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Rowerowe zmagania na początek wakacji

W niedzielny poranek 26 czerwca zawodnicy licencjonowani i nie-
zrzeszeni, łącznie 84 uczestników, na trasie długości 11,5 km (Gryfów-
-Proszówka-Brzeziniec) z metą na Górze Św. Anny przy Kaplicy Le-
opolda, rywalizowali w Mistrzostwach Dolnego Śląska MTB w jeździe 
indywidualnej na czas. Zawody były jednocześnie już VIII Wyścigiem 
Kolarskim o Puchar Św. Anny z Proszówki organizowanym przez Sto-
warzyszenie Rozwoju Proszówki we współpracy z Urzędem Gminy 
i Miasta Gryfów Śląski, z Sołtysem i Radą Sołecką Proszówka oraz OSP 
Proszówka i Brzeziniec.

Zapisy w biurze zawodów w Ratuszu rozpoczęły się już od godziny 
8:00. Przez cały czas trwania zawodów kolarskich nieocenionym talen-
tem konferansjerskim wspierał nas Burmistrz Gryfowa – za co jesteśmy 
bardzo wdzięczni. Przed godz. 10.00 sędzia główny Wiesław Kucab do-
konał rozpoczęcia wyścigu – honorowym startem spod ratusza wszyst-
kich zawodników w asyście 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 wyścigu, za udostępnienie i organizację 
miejsca bardzo dziękujemy radnemu Ryszardowi Sawczakowi oraz Jaro-
sławowi Mielniczynowi (firma Solar Eco Energia). 

Spośród 65 kolarzy zrzeszonych w klubach kolarskich najlepszy czas 
uzyskał w Mistrzostwach Dolnego Śląska Jakub Kowalczyk z AZS 
Wratislavia Wrocław Mitutoyo (27:19:09). W nagrodę otrzymał puchar 
ufundowany przez Burmistrza Gryfowa oraz bon o wartości 250 zł do 
realizacji w sklepie Decathlon. Natomiast wśród 19 kolarzy bez licen-
cji w  VIII Wyścigu MTB najlepszy czas wypracował Robert Cebula 
z Jawora (29:50:26). W nagrodę z rąk radnego Jerzego Guzego odebrał 
puchar oraz bon o wartości 250 zł do realizacji w sklepie Decathlon.  

Dodatkowo dla najlepszych zostały wręczone piękne albumy przekazane 
przez senatora Rafała Ślusarza. Wśród wszystkich numerów startowych 
została rozlosowana nagroda specjalna – bon o wartości 200 zł do reali-
zacji w sklepie Decathlon. Szczęście uśmiechnęło się do Jakuba Borkow-
skiego z KKW Superior Wałbrzych. Miłą niespodzianką dla zwycięz-
ców były również rowerowe gadżety promocyjne Powiatu Lwóweckiego, 
osobiście wręczane przez Tadeusza Jagiełło – radnego Rady Powiatu 
Lwóweckiego. Dodatkową nagrodę – kamerę sportową ufundował radny 
Rady Miejskiej Gryfów Śląski Grzegorz Piejko. Ta wyjątkowa nagroda 
powędrowała do Dominika Dańkowskiego z AZS Wratislavia Wrocław 
Mitutoyo – dla najmłodszego zawodnika z najlepszym czasem przejazdu.

Wręczenia pamiątkowych dyplomów, medali i nagród rzeczowych 
pozostałym zawodnikom w poszczególnych kategoriach dokonali Se-
kretarz Gminy Jerzy Andrzejczak oraz Jan August – Sołtys Proszówki. 
Do wystartowania w wyścigu oprócz zawodników z klubów rowerowych 
zdecydowali się też pasjonaci dwóch kółek z terenu Gminy Gryfów Śl. 
uzyskując czas przejazdu: Grzegorz Kołodziej (30:55:36), Zdzisław  
Figurski (39:17:77).

W tym roku wyjątkowo pod Kapliczkę Leopolda w Proszówce zago-
spodarowany został czas dla rodzin zawodników oraz kibiców zmagań 
rowerowych. Atrakcją były zajęcia fitness prowadzone przez Małgorzatę 
Klimko-Pawłowską i Agnieszkę Cichoń. Wśród wszystkich uczestniczek 
zajęć została rozlosowana nagroda specjalna voucher na nocleg w domku 
campingowym dla 4 osób ufundowana przez Ośrodek Czocha Camping 
gm. Leśna. Dla dzieci i młodzieży zorganizowano „Piknik Edukacyjny” 
mający na celu, wpojenie najmłodszym zasad bezpieczeństwa na drodze. 
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Tegoroczną atrakcją były animacje w postaci malowania twarzy, kreacji 
balonowych oraz pokazu mega baniek mydlanych. Każdy posiadacz ro-
weru miał okazję skorzystać z jego oznakowania. Podczas wyścigu była 
prowadzona akcja „Bezpieczny Rower” zorganizowana przez Komendę 
Powiatową Policji we Lwówku Śląskim – na czele z oficerem prasowym 
Matuszem Królakiem. Dodatkowo dla wszystkich uczestników przygo-
towany został punkt gastronomiczny. Na zmęczonych kolarzy i kibiców 
czekały kiełbaski z grilla, pyszne pierogi i słodkie ciasta oraz napoje go-
rące i chłodzące. 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom zawodów rowerowych, ale 
przede wszystkim Stowarzyszenie ogromne podziękowania kieruje do 
osób, instytucji i przedsiębiorstw bez których pomocy nie udało by się 
nam już po raz kolejny zorganizować imprezy na tak dużą skalę: Zakła-
dy Mięsne Niebieszczańscy z Proszówki, Piekarnia Cukiernia Państwa 
Horbaczów z Gryfowa, Przedsiębiorstwo Handlowe Państwa Saw-
czaków i  Kowalskich z Gryfowa, Zakład Budżetowy Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śl., Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w  Gryfowie Śl., Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Gryfowie. Firma Usługi Transportowe Mariusz Kordula 
z Olszyny, Agencja Ubezpieczeniowa „Bezpieczna Przyszłość” Andrzej 
Adamczuk, Firma Budowlana z Proszówki „SIMBUD” Robert Karpo-
wicz, Firma z Proszówki ABI-POL Janusz i Sabina Niebieszczańscy oraz 
TYTAN Krzysztof August, Justyna i Damian Rusinek, KB Projektowa-
nie. Składamy podziękowania sponsorom pikniku edukacyjnego: Bank 
BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Gryfowie Śląskim, FF POLMEX sp. 
z o.o., Senator RP Rafał Ślusarz, Tauron Oddział Lubań Śląski; MER-
-EKO S.C., KON-MET P.M. GADZINA spółka cywilna; Arnet Stu-
dio Mebli Kuchennych Artur Tarazewicz;

 Podziękowania składamy mieszkańcom Proszówki, Gryfowa i Brze-
zińca oraz wszystkim ludziom dobrej woli, którzy zaangażowali się 
w przygotowania i organizację VIII edycji wyścigu. 

Anna Zawisza-Paliwoda
fot. Anna Zawisza-Paliwoda i Natalia Królak

Podczas VIII Wyścigu MTB na górze św. Anny zorganizowany został 
Piknik Edukacyjny o bezpieczeństwie drogowym dla najmłodszych. Dzieci 
chętnie rozwiązywały rebusy, zadania oraz krzyżówki tematyczne i oprócz 
uzyskanej wiedzy otrzymywały kolorowe prezenty. Dziękujemy naszym za-
cnym Sponsorom za szczodrość i życzliwość: BGŻ BNP PARIBAS, FF PO-
LMEX, Senator RP RAFAŁ ŚLUSARZ, ARNET MEBLE, MER EKO 
S.C., TAURON ODDZIAŁ LUBAŃ, KON- MET JELENIA GÓRA.

Kamila Zajączkowska

Piknik edukacyjny
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IX Święto Rodziny w Młyńsku
2 lipca odbyło się IX Święto Rodziny w Młyńsku. W kościele pw. Św. 

Józefa Robotnika odbyła się msza święta w intencji rodzin odprawiona 
przez ks. kanonika Szymona Bajaka. Podczas mszy świetnie się zapre-
zentowali  i zaśpiewali państwo Regina i Marian Przybyłowscy. Część 
artystyczna odbyła się na placu przed świetlicą, gdzie powitała gości oraz 
mieszkańców i otworzyła Święto Rodziny Sołtys Młyńska. Na uroczy-
stość przybyli m.in. starosta lwówecki Marcin Fluder, zastępca burmi-
strza Andrzej Tartak, sekretarz Jerzy Andrzejczak, radni – Jerzy Guzy i 
Marta Wilas, dyrektor biblioteki Marzena Wojciechowska, dyrektor M-
-GOK Anna Michalkiewicz, związana z Młyńskiem była wieloletnia dy-
rektor ZBGKiM pani Helena Okulowska, sołtys Krzewia – Anna Wie-
liczko. W programie zaplanowano między innymi pokaz iluzji i występ 
zespołu Sołtysowe Gryfinki z piosenkami ludowymi. Potyczki rodzinne 
cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci, młodzieży i dorosłych. Każ-
dy z uczestników otrzymał nagrodę. W trakcie festynu zorganizowano 
także coś dla podniebienia. Można było zjeść słynne młyńskie podsmaża-
ne pierogi z sosem czosnkowym, karkówkę i swojską kiełbaskę upieczo-
ną przez strażaków. Zorganizowano także loterię fantową i zjeżdżalnię 
dla dzieci, która cieszyła się dużym powodzeniem. Każdy mógł zaku-
pić pamiątkowy kubek z nadrukiem Święto Rodziny. Całą, przeplataną 
deszczykiem imprezę, jak zawsze świetnie prowadził Mariusz Swastek. 
Uwieńczeniem Święta Rodziny 2016 była rodzinna biesiada pod chmurką 
do późnych godzin nocnych. Organizatorami Święta byli sołtys i Rada 
Sołecka. Podziękowania dla wytrwałych, którzy wytrzymali do końca.

