Igor Kosk
kl. 2b, SP w Gryfowie

Kinga Dziwińska
kl. 2b, SP w Gryfowie

Od lewej: Ewelina Styszyńska kl. Ib,
Marta Hercuń kl. Ia, SP w Gryfowie
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Kacper Rzeszut
kl. 4b, SP w Gryfowie

Beata Dżygóra
kl. 2b, SP w Rząsinach

Wiktoria Wawer
Justyna Żuk klasa 2b,
kl. 3b, SP w Gryfowie Mikołaj Wolar klasa 3a, SP w Gryfowie
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Maciej Makuchowski
kl. 2b, SP w Gryfowie

Katarzyna Pasiak
kl. 6a, SP w Gryfowie

Majówka
w Gryfowie Śląskim

1 maja obchodziliśmy 10-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Polska
dołączyła w 2004 roku do Wspólnoty wraz z dziewięcioma innymi państwami Europy. Było to największe rozszerzenie w dotychczasowej historii Unii Europejskiej.
W rocznicowym dniu w całej Polsce odbyły się liczne koncerty, spotkania, happeningi i lekcje europejskie. Gryfowskie obchody rozpoczęły się Turniejem Piłki
Siatkowej w Hali Sportowej. Do turnieju zgłosiło się 6 drużyn z Bolesławca, Janowic
Wielkich, Lubania, Lwówka Śląskiego, Piechowic i z Gryfowa. Pierwsze miejsce
zajęła drużyna „Biuro Pomocy Prawnej” z Bolesławca, drugie „Browarek” Janowice
Wielkie, trzecie „TEAM” Piechowice. Organizatorem turnieju był Mariusz Kozak
z drużyną „Herkules” przy współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury.
Część artystyczną rozpoczęliśmy na gryfowskim rynku unijnym graniem z Gryfowską Kapelą Podwórkową. Mimo mało sprzyjającej aury do wspólnego śpiewania z kapelą przyłączyła się liczna grupa widzów. Akcentem unijnych obchodów
w Gryfowie był konkurs z wiedzy o Unii Europejskiej. Liczną grupę uczestniczącą
w konkursie reprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej z Gryfowa Śląskiego.
Wiedza jaką dysponowali uczestnicy konkursu była imponująca. Każda osoba biorąca udział w konkursie otrzymała nagrody ufundowane przez European Commission DG Communication Regional Representation Wrocław. Na estradzie zagrali
Skauci z Nielestna, Chapter One z Lubomierza oraz gwiazda wieczoru WHISKEY
RIVER, która zafundowała nam prawdziwą petardę muzyki country, blues, rock.

Święto Konstytucji

3 maja w kościele Św. Jadwigi odprawiona została uroczysta msza święta w
intencji Ojczyzny. Po jej zakończeniu pod Tablicą ku czci Kombatantów Ziemi
Gryfowskiej kwiaty złożyły delegacje władz gminy, radni, organizacje kombatanckie i społeczno-polityczne, zakłady pracy i młodzież szkolna. Uczestnicy
uroczystości i licznie zebrani mieszkańcy Gryfowa Śląskiego mieli okazję ponownie wysłuchać krótkiego, lecz jak zawsze znakomitego koncertu Orkiestry
Reprezentacyjnej Miasta i Gminy Olszyna.
Organizatorem majówki był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie
Śląskim, a patronat nad całością objął Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski.
A. Domino
OD REDAKCJI:
Wśród członków delegacji składających kwiaty pod tablicą na gryfowskim
rynku znalazł się niecodzienny gość. Pan Franciszek Kowalik (na zdjęciu 3
od lewej) – bo o nim mowa – po raz 80-ty uczestniczył w obchodach Święta
Konstytucji. Temat wydał nam się na tyle interesujący, że jego kontynuację zapowiadamy w następnym numerze. Niezwykle skomplikowane, burzliwe losy
pana Franciszka na tle dramatycznych losów naszego kraju z pewnością przykują Państwa uwagę. Zapraszamy do lektury czerwcowego wydania Kuriera.

Świątecznie, artystycznie, historycznie
11 kwietnia w Szkole Podstawowej w Gryfowie
Śląskim odbyła się tradycyjna uroczystość podsumowania ogólnopolskich konkursów, której towarzyszyły liczne przedsięwzięcia kulinarne (zajazd
ze swojskim jadłem, karczma, w której można było
nabyć domowe ciasta, wędliny i inne pyszności),
historyczne (prezentacja autorstwa wiceprezesa
stowarzyszenia „Zamek Czocha” Piotra Kucznira)
oraz artystyczne i świąteczne (stoiska z biżuterią,
kiermasz i stoiska wielkanocne). Jak co roku, imprezę zorganizowano z dużym rozmachem, niezmiennie wyczarowując najwspanialszą atmosferę Świąt
Wielkanocnych.
W trakcie uroczystości odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników II Ogólnopolskiego Konkursu
Ekologicznego „Ekolog-Plastyk”, „Ekolog- Poeta”
pod hasłem: „Polska Jakiej Nie Znacie – Barwy
Łąki” oraz II Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno-Regionalnego „Poznajemy źródła historii
i kultury naszego regionu”.

Klasy IV-VI
Wyróżnienie:
√ Julia Łopąg kl. VI, SP w Uboczu
– opiekun Alicja Celejowska
II Ogólnopolski, V Dolnośląski
Konkurs Ekologiczny „Ekolog-Poeta”
Klasy I-III
√ I miejsce – Ewelina Styszyńska kl. Ib
SP w Gryfowie – opiekun: Beata Byczko,
√ I miejsce: Marta Hercuń kl. Ia
SP w Gryfowie – opiekun: Marzena Styszyńska,
Wyróżnienie:
√ Igor Kosk kl. II b SP w Gryfowie
– opiekun Małgorzata Makowska.
√ Beata Dżygóra kl. II b SP w Rząsinach
– opiekun Teresa Szymanel.
Klasy IV-VI
Wyróżnienie:
√ Kacper Rzeszut kl. 4b SP w Gryfowie (26 pkt.)
Opiekun: Marta Kowalska

NASI LAUREACI
(zdjęcia na str. 2)

II Ogólnopolski Konkurs
Historyczno-Regionalny „Poznajemy Źródła
Historii i Kultury Naszego Regionu”
„Symbole Świąteczne – Koszyk Wielkanocny”
Klasy I – III
√ I miejsce – Justyna Żuk klasa 2b
SP w Gryfowie – opiekun Agnieszka Zwierzańska
√ II miejsce – Mikołaj Wolar klasa 3a
SP w Gryfowie – opiekun Beata Wolar
Wyróżnienia:
√ Wiktoria Wawer klasa 3b
SP w Gryfowie – opiekun Ewa Niebieszczańska
√ Maciej Makuchowski klasa 2b
SP w Gryfowie – opiekun Agnieszka Zwierzańska

II Ogólnopolski Konkurs
Ekologiczny „Ekolog – Plastyk”
„Polska jakiej nie znacie – barwy łąki”
Klasy I-III
√ II miejsce – Julia Radkiewicz kl. II
SP w Uboczu – opiekun Alicja Celejowska,
√ III miejsce – Ewelina Styszyńska kl. I b
SP w Gryfowie – opiekun Beata Byczko
Wyróżnienie:
√ Kinga Dziwińska kl. II b, SP w Gryfowie
– opiekun Agnieszka Zwierzańska.

Klasy IV- VI
√ II miejsce – Wiktoria Kosakowska klasa 6 c
SP w Gryfowie – opiekun Mariola Szczepańska
√ III miejsce – Kacper Rzeszut klasa 4b
SP w Gryfowie – opiekun Marzena Rzeszut
II Ogólnopolski Konkurs
Historyczno-regionalny
„Zabytki małej ojczyzny oczami dziecka”
Klasy IV- VI
√ Agata Jeziorna kl. 6, SP w Uboczu
– opiekun Janina Hryniewiecka
Wyróżnienie:
√ Katarzyna Pasiak klasa 6a
SP w Gryfowie – opiekun Barbara Pasiak

PODZIĘKOWANIA

➢ Paniom: Małgorzacie Dereń, Małgorzacie
Poprawie, Kamili Wyżykowskiej oraz Panu
Ryszardowi Sułtanowskiemu, ➢ Panu Piotrowi Kucznirowi wiceprezesowi Stowarzyszenia
Zamku Czocha, ➢ Panu Waldemarowi Trubiłowiczowi – Przetwórstwo Warzywno-Owocowe z
Miłkowa, ➢ Paniom: Annie Domino, Marzenie
Wojciechowskiej, Marzenie Staliś, Iwonie Tatarczuk, Jolancie Kuczyńskiej, Elżbiecie Kurec
i Panu Markowi Ślusarczykowi ➢ Gryfowskiej
Kapeli Podwórkowej, której występ był niewątpliwą, wspaniałą atrakcją Jarmarku wielkanocnego
za zaangażowanie, pomoc, współpracę i okazaną
życzliwość podczas przygotowania i podsumowania ogólnopolskich konkursów. Jednocześnie
życzymy powodzenia oraz wielu sukcesów w życiu
zawodowym i osobistym.
Dyrekcja Szkoły
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Wyróżnienie gryfowskiej biblioteki
w ogólnopolskim konkursie
Mistrz Promocji Czytelnictwa to konkurs, w którym nagradzane są biblioteki za działania wspierające rozwój czytelnictwa. Do 2008 r. organizowała go Polska Izba Książki, od 2009r. został włączony do programu działań
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Konkurs ma za zadanie wyróżniać
„najlepsze praktyki biblioteczne” służące zwiększeniu zainteresowania
książką, popularyzacji wiedzy i informacji oraz ułatwiające do nich dostęp.
9 kwietnia jury konkursu przyznało 3 pierwsze miejsca bibliotekom w
Olsztynie, Tarnogrodzie i Bolesławcu oraz specjalne wyróżnienie Bibliotece
Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śląski. Uroczystość wręczenia nagród
odbyła się podczas V Warszawskich Targów Książki 22 maja 2014 r. Gry-

fowska biblioteka otrzymała zestaw książek oraz list gratulacyjny od Przewodniczącej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Elżbiety Stefańczyk.
Poniżej jego fragment.
„Serdecznie gratuluję zwycięstwa w Konkursie SBP – Mistrz Promocji
Czytelnictwa 2013. Z przyjemnością informuję, że Jury Konkursu przyznało,
kierowanej przez Panią Bibliotece, specjalne wyróżnienie. Przyznana nagroda
jest wyrazem uznania dla aktywności i kreatywności Biblioteki w upowszechnianiu czytelnictwa czy działalności edukacyjnej....”
M.

