foto: Michał Kądzioła
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Do Gryfowa 6 kilometrów
Niecodzienny dar otrzymało Towarzystwo Miłośników Gryfowa od
mieszkańca naszego miasta pana Edwarda Miłosza. Pana Edwarda praktycznie specjalnie przedstawiać nie trzeba. Jest znanym i lubianym oraz
szanowanym obywatelem naszego grodu i właścicielem sklepu motoryzacyjnego w rynku. Prywatnie dodam, że jest to człowiek wielu pasji – fotografuje, filmuje oraz jest wielbicielem zabytkowych motocykli.
Stary, przedwojenny drogowskaz z napisem „Greiffenberg 6 km”, który
w końcówce lat siedemdziesiątych będąc właścicielem warsztatu samochodowego, znalazł pan Edward w stercie żelastwa, wiele razy miał być pocięty
lub przerobiony, gdyż jak pamiętamy, były to czasy, gdy na rynku brakowało
bezprzydziałowego materiału.
Jednak pana Edwarda coś wówczas tknęło i dzięki temu 4 lipca 2014
r. zabytkowy drogowskaz został przekazany na ręce zarządu naszego Towarzystwa. Sam drogowskaz zachował się w niezłym stanie. Dobra blacha
oraz pokryte wysokogatunkową emalią napisy, sprawiają wrażenie prawie
nowych. Niewątpliwie będzie atrakcją w naszej skromnej Izbie Historyczno- Muzealnej znajdującej się w gryfowskiej bibliotece. Tutaj mamy pewien
dylemat, gdyż posiadamy na stanie zabytkowy magiel przekazany nam
przez pana Zbyszka Bujaka i zaczyna robić się ciasno, gdyż coraz więcej
obywateli Gryfowa Śląskiego chce przekazać nam swoje pamiątki. Aż się
prosi o małe pomieszczenie, lokal w rynku, gdzie można by było zorganizo-

wać coś w rodzaju małego muzeum, czy też izbę pamięci o dziejach naszego
miasteczka. Tam właśnie nasze eksponaty mogłyby być łatwiej dostępne
i pokazywane turystom je zwiedzającym. Jednak żeby tak było, to jeszcze
długa droga przed naszym Towarzystwem, ale mam nadzieję że te sześć
kilometrów jakoś przejdziemy. Wielkie dzięki panie Edwardzie !
Jan Wysopal

Pojedynek w Gryfowie
28 czerwca 1628 roku doszło na gryfowskim rynku do pojedynku na szable. Naprzeciwko siebie stanęli
dwaj młodzi junkrzy: Mikołaj von Pritwitz, brat właścicielki Biedrzychowic hrabiny von Nostitz i Frantz von
Kottwitz pochodzący z Górnych Łużyc. Co było powodem tego pojedynku? Ujma na honorze, niespłacony
dług karciany czy też spór o ziemię lub sprzedajną dziewkę? Przyczyny tego krwawego pojedynku znają tylko
sekundanci owych młodych szlachciców. Zobowiązani jednak przysięgą na honor, nie ujawnili powodów,
które przyczyniły się do skrzyżowania szabel na gryfowskim rynku. Jak pisze w swojej kronice Martin Herbst
– późnym wieczorem w upalny dzień 28 czerwca młody junkier von Pritwitz nadjeżdża konno ulicą Lubańską w otoczeniu swoich przyjaciół i sekundantów do rynku. Tutaj czeka w otoczeniu swoich towarzyszy
Frantz von Kottwitz. Sekundanci próbują załagodzić jeszcze spór. Próbują negocjacji, ale obie gorące głowy
rwą się do walki. Krzyżują się szable, walka jest zacięta, lecą iskry z hartowanej stali. Obaj zadają ciosy, leje się
krew z zadanych już ran. Przybyli gapie, miejska gawiedź oraz szanowani mieszczanie wiedzą już, że nie jest
to pojedynek do pierwszej krwi. Mikołaj von Pritwitz wyprowadza prosty sztych szablą w pierś von Kottwitza,
ten staje na moment i nieprzytomny osuwa się na ziemię. Jeszcze żyjącego, przyjaciele biorą na swoje ramiona
i ulicą Kościelną zanoszą do kościoła. Tam przed ołtarzem kona.
Ówcześni mieszkańcy naszego miasta byli oburzeni tą bezsensowną i niepotrzebną śmiercią młodego człowieka. Uważali, że o śmierci kogokolwiek powinien decydować tylko Bóg. Był to okres Wojny Trzydziestoletniej. Gryfowianie byli łupieni i zabijani przez plądrujących miasto żołnierzy. Codziennie ocierali się o śmierć.
W samym mieście brakowało żywności. Przez pięć lat w naszej miejscowości, nie było żadnego psa i kota. Szczury i myszy nie mogły biegać bezkarnie po rynku. Wszystko co żywe i biegało na czterech łapach było łowione
i zjadane. Mieszkańcy nie mieli innego wyjścia w takiej byli desperacji. Miejsce pojedynku między ratuszem
i zachodnią pierzeją oznakowano w późniejszych latach bazaltową tablicą pamiątkową, lecz częste rewitalizacje naszego rynku na przestrzeni wieków, spowodowały, że ów bazaltowy kamień zniknął. Jedyną pamiątką
tego wydarzenia jest epitafium wmurowane w jednej z naw naszego kościoła. Przetrwało do dziś przez 386 lat
dając świadectwo tej bezsensownej i niepotrzebnej śmierci. Ku przestrodze i zadumie dla przyszłych pokoleń.
Mikołaj von Pritwitz za swój czyn przesiedział trzy lata w areszcie w Gryfowskim Ratuszu. Dzięki koneksjom
swojej siostry puszczony został wolno i służył jako porucznik w Lubaniu pod dowództwem Wedela Puscha.
W późniejszych latach wiódł spokojny i przykładny żywot przeciętnego szlachcica. Zmarł w Miśni.
Źródła – Wikipedia, Chronic von Greiffenberg von Martin Herbst 1623 – 1679. Opracował Jan Wysopal.