Dziękuję za wsparcie Święta Rodziny: radnym – Jerzemu Guzemu, 
Marcie Wilas, dyrektor M-GOK Annie Michalkiewicz, Janinie i Zyg-
muntowi Jakubowskim.

Sołtys Maria Sosnowska
Rada Sołecka Młyńska

11 czerwca na placu zabaw w Młyńsku uczciliśmy Dzień Dziecka. Na dzieci czekały różne atrakcje, gry i zabawy poprowadzone przez panią Martę 
Wilas. Przygotowano poczęstunek, napoje, słodycze, którymi można było się częstować pod nową altaną. Każde dziecko mogło własnoręcznie upiec 
kiełbaskę przy prawdziwym ognisku. Dzieci opuszczały plac zabaw zadowolone i uśmiechnięte. I właśnie tego uśmiechu im życzę, aby nie musiały się 
nigdy smucić, a dzień trwał jak najdłużej.

Maria Sosnowska

Dzień Dziecka w Młyńsku
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Niedawno nasze miasteczko odwiedził 
pan Christian Henke, niemiecki dziennikarz, 
regionalista, autor dwóch książek o urodzo-
nym w Gryfowie Śląskim w 1887 r. znanym 
malarzu Johannesie Maximilianie Avenariu-
sie. 

Pierwszy raz na własne oczy zobaczyłem 
człowieka, który z marszu zakochał się w na-
szym miasteczku. Zachwyciła go zwłaszcza 
kamienica w której urodził się Avenarius (Sa-
natoryjna nr 10), obecnie pięknie odremonto-
wana przez wspólnotę mieszkaniową. Szcze-
rze mówiąc sam byłem zaskoczony jej wyglądem, zwłaszcza ścianą frontową 
z fantastycznie odnowionymi fasadami nad oknami i figurami na dachu.  
Pan Christian podziwiał odnowiony rynek, fontannę, kryptę Schaffgotschów 
w naszym kościele, odnowiony budynek szkoły średniej w której przed woj-
ną mieścił się sąd. Dzięki pani Agnieszce Muszce z Informacji Turystycznej 
mógł podziwiać także nasze miasto z wieży ratuszowej. Zwiedził Gryfów 
wszerz i wzdłuż, zahaczył oczywiście o kaplicę Leopolda w Proszówce. 
Zachwycony był również restauracją „Coffee Street” w której ze smakiem 
zjadł zupę grzybową. Był oczarowany, gdy podnosząc talerz do ust z reszt-
kami zupy, ujrzał w kawiarni malunek na ścianie, wypisz wymaluj ulicę  
Sanatoryjną. Natychmiast obfotografował ścianę z piszącym ten artykuł.  
Pan Christian Henke w dobrym humorze, zachwycony i zakochany w na-
szym miasteczku, zwłaszcza że na koniec zrobiliśmy krótki spacer wokół 
naszych odnowionych murów obronnych, wyjechał z Gryfowa Śląskiego. 
Muszę powiedzieć że nie musimy się wstydzić krajowych i zagranicznych 
gości, mamy zadbane zabytki i restauracje na wysokim poziomie. Cóż więcej 
trzeba jeżeli chodzi o turystykę? 

A oto biografia urodzonego w Gryfowie Avenariusa. Johannes Maximi-
lian Avenarius urodził się 7 stycznia 1887 w Gryfowie Śląskim. Znany ma-
larz oraz grafik. Przedstawiciel ekspresjonizmu. Zyskał rozgłos m.in. jako 
autor ilustracji do dzieł Gerharta Hauptmanna, z którym to łączyła go wielo-
letnia przyjaźń. W 1922 r. na zlecenie śląskiego przedsiębiorcy, kolekcjonera 
i mecenasa sztuki, Maxa Pinkusa, wykonał dla Hauptmanna polichromię 
w hollu willi „Wiesenstein” w Jagniątkowie (patrz mapa poniżej). Malowi-
dło przedstawia fantazyjnie splecione sceny z dzieł śląskiego noblisty. Dzię-
ki wujowi, Ferdynandowi Avenariusowi miał możliwość pobierania nauki 
u Karla Hanuscha. Studiował 
w Dreźnie i Monachium. Jego 
prace zdobią wiele kościołów na 
Śląsku i w Berlinie. Obok swo-
jej działalności malarskiej, pisał 
wiersze w dialekcie śląskim. 
W  1918 poślubił Elisabeth 
(„Lili”) Reuter, córkę pisarki 
Gabrieli Reuter. Małżeństwo 
przetrwało jedynie cztery lata. 
W 1924 r. został profesorem 
Państwowej Szkoły Plastycznej 
w Plauen, którą w swoim czasie 
kierował Karl Hanusch. Za za-
angażowanie na rzecz artystów, 
takich jak Wassily Kandinski, 
Paul Klee i Lyonel Feninger, 
został w 1933 aresztowany oraz 
pozbawiony posady. Po wojnie 
został wysiedlony z Dolnego 
Śląska. Osiadł w berlińskiej 
dzielnicy Müggelheim. 

Avenarius od dziecka wy-
kazywał duże zdolności arty-
styczne. Miał porywczy cha-
rakter i często wpadał w złość, 
zwłaszcza, gdy rozpoczynał 
prace twórcze nad nowym pro-
jektem. Czasami zrażał tym 
do siebie niektórych przyjaciół. 
Większość jednak znając jego 

Jak Christian Henke zakochał się w Gryfowie

zapalczywy charakter była mu wierna aż do końca życia. Szczególna przy-
jaźń i więź łączyła go z Gerhartem Hauptmannem. Był nie tylko utalen-
towanym malarzem, ale również pisarzem, poetą, posiadał talent aktorski. 
Był bardzo towarzyski, w trakcie spotkań lubił recytować swoje wiersze, 
fragmenty prozy, wykładów, opowiadań. Zmarł 21 sierpnia 1954 r. w Ber-
linie, po krótkiej chorobie. 18 września 1959 r. urna z jego prochami zosta-
ła przeniesiona na Cmentarz Mikołaja (Nikolaifriedhof) w Görlitz, gdzie 
pochowano go niedaleko grobu Jakoba Böhme. Urna jego wiernej mał-
żonki Anny Marii (Anity) została złożona obok męża 18 grudnia 1974 r.  
Część ocalałej spuścizny: grafiki, szkice, projekty dyplomów i wydawnictw 
znajduje się w Görlitz w Muzeum Historii Kultury (Kulturhistorische Mu-
seum zu Görlitz), dzięki żonie artysty Anicie, zbiory biblioteczne w Obe-
rlausitzische Bibliothek der Wissenschaften. W zbiorach Muzeum Karkono-
skiego w Jeleniej Górze znajdują się dwa portrety J. M. Avenariusa z 1940 r.: 
Gerharta Hauptmanna, pastel (nr inw. MJG AH 4171) Hermanna Stehra, 
rysunek węglem (nr inw. MJG AH 4135) Jan Wysopal
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OGŁOSZENIE O WYKAZACH
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Ślą-

ski informuje, że wykazy nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży, oddania w 
użytkowanie wieczyste, użytkowanie, na-
jem, dzierżawę w roku 2016 znajdują się na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy 
i Miasta Gryfów Śląski oraz na stronie in-
ternetowej www.gryfow.pl i www.bip.gry-
fow.pl na zakładce nieruchomości. 

Barszcz Sosnowskiego to groźna roślina, z którą 
kontakt powoduje zapalenie skóry, powstawanie pę-
cherzy, niegojące się rany i długo nie zanikające blizny 
oraz zapalenie spojówek. Działanie to jest szczegól-
nie niebezpieczne dla alergików i dzieci. W ubiegłym 
roku stwierdzono występowanie tej rośliny w kilku 
miejscach na terenie naszej gminy, m.in. na obszarze 
działki nr 51 obręb I Gryfów Śląski w okolicy cmen-
tarza komunalnego. Miejsce to zostało wykoszone, 
jednak walka z tą rośliną jest trudna i wymaga czasu 
oraz dużego nakładu pracy. W związku z tym po raz 
kolejny podjęto działania mające na celu jej likwidację. 7 lipca br. zostały przeprowadzone opry-
ski barszczu Sosnowskiego rosnącego w okolicach cmentarza komunalnego w Gryfowie Śląskim.  
Kolejnym etapem prac było koszenie i utylizacja ściętych roślin. 

Przypominamy, że zgodnie z uchwałą nr X/49/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 
18 września 2015 r. zobowiązuje się właścicieli nieruchomości, przez co rozumie się także współ-
właścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieru-
chomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, do li-
kwidacji z terenu swoich posesji rośliny gatunku barszcz Sosnowskiego. Zobowiązanie to nakłada 
się celem zapobieżenia jej rozprzestrzeniania się z uwagi na zagrożenie jakie stanowi dla zdrowia 
i życia człowieka.

W przypadku stwierdzenia występowania barszczu Sosnowskiego na terenach gminnych prosi-
my o zgłaszanie tych miejsc pracownikom Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Magdalena Nowak

 7 lipca minął termin składania ofert na 
wykonanie przebudowy drogi wraz z przebu-
dową kanalizacji deszczowej ulicy Słonecznej. 
Do przetargu stanęło 5 wykonawców. Po prze-
analizowaniu treści ofert Komisja Przetargowa 
rekomendowała wybór oferty Firmy Transport 
Drogowy Ciężarowy Budowa i Remont Dróg 
Józef Potocki z Rakowic Małych. Przebudowa 
będzie kosztowała 126.169,06 złotych. Zakres 
prac obejmuje wykonanie jezdni o nawierzch-
ni z betonu asfaltowego o szerokości 4m oraz 
chodników o zmiennej szerokości z kostki be-
tonowej brukowej, ułożenie ścieków betono-
wy wzdłuż krawężnika. Istniejąca kanalizacja 
deszczowa będzie wymieniona na nową o śred-
nicy 300mm, wybudowane zostaną 2 dodat-
kowe studzienki uliczne a 3 istniejące studnie 
rewizyjne zostaną wymienione na nowe.