Czytanie łączy pokolenia

Podsumowanie aktywnej wiosny w Uboczu
Za nami XI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 8-15 maja 2014. W tym
roku przebiegał on pod hasłem „Czytanie łączy pokolenia”.
Z tej okazji w gryfowskiej bibliotece odbyły się spotkania z przedszkolnymi grupami Motylki i Słoneczka. Spotkania były poświęcone promocji
czytelnictwa wśród najmłodszych.
Na obu z nich czytano dzieciom wiersze i bajki, odbyła się rozmowa o
przygodzie z biblioteką czyli o wypożyczaniu i szanowaniu książek oraz o
korzyściach płynących z czytania. Przegląd książek związanych z tematami
spotkań, pomógł dzieciom rozwinąć wyobraźnię w wyniku czego powstały
piękne rysunki przedstawiające motyle i słońca, które można podziwiać na
wystawie w bibliotece.
Równie ciekawym przedsięwzięciem w trakcie Tygodnia Bibliotek było
spotkanie z najmłodszymi dziećmi (4-5 latkami) w towarzystwie mam lub
opiekunów. Spotkanie rozpoczęto tańcem do piosenki ,,Witajcie w naszej
bajce” następnie bibliotekarka przeczytała dzieciom bajeczkę ,,Niezapominajek” wspominając przy tym, że 15 maja jest Dniem Niezapominajki. Po
wysłuchaniu bajki dzieci wraz z opiekunami wycinały wcześniej przygotowane słonie i malowały kwiatki niezapominajki, aby słonik nie zapomniał
jak mama bardzo go kocha. W nagrodę maluchy otrzymały słodki poczęstunek i maskotki. W trakcie spotkania mamusie i babcie zostały zaproszone na kawę oraz do obejrzenia wystawy malarstwa Ireneusza Mielca w
Jolanta Kuczyńska
galerii ECKI.
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Biblioteka w Uboczu przywitała wiosnę na wesoło. Dzieci tradycyjnie
spaliły marzannę oraz piekły kiełbaski. Wszyscy przednio się bawili biorąc
udział w grach i zabawach przy ognisku.
***
Klub Seniora działający przy filii bibliotecznej w Uboczu ostatki spędził w atmosferze biesiady artystycznej przy śpiewie i pląsach tanecznych.
Uczestników rozgrzewał zaproszony zespół folklorystyczny ,,Gryfowianie”.
Honorowym gościem spotkania była pani sołtys Marzena Herdzik.

***
Koło biblioteczne, jak co roku wzięło udział w XI Powiatowym Konkursie ,,Dekoracje Stołów Wielkanocnych” w Wojciechowie i tym razem zajęło
II miejsce. Jak tu więc nie lubić wiosny?

Apel w sprawie skweru-parku przy ul. Lwowskiej i Uczniowskiej
Zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gryfowa Śląskiego, a w szczególności ulic Lwowskiej
i Uczniowskiej o poszanowanie naszej pracy w
związku z uporządkowaniem kawałka zielonej
przestrzeni w obrębie wymienionych wyżej
dwóch ulic.
Sporym wysiłkiem naszych rąk i z pomocą
pana burmistrza Olgierda Poniźnika udało nam
się doprowadzić do porządku ten teren po bardzo długim okresie „nicnierobienia”, kiedy to
straszył on swoim wyglądem.
Mamy nadzieję, że jest to dopiero początek
zmian, ponieważ teren trzeba będzie cały czas
pielęgnować i rewitalizować. Dlatego też prosimy
o zrozumienie mieszkańców okolicznych bloków
i domków jednorodzinnych i utrzymywanie w
czystości poprzez sprzątanie po swoich pupilach,
gdy wychodzą z nimi na spacer oraz rozmowę z
dziećmi, aby nie zaśmiecały skweru. Apelujemy
też do „zmęczonych” mieszkańców z puszką
napoju wyskokowego, którzy chcą potraktować
ławeczki jako leżaki, aby zaprzestali swojego
postępowania. Tak jak każdy dba o otoczenie
swojego domu, bloku, ogródka, itp., tak też i
my prosimy o zadbanie nie o niczyją, ale naszą
wspólną przestrzeń.

Piszemy to dlatego, że tylko kilka dni wytrzymały w komplecie piękne tuje, do momentu,
kiedy komuś się spodobały i je po prostu wyrwał
(mamy tylko nadzieję, że „kradzione nie tuczy”).
Na koniec chcieliśmy podziękować za pomoc
i wsparcie wszystkim okolicznym sąsiadom. Aby
nikogo nie obrazić, nie będziemy wymieniać ich
z nazwisk. Każdy wie, ile włożył siły i pracy w pomoc. Dziękujemy również za przychylne opinie

Promocja na światowym poziomie
Jednym z głównych elementów projektu pn. „Gryfów Śląski poznajemy i dzięki multimediom tu
przyjedziemy” jest film promocyjny, który przygotowany został przez gryfowianina Mariusza Dragana – specjalistę ds. reklamy w firmie Siła Przebicia oraz prezesa młodzieżowego Stowarzyszenia
Awantura. Przyznać trzeba, że film robi wrażenie. Na pewno nie powstydziły by się takim projektem
największe światowe metropolie. Najważniejsze jest jednak to, że autor nagrania trafnie przedstawił
walory Gryfowa, który jawi się nam jako bardzo interesujący i malowniczy subregion, w którym społeczne inicjatywy rosną niczym grzyby po deszczu. Wszystko to zawiera się w haśle promującym miasto – „GRYFÓW nabiera kolorów”. Film wykonany przez Mariusza Dragana dla szerszej publiczności
dostępny jest m.in. na stronie www.gryfow.pl. Można go też odnaleźć wpisując w wyszukiwarkę frazę
„Gryfów nabiera kolorów”. Przy okazji najbliższych Kwisonaliów dostępny będzie na płytach.
W ramach projektu stworzona została także mapa miasta, spacer wirtualny, prezentujący najważniejsze walory Gryfowa. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 16.617,60 zł, z czego dofinansowanie ze
środków Partnerstwa Izerskiego to aż 10.808,19 zł.
Artur Grabowski

90 urodziny księdza Jordanka

2 czerwca 90 rocznicę urodzin obchodzi ksiądz
Tadeusz Jordanek, który jest rezydentem gryfowskiej parafii. Szacowny jubilat urodził się blisko
Wadowic – w Kętach. Dość wcześnie, bo już od
bierzmowania czuł, że chce być księdzem. Plany
chwilowo pokrzyżowała wojna, bo 1 września 1939
r. miał rozpocząć naukę u oblatów w Gimnazjum
w Lublińcu. Wojenne losy księdza obfitowały w
wydarzenia dramatyczne zwroty akcji, cierpienie.
Najważniejsze były jednak te łzy, które pojawiły
się na widok tablicy z napisem Hirschberg-Jelenia
Góra. 13 kwietnia 1945 Tadeusz Jordanek wrócił do
rodzinnych Kręt. Gimnazjum, do którego nie dotarł w 1939, rozpoczął 6 lat później. Z „Tygodnika
Powszechnego” dowiedział się, że we Wrocławiu
otworzyli seminarium. Dotarł tam i ukończył je
w 1954 roku. Święcenia ksiądz Jordanek przyjął z
rąk biskupa Michała Klepacza z Łodzi. Od 1976 r.
Tadeusz Jordanek był w Mirsku. Tamtejsi parafianie wspominają go do dziś jako otwartego, pełnego
empatii duchownego.
Z okazji 90 rocznicy Księdzu Tadeuszowi Jordankowi nieustającego zdrowia, siły w pełnieniu
posługi kapłańskiej, wielu dobrych dni w gronie

życzliwych ludzi, spokoju i radości z wszystkiego,
co wokół życzą mieszkańcy Gryfowa Śląskiego.

w internecie (krytykę także przyjmiemy). Dziękujemy raz jeszcze i prosimy o więcej w sensie
pomocy przy pielęgnacji skweru oraz darów w
postaci roślin i drzewek do nasadzenia. Jak teren
będzie miał ostateczny wygląd, postaramy się o
nazwę dla niego.
W imieniu zaangażowanych mieszkańców
inicjator akcji
Wilhelm Gałucha

Akcja
krwiodawstwa
10 i 11 kwietnia podczas przeprowadzonej
przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Wałbrzychu akcji krwiodawstwa, w krwiobusie ustawionym przed Urzędem
krew oddało 37 osób. Pobrano łącznie 16,65 litra
tego życiodajnego leku. To bardzo dobry wynik.
Współorganizatorem akcji był Urząd Gminy i
Miasta Gryfów Śląski. Organizatorzy serdecznie
dziękują honorowym krwiodawcom oraz osobom, które pomogły w rozpropagowaniu akcji.
Stanisław Jóźwiak
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Świetlice do remontu

Kwietniowe obrady

Wyjątkowo w połowie kwietnia spotkali
się gryfowscy radni, by dyskutować o sprawach gminy i podejmować decyzje. Głównym
tematem kwietniowej sesji była gospodarka
wodno- ściekowa, a także ocena działalności
Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Gryfowie Śl. Te dwie kwestie
zdominowały spotkanie, podczas którego jego
uczestnicy – radni, włodarze miasta i gminy oraz
kierownicy samorządowych jednostek – mogli
poznać szczegóły funkcjonowania miejskich wodociągów i ocenić pracę ZBGKiM. Oczywiście
nie zabrakło dyskusji, która oscylowała m.in.
wokół bieżących problemów gminy, o czym
mówił burmistrz Olgierd Poniźnik, prezentując
informację nt. realizacji uchwał i zarządzeń od
czasu ostatniej zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
Wśród uchwał, które zostały przedłożone
radnym do podjęcia znalazła się decyzja o przyznaniu parafii rzymsko-katolickiej pw. św. Jadwigi Śląskiej w Gryfowie Śl. 15 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich
przy Grupie Ukrzyżowania. Oprócz tego podjęto
decyzję w sprawie przystąpienia do opracowania
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta.
Radni określili także tryb i szczegółowe kryteria
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, a na koniec
na mocy uchwały nieodpłatnie przekazali prawa
własności nieruchomości położonych w obrębie obszaru odbudowy koryta Oldzy na rzecz
Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych we Wrocławiu, Oddział we Lwówku Śl.
Artur Grabowski

Trzy świetlice wiejskie w gminie Gryfów Śl. zostaną w tym roku wyremontowane. To szansa dla
mieszkańców i ich społecznej aktywności.
Dwie z nich – w Rząsinach i Krzewiu Wielkim – zmodernizowane zostaną ze środków pozyskanych w ramach tzw. Dużej Odnowy Wsi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Całość przedsięwzięcia opiewa na 400 tys. zł, w tym wkład własny ok. 170 tys. zł.
– W Rząsinach wymieniony zostanie dach, izolacja termiczna poddasza, stolarka okienna i drzwiowa, a także elewacja i roboty zewnętrzne – mówi burmistrz Olgierd Poniźnik. – Dzięki temu cały ten
obiekt będzie miał estetyczny wygląd.
Warto przy tym wspomnieć, że w ubiegłym roku rada sołecka Rząsin ze środków własnych zakupiła urządzenia kuchenne i dzięki temu będzie można organizować w świetlicy takie imprezy jak
chrzciny, wesela i inne uroczystości okolicznościowe. Z kolei w Krzewiu Wielkim wykonane zostaną
również roboty dachowe. Zostanie wymieniony blaszany dach na nowe pokrycie. Przewidziane są
także prace przy elewacji obiektu i jego odwodnienie.
– Na pewno remonty tych świetlic pozwolą na ożywienie aktywności mieszkańców, co sprzyjało
będzie realizacji projektów kulturalno-edukacyjnych – podkreśla Olgierd Poniźnik.
Natomiast w ramach tzw. Małej Odnowy Wsi gmina Gryfów Śl. otrzymała dofinansowanie w wysokości 30 tys. zł. Pozyskane pieniądze przeznaczone zostaną na remont świetlicy w Proszówce. Tutaj
zakres prac obejmował będzie naprawę dachu papowego na części świetlicy oraz wykonanie izolacji
zewnętrznej budynku, ponieważ jest on mocno zagrzybiony.
Artur Grabowski

Wyremontują gryfowski rynek

Rozpoczęły się prace związane z rewitalizacją płyty rynku w Gryfowie Śląskim. 5 maja 2014 r. w
Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski miało miejsce oficjalne przekazanie placu budowy związanego z
realizacją inwestycji pn. „Przebudowa wraz z odtworzeniem zabytkowej nawierzchni płyty Rynku z XVI
wieku”. Zakres prac obejmuje:
➢ całkowitą wymianę istniejącej nawierzchni w obrębie płyty głównej i podcieni arkadowych w pierzei
północnej, wykonanej z kostki granitowej i płyt chodnikowych,
➢ wymianę istniejących obrzeży drogowych;
➢ wymianę nawierzchni drogowej w obrębie części południowej i północnej zatok postojowych oraz w
obrębie fragmentu drogi gminnej, położonej w północnej części rynku,
➢ uporządkowanie istniejących na płycie rynku zieleńców,
➢ wykonanie obniżenia płyty rynku w sąsiedztwie istniejącej fontanny;
➢ posadowienie elementów małej architektury takich jak: ławki, słupki ograniczające, latarnie i punkty
świetlne, itp.,
➢ wykonanie nowego oświetlenia przez zainstalowanie lamp ulicznych wysokich oraz punktów iluminacyjnych „wpuszczonych” w płytę rynku.
Za realizację prac odpowiedzialne będzie Przedsiębiorstwo Axyo.pl Sp. z o.o. z Podgórzyna, z kierownikiem budowy panem Zbigniewem Pacułą. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 849 500,04 zł (słownie:
osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych, 04/100). Termin zakończenia prac ustalono na
dzień 30 września 2014 r. Należy podkreślić fakt, że prace mają charakter etapowy. Drugim etapem
(równoległym) związanym z przebudową płyty Rynku jest odrestaurowanie miejskiej fontanny, która
odzyska swój dawny blask i urok. Koszt przebudowy płyty Rynku w całości zostanie poniesiony ze środków finansowych Gminy Gryfów Śląski natomiast restauracja fontanny w części została dofinansowana
ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 50 tys. zł..
Bartłomiej Cybulski inspektor ds. inwestycji i infrastruktury

Remont 7-Dywizji
Ruszył właśnie remont ul. 7-Dywizji wraz z
przebudową kanalizacji deszczowej. To jedna
z tych dróg, która od dawna stanowiła nie lada
wyzwanie dla jej użytkowników – zwłaszcza w
ruchu kołowym. To jednak ma się zmienić. Jak
podkreśla burmistrz Olgierd Poniźnik – o jej
remont zabiegali mieszkańcy oraz ich radny Stanisław Sawczak. Zakres prac obejmował będzie
kompleksową przebudowę nawierzchni drogi,
remont odwodnienia, a także budowę wjazdów
do posesji i remont wlotów przepustów. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „HEMAX” z Mirska. Koszt przedsięwzięcia to 885.015,89 zł brutto, a środki na
realizację zadania pochodzą z dotacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji przeznaczonej
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Cała
inwestycja ma być zakończona do 31 lipca br.
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12 kwietnia tuż po północy runął 20-metrowy
fragment murów obronnych Gryfowa Śl. przy ul.
Rzecznej i Sanatoryjnej, których początki sięgają
1300 roku.
Wraz z murem runęły cztery garaże, zniszczeniu uległy linie energetyczne, a w feralnym zawalisku znalazł się także samochód jednego z mieszkańców. Katastrofa była szokiem dla gryfowian.
Niestety oznacza ona nie tylko ogromne wyzwanie
dla władz miasta, ale także dla miejscowej społeczności. Jak informuje burmistrz Olgierd Poniźnik
– wyburzone zostaną nie tylko te uszkodzone w
wyniku katastrofy garaże, ale także pozostałe tego
typu obiekty, które znajdują się w obrębie miejskich
obwarowań. Obecnie trwają intensywne przygotowania, by dokonać odbudowy zawaliska oraz odrestaurować pozostałe średniowieczne mury – w sumie 500 metrów. Koszt tego przedsięwzięcia to ok.
2.300.000 zł. Władze Gryfowa podjęły starania, aby
finansowanie tego niebagatelnego przedsięwzięcia
można było zrealizować m.in. ze środków rezerwy
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i
samorządu Województwa Dolnośląskiego – oczywiście przy zaangażowaniu 100 tys. zł z budżetu
gminy na dokumentację i dodatkowe prace (m.in.
kanalizację).

Runął mur

Minister Kultury w Gryfowie
Fot. Jakub Sochoń

W niedzielę 11 maja gościliśmy w gryfowskim
Ratuszu Bogdana Zdrojewskiego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem tej wizyty
było zapoznanie się z sytuacją po zawaleniu się
części zabytkowych murów obronnych przy
ulicy Rzecznej a także oceną stanu faktycznego
istniejących murów wokół starówki Gryfowa
Śląskiego.
Burmistrz Gryfowa Śląskiego Olgierd Poniźnik przedstawił ministrowi wstępny kosztorys
prac ratunkowych, stabilizacji konstrukcyjnej,
zabezpieczenia i odbudowy murów obronnych.
Minister na zakończenie spotkania zapewnił że
wspomoże finansowo nasze działania w pracach
zabezpieczających i odbudowie murów. Następnie Burmistrz Gryfowa Śląskiego razem z Ministrem obejrzeli miejsce zawalenia się murów i
przeszli się wzdłuż całej długości murów.
W spotkaniu uczestniczyli także Posłanka na
Sejm RP Zofia Czernow, Senator RP Jan Michalski, Kierownik Delegatury Państwowej Służby
Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze Wojciech
Kapałczyński, a także kierownictwo Urzędu
Gminy z pracownikami Wydziału Technicznego
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej.