Planowany termin zakończenia prac to po-
czątek września 2016.

Każdy posiadacz szamba zobowiązany jest po-
siadać umowę odbioru nieczystości ciekłych pod-
pisaną z firmą asenizacyjną oraz przechowywać 
dowody uiszczenia opłat za wywóz nieczystości. 
Należy pamiętać, że rachunki muszą potwierdzać 
regularność wywozu szamba, co reguluje ustawa 
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tj Dz. U. 2016 r. poz. 250): 
Art. 5 ust. 1 pkt. 3a Właściciele nieruchomości 
zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: 
„gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach 
bezodpływowych”. Art. 5 ust. 1 pkt 3b Właścicie-
le nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości 
i  porządku przez: „pozbywanie się zebranych na 
terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz 
nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisa-
mi ustawy i przepisami odrębnymi”. Art. 6 ust. I 
„Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się 
z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz 
właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani 
do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowią-
zek określony w art. 5 ust. 1 pkt. 3b, są obowiązani 
do udokumentowania w formie umowy korzysta-
nia z usług wykonywanych przez: gminną jednost-
kę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego 
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i trans-
portu nieczystości ciekłych – przez okazywanie ta-
kich umów i dowodów uiszczenia opłat ze te usłu-
gi”. Jak wynika z powyższych przepisów, właściciel 
nieruchomości ma obowiązek udokumentować 
wykonywanie obowiązku przez okazanie umowy 
i dowodów płacenia za usługi. Oznacza to, że musi 
przechowywać umowę i dowody płacenia. Brak 
udokumentowanego wywozu nieczystości będzie 
skutkować konsekwencjami finansowymi lub de-
cyzjami administracyjnymi o dokonaniu wywozów 
zastępczych. Obowiązkiem Gminy zgodnie z art. 3 

KOMUNIKAT 
Burmistrza Gminy i Miasta 
Gryfów Śląski w sprawie 

inwentaryzacji zbiorników 
bezodpływowych (szamb) 

i przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski 
zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców 
Gminy Gryfów Śląski o wypełnienie druku 
zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpły-
wowego (szamba) lub przydomowej oczyszczal-
ni ścieków i dostarczenie do siedziby Urzędu 
Gminy i Miasta Gryfów Śląski w terminie do 
dnia 15 sierpnia 2016 r.. Zgodnie z art.3 ust. 3 
pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz.U. z 2016, poz. 250) gminy mają obowią-
zek prowadzenia ewidencji zbiorników bezod-
pływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz 
ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Jednocześnie informuję, że w przypadku prze-
prowadzenia kontroli posiadanych zbiorników 
nieczystości ciekłych będą sprawdzane umowy 
oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczy-
stości ciekłych. Umowy powinny być zawarte 
z  firmami, które mają prawną możliwość na 
prowadzenie działalności w zakresie opróżnia-
nia zbiorników bezodpływowych i transport 
nieczystości ciekłych tj.: 
1. ZBGKiM Gryfów Śląski ul. Kolejowa 42, 
59-620 Gryfów Śląski
2. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych 
„IZERY"
ul. Kargula i Pawlaka nr 16; 59-623 Lubomierz
3. SIMEKO Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II nr 33; 
58-506 Jelenia Góra 

ust. 3 pkt. I i 2 wyżej przywołanej ustawy jest pro-
wadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych 
na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomo-
wych oczyszczalni ścieków: „Gminy prowadzą 
ewidencję: 
1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli 
częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opraco-
wania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej; 
2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu 
kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się 
komunalnych osadów ściekowych oraz w celu 
opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej”. 
W związku z powyższym Burmistrz Gminy i Mia-
sta Gryfów Śląski apeluje do mieszkańców Gminy, 
o zgłaszanie posiadanych zbiorników bezodpły-
wowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni 
ścieków na drukach, które można pobrać ze stro-
ny internetowej www.gryfow.pl, pok. nr 3 Urzędu 
Gminy i Miasta Gryfów Sląski (w sytuacji Sołectw 
— u Sołtysów) i składanie w sekretariacie Urzędu 
Gminy i Miasta Gryfów Sląski pok. nr 9 lub u Soł-
tysów w Sołectwach. 

Burmistrz Gminy  i Miasta Gryfów Ślaski
Olgierd Poniźnik

INFORMACJA 
dla posiadaczy zbiorników bezodpływowych (szamb) 

i przydomowych oczyszczalni ścieków 

Przebudowa ulicy 
Słonecznej

Uważajmy na barszcz!
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Mając na uwadze dbałość o stan zachowania zabytków oraz ratowa-
nie bogatego dorobku dziedzictwa Pogórza Izerskiego, Gmina Gryfów 
Śląski złożyła dwa wnioski na prace konserwatorskie związane z dofinan-
sowaniem zadania pn.: „KONSERWACJA POLICHROMOWANEJ 
DEKORACJI ŚCIAN KLATKI SCHODOWEJ W WILLI FABRY-
KANTA Z 1888 r. W GRYFOWIE ŚLĄSKIM”. 

Wnioski zostały ocenione pozytywnie i zarekomendowane do udziele-
nia wsparcia: w dniu 31 marca 2016 roku uchwałą nr XX/546/16 Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego przyznana została dotacja w wysokości  
50 000 złotych oraz w dniu 20 czerwca 2016 Minister Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego podjął decyzję o zarezerwowaniu w tegorocznym 
budżecie kwoty w wysokości 80 000,00 zł. z przeznaczeniem na realiza-
cję wyżej wskazanego zadania. 

Dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu z MKiDN oraz budże-
tu Województwa Dolnośląskiego, gmina Gryfów Śląski będzie mogła 
przystąpić do wyłonienia wykonawcy na planowane prace konserwacji 
technicznej i estetycznej związane z ratowaniem bezcennych neomanie-
rystycznych malowideł ściennych o tematyce mitologiczno -alegorycznej 
z lat 90 XIX w. zdobiących wnętrze klatki schodowej dawnej Willi Fa-
brykanta, w której w chwili obecnej znajduje się Przedszkole Publiczne. 
Malowidła ścienne są autorstwa wybitnego malarza Josepha Langera, 
który urodził się 25 marca 1865 roku w Ziębicach, a następnie uczył się 
w Królewskiej Szkole Sztuki i Rzemiosła Artystycznego we Wrocławiu. 
Na Dolnym Śląsku Joseph Langer najbardziej zasłynął jako konserwator 
sztuki. Konserwował dekoracje malarskie w Kościele Pokoju w Świdnicy 
oraz Aulę Leopoldińską na Uniwersytecie Wrocławskim. Zabezpieczał 
i wzmacniał również freski w bibliotece Cystersów w Lubiążu. Prace re-
stauratorskie są kolejnym etapem renowacji zabytkowego obiektu z 1888 
roku i mają na celu udostępnienie szerszemu gronu odbiorców zwiedzanie 
zespołu rezydencjonalnego jaki tworzy dawna Willa Fabrykanta.

Dariusz Majchrowski

Malowidła ścienne 
zostaną uratowane

Niecałe 2 lata przystanek zlokalizowany przy wylocie drogi krajowej 
nr 30 w kierunku Jeleniej Góry dobrze służył mieszkańcom korzystają-
cym z komunikacji publicznej. Był zadbany i estetyczny. Niestety, ktoś 
miał dużo energii i wyładował się na przystanku uszkadzając jego ele-
menty drewniane. Może ten ktoś pójdzie po rozum do głowy i zechce na-
prawić uszkodzone elementy i tym samym wbije sobie w głowę (zamiast 
w przystanek), że dobro publiczne trzeba szanować.

5 lipca przedstawiciele Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Sołtys 
Wieży oraz Wykonawca prac przeprowadzili odbiór techniczny nowego 
(już drugiego) drewnianego przystanku autobusowego. Został on usta-
wiony przy posesji nr 7. Wykonawcą prac była firma „MEGA” Barbara 
Spychalska z Olszyny. Przystanek ma wymiary 3,5 x 1,8 m, dach pokryty 
gontem papowym, posiada tablicę z nazwą miejscowości, został zamon-
towany na metalowych podchwytach. Koszt przystanku to 5 400,00 zł 
(słownie: pięć tysięcy czterysta złotych). Przystanek powstał na wniosek 
zebrania wiejskiego sołectwa Wieża z dnia 28 września 2015 r. w związku 
z realizacją ustawy o funduszu sołeckim. 

Komu to robisz? Robisz to sobie...

Burmistrz Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik

Nowy przystanek 
autobusowy w Wieży

inspektor ds. inwestycji Bartłomiej Cybulski

EKSPRESOWE 
NAPRAWY 

PROTEZ
 DENTYSTYCZNYCH

Rząsiny 87, 
Tel. 794-090-866



8 KURIER GRYFOWSKI   LIPIEC-SIERPIEŃ 2016

28 czerwca w sali konferencyjnej ratusza odbyła się sesja zwyczajna – 
absolutoryjna, w której udział wzięło 14 radnych oraz zaproszeni goście. 
Sesję rozpoczęto od wręczenia wyróżnień i podziękowań mieszkańcom 
gminy Gryfów Śląski. Krzyż – odznakę w stopniu srebrnym „Weteranom 
WOP, Rezerwistom SG i  sympatykom” przyznano panu Janowi Kreto-
wiczowi. Następnie burmistrz wręczył panu Wojciechowi Łopacie po-
dziękowanie za przekazanie makiet ratusza i kościoła pw. Świętej Jadwigi 
do Urzędu Gminy i Miasta, gdzie stanowią one oryginalną dekorację. 
Burmistrz w podziękowaniu stwierdził: „zJestem pełen podziwu dla pań-
skich umiejętności modelarskich i gratuluję tak wiernego odwzorowania 
naszych najcenniejszych gryfowskich zabytków”.

Na tej samej sesji wręczono list gratulacyjny pani Barbarze Baszak za 
dotychczasową, bardzo aktywną, społeczną działalność w Towarzystwie 
Miłośników Gryfowa Śląskiego oraz w związku z przejściem pani Bar-
bary na emeryturę, podziękowania za minione lata pracy w Przedszkolu 
Miejskim, za troskę i poświęcenie w wychowaniu kilkudziesięciu roczni-
ków przedszkolaków. 

Najważniejszym punktem programu było przedstawienie sprawozda-
nia finansowego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski 
za rok 2015 przez burmistrza Olgierda Poniźnika. Burmistrz podkreślił 
m.in. że istotną sprawą ubiegłorocznego budżetu jest fakt zmniejszającej 
się kwoty długu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2015 r. 
wynoszące 4.324.354,00 zł.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w stosunku do docho-
dów zrealizowanych w 2015 r. stanowią 15,2 %, co jest bardzo dobrym 
prognostykiem pod absorpcję środków unijnych. W tym roku gmina 
zgłosiła już m.in. akces do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
w Jeleniej Górze, lecz większość przedsięwzięć ruszy w 2017 r. Podobnie 
było w poprzednim rozdaniu 2006 – 2013, kiedy pierwsze inwestycje zo-
stały uruchomione w 2010 r. 

Po wysłuchaniu wystąpienia burmistrza przedstawiono pozytywną 
opinię Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej doty-
czące sprawozdania. Także pozostałe komisje stałe Rady Miejskiej przed-
stawiły pozytywne opinie dotyczące wykonania budżetu za rok 2015.  
Następnie podjęto uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz w sprawie absoluto-
rium dla burmistrza za 2015 r. Radni udzielili absolutorium jednogłośnie. 

Na stronie internetowej BIP (www.bip.gryfow.pl) w zakładce Prawo 
lokalne dostępne są pełne treści uchwał Rady Miejskiej oraz protokoły 
z sesji. Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią. 

Marzena Wojciechowska

Absolutorium jednogłośnie

Na tzw. Patelni czyli w parku przy ul. Partyzantów pojawiły się nowe 
ławki. Powstały one z inicjatywy Komisji Rozwoju Miasta i Bezpieczeń-
stwa Publicznego, w szczególności dwóch radnych Grzegorza Piejki 
i Zygfryda Borkowskiego. Panowie mają także w planach naprawę ba-
rierki mostku w parku oraz postawienie tam koszy na śmieci. Jak mówi 
radny Zygfryd Borkowski – w parku jest niesamowicie dużo śmieci, nie 
można wykluczyć, że gdyby stały tam kosze, użytkownicy korzystaliby 
z nich. Konieczne jest także częstsze koszenie trawy. Liczymy, że bur-
mistrz i dyrektor ZBGKiM pomogą w tych drobnych przedsięwzięciach. 
Mamy też apel Komisji o poszanowanie tych ławek, aby nie podzieli-
ły losów poprzednich, bo jest to mienie publiczne, o które powinniśmy 
wspólnie dbać. Co to za park bez ławek? – podsumowuje w pośpiechu 
radny i biegnie na spotkanie w sprawie parku do ZBGKiM.

Co to za park bez ławek?

Red.
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W czerwcu w Proszówce na działce 280/1 
oraz na cmentarzu w Krzewiu Wielkim prze-
prowadzono ekshumację szczątków żołnierzy 
niemieckich.

Ekshumacji dokonali pracownicy Pracowni 
Badań Archeologicznych i Historycznych „Po-
most” z Poznania. Na co dzień zajmują się oni 
poszukiwaniem i ekshumacją szczątków żołnie-
rzy niemieckich na niemieckie cmentarze wo-
jenne w Polsce, jak ten w Nadolicach Wielkich 
(gmina Czernica, powiat wrocławski), na który 
powędrowały szczątki żołnierzy niemieckich 
z grobów na terenie naszej gminy. 

Na krzewiańskim cmentarzu ekshumowano 
7 żołnierzy, którzy polegli w lutym i marcu 1945 
r. podczas bitwy lubańskiej. Wśród nich był 
porucznik artylerii Luftwaffe Hans-Joachim 
Strauch. Podczas czynności natrafiono na czę-
ściowo zachowane mundury, naszywki ozna-
czające rangę-patki kołnierzowe. W Krzewiu 
Wielkim sytuacja była o tyle ciekawa, że gro-
bów nie musiano szukać. Były one pod opieką 
byłego mieszkańca Güntera Kretshmera, który 
od 20 lat walczył o przeniesienie ich na cmen-
tarz do Nadolina. Pan Kretschmer utrzymywał 
kontakt z mieszkańcami Krzewia, odwiedzał 
ich oraz ufundował tablicę pamiątkową z ape-
lem pamięci tych żołnierzy i ofiar wszystkich 
wojen.

W Proszówce ekshumowano jednego żoł-
nierza niemieckiego, w przeciwieństwie do gro-
bów w Krzewiu ten był wcześniej zniszczony 
i splądrowany.

Pracownicy „Pomostu” zapytani o cel swo-
ich działań mówią, że szukają grobów, których 
nie ma, ukrytych, w których nie wiadomo kto 
leży. Celem jest identyfikacja szczątków i po-
wiadomienie rodzin, które często nie mają poję-
cia, gdzie zginęli ich najbliżsi. Mówią, że wiele 
osób przyjeżdża na organizowane w Nadolinie 
i na innych cmentarzach pogrzeby. Najczęściej 
bowiem ci żołnierze nie mieli pogrzebów i teraz 
po 70 latach dzięki takim organizacjom jak „Po-
most” rodziny mogą pochować swoich bliskich.

Archeolodzy i historycy, którzy pracowali 
przy ekshumacjach w gminie Gryfów to mło-
dzi, pełni pasji ludzie: Adam Białas, Maciej 
Erdmann i Maksymilian Frąckowiak. Za po-
średnictwem Kuriera Gryfowskiego zwracają 
się do mieszkańców o udostępnienie informacji 

na temat miejsc na posesjach, polach, lasach, 
gdzie znajdują się zapomniane żołnierskie gro-
by wojenne. Po otrzymaniu takiej informacji 
ekipa przyjedzie i zabierze szczątki na miejsce 
pochówku.
Kontakt:Stowarzyszenie Pomost 
ul. Kłuszyńska 20/26 
60-136 Poznań 
tel. 061 861 92 75 
www.pomost.net.pl 

Żołnierze niemieccy, których szczątki eks-
humowano z cmentarza w Krzewiu Wielkim:

Hans-Joachim Strauch (11.09.1921 – 21.02.1945) 
Bert Sprender (14.03.1922 – 21.02.1945)  
Gerhard Koch (08.06.1917 – 22.02.1945) 
Otto August (29.09.1924 – 22.02.1945) 
Emil Jung (28.04.1904 – 04.03.1945) 
Fritz Selke (13.02.1923 – 05.03.1945) 
Werner Muster (17.01.1916 – 08.03.1945)

Ekshumacje w gminie Gryfów Śląski
czyli historia rozwiązana po latach

Był taki zespół...

Spotkanie z Günterem Kretshmerem (drugi od lewej) w mieszkaniu sołtysa Ryszarda Łozińskiego 
w Krzewiu Wielkim 23 sierpnia 1995 roku.

Kontynuujemy cykl wspomnieniowy o gryfowskich i okolicznych zespołach 
muzycznych. 

Redakcja

Ostatnim zespołem, jaki grał przy GZPO „Gryfex” była grupa o iden-
tycznie, jak zakład brzmiącej nazwie czyli „Gryfex”. 

Widoczny na zdjęciu band grał w składzie: od lewej Zygmunt Bodak, 
Stanisław Baszak, Włodzimierz Zgryz, Aleksander Markowski. 

Wraz z nastaniem stanu wojennego, czyli 13 grudnia 1981 r. muzycy  
zakończyli swoją działalność.

Zygmunt Bodak
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Sad w Wieży to projekt realizowany przez 
członków stowarzyszenia Awantura, z dużym 
wsparciem lokalnej społeczności i firm. Kilka 
słów przypomnienia. W zeszłym roku jele-
niogórskie Stowarzyszenie Pegaz otrzymało 
dotację od Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na realiza-
cję Małych Inicjatyw. Jedną z nich była rekon-
strukcja sadu w Wieży. Projekt okazał się bar-
dzo ambitny, a budżet... niewielki. Na szczęście 
pomogło wielu mieszkańców naszej gminy 
(a nawet Lwówka Śląskiego) i rewitalizacja sadu 
odmian starych jest bardzo bliska finału. Nie-
dawno projekt przeszedł pozytywną weryfika-
cję przedstawiciela NFOŚiGW.

W lipcu prace ruszyły z kopyta. W prze-
ciągu 2 tygodni zostały przygotowane koryta 
ścieżek, w których wolontariusze zamontowali  
geowłókninę, geokratę, a następnie całość po-
kryli dwoma rodzajami kamienia. Przygoto-
wano też skwerek wokół rosnącego dębu oraz 
miejsce do organizacji ognisk. Po koszeniu 
i  plewieniu całość nabrała barw. Wolontariu-
sze przygotowali jeszcze niestandardowy hotel 
dla owadów zapylających oraz zamontowali 
przypominającą fotoradar budkę dla ptaków. 
Relacje filmowe z prac znajdują się na stronie  
www.facebook.com/sadwieza.

A co tam panie w sadzie słychać?
Realizacja projektu przebiegła sprawnie 

dzięki dużemu zaangażowaniu lokalnych firm. 
Do „Krzewów z Krzewia” dołączyła firma 
EL-Stan Stanisława Fronca udzielając wielu 
merytorycznych wskazówek i pomagając przy 
kolejnych etapach utwardzania ścieżek. Bez tej 
pomocy z pewnością nadal bylibyśmy daleko od 
zakończenia inicjatywy.