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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Nowa perspektywa
finansowa

16 maja 2014 r. gminę Gryfów Śląski odwiedził Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego i Radny Sejmiku – dr Jerzy Tutaj.
Podczas spotkania z pracownikami urzędu, dyrektorami podległych
jednostek oraz przedstawicielami instytucji gminnych, dr Jerzy Tutaj
przedstawił kluczowe założenia podziału środków unijnych i możliwość
ich wykorzystania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
W nowej perspektywie finansowej 2014-2020, gmina Gryfów Śląski
zamierza ubiegać się o wsparcie ze środków unijnych na realizację wielu
zaplanowanych zadań w ramach ww. programu oraz w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej.
Zgodnie z propozycją Zarządu Województwa Dolnośląskiego, która 8
kwietnia 2014 r. trafiła do Komisji Europejskiej, pieniądze unijne zostały
podzielone w następujący sposób:
OŚ PRIORYTETOWA 1 – PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE
- 421 mln Euro;
OŚ PRIORYTETOWA 2 – TECHNOLOGIE INFORMACYJNO
-KOMUNIKACYJNE – 66 mln Euro;
OŚ PRIORYTETOWA 3 – GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
– 356 mln Euro;
OŚ PRIORYTETOWA 4 – ŚRODOWISKO I ZASOBY – 180 mln Euro;
OŚ PRIORYTETOWA 5 – TRANSPORT – 377 mln Euro;
OŚ PRIORYTETOWA 6 – INFRASTRUKTURA SPÓJNOŚCI
SPOŁECZNEJ – 158 mln Euro;
OŚ PRIORYTETOWA 7 – INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA
– 65 mln Euro;
OŚ PRIORYTETOWA 8 – RYNEK PRACY – 263 mln Euro;
OŚ PRIORYTETOWA 9 – WŁĄCZENIE SPOŁECZNE – 154 mln Euro;
OŚ PRIORYTETOWA 10 – EDUKACJA – 131 mln Euro;
Dariusz Majchrowski

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla południowej części miasta Gryfów Śląski - 2

na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zmianami) oraz na podstawie art.
39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235)

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Gminy Gryfów Śląski Uchwały
Nr XLI/213/14 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części miasta Gryfów Śląski - 2
Plan obejmuje obszar ograniczony:
√ od północy korytem rzeki Kwisy i Oldzy oraz ulicą Wojska Polskiego;
√ od zachodu i południa – granicą administracyjną miasta Gryfów Śląski;
√ od wschodu – drogą krajową nr 30.
Mapa z oznaczonymi granicami obszaru objętego planem jest do wglądu
w Wydziale Technicznym Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie, w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski, w terminie do dnia 23 czerwca
2014 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
o przystąpieniu do opracowania zmiany w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfów Śląski

na podstawie art. 11 pkt 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zmianami) oraz na
podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235)

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Gminy Gryfów Śląski
Uchwały Nr XLI/212/14 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfów Śląski
Zmiana studium obejmuje południową część miasta Gryfów Śląski, wieś
Wieża oraz fragmenty wsi Krzewie Wielkie i Proszówka.
Mapa z oznaczonym przebiegiem granic obszaru objętego zmianą studium jest do wglądu w Wydziale Technicznym Urzędu Gminy i Miasta
Gryfów Śląski. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany w studium. Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Rynek 1, 59-620 Gryfów
Śląski, w terminie do dnia 23 czerwca 2014 r. Wniosek powinien zawierać
nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Igrzyska w deszczu

Tegoroczne XXII Samorządowe Igrzyska Sportowe Związku Gmin Kwisa odbyły się 17 maja br. w Lubomierzu. Wszystko w zaaranżowane było w atmosferze
filmowej – wszak miasto gospodarzy to stolica polskiej komedii.
W zmaganiach udział wzięło osiem drużyn reprezentujących samorządy
Lubomierza, miasta Lubań, gminy Lubań, Siekierczyna, miasta Bolesławiec,
Olszyny, Nowogrodźca i Gryfowa. Imprezę zainaugurował barwny korowód
uczestników, którzy, jak np. w wypadku Gryfowa i Siekierczyna, wykazali się
świetnym wyczuciem, przybywając w iście komediowych przebraniach. Potem
samochodem marki Warszawa przybyli włodarze – burmistrz Olszyny Leszek
Leśko (przewodniczący Zarządu ZG Kwisa), wójt Siekierczyna Janusz Niekrasz,
(przewodniczący Zgromadzenia ZG Kwisa), burmistrz Wiesław Ziółkowski
(burmistrz Lubomierza i gospodarz imprezy) wraz z gościem specjalnym, którym był Jerzy Janeczek (filmowy Witia z komedii „Sami Swoi”), a nad całością
czuwał Olgierd Poniźnik – burmistrz Gryfowa Śl. Wśród konkurencji znalazł się
m.in. strzał do kabana, rzut granatem, portretowanie gościa specjalnego na koniu, darcie koszuli, czy też przeciąganie liny. Rywalizacja, mimo deszczu i mokrej
nawierzchni boiska, na którym trwały samorządowe rozgrywki, była zażarta i do
końca nie wiadomo było kto zostanie zwycięzcą. Tymczasem w klasyfikacji koń-

8

KURIER GRYFOWSKI MAJ 2014

cowej najlepszą okazała się drużyna Lubomierza, na II miejscu znalazła się ekipa
miasta Lubań, a na III gminy Siekierczyn. Wspólna zabawa w strugach deszczu,
której przygrywał zespół Chapter One, i biesiadowanie zakończyło wręczenie
symbolicznych granatów. Kolejne Samorządowe Igrzyska Sportowe ZG Kwisa
odbędą się za rok w mieście Lubań.
Artur Grabowski

OFERTA EDUKACYJNA DLA ABSOLWENTÓW
GIMNAZJÓW NA ROK SZKOLNY 2013/2014

Jeśli kończysz właśnie gimnazjum i zastanawiasz się nad wyborem szkoły średniej mamy coś dla Ciebie. Szkoły prowadzone przez Powiat Lwówecki
oferują szeroki wachlarz możliwości rozwoju i kierunków, spośród których wybierzesz coś dla siebie. Każda z naszych szkół pozwoli Ci zdobyć wiedzę
i umiejętności potrzebne do zdobycia wymarzonego zawodu lub studiowania na wybranym kierunku

I. Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Lwówku Śląskim

Liceum Ogólnokształcące:
▶ klasa humanistyczna
▶ klasa przyrodnicza
▶ klasa politechniczna
▶ klasa biznesu
Technikum kształcące w zawodach:
▶ technik ekonomista
▶ technik organizacji reklamy
▶ technik handlowiec
▶ technik informatyk
▶ technik obsługi turystycznej
▶ technik hotelarstwa
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
kształcąca w zawodach:
▶ klasa wielozawodowa
Szkoły Policealne kształcące w zawodzie:
▶ technik rachunkowości
▶ technik informatyk
▶ technik pożarnictwa
▶ technik bezpieczeństwa i higieny pracy
▶ opiekun medyczny
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
www.zsoiz.home.pl

II. Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Gryfowie Śląskim

Liceum ogólnokształcące
▶ klasa dziennikarstwo muzyczne
▶ klasa humanistyczna prawno-menagerska
▶ klasa biologiczno-chemiczna
d. klasa politechniczna
Technikum kształcące w zawodach:
▶ technik hotelarstwa
▶ technik informatyk
▶ technik leśnik
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
kształcąca w zawodach:
▶ klasa wielozawodowa (fotograf, fryzjer, kucharz, murarz-tynkarz, operator obrabiarek
skrawających)
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych:
▶ klasa na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej – 2 lata
▶ klasa dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych -3 lata
www.zsoiz.gryfow.pl

Poradnik logopedyczny cz. IV
Czterolatek, czyli jesteśmy na półmetku

III. Zespół Szkół Ekonomiczno
-Technicznych w Rakowicach Wielkich

Liceum ogólnokształcące:
▶ klasa językowo- biznesowa,
▶ klasy mundurowe (wojskowa, pożarnicza,
policyjna)
Technikum kształcące w zawodach:
▶ technik hotelarstwa
▶ technik architektury krajobrazu
▶ technik żywienia i usług gastronomicznych
▶ technik ekonomista
▶ technik pojazdów samochodowych
▶ technik mechanizacji rolnictwa
▶ technik informatyk
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
kształcąca w zawodach:
▶ mechanik pojazdów samochodowych,
▶ betoniarz - zbrojarz
▶ wielozawodowa
www.zsetrakowice.pl

Więcej na stronie www.powiatlwowecki.pl w zakładce oferta edukacyjna.