Wolontariusze są jednak najważniejsi. 
To dzięki nim udało się wykonać prace. Serce 
rośnie na myśl, jak wiele osób ma chęć zaanga-
żować się w takie działania. Tylko w lipcu po-
magało ponad 20 osób. Stowarzyszenie Awan-
tura serdecznie dziękuje każdej z nich.

Wam drodzy mieszkańcy przypominamy, że 
sad po zakończeniu prac będzie otwarty. Każdy 
będzie mógł skorzystać z miejsca na ognisko, 
podobnie każdy będzie mógł zrywać owoce. 
Planujemy również poszerzyć walory edukacyj-
ne miejsca i w przeciągu 2-3 miesięcy przy każ-
dym z zasadzonych drzew postawić tabliczkę 
informacyjną o danym gatunku.

Informacje o najbliższych pracach znajdą 
Państwo na profilu facebookowym. Serdecznie 
zachęcamy do pomocy. Można zgubić nieco 
zbędnych kilogramów, a jednocześnie pomóc 
przy naprawdę fajnej, oddolnej inicjatywie. Za-
praszam!

Mariusz Dragan
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21 maja w Przedszkolu Publicznym w Gryfowie Śl. odbył się festyn pod 
hasłem „Bezpieczny przedszkolak” – świetna zabawa i integracja lokalnej 
społeczności. Pokazy umiejętności tanecznych i wokalnych dzieci oraz hu-
morystyczne scenki zapoczątkowały naszą imprezę. Każdy miał do wyboru 
liczne atrakcje – dmuchańce, przejażdżkę  konną, malowanie twarzy, „cu-
daczki z balonów”, zumbę. Losy loterii fantowej rozeszły się błyskawicznie, 
nic dziwnego, ponieważ do wygrania było wiele wartościowych nagród. 
Strażacy z OSP Proszówka zorganizowali zawody pożarnicze, które poka-
zały grę fair play i sprawność fizyczną dzieci. Wóz bojowy z OSP z Gryfowa 
był również oblegany przez entuzjastów. Towarzystwo Miłośników Gry-
fowa przybliżyło w przystępny sposób historię i tradycję naszego regionu. 
Członkowie Towarzystwa dali również fantastyczny pokaz puszczania ba-
niek mydlanych. Policjantów godnie reprezentował lew – maskotka, który 
zachęcał dzieci do wspólnej zabawy. Można było również oznakować swój 
rower. Chętnych nie brakowało. Ponadto dużym powodzeniem cieszyła się 
gastronomia, kawiarenka, grill. Radość  i zadowolenie dzieci  były największą 
nagrodą, dla tych którzy organizowali festyn. 

Z całego serca dziękujemy całej   społeczności  przedszkola,  Rodzicom   
oraz naszym zacnym Sponsorom. Wasza dobroć, życzliwość i pomoc pomo-
gły nam uszczęśliwić dzieci.
 Anna i Zdzisław Pastuch, Senator RP Rafał Ślusarz, Urszula Maga, Bur-
mistrz Olgierd Poniźnik, Radna  Bożena Burak, Radny Jerzy Guzy, Prze-
wodniczący Rady Powiatu Lwóweckiego Daniel Koko, Łukasz Pieciu-
kiewicz „Auto-Expert”, Sylwia i Ireneusz Krasuccy, Sylwia Wróblewska  
„FF Polmex”, Dariusz i Marek Niebieszczańscy,  Kinga i Jacek Jezioro, Ma-
riola i Józef Wolarowie Restauracja Pasja, Marta i Arkadiusz Buczyńscy  
La Storia, Mirosława i Jerzy Horbacz, OSP Proszówka, OSP Gryfów, Ko-
mendant Policji Wojciech Czafurski, asp. szt. Mateusz Królak, Julia i Wie-
sław Wnukowicz, Przedsiębiorstwo Handlowe Sawczak, Jelenia Plast, Sta-
nisław Fronc El-stan, Katarzyna i Andrzej Adamowicz Krzewy z Krzewia, 
Artur Tarazewicz Arnet, Grażyna i Roman Stana Gradix, Jan August Sołec-
two Proszówka, Towarzystwo Miłośników Gryfowa, Centrum Wyprzedaży 
Jolanta Czarnecka, Bernadeta Drążek Studio Urody Laura, Dorota Sedlak 
Apteka Primula, Hurtownia Nabiału Marszałek, Hurtownia warzyw i owo-
ców Nieckarz, Jan Kownacki, Adam Markiewicz, Monika Szurmiej-Tutaj 
Studio Paznokci, Zbigniew Markiewicz, Stanisław Hercuń, TVP ABC 

Kamila Zajączkowska

Festyn rodzinny Bezpieczny Przedszkolak 

W Proszówce 12 czerwca sołtys wraz z Radą Sołecką, OSP oraz Stowarzyszeniem Rozwoju Proszówki zorganizowali festyn rodzinny z okazji Dnia 
Dziecka. Było wesoło, gwarnie i kolorowo. Dzieci radośnie bawiły się na placu zabaw, miały pięknie umalowane buźki, uplecione kolorowe warkoczy-
ki, puszczały wielkie bańki mydlane. Ciekawą atrakcją był pokaz umiejętności strażackich naszych najmłodszych poprzez strącanie pachołków dużym 
strumieniem wody. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i pomoc podczas festynu.

Dzień dziecka w Proszówce

Kamila Zajączkowska
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W kwietniu br. Burmistrz Olgierd Poniźnik 
podpisał porozumienie z Dolnośląską Federacją 
Sportu z siedzibą we Wrocławiu, na organizację 
zajęć sportowych, dla uczniów ze szkół podstawo-
wych Gminy Gryfów Śląski, w ramach projektu 
pn.: „Umiem pływać” w 2016r. Ogólnopolskim pro-
gramem objęto dzieci szkół podstawowych, które 
w swoich miejscowościach nie mają dostępu do basenu. Program w Gmi-
nie Gryfów Śląski trwał 3 miesiące, a w projekcie uczestniczyło łącznie  
45 dzieci, trzy grupy po 15 osób.

Zajęcia były realizowane w Aqua Park Sport Hotel w Świeradowie 
Zdroju. Łącznie zorganizowanych zostało 10 wyjazdów. W ramach każ-
dego odbyły się dwie godziny lekcyjne pływania. Podczas zajęć uczestnicy 
mieli za zadanie opanować 4 pierwsze stopnie nauki pływania. Ostatnie 
zajęcia odbyły się 21 czerwca. Na zakończenie roku szkolnego uczest-
nicy otrzymali dyplomy ukończenia kursu. Życzymy uczestnikom kur-
su dalszych sukcesów w doskonaleniu pływania a nauczycielom, którzy 
opiekowali się grupą podczas dojazdu oraz na basenie, bardzo serdecznie 
dziękujemy.

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Gminę Gry-
fów Śląski.

Żeńska drużyna Gimnazjum w Gryfowie Śląskim dzielnie walczyła 
w Mistrzostwach Polski w Piłce Nożnej Szkół Gimnazjalnych, rozgry-
wanych w Głuchołazach. Do rozgrywek stanęły mistrzynie województw 
z całej Polski. W turnieju finałowym wystartowało 10 drużyn podzielo-
nych na 2 grupy. Trafiliśmy do grupy B z takimi drużynami jak: Radom, 
Kędzierzyn-Koźle, Bodzentyn i Regnów.
Poniżej wyniki meczów grupowych:
Gryfów - Bodzentyn 0:2, Gryfów - Regnów 1:3   bramka: Aleksandra 
Korgul, Gryfów - Radom 0:2, Gryfów - Kędzierzyn-Koźle 2:1  bramki: 
Emilia Choińska x2
W meczu o 7 miejsce graliśmy z drużyną z Włoszczowa Gryfów - Włosz-
czowa 3:0. Skład drużyny: Nikola Piwońska, Ada Jankowiak, Natalia 
Chorążyczewska, Emilia Choińska, Aleksandra Korgul, Oliwia Feren-
sowicz, Sara Wykowska, Katarzyna Cielicka, Natalia Jaworska, Kamila 
Urdas. Trener: Krzysztof Gajewski, opiekun: Krzysztof Babiak

Źródło gryfow.pl

Projekt umiem pływać

Na zaproszenie członka zarządu Urzędu 
Marszałkowskiego doktora Tadeusza Sam-
borskiego, Gryfowska Kapela Podwórkowa 
występowała 18 czerwca na II Ogólnopol-
skim Zjeździe Regionalistów w Legnicy. 
Występ ten rozpoczął letnie tournée mu-
zyczne, na którego trasie znalazło się wiele 
okolicznych miejscowości i odbywających się 
w nich imprez.

25 czerwca zespół ludowy Gryfowianie 
brał udział w VIII Festiwalu Zespołów Lu-
dowych i Folklorystycznych w Bukowcu, 26 
czerwca zagrali na Dniach Lubania. Tego 
samego dnia, w godzinach popołudniowych 
Kapela brała udział w imprezie „Śpiewanie 
nad wodą” w Czerwonej Wodzie. 2 czerwca 
odbył się III Festiwal Poławiania Pereł w Le-
śnej, któremu Gryfowska Kapela Podwór-
kowa towarzyszyła już po raz trzeci. 3 lipca 
kapela grała na Święcie Ogrodów w Giebuł-
towie. Granie i śpiewanie to nasze życie, za-
tem o kolejnych występach już w następnym 
numerze Kuriera

Nasze gimnazjalistki 7 drużyną w Polsce!