MEDYCYNA ESTETYCZNA

Czterolatek konsumuje umiejętności nabywane z taką pieczołowitością w latach wcześniejszych.
Ważny element stanowi pojawienie się głosek szeregu dziąsłowego: sz, ż, cz, dż. Najczęściej pierwsze
jest sz. Nie należy niepokoić się jeszcze brakiem głoski r, która pojawia się jako ostatnia. Może to być
w siódmym roku życia. Jednocześnie nie naciskamy na dziecko zmuszając je do często wadliwej realizacji tejże. Dobre będą intensywne ćwiczenia przygotowujące czubek języka do wibracji. Są to bardzo
przez dzieci lubiane zabawy, ale warto skontaktować się ze specjalistą, który ustali, czy przeszkodą
w artykulacji nie jest na przykład wada anatomiczna wymagająca niewielkiej korekty chirurgicznej.
Czteroletni maluch nie powinien już zmiękczać spółgłosek, co jest charakterystycznie dla lat
wcześniejszych. Niektórzy rodzice tak rozkoszują się tym okresem rozwoju mowy, że tolerują jego
patologiczne przedłużanie. Niewątpliwie należy dyskretnie, ale stanowczo go zamykać. Przedszkolak
w tym wieku nieustannie wzbogaca słownictwo. Jego wypowiedzi są już zabarwione emocjonalnie.
Poważną inspirację językową stanowią bajki, które dziecko ogląda w telewizji. Należy zwracać uwagę
na ich wartość merytoryczną. Patrzmy, czy dziecko powtarza zasłyszane z nich frazy adekwatnie do
sytuacji. W tym okresie rozwoju mowy malucha ważne jest, aby rodzice wspierali trudną sztukę narracji. To zaprocentuje w późniejszych latach, kiedy w szkole ta umiejętność będzie niezwykle przydatna
i punktowana. Dlatego podczas czytania książeczki, oglądania bajki, należy dziecku zadać fundamentalne pytanie „Dlaczego?”. Sprawdzajmy poziom rozumienia tekstu wypytując o bohaterów, przyczyny
ich zachowania, relacje.
Mowa czterolatka bywa przedmiotem wielu dyskusji. Rodzice zastanawiają się często, czy w przypadku trudności zgłaszać dziecko już w tym wieku do logopedy. Często słyszymy, że „dziecko z tego
wyrośnie”. Otóż z pewnością każdy niepokojący sygnał jest podstawą do wizyty w poradni psychologiczno-pedagogicznej, choćby po to, aby uzyskać wskazówki dotyczące sposobów wspierania rozwoju
kompetencji językowych dziecka.
Małgorzata Szczepańska

KWAS HIALURONOWY: * wypełnianie
zmarszczek pod oczami, * powiększanie ust,
* modelowanie kształtu twarzy, * unoszenie
brwi, * optyczne powiększanie oka
BOTOX: * likwidacja zmarszczek czoła
* likwidacja zmarszczek bocznych oczu
INNE ZABIEGI:
* mezoterapia igłowa szyi i twarzy
* likwidacja tkanki tłuszczowej podbródka

STOMATOLOGIA

PROTETYKA: * protezy, korony, mosty
STOMATOLOGI A ESTETYCZNA:
* ekspresowe wybielanie zębów
* profesjonalne oczyszczanie zębów
CHIRURGA STOMATOLOGICZNA
LECZENIE ZACHOWAWCZE
PERIODENTOLOGIA
ENDODONCJA

Joanna Węcławik Lekarz Dentysta
Informacja i rejestracja
Stomatologia - tel. 508-137-463
Medycyna estetyczna
– tel. 534-355-555
59-820 Leśna ul. Kombatantów 2
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W SP w Uboczu
Sukcesy uczennic z Ubocza
W II Ogólnopolskim Konkursie Ekolog Plastyk „Polska jakiej nie znacie – Barwy łąki” w kategorii klas I-III Julia Radkiewicz z klasy II zajęła II miejsce, natomiast Julia Łopąg z klasy VI w
kategorii klas IV-VI otrzymała wyróżnienie. Nad
wykonaniem prac czuwała Alicja Celejowska.
Uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej im.
Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu
Agata Jeziorna wraz z innymi uczniami klas IV-VI po raz pierwszy wzięła udział w II Ogólnopolskim Konkursie Historyczno- Regionalnym
„Poznajemy źródła historii i kultury naszego
regionu” organizowanym przez Szkołę Podstawową w Gryfowie Śląskim. Praca literacka na
temat „Zabytek małej ojczyzny oczami dziecka”
napisana przez Agatę Jeziorną pod kierunkiem
nauczycielki języka polskiego i historii Janiny
Hryniewieckiej zdobyła wyróżnienie.

Julia Radkiewicz z opiekunką Alicją Celejowską.

stronę internetową, wywieszenie zaproszenia na tablicy ogłoszeń wiejskich, sołtysa wsi, uczniów na ciekawe
przedstawienia i prezentacje do szkoły oraz włączenie
się do akcji sprzątania Ziemi przyszła tylko jedna
mama. Zadaję sobie pytanie: Dlaczego? ...i nie wiem
…czy płakać?

Kolejny sukces
Agaty Jeziornej

Ogólnopolski Konkurs
„Eko – Planeta”

Uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej im.
Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu
Agata Jeziorna drugi raz w tym roku szkolnym
została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie.
Makieta wykonana przez Agatę pt. „Moja Polska
w 2050 roku” uzyskała uznanie komisji oceniającej i znalazła się wśród pięciu najlepszych prac
naszego regionu wyróżnionych w Ogólnopolskim
Konkursie „Moja Polska w 2050 r.” zorganizowanym przez Senatora Rzeczypospolitej Polskiej
Jana Michalskiego. Nagrodą jest wyjazd uczennicy
wraz z opiekunką konkursu Janiną Hryniewiecką
16 maja do Warszawy i zwiedzanie Sejmu.

Szkolny konkurs
ekologiczno-przyrodniczy
„Czysta Ziemia”
24 kwietnia Alicja Celejowska zorganizowała
Szkolny Konkurs Ekologiczno-Przyrodniczy „Czysta
Ziemia” w dwóch kategoriach wiekowych – dla klas
I-III i IV-VI. Uczniowie rozwiązywali zadania w formie testów, składających się z 30 pytań związanych
z ekologią i przyrodą. Na bardzo wysoki poziomie
wypadły klasy młodsze. Wyniki różniły się znikomą
ilością punktów. I miejsce zajął Alan Kuś z klasy
II uzyskując maksymalną ilość punktów – 30. II
miejsce zajęła Julia Wrona z klasy III – 28 punktów,
III miejsce zajęli uczniowie z klasy I zdobywając po
26 punktów Szymon Szymutko i Hubert Ciurysek.
W kategorii klas IV-VI I miejsce zajęła Agata
Jeziorna z kl.VI, II miejsce Natalia Radkiewicz
z klasy VI, III miejsce Patrycja Pawłowska z klasy
VI i Michał Juszkiewicz z klasy V. Gratulujemy
wszystkim uczestnikom, a szczególnie zwycięzcom.
Mamy nadzieję że dzięki nim w przyszłości świat
będzie czysty i piękny.
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Agata Jeziorna z opiekunką Janiną Hryniewiecką.

Julia Łopąg z opiekunką Alicją Celejowską.

W zgodzie z naturą
25 kwietnia roku obchodziliśmy szkolny Dzień
Ziemi. Odbyło się przedstawienie w wykonaniu
uczniów uczęszczających na zajęcia koła ekologicznego o Jasiu Śmiecialskim przygotowane pod kierunkiem Alicji Celejowskiej oraz inscenizacja przedszkolaków o segregacji śmieci wykonana pod kierunkiem
Danuty Sieradzkiej. Włączając się w akcję Fundacji
Ekologicznej Arki – Listy dla Ziemi nauczycielka
przyrody Alicja Celejowska przedstawiła prezentację
na temat szkodliwości spalania śmieci w piecach domowych i wypalania traw. Uczniowie dowiedzieli się
również wiele na ten temat od swoich wychowawców.
Następnie pisali również listy dla Ziemi. Adresatami
listów byli dorośli – rodzice, dziadkowie,..., którym
uczniowie przekazywali ,jak żyć w zgodzie z naturą i
nie zanieczyszczać powietrza. Najciekawszy list zostanie wysłany na Ogólnopolski Konkurs – Najpiękniejszy list dla Ziemi. (...) Zasmucający i prawdziwy jest
fakt, iż mimo zaproszenia mieszkańców wsi poprzez
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W marcu nasza placówka brała udział pod
kierunkiem Alicji Celejowskiej w Ogólnopolskim Konkursie Ekologiczno-Przyrodniczym
„Eko – Planeta” w dwóch kategoriach wiekowych
- ADEPT dla klas V-VI i MALUCH dla klas III-IV. Wysokie wyniki w kategorii Maluch osiągnął
Mateusz Aleksandrowicz z klasy IV, w kategorii
Adept wyróżnił się Szymon Bagrij z klasy VI.
Chłopcy zdobyli I miejsca w szkole.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom, a szczególnie zwycięzcom. Mamy nadzieję że dzięki nim
w przyszłości świat będzie czysty i piękny, a ludzie
nie będą chorować.

„Moje miejsce w Europie”
– wśród laureatów
przedszkolaki z Ubocza
Przedszkolaki z Oddziału Przedszkolnego w
Szkole Podstawowej w Uboczu pod kierunkiem
Danuty Sieradzkiej wzięły udział w konkursie
plastycznym pt. „Moje miejsce w Europie” zorganizowanym przez Poseł na Sejm RP Zofię
Czernow z okazji 10-lecia przystąpienia Polski do
Unii Europejskiej. Wśród 202 prac nadesłanych z
29 placówek, ukazujących wyobrażenia najmłodszych dotyczące miejsca w Europie, znalazły się 4
prace przedszkolaków z Ubocza. Z wielką radością przyjęta została w szkole informacja, iż dwoje
przedszkolaków znalazło się w gronie laureatów
konkursu. Praca Jakuba Łopąga (6 lat) zajęła II
miejsce, zaś praca Mai Radkiewicz (4 lata) otrzymała wyróżnienie.
Oprac. D. Sieradzka, A.Celejowska, J. Hryniewiecka