Letnie tournée Kapeli 
i Gryfowian trwa w najlepsze

Zygmunt Bodak

Agnieszka Muszka
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Gryfów Śląski na trasie 
Teatru w podwórkach

Tym razem to nie scena Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, a po-
dwórko przy ul. Sanatoryjnej stało się centrum wydarzeń artystycznych. 
28 maja gościliśmy w Gryfowie realizatorów fantastycznego projek-
tu, który powstał w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Teatr 
w podwórkach to projekt zrealizowany przez Teatr im. Modrzejewskiej 
w Legnicy pod opieką  artystyczną dyrektora placówki Jacka Głomba, 
pomysłodawcy całego przedsięwzięcia. „Skarb wdowy Schadenfreude” 
Roberta Urbańskiego to teatralna fantazja osadzona w powojennych re-
aliach dolnośląskich podwórek okraszona muzyką na żywo i piosenkami 
budującymi wyjątkowy klimat. Spektakl wyreżyserował Lech Raczak  
– reżyser, dramaturg, autor scenariuszy teatralnych, teatrolog i m.in. 
współzałożyciel Teatru Ósmego Dnia. Nad scenografią pracował Piotr 
Tetlak - architekt wnętrz, rzeźbiarz, scenograf, autor widowisk plenero-
wych i działań wizualnych m.in. dla festiwali Malta i Fama, kierownik 
Katedry Scenografii na wydziale  Architektury Wnętrz i Scenografii Uni-
wersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Po obejrzeniu tego unikalnego widowiska nie można było nie zgo-
dzić się z wizją pomysłodawcy, iż teatr może być doskonałym narzędziem 
integracji społeczności zamieszkującej daną ulicę bądź podwórko, może 
wyrazić szereg historii związanych z konkretnym miejscem, w ten sposób 
łącząc mieszkańców bez względu na wiek czy status społeczny. 

Dziękujemy licznemu zespołowi legnickiego teatru za wspaniale spę-
dzony czas przygotowań i finalnie wiele poruszających doznań artystycz-
nych podczas widowiska. Mamy nadzieję na dalszą współpracę, szcze-
gólnie przy projektach plenerowych, w których teatr i przestrzeń miejska 
przenikają się i tworzą wspólny pierwiastek.

Mieszkańcom okalających podwórko kamienic dziękujemy za wyro-
zumiałość i życzliwą współpracę przy przygotowaniach i podczas reali-
zacji wydarzenia.

Cykl spotkań artystycznych „Kolacja z artystą”, który powstał w Miej-
sko-Gminnym Ośrodku Kultury okazał się niespodziewanym sukcesem. 
Wystartowaliśmy w listopadzie 2015 r. z dość sceptycznym nastawie-
niem. Okazało się, że nasze obawy co do frekwencji i zainteresowania 
były płonne. Cztery spektakle. Każdorazowo komplet widzów. Zaczęli-
śmy hitem „Mąż mojej żony”. Spektaklem, który miał premierę na sce-
nie studyjnej Teatru C.K. Norwida w Jeleniej Górze grudniu 2014 roku 
i przez wiele miesięcy nie schodził z afisza. Potem był „Skonan i Przeter-
minator” oraz w ramach marcowego świętowania widowisko muzyczno-
-kabaretowe „Gdzie te chłopy”. 

Sezon zakończyliśmy 12 czerwca spotkaniem z wyjątkowymi arty-
stami. Na deskach M-GOK w niedzielne popołudnie gościnnie wystąpił 
kultowy „Teatr Nasz” z Michałowic. Było to wydarzenie o tyle bezpre-
cedensowe, że aktorzy rzadko występują poza murami teatru. Wartością 
dodaną wydarzenia był również fakt, iż mogliśmy wspólnie z artystami 
świętować 25-lecie powstania teatru. Wspaniali artyści Tadeusz Kuta, 
Jadwiga Kuta oraz Jacek Szreniawa wystąpili w „Wieczorze Kabareto-
wym” w wybranych specjalnie na tę okazję skeczach i utworach muzycz-
nych. Mix postaci i przezabawne monologi autorstwa i w interpretacji 
Tadeusza, mocny, przenikający duszę wokal Jadwigi oraz aranże i śpiew 
znakomitego muzyka Jacka Szreniawy były gwarantem spędzenia nieza-
pomnianych chwil. Dla widzów, którzy jak zwykle stawili się komplecie 
była to prawdziwa uczta dla zmysłów. Dziękujemy Państwu za tak duże 
zainteresowanie naszą 
ofertą. Szczególne 
dzięki dla osób, które 
są z  nami na każdym 
proponowanym przez 
nas wydarzeniu. Wasza 
obecność to nasz wspól-
ny sukces. Start kolejne-
go sezonu już wkrótce.

Anna Michalkiewicz

Sukces cyklu Kolacja z artystą

Anna Michalkiewicz
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1000 dodatkowych minut życia Poetycka inauguracja lata

W projekcie zatytułowanym „Pewien playboy z Gryfowa czyli Sex, 
przemoc i śledzie w oleju. Limerykiem po okolicy wiosłując gitarą po-
prowadzi Państwa Grzegorz Żak” wszystko wymykało się spoza sche-
matu, tak bardzo, jak jego autor wyżej wymieniony imć Grzegorz Żak. 
Nie obrażę go mam nadzieję, uznając za zwierzę sceniczne najwyższej 
klasy i próby. Przyszedł pan Żak na świat na scenie zapewne, z wszelkimi 
talentami, jakimi można się narodzić plus z jednym darem boskim, ja-
kim jest umiejętność owinięcia sobie publiki wokół małego palca. I owi-
jał w Gryfowie, czarował, obezwładniał, niczym zdolny pająk tkał swoją 
sieć, a zgromadzeni posłusznie szli w nią śpiewając i śmiejąc się do rozpu-
ku. Ponoć jedna minuta śmiechu przedłuża życie o około 10 minut. Półto-
rej godziny występu Żaka to 1000 dodatkowych minut życia, czyli ponad 
16 godzin! A śmialiśmy się nie z byle czego. Zaserwował bowiem gry-
fowianom autor rozrywkę inteligentną, wyrafinowaną, radosną i świeżą. 
Polecam każdemu spotkanie z moim największym odkryciem ostatniego 
dziesięciolecia, wyłączając osoby ze świeżymi szwami chirurgicznymi - 
mogą popękać.

Marzena Wojciechowska

Nota o autorze: Grzegorz Żak to niesamowicie skromny człowiek, 
o  naprawdę sporym dorobku literackim i artystycznym. Może się po-
chwalić wydaniem kilkunastu książek, autorstwem skeczy oraz piosenek, 
a także wielu opowiadań i felietonów pisanych m in. w Przekroju, Twoim 
Dobrym Humorze, w Gazecie Wyborczej czy też w Panoramie Dolno-
śląskiej. Jest również animatorem kultury twórcą i organizatorem wielu 
imprez takich jak: Konkurs Literacki o nagrodę Nie-Do-Rzeczki, Cza-
rodzielnica, Zadyszki Kabaretowe, Igrzyska Sportów Przygranicznych, 
Kabaretowe Marcowanie, Wielkanocny Bieg dla Jaj.

Współpracował również z Programem 3 Polskiego Radia i Radiem 
Wrocław, z muzykami i kompozytorami w różnych projektach muzycz-
no-scenicznych m.in. z Lidią Pospieszalską, zespołem Żywiołak i teatrem 
w Jeleniej Górze.

Spotkanie z Grzegorzem Żakiem zostało sfinansowane przez Dysku-
syjny Klub Książki. Dziękujemy.

Wakacje w gryfowskiej bibliotece zainaugurowało spotkanie poetyc-
kie z Izabelą Moniką Bill – wrocławską poetką i publicystką. Artyst-
ce towarzyszył krytyk literacki Tadeusz Lira-Śliwa, który poprowadził 
spotkanie. Podczas wieczoru publiczność zapoznano z utworami z pięciu 
dotychczas wydanych tomików autorki ze szczególnym uwzględnieniem 
ostatniego, zatytułowanego "Erotyki motoryzacyjne".

Izabela Monika Bill należy do Dolnośląskiej Grupy Literackiej 
NURT z siedzibą w Lubaniu oraz do Polka International i Saloniku 
Trzech Muz z Wrocławia. Sprawuje funkcję sekretarza Dolnośląskiego 
Stowarzyszenia Artystów Plastyków oraz Polka International Oddział 
Wrocław. Tworzy kolaże i fotografie artystyczne. Jest laureatką konkur-
su fotograficznego "Szklane Szlaki Wrocławia", a także twórczynią no-
watorskiego nurtu erotyków motoryzacyjnych, które właśnie ukazały się 
drukiem.

15 czerwca w bibliotece Gimnazjum w Gryfowie Śl. została otwarta 
wystawa prac fotograficznych Anny Denisienko i Kamila Olszewskie-
go, uczniów kl.3b. Otwarcia dokonała pani Agnieszka Burbul. Zdjęcia 
ukazywały różnorodną tematykę, m. in. zabytki, krajobrazy, zwierzęta, 
a także modelki. Były zaprezentowane również fotografie, które odniosły 
sukces w konkursach. Zaszczycili swoją obecnością zaproszeni nauczy-
ciele oraz uczniowie z klasy 3b wraz z wychowawczynią Jolantą Paster-
nak. W organizacji wystawy pomogła pani Anita Ochocka. 

Melodie dla Anny to koncert laureatów III oraz IV Ogólnopolskiego 
Festiwalu Anny German w Mińsku Eurydyka. Wspaniały koncert zespo-
łu ARS Longa odbył się w maju w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych 
im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach. Artyści laureaci zapre-
zentowali utwory Anny German wspaniałej niezapomnianej piosenkar-
ki o  wyjątkowym głosie. Wśród przybyłych nie zabrakło także fanów 
Anny German z Gryfowa, Młyńska ,Olszyny oraz samych mieszkańców  
Biedrzychowic i oczywiście młodzieży. Na koniec zasłużony aplauz 
publiczności na stojąco dla wspaniałych wykonawców piosenek Anny 
German. Były podziękowania dla gości z Urzędu Marszałkowskiego za 
dofinansowanie tego koncertu ze środków Samorządu Województwa 
Dolnośląskiego. Głównym inicjatorem był wicemarszałek Województwa 
Tadeusz Samborski. Nie zabrakło oklasków i podziękowań dla gospoda-
rzy, całego grona pedagogicznego na czele z panią   dyrektor Zofią Rak. 
Jeszcze raz gratulujemy  tak wyjątkowego koncertu. 

Maria Sosnowska

Koncert u sąsiadów zza między

Wystawa fotograficzna w gimnazjum

Anna Denisienko, kl 3b
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Jedyny taki snycerz w gminie
Podziel się z nami swoją pasją

Snycerstwo, sztuka o tradycjach sięgających pradawnych kultur Afry-
ki, Ameryki Północnej i Oceanii, również współcześnie stwarza możli-
wości oryginalnej wypowiedzi artystycznej. 

Pan Grzegorz Wydra jest mieszkańcem Proszówki. Od 15 lat wy-
czarowuje z drewna piękne przedmioty. Jest artystycznym samoukiem, 
pochodzi jednak z rodziny o rzeźbiarskich tradycjach. Zawodowo rzeźbią 
jego trzej wujkowie: z Wałbrzycha, Oleśnicy i Świdnicy.

Tak naprawdę próbował rzeźbić od najmłodszych lat. Prawdopodob-
nie pierwszym jego małym dziełem były skrzypce, wie to z opowieści 
mamy, bo sam nie pamięta.

Pan Grzegorz rzeźbi w drewnie i w korze. Spod jego rąk wychodzą 
piękne płaskorzeźby o motywach roślinnych i krajobrazowych, leśne 
dziadki, czarownice, skrzaty, okazjonalne bałwanki i choinki. Pomysło-
wość twórcy nie zna granic. A gdy chwilowo porzuca dłuta, bierze piłę 
motorową i… rzeźbi piłą. Wychodzą z tego interesujące formy, jak choćby 
widoczna na zdjęciach ośmiornica.

Nasz pasjonat zawodowo pracuje w firmie Adampol w Leśnej, na rzeź-
biarską pasję pozostaje mu czas po pracy. Czy rzeźbi codziennie? Abso-
lutnie. Musi mieć wenę twórczą, za to gdy ta przychodzi, trudno mu się 
od tworzenia oderwać. Podczas pracy z dłutami i drewnem otwiera się 
wyobraźnia, przychodzi spokój i ukojenie. To wspaniała odskocznia od 
codzienności.

Zapytałyśmy pana Grzegorza, czy dzieci również garną się do rzeźbie-
nia. Okazuje się, ze córka Weronika, nie podziela rzeźbiarskich pasji taty, 
natomiast synowie Kacper i Dominik owszem, ale… tata nie patrzy na to 
przychylnie bojąc się, że się pokaleczą. Mówi, że nożyki, którymi bawił 
się w dzieciństwie, to nie obecne, profesjonalne dłuta, o których prawda 
jest taka, że prawie każde zacięcie wymaga interwencji chirurga. 

Oprac. Marzena Wojciechowska, Małgorzata Szczepańska
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15 lipca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Olszynie przedstawi-
ciele 19 samorządów powiatu lubańskiego, lwóweckiego, zgorzeleckiego, 
bolesławieckiego i jeleniogórskiego spotkali się, aby wspólnie z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego rozpocząć realizację 
projektów w ramach programu Odnowy Dolnośląskiej Wsi. 

Spotkanie otworzył gospodarz miejsca - burmistrz Leszek Leśko, 
dziękując wicemarszałek Ewie Mańkowskiej oraz dyrektorowi Wydziału 
Obszarów Wiejskich Pawłowi Czyszczoniowi za organizację spotkania 
właśnie w Olszynie. Po krótkim wstępnie marszałek Ewy Mańkowskiej 
nastąpiło wręczenie i podpisanie umów w ramach programu Odnowy 
Dolnośląskiej Wsi. 

- Od 10 lat środki z budżetu województwa dolnośląskiego związane 
właśnie z Odnową Dolnośląskiej Wsi na wnioski gmin są rozdzielane na 
wskazywane przez nie przedsięwzięcia. Te środki są po to, by stwarzać 
dobre warunki dla mieszkańców wsi, dla świetlic i placów zabaw - mówi 
wicemarszałek województwa dolnośląskiego Ewa Mańkowska. - Chcieli-
śmy, aby tym razem nasze spotkanie z burmistrzami i wójtami odbyło się 
nie we Wrocławiu, ale w terenie. Tym razem spotkaliśmy się z 19 repre-
zentantami samorządów w Olszynie. 

Spotkanie było także okazją do tego, aby wymienić się informacja-
mi na temat kolejnych możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych 
przez samorządy. Wiele z wątpliwości wójtów i burmistrzów rozwiewał 
dyrektor Paweł Czyszczoń podczas dyskusji, która wywiązała się przy 
okazji podpisywania umów. 

Gminę Gryfów Śląski reprezentowała skarbnik Anna Jankowska. 
Przedmiotem złożonego przez gminę wniosku o dofinansowanie było do-
posażenie placów zabaw w Uboczu i Proszówce. W ramach przedsięwzię-
cia powstał nowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Uboczu, wypo-
sażono siłownię w Świetlicy Wiejskiej w Uboczu, natomiast w Proszówce 
istniejący plac został doposażony o nowe urządzenia siłowni zewnętrznej.
Nasza gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 12.610,00 zł, wkład 
własny stanowiły środki Funduszu Sołeckiego. Całkowita wartość pro-
jektu to 25.222,42 zł. 

Źródło: Artur Grabowski
http://www.olszyna.pl

Marszałkowskie dofinansowanie obszarów wiejskich

14 maja w ramach współpracy miast Gryfowa Śląskiego i Raspena-
vy (Czechy) oraz szkół podstawowych, odbył się wyjazd dzieci ze szkoły 
podstawowej w Gryfowie Śląskim oraz Gryfowskiej Kapeli Podwórkowej 
na Warsztaty Twórcze do Raspenavy.

Warsztaty Twórcze 
w Raspenavie

Agnieszka Muszka
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Sandra poleca
Książki na wakacje: 

Wakacje w pełni. Część z Was zapewne urlop ma już 
za sobą, ale z pewnością znajdą się również tacy, którzy 
właśnie szykują się do podróży, dlatego też tym razem 
proponuję Wam kilka tytułów, które warto spakować do wakacyjnej 
walizki, bo w końcu kiedy czyta się lepiej niż podczas urlopu?

Dla fanów kryminału:
„Naśladowca” – Erica Spindler

Pięć lat temu w małym miasteczku w Illinois zostały zamordowane 
trzy dziewczynki – wszystkie we własnych sypialniach, wszystkie w tym 
samym wieku. Na miejscu zbrodni nie znaleziono żadnych śladów. Spra-
wa Mordercy Śpiących Aniołków, jak nazwała go prasa, stała się obsesją 
detektyw Kitt Lundgren. Dochodzenie zakończyło się klęską, co Kitt 
przypłaciła zdrowiem i załamaniem kariery zawodowej. Teraz morderca 
wraca, by kontynuować makabryczne dzieło....

„Naśladowca” to jeden z moich ulubionych kryminałów. Autorka 
zrobiła wszystko by już na wstępie wciągnąć czytelnika w wir wydarzeń 
i udało jej się to w stu procentach. Zaczęło się od trzęsienia ziemi, a potem 
było jeszcze lepiej. Razem z Kitt błądziłam zawiłym labiryntem poszlak 
i ani na chwilę nie traciłam zainteresowania sprawą, czego i Wam życzę;)

Dla fanów literatury faktu: 
„Ofiarowana. Moje życie w sekcie scjentologów” 
– Jenna Miscavige Hill 

Jenna Miscavige Hill jest bratanicą samego przywódcy scjentologów. 
Jako jego krewna znalazła się w centrum najważniejszych dla sekty wy-
darzeń i poznała jej wstydliwe tajemnice. Kiedy uświadomiła sobie, że 
jest ofiarą manipulacji, podjęła dramatyczną próbę wyzwolenia się spod 
wpływu religijnej organizacji. Spisane po latach przejmujące wspomnie-
nia dziewczyny odkrywają największe sekrety scjentologów. 

„Szok” to pierwsze słowo jakie przyszło mi do głowy w związku z tą 
pozycją. Niedowierzanie pojawia się już po kilku stronach i pozostaje aż 
do końca... „Ofiarowana” jest prawdziwą historią Jenny Miscavige Hill, 
która po latach męki, wyrwała się ze szponów sekty. Jenna pokazuje spo-
sób w jaki działa sekta od strony „Sea Org” – najważniejszej organizacji 
w hierarchii sekty. W książce oprócz opisu działania sekty i własnej hi-
storii autorka opisuje też filozofię scjentologów.

Dla wielbicieli literatury kobiecej: 
„Historia kotem się toczy” – Renata L. Górska

Ada Gawron nigdy nie marzyła o życiu w małej mieścinie, na dodatek 
pod jednym dachem z teściową. Byłą teściową. A jednak rok spędzony 
w Kasztelowie zmieni w jej życiu dosłownie wszystko...Naciskana przez 
córki Ada zobowiązuje się zająć przez rok – i ani dnia dłużej! – ich babcią 
Janiną, z którą nigdy nie miała dobrych relacji. Życie na prowincji, na po-
zór spokojne i monotonne, nie będzie dla Ady sielanką, bo choć wypadek 
osłabił nieco żywotność staruszki, nie przytępił jej ostrego języka. 

„Historia kotem się toczy” to niesamowicie wciągająca historia napisa-
na z ogromnym poczuciem humoru, a perfekcyjnie wykreowani bohate-
rowie sprawiają, że od książki ciężko się oderwać, więc od razu polecam 
zarezerwować na lekturę kilka godzin.