W SP w Rząsinach
Szkolny konkurs recytatorski
14 maja w Rząsinach filia gryfowskiej biblioteki i Szkoła Podstawowa w
Rząsinach zorganizowały II etap „Konkursu Pięknego Czytania”.Wzięli w nim
udział uczniowie kl.1-6 wyłonieni w trakcie I etapu konkursu 9 kwietnia. Do
walki o pierwsze miejsce w czytaniu stanęło 11 osób. Każdy z uczestników
otrzymał wyznaczony tekst do przeczytania w ciągu 5 minut.
Stres był ogromny, ale trzeba było go pokonać przed miłą komisją, w skład
której wchodzili pracownicy Biblioteki w Gryfowie Iwona Tatarczuk i Jolanta
Kuczyńska oraz dyrektor szkoły Tadeusz Deptuła.
Jury uważnie wysłuchało wszystkich uczestników przyznając im zasłużone
miejsca:
kl. I – Wojciech Chorzępa – miejsce 1, Anna Przesmycka – 2 miejsce
kl. II – Dawid Martynowski – 1 miejsce, Dominika Ścigan – 2 miejsce
kl. III – Beata Dżygóra – 1 miejsce, Paweł Chorzępa – 2 miejsce
kl. IV – Nikola Koman – 1 miejsce, Anna Strug – 2 miejsce
kl. V. – Maria Białek – 1 miejsce Natalia Kołcz – 2 miejsce
kl. VI – 1 miejsca nie przyznano, Damian Kamiński – 2 miejsce

Uczestnikom zostały wręczone nagrody główne za pierwsze miejsca i nagrody pocieszenia za drugie miejsca. Bardzo dziękuję wszystkim za współpracę, a uczniom życzę dużo cierpliwości dalszych sukcesów i wesołych wakacji.
Jadwiga Miłan

W Gimnazjum
Otwarcie wystawy prac Adrianny Puzyniak
1 kwietnia w szkolnej bibliotece została otwarta wystawa prac plastycznych Adrianny Puzyniak, uczennicy klasy 2c. Otwarcia dokonała Dyrektor
Szkoły- Pani Alicja Kownacka. W uroczystości udział wzięli zaproszeni
przez uczennicę goście: Pani Marta Pleszkun oraz klasa 3c, pan Waldemar
Pasternak wraz z klasą 3a oraz organizatorzy wystawy: Pani Anita Ochocka
i Agnieszka Burbul z klasą 2c. Podczas uroczystości padło wiele miłych
słów pod adresem młodej artystki, która wystawiła prace nawiązujące tematyką do zbliżających się świąt wielkanocnych. Ozdoby były wykonane
różną techniką. Można było zobaczyć wiosenne kwiaty z krepiny, jajka zrobione metodą decoupage, kraszanki, owijane bibułą, pokryte wstążką oraz
metodą quilling (papierami z niszczarki). Na wystawie znalazły się również
kartki o tematyce wiosenno-świątecznej. Jest to już druga wystawa Adrianny w naszej szkole.
Agnieszka Burbul

Pierwsza pomoc na pierwszym miejscu
Od kilku tygodni młodzież gryfowskiego gimnazjum uczęszczała na
kółko z edukacji dla bezpieczeństwa,by nauczyć się,pod czujnym okiem
pana Lesława Augustyna udzielania pierwszej pomocy.
Wszystko po to, by 27 marca wziąć udział w konkursie zorganizowanym
przez uczniów klas drugich w ramach projektu edukacyjnego.
Karolina Baszak, Nikoleta Kiryk, Justyna Nowicka, Emilian Olsiewicz,
Karol Pałażej,Cezary Strug, Tomasz Zajączkowski, Wiktoria Żol i ja – Adrianna Puzyniak podzieliliśmy między sobą zadania. Aby poinformować
innych o konkursie Justyna wykonała plakaty. Emil, Karol i Czarek przygotowali aulę na konkurs. Nikoleta i Wiktoria przygotowały test, a Tomek
zadania praktyczne.Karolina robiła zdjęcia podczas konkursu, które uzupełniają ten artykuł. Na drugiej lekcji w auli, 27 uczestników rozpoczęło
pierwszą część konkursu, który składał się z 13 zadań zamkniętych. Do

drugiego etapu zakwalifikowały się osoby, które uzyskały minimum 11
punktów. Było ich jedenaścioro, a najwięcej punktów uzyskała Jessica Buczyńska, bo aż 13. Drugi etap składał się z 6 zadań otwartych. Po tym etapie
w grze zostały tylko 4 osoby, a Jessica oraz Agnieszka Tarazewicz zdobyły
najwięcej, bo po 14 punktów. W trzecim etapie uczestnicy parami losowali
zadania. Trzeba było ułożyć partnera w pozycji bezpiecznej lub zaprezentować Chwyt Rauteka. Konkurencja wyeliminowała jednego z zawodników.
W ostatniej części zostały tylko trzy osoby, które w czwartym etapie musiały walczyć o miejsca na podium. Musieli krok po kroku pokazać sposób
udzielania pierwszej pomocy na przygotowanym specjalnie fantomie. Ocenialiśmy nie tylko samą resuscytację krążeniowo-oddechową, ale i zachowanie przed podejściem do fantoma.
Po burzliwych obradach ogłosiliśmy wyniki:
Miejsce pierwsze: Agnieszka Tarazewicz – klasa 2a
Miejsce drugie: Jessica Buczyńska – klasa 1a
Miejsce trzecie: Maciej Ochendowski – klasa 2c
Nagrody dla zwycięzców ufundowała firma Stolbrat, której bardzo dziękujemy. Jeszcze raz gratulujemy wszystkim, którzy wzięli udział.
Adrianna Puzyniak

Konkurs Palm Wielkanocnych
Do X edycji Powiatowego Konkursu: „Najpiękniejsza Palma Wielkanocna” zgłoszono cztery prace uczniów Gimnazjum w Gryfowie Śląskim.
Wykonane palmy prezentowały wysoki poziom. Praca zbiorowa, w której
wykonaniu uczestniczyła Anna Pasiak, uczennica klasy 3c, zajęła II miejsce.
Praca ta reprezentowała Szkołę Podstawową w Gryfowie Śląskim, ponieważ
współwykonawcami jej byli uczniowie tej szkoły.
Osoby reprezentujące nasze Gimnazjum to: Sandra Proracka kl. 1A,
Karolina Baszak kl. 2A, Adrianna Puzyniak kl. 2C, Justyna Nowicka kl. 2C
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Naród który traci pamięć, traci sumienie
Nasze gimnazjum szczególnie
pamięta o rocznicach państwowych.
Składa się na to szczególne, w duchu
patriotycznym, wychowanie młodzieży, jak również imię szkoły. W
tym roku kwiecień stał się miesiącem, w którym uczniowie w jednej
bardzo podniosłej uroczystości
poprowadzili nas słowem i piosenką
przez ważne radosne i bolesne wydarzenia historyczne. W montażu
słowno-muzycznym, którego motto
brzmiało „NARÓD, KTÓRY TRACI PAMIĘĆ, TRACI SUMIENIE”,
mogliśmy wrócić do przeszłości i
uczcić: Kwiecień Miesiącem Pamięci
Narodowej, Konstytucję 3 Maja, 69
rocznicę Powstania Warszawskiego
oraz 10. rocznicę wstąpienia Polski
do Unii Europejskiej.
Na początku wszystkich zebranych powitała Dyrektor Alicja Kownacka i poinformowała, że wśród
gości znajduje się zacny jubilat, płk
Edward Jakubowski, który kilka
dni temu skończył 90 lat. Na ręce
solenizanta złożyła kwiaty, a zespół
wokalno-instrumentalny śpiewając,
życzył wieloletniemu Przyjacielowi
szkoły 200 lat życia. Życzenia otrzymał jubilat również od Burmistrza
Gminy i Miasta pana Olgierda Poniźnika. Prezent w postaci kroniki
miał się zapełnić wpisami wszystkich zaproszonych gości. Następnie
obecni w auli szkoły mogli obejrzeć
program przygotowany przez panią
Marzannę Krawiec, panią Martę
Pleszkun i pana Macieja Styszyńskiego. W tej podniosłej uroczysto-

ści pamiętaliśmy również o zmarłym
niedawno Tadeuszu Różewiczu,
którego pogrzeb odbył się na naszej
dolnośląskiej ziemi właśnie dzisiaj,
a urna z prochami Mistrza spoczęła
na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy świątyni Wang w Karpaczu.
Po programie artystycznym głos
zabrali kolejno: płk Edward Jakubowski, który w swojej przemowie
przywołał inną ważną dla Niego
rocznicę – 20-lecie odzyskania przez
Polskę niepodległości i niedawną
uroczystości, która odbyła się w Zgorzelcu i dotyczyła rocznicy forsowania Nysy Łużyckiej. Podziękował
młodzieży i nauczycielom za wysiłek
i trwanie, za pamiętanie o przeszłości.
Senator Rzeczypospolitej Polskiej
pan Jan Michalski stwierdził, że w tej
placówce nie trzeba uczyć budowania współczesnego patriotyzmu. Był
dumny z postawy gimnazjalistów:
odpowiedniego stroju i zachowania
właściwej postawy.
Burmistrz Olgierd Poniźnik pogratulował pięknego programu, recytacji i piosenek. Zaapelował, by od
1 maja w mieście zawisły flagi, jako
wyraz wychowania obywatelskiego.
Prezes Oddziału Sybiraków pani
Elwira Urbańska podarowała szkole
książkę „Znaki pamięci Golgoty
Wschodu”. Prezent zasili bibliotekę i
będzie służył uczniom.
Na koniec wszyscy zaśpiewali
hymn Unii Europejskiej – „Oda do
radości”.
Elżbieta Demidow

Gryf wraca do okręgówki!