Dla amatorów thrillerów historycznych: 
„Szyfr Szekspira” – Jennifer Lee Carrell

Powieść osnuta wokół tajemnic związanych z życiem Williama Szek-
spira. O jego sztukach wiemy wszystko poza jednym: czy je w ogóle napi-
sał? Młoda uczona Kate jest bliska zdobycia ostatecznego dowodu – bez-
cennego rękopisu. Przemierza niezwykłe miejsca w Europie i Ameryce, 
ścigana przez nieodgadnionego zabójcę, mordującego wszystkich zamie-
szanych w sprawę na wzór teatralnych bohaterów... Pasjonująca zagadka 
oraz malownicza lekcja historii i teatru. Dla mnie – wielbiciela thrillerów 
historycznych – książka była prawdziwą gratką. Ciekawa, oryginalna fa-
buła – polecam wszystkim fanom Dana Browna, bo „Szyfr Szekspira” 
prezentuje bardzo zbliżony poziom, a moim zdaniem, jest w Polsce wy-
jątkowo niedoceniony. 

Proszę krótko opowiedzieć o sobie.
Nazywam się Anna Wieliczko i od urodzenia mieszkam w naszym 

sołectwie. Sołtysem jestem już drugą kadencję. Moją największą pasją 
jest czytanie książek.

Z jakimi problemami aktualnie boryka się wieś Krzewie Wielkie?
Z roku na rok mamy coraz więcej wyremontowanych dróg, pomimo 

tego wciąż potrzebują one modernizacji. W sołectwie przybywa coraz wię-
cej nowych domów, do których mieszkańcy mają problemy z dojazdami, są 
to przeważnie drogi polne, które wymagają gruntownych remontów. Nasza 
świetlica również już wymaga remontu wewnątrz, ale mam nadzieję, że 
małymi krokami uda nam się ją doprowadzić do dobrego stanu.

Jakie są pani marzenia na przyszłość dotyczące sołectwa? Co chciałaby 
Pani zmienić w Krzewiu Wielkim?

W tym roku w naszym w sołectwie odbędą się dożynki gminne, na 
które serdecznie zapraszam mieszkańców naszej gminy. Przed nami wie-
le ciężkiej pracy. Chciałabym, aby wszyscy mieszkańcy wzięli udział w 
przygotowaniach i już teraz dziękuję wszystkim tym, którzy włączyli się 
do pomocy. Wspólnymi siłami można osiągnąć bardzo wiele.

Rozmawiała M. Wojciechowska

Autorem wiersza jest pan Edward Tabacharski.

Jest w moim życiu przedziwne marzenie,
Porą, gdy świeży ranek wprawia ciało w drżenie,
Spożywać z tobą na trawie śniadanie, 
W przebłyskach słońca, na leśnej polanie.

Siedzimy półnadzy, ciesząc się wolnością,
A oczy nasze płoną pragnieniem, miłością,
Usługują nam nimfy, wina dolewają,
Jedne tańczą, zaś inne na swych harfach grają.

Słońce sączy swe ciepło przez liście dąbrowy,
Odezwie się kukułka, przemknie jeleń płowy,
I tylko my dwoje, szczęśliwi od rana,
W tej scenerii, jak z płócien wielkiego Tycjana.

Kochamy się, szczęśliwi, w pogańskiej swobodzie,
Nurzając się w miłości, naszym kwietnym miodzie,
Odrzucając od siebie niewoli okowy,
W ten pogodny i piękny, świeży dzień czerwcowy.

Aż przysną wśród gałęzi zmęczone amorki,
Przysną leśne boginki, duszki, inne stworki,
I my, też umęczeni miłości igrzyskami,
Uśniemy w południa sjeście, spleceni ciałami.

Co słychać u sołtysa?

Kącik poetycki
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Lp. Nazwa apteki i jej adres Telefon
kontaktowy

Godziny 
pracy 
w dni 

powszednie

Godziny 
pracy 

w soboty

Godziny pracy 
w niedziele 

i święta oraz inne 
dni wolne od pracy

Dni pełnienia dyżuru
(od poniedziałku od godz. 8.00 

rano do następnego  
poniedziałku do 
godz. 8.00 rano)

1 APTEKA PRIMULA
Gryfów Śląski, ul. Rynek 3

75 781-39-23 8.00-18.00  9.00-13.00 Nieczynna Nie pełni dyżuru

2 APTEKA POD GRYFEM
Gryfów Śląski, ul. Kolejowa 19c

75 781-14-25 8.00-18.00 8.00-13.00 Nieczynna 12.09.2016 – 18.09.2016
26.12.2016 – 01.01.2017

3 APTEKA BUSOLA
Gryfów Śląski, ul. Akacjowa 1

75 781-24-39 8.00-18.00 8.00-13.00 Nieczynna 19.09.2016 – 25.09.2016

4 APTEKA REMEDIUM
Gryfów Śląski
ul. Malownicza 1

602-188-631 8.00-18.00 9.00-13.00 Nieczynna 05.09.2016 – 11.09.2016
26.09.2016 – 02.10.2016
19.12.2016 – 25.12.2016

5 APTEKA W RYNKU
Lwówek Śląski, pl. Wolności 19

75 782-22-42 8.00-20.00 9.00-14.00 Nieczynna 27.06.2016 – 03.07.2016
10.10.2016 – 16.10.2016

6 APTEKA ŁAW CHLEBOWYCH
Lwówek Śląski, pl. Wolności 21

75 782-22-02 7.30-18.00 8.00-16.00 Nieczynna Nie pełni dyżuru

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

75 643-68-56 8.00-20.00 8.00-14.00 Nieczynna 04.07.2016 – 10.07.2016
17.10.2016 – 23.10.2016

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

75 782-42-07 8.00-18.00 9.00-14.00 Nieczynna 25.07.2016 – 31.07.2016
03.10.2016 – 09.10.2016

9 APTEKA MIKSTURA
Mirsk, pl. Wolności 35-36

75 783-42-12 9.00-17.00 9.00-13.00 Nieczynna 22.08.2016 – 28.08.2016
05.12.2016 – 11.12.2016

10 APTEKA ZABOBRZE
Wleń, ul. Bohaterów Nysy 23/24

75 735-27-32 8.00-18.30 8.00-15.00 Nieczynna 08.08.2016 – 14.08.2016

11 APTEKA PRZYJAZNA
Lubomierz, ul. Gryfiogórska 6

75 734-86-99 8.00-18.00 9.00-15.00 Nieczynna 15.08.2016 – 21.08.2016
28.11.2016 – 04.12.2016

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

75 783-40-15 8.00-18.00 8.00-13.00 Nieczynna 29.08.2016 – 04.09.2016
12.12.2016 – 18.12.2016

13 APTEKA „MEDICUS”
Lwówek Śląski, ul. Oświęcimska 3

brak danych 8.00-21.00 9.00-18.00 Nieczynna 11.07.2016 – 17.07.2016
24.10.2016 – 30.10.2016

14 APTEKA „CENTRUM”
Lwówek Śląski, ul. Zamkowa 3

brak danych 8.00-20.00 9.00-15.00 Nieczynna 18.07.2016 – 24.07.2016
01.08.2016 – 07.08.2016
31.10.2016 – 06.11.2016
14.11.2016 – 20.11.2016

ROZKŁAD PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH 
NA TERENIE POWIATU LWÓWECKIEGO
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Pierwszy miesiąc wakacji za nami. Dobie-
gają końca zajęcia w filiach bibliotecznych w 
Rząsinach i Uboczu, teraz czas na Gryfów. 

W Gryfowie zajęcia dla dzieci szkolnych 
(od 7 lat) odbywać się będą od poniedziałku 
do piątku w okresie od 1 do 26 sierpnia, od w 
godz. 11.00-13.00. Na uczestników czeka wiele atrakcji i niespodzianek. 
Szczegóły na plakatach oraz na stronie internetowej www.biblioteka.
gryfow.pl i fb www.fb.com/biblioteka.gryfow. Ze względów bezpie-
czeństwa ilość miejsc jest ograniczona, zachęcamy zatem do wcześniej-
szych zapisów. Zapraszamy!

16 czerwca w bibliotece odbyły się zajęcia animacyjne z książką pod 
hasłem „Brudasek czy czyścioszek”, przeznaczone dla dzieci w wieku 3-5 
lat z opiekunami.

W programie,na pierwszym miejscu znalazło się czytanie wiersza Jana 
Brzechwy „Brudas” oraz dyskusja na temat treści wiersza. Dokładnie 
analizowaliśmy i porównywaliśmy wykonane przez bibliotekarza ilustra-
cje brudaska i czyścioszka. Super zabawą było oglądanie swojej buzi w lu-
sterku i sprawdzanie jej czystości. Był też magiczny kosz z przyborami 
do mycia i higieny, z którego dzieci losowały przedmioty, opowiadały do 
czego one służą i tworzyły tzw. „Kącik czyścioszka”. Druga część zajęć 
odbyła się w galerii. Dzieci wraz z opiekunami malowały farbami dłonie 
i odbijały na kartkach, po to aby się wybrudzić a później umyć. W progra-
mie znalazły się też tańce, mały poczęstunek i losy. Dzieci wyszły z naszej 
biblioteki uśmiechnięte i pełne wrażeń. Dziękuję za udział w zajęciach.

Jolatna Kuczyńska

Brudasek czy czyścioszek?Biblioteczne wakacje 
na półmetku

PODZIĘKOWANIE
Dzięki Waszemu zaangażowaniu i pomocy zebraliśmy wspólnie  

2460 kg nakrętek. Kwotę ze sprzedaży 2 460 zł przeznaczyliśmy na tur-
nus rehabilitacyjny (koszt turnusu 2 700 zł za tydzień) na którym był 
Adrian od 27 czerwca do 2 lipca 2016. bardzo prosimy o dalszą zbiórkę! 
Pozdrawiamy serdecznie. 

Rodzice Adriana Małgorzata i Tomasz Dróżdż

Zajęcia wakacyjne w Rząsinach.

Zajęcia wakacyjne w Uboczu