Po trzech sezonach spędzonych w klasie „A” GKS Gryf Gryfów Śląski wraca
do klasy okręgowej. Piłkarze z Gryfowa zapewnili sobie awans cztery kolejki
przed końcem sezonu 2013/2014, wygrywając z Woskarem Szklarska Poręba
2:1 i wykorzystując potknięcie drugiego w tabeli Orła Wojcieszów, który przegrał u siebie z Łomnicą 1:3. Przed nami jeszcze cztery mecze: 25.05 – wyjazd
do Chełmska Śląskiego na mecz z Włókniarzem, 1.06 – Chojnik Jelenia Góra
(w Gryfowie), 8.06 – wyjazd do Wojcieszowa na mecz z Orłem, 15.06 – Lechia
Piechowice (w Gryfowie).
Rundę wiosenną piłkarze Gryfa rozpoczęli od wysokiego zwycięstwa u
siebie z drużyną Kwisy Świeradów – aż 7:0. Następnie w Wolbromku pokonaliśmy Nysę 2:0. Niepokonany w lidze u siebie od sierpnia Gryf musiał uznać
wyższość drugiego zespołu Olimpii Kowary, która pokonała GKS 2:0. Tydzień
później na wyjeździe pokonaliśmy Pagaz Krzeszów 2:0. Po niezwykle dynamicznym starciu w Gryfowie pokonaliśmy Czarnych Przedwojów 5:3. Kolejne
zwycięstwo odnieśliśmy w Łomnicy - 2:0. Gryf w końcu pokazał pełnię swoich
umiejętności gromiąc u siebie Orła Mysłakowice aż 9:0. Napisałem „w końcu”,
ponieważ w meczach z drużynami wyraźnie słabszymi nie potrafiliśmy strzelić
więcej goli, a okazji do tego było bardzo dużo. 11.maja zagraliśmy z rewelacją
wiosny – w Bolkowie wygraliśmy z Piastem 2:1 po niezwykle ciężkim meczu i
odrabianiu strat. Następnie podejmowaliśmy w Gryfowie drużynę ze Szklarskiej Poręby. Woskar przed meczem deklarował, że „tanio skóry nie sprzeda”.
To ligowe spotkanie sprawiło naszym piłkarzom wiele trudu. Do przerwy dostaliśmy informację z Wojcieszowa, że tamtejszy Orzeł (nasz bezpośredni rywal
w walce o awans) przegrał u siebie z Łomnicą 1:3. Wszystko było w naszych
rękach. Po przerwie nadal długo utrzymywał się wynik 1:1. W końcu trener
Gryfa – Zygfryd Borkowski wprowadził do gry doświadczonego Ryszarda
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Serdecznego. Tomasz Traube dośrodkował piłkę w pole karne przeciwnika –
najwyżej wyskoczył do niej wprowadzony przed chwilą zawodnik i umieścił ją
w siatce. Kibice na trybunach nagle ożyli: „Goool!” Rysiek po bramce podbiegł
do popularnego „Zygi” i obaj panowie padli sobie z radości w ramiona – teraz
wystarczyło bronić stanu 2:1 dla nas przez kilka ostatnich minut. Po końcowym
gwizdku sędziego strzeliły szampany, o które zadbał wcześniej prezes Badermann razem z zarządem. Piłkarze podziękowali sobie wzajemnie i pobiegli
w stronę trybun, skąd dobiegały okrzyki kibiców: „Dziękujemy !” – śpiewali
głośno przybyli na mecz Gryfowianie. Wspólnym wysiłkiem udało się nam
awansować do klasy okręgowej. Nam – to znaczy: trenerowi i piłkarzom, zarządowi, sponsorom i kibicom, którzy co mecz przychodzili oglądać zmagania
Gryfa i trzymali kciuki za każde trzy punkty.
Od początku sezonu do dnia 19.05.2014 r. statystyki prezentują się następująco: Gryf łącznie zdobył 78 bramek, a stracił 18.; w 22.meczach wygraliśmy
19.razy, a przegraliśmy tylko 3 spotkania. Najwięcej bramek zdobył Paweł
Ślusarczyk (24), który walczy o tytuł króla strzelców w I grupie jeleniogórskiej
klasy „A”. Po 10 trafień mają Tomaszowie: Traube i Gandurski. Tuż za nimi z
ośmioma bramkami plasuje się Adrian Roskowiński.
Najwięcej, bo aż 10 asyst ma Tomasz Traube, 8 – Tomasz Gandurski, 7 –
Adrian Roskowiński. Wiosną wyjściowa jedenastka zazwyczaj wyglądała tak:
w bramce – Piotr Borkowski; w obronie - Daniel Koko, Arkadiusz Rewers,
Marcin Wójcikowski, Tomasz Cabała; w pomocy - Krzysztof Marzec, Mateusz
Gałka, Tomasz Gandurski, Tomasz Traube i ataku bramkostrzelny duet – Paweł
Ślusarczyk i Adrian Roskowiński. Zapraszamy również na naszą stronę internetową: gryfgryfow.futbolowo.pl
Paweł Zatoński

Po
kilkuletniej
nieobecności w Gryfowie nastał czas
mojego powrotu z Wrocławia
do małej ojczyzny. Przy okazji zauważyłem, że subkultura
związana z hip-hopem nie ma
miejsca, w którym mogłaby organizować wydarzenia muzyczne. Tak
narodziła się idea organizacji imprezy onazwie „Hip-hop Factory”.
Koncert był jedyną słuszną opcją na
start. Planowanie, rozmowy wstępne, zaproszenia oraz cała sterta
spraw organizacyjnych, były przeprawą przez piekło. Dzięki pomocy
współorganizatorów (Patryk Bobik i
Agnieszka Tomczyk), wszystko stało się łatwiejsze. Szacunek dla nich!
Nadszedł dzień koncertu - 10 maja, godzina
20:00. Impreza rozpoczęła się z małym opóźnieniem, lecz nie przeszkadzało to nikomu.
Program artystyczny był bogaty, ale wszystko
szło zgodnie z planem. Na pierwszy ogień zaofe-

Siła hip-hopu

rowaliśmy publiczności Freestylowy show w wykonaniu Michała "Mufflona" Zielińskiego oraz
Adama "Longera" Longa połączony z Beat Box-em (forma rytmicznego tworzenia dźwięków
– np. perkusji, linii basowej, scratchy za pomocą

narządów mowy – ust,języka, krtani,
gardła czy przepony) w wykonaniu
Michaela "Mikey" Westerhoffa plus
basisty Rafała KASY Kassaraba.
Następnie zagrały cztery zespoły
supportujące (JG+Sokolak, ManyMaker Entropia oraz Nylu) i dwa
cenione zespoły wrocławskiej sceny
hip-hopowej (EgoTrue, MamNaImieAleksander). AfterParty poprowadził
Adam "Longer" Long. Miejsce na scenie znalazł również Ćoks jako jeden
z reprezentantów miejscowej ekipy
GryfKush. Każdy wykonawca dał z
siebie 100%, dzięki czemu atmosfera
cały czas sięgała zenitu. Imprezę można zaliczyć do udanych, a plany na
przyszłość powoli się kreują.
Zapytany o to, czy ma sens, taka organizacja
koncertu na prowincji, skoro frekwencja nie
dopisuje, odpowiadam- to siła idei prowadzi do
sukcesu, nie liczba jej wyznawców.
inicjator Tomasz Karwat

Pół roku Akademii Piłkarskiej Gryfów Śląski
Miło nam poinformować, iż w marcu minęło pół roku działalności
Akademii Piłkarskiej Gryfów Śląski. Klub zrzesza już ponad 35 zawodników, którzy trenują w dwóch kategoriach wiekowych: przedszkolaki i żaki.
Podczas tego czasu udało nam się zakupić stroje treningowe dla młodych
adeptów piłki nożnej, a także niezbędny sprzęt treningowy. Wychodząc
naprzeciw Państwa oczekiwaniom informujemy, iż w dalszym ciągu trwa
nabór do naszego klubu. Zapewniamy profesjonalne treningi, wykwalifikowanych trenerów, udział w meczach towarzyskich, turniejach, wyjazdy na
mecze ligowe i pucharowe do ekstraklasowych drużyn.
Uwieńczeniem pierwszego pół roku treningów były dwa mecze towarzyskie z rówieśnikami ze Zgorzelca, w którym nasza drużyna zaprezentowała się bardzo dobrze. Wynik miał drugorzędne znaczenie, choć warto
podkreślić, iż przedszkolaki dwukrotnie zwyciężyły 27:4 i 18:3. Jak zawsze
w takich meczach prym wiodła dobra zabawa, padło „milion” bramek, a
radość dzieci podczas gry była nie do opisania.
Krzysztof Gajewski

To jest nielegalne
Mieszkańcy budynku przy ul. Polnej w Gryfowie Śląskim zwrócili się z
prośbą o opublikowanie ich apelu w sprawie nielegalnego recyklingu, jaki
ma miejsce na ich posesji.
Mieszkańcy skarżą się, iż jeden z sąsiadów bez uzgodnień z nimi, ani też
nie posiadając żadnych uprawnień urządził sobie obok swego mieszkania
miejsce rozbioru lodówek, pralek oraz innego sprzętu AGD. Metalowe części przeznacza na złom, a pozostałe odpady składa na hałdzie obok swego
tarasu. Mieszkańcy zauważyli, że w miejscu składowania odpadów pojawiły
się pojedyncze szczury. Twierdzą, że bałagan ten stwarza zagrożenie ekologiczne i pożarowe oraz apelują o usunięcie odpadów i zaprzestanie ich składowania. Na zwracane przez nich uwagi sąsiad nie reaguje, odpowiadając,
że jest to jego teren i może robić co chce. Kto ma rację?
Zapytaliśmy o ten konkretny przypadek komendanta Straży Miejskiej
Andrzeja Szulca, który poinformował nas, że w ubiegłym roku wspomniany
wyżej pan, został ukarany za podobne czynności i jeśli obecnie sytuacja się
powtarza, Straż Miejska po otrzymaniu zgłoszenia od mieszkańców posesji
podejmie kolejne kroki w celu zapobieżenia jej rozwojowi.
Z pewnością w takiej sytuacji, lepiej będzie, zgodnie z przepisami prawa,
wywieźć śmieci do punktu selektywnej zbiórki odpadów mieszczącego się
przy ZBGKiM, ul. Kolejowa 42 – gdzie bezpłatnie można się ich pozbyć- niż
płacić kolejne kary.
W ostatnim numerze Kuriera Gryfowskiego publikowaliśmy apel burmistrza do mieszkańców „Zadbajmy o wizerunek naszej gminy”. Zgodnie z
Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-

nach- Dz. U. Nr 132, poz 622 z późn. zmianami) ustawowym obowiązkiem
władz gminnych a także każdego właściciela oraz zarządcy nieruchomości
jest utrzymanie czystości i porządku. Obowiązujące przepisy prawa miejscowego tj. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Gryfów Śląski, nakładają na użytkowników, zarządców terenów obowiązek
utrzymania czystości poprzez m. in.
➢ dbanie o estetyczny wygląd nieruchomości, chodników bezpośrednio
przyległych oraz całego terenu posesji, niedopuszczenie do zalegania na
niej nieczystości i liści,
➢ gromadzenie odpadów w kontenerach, pojemnikach z przykrywami
na terenach własnych posesji, a także usuwania na bieżąco odpadów wielkogabarytowych do punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych
przy ul. Kolejowej 42 w Gryfowie Śl. (godz. otwarcia: od poniedziałku do
czwartku od godz. 8.00 do godz. 12.00 i w piątki od godz. 14.00 do godz.
18.00)
Redakcja

PODZIĘKOWANIE

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śl. składa serdeczne podziękowanie Panu Ryszardowi Kierepce,
przedsiębiorcy z Gryfowa Śl., za nieodpłatną naprawę nagrobka byłego
pracownika Zakładu, na cmentarzu komunalnym w Gryfowie Śląskim.
Dziękujemy za dobre serce.
Dyrektor ZBGKiM Helena Okulowska
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Malarstwo inspirowane feng shui

25 kwietnia w galerii ECKI odbył się wernisaż wystawy rysunku i malarstwa Ireneusza Mielca
– artysty z Lubania. Prace zaprezentowane na wystawie robiły duże wrażenie oraz zaskakiwały różnorodnością tematyki, w związku z czym licznie przybyła publiczność długo kontemplowała ekspozycję,
co niezmiernie ucieszyło organizatorów, jak i samego twórcę. W ramach muzycznej niespodzianki dla
autora i gości wystąpił Paweł Zatoński, który zagrał utwory Sinatry i Stinga.
M.

PODZIĘKOWANIE

Serdecznie dziękujemy
Państwu za zbiórkę nakrętek
na rzecz naszego syna Adriana.
Z Waszą pomocą
zebraliśmy 2 t 460 kg nakrętek.
Uzyskane pieniądze – 2460 zł
zostaną przeznaczone na tygodniowy
turnus rehabilitacyjny. Jest to duży
wkład w jego rehabilitację.
Prosimy o dalszą zbiórkę nakrętek.

PODZIĘKOWANIE

Składamy serdeczne podziękowania radnemu Jerzemu Guzy za zorganizowanie wyjazdu dzieci z sołectwa Proszówka i sołectwa
Wieża na basen do Karpacza. Dziękujemy
jednocześnie panu burmistrzowi Olgierdowi
Poniźnikowi za pomoc w jego realizacji.
Uczestnicy wycieczki

Bardzo dziękujemy
Małgorzata i Tomasz Dróżdż

OGŁOSZENIE

Do sprzedania mieszkanie w bloku przy
ul. Sienkiewicza (Gryfów Śl.). Powierzchnia
28 m2, jednopokojowe, słoneczne, ciche, komfort (okna PCV wyciszające drzwi wyjściowe).
Zadbane. Cena ok. 58 tys.

Kontakt: 607-592-096, 604-808-970
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Wystawa
w ratuszu
22 maja minęło 85 lat od dnia, kiedy to
mierząca 72 metry drewniana wieża ratuszowa,
wybudowana w 1890 roku, spłonęła podczas
remontu z niewyjaśnionego do dziś powodu.
Pierwsze kłęby dymu palącej się już wieży zobaczono o godzinie 18.30. Niecałą godzinę później
cała drewniana, już spalona konstrukcja leżała na
rynku. Szybko postanowiono o odbudowie tego
zabytku, w związku z czym rozpisano konkurs.
Spośród wielu firm wybrano przedsiębiorstwo z
Legnicy, którego właścicielem był Heinrich Pluschke. Autorem projektu został architekt z Wrocławia Leo Ludwig-Wolf. Po trzech miesiącach
budowy, dokładnie 25 października 1930 roku,
wieża w postaci żelbetonowej konstrukcji (forma
obecna) została oddana mieszkańcom. Koszt
budowy wyniósł 61 877 marek. W związku z
tym wydarzeniem oraz historią jednej z najważniejszej budowy miasta, zapraszamy wszystkich
mieszkańców do obejrzenia wystawy fotograficznej przygotowanej przez Roberta Skrzypka.
Wystawa znajduje się na drugim piętrze gryfowskiego ratusza.
R.S.

Szlakiem luzackich Kwisonaliów

8 czerwca Towarzystwo Miłośników Gryfowa oraz Gryfowskie Towarzystwo Cyklistyczne zapraszają na „rowerowy spacer kwisonaliowy”. Wyjeżdżamy
o godzinie 10.00 z gryfowskiego rynku. Zbieramy się w okolicach pizzerii „Trevi”, gdyż jak wiemy miejsce naszych spotkań, okolice fontanny, jest obecnie
placem budowy. Kwisonalia to tradycyjne, coroczne święto naszego miasta, dlatego jako rowerowi, lokalni patrioci do świątecznych obchodów chcemy się
również przyłożyć. Pojedziemy w kierunku wsi Wieża przez Brzeziniec do Mirska. Następnie udamy się do Wolimierza gdzie skręcimy do Świecia. Dalej
pojedziemy najpiękniejszym odcinkiem naszej wycieczki, jakim jest droga z Świecia do Gryfowa Śląskiego. Będziemy mieli wspaniały widok na Góry
Izerskie i leżące u ich stóp wioski, zatopione w zieleni drzew i traw oraz w rzepakowej żółci kwiatów. Jak dopisze nam pogoda to może ujrzymy przepiękny
błękit nieba. Wymagany kask, sprawne hamulce i zdrowy rozsądek. Każdy jedzie na własną odpowiedzialność.
Z rowerowym pozdrowieniem – Jan Wysopal

Artystyczna twarz Gryfowa

Wystawy w galerii ECKI
Wystawa prac Ani

13 czerwca o godz. 17.00 w galerii ECKI (siedziba Biblioteki Publicznej) odbędzie się wernisaż prac plastycznych uzdolnionej gimnazjalistki
Anny Pasiak. Ania, pomimo młodego wieku, może się pochwalić dużymi
osiągnięciami w konkursach szkolnych, gminnych, powiatowych, regionalnych, ogólnopolskich a nawet w międzynarodowym. Młoda artystka interesuje się malarstwem i różnymi dziedzinami sztuki plastycznej. W swojej
twórczości wykorzystuje różne techniki, jednak największą przyjemność
sprawia jej rysowanie kredkami wodnymi. Zapraszamy!

Wystawa prac Oli

Do 11 czerwca w galerii ECKI można oglądać
wystawę prac Aleksandry
Konickiej – studentki archeologii na Uniwersytecie
Wrocławskim. Ola zajmuje
się tworzeniem ilustracji, animacji, grafik 2D i 3D. Stosuje
zarówno techniki tradycyjne
(głównie suche/olejne pastele,
akwarela, węgiel, piórko) jak i
techniki komputerowe (Adobe Photoshop, Sculptris, itd).
Obecnie współpracuje z poetką i autorką książek dla dzieci
– Elżbietą Śnieżkowską-Bielak oraz tworzy koncepty i
animacje do niezależnych
produkcji gier video. Niezwykłe, kolorowe i pełne magii
rysunki Oli można podziwiać w godzinach pracy biblioteki.

Zapraszamy!

Zagraniczne staże drogą do zdobycia pracy
W 2013/2014 r. uczniowie ZSOiZ w Gryfowie Śląskim uczestniczyli w
projektach staży zawodowych zagranicznych realizowanych ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci.
W projekcie „ Młodzi rzemieślnicy w Europie” trzytygodniowy staż w
Braunschweigu i Dreźnie odbywali mechanicy samochodowi, natomiast w
projekcie „ Młodzi budowlańcy na szkoleniu w Europie” szkolili się stolarze. Uczennice technikum hotelarskiego wyjechały na sześciotygodniowy
staż do malowniczo położonego Hotelu Salzburger Hof w Austrii.
Dzięki uczestnictwu w projektach młodzież zdobyła nowe doświadczenia zawodowe w zagranicznym środowisku pracy. Doskonaliła swoje kompetencje językowe w zakresie języka codziennego i branżowego poprzez
udział w kursie językowym przed wyjazdem oraz podczas odbywania
stażu. Miała także możliwość poznania kultury danego regionu oraz pracy
w zespole międzynarodowym. Poznanie nowych trendów w zawodzie daje
szanse młodemu człowiekowi na porównanie ich z technologią stosowaną
w polskich zakładach. Poprzez zdobyte doświadczenia staną się bardziej
otwarci na nowe kontakty nie tylko zawodowe.
Nabycie uzyskanych kwalifikacji zawodowych zostało potwierdzone
certyfikatem Europass Mobilność, który umożliwi zaprezentowanie umiejętności i kwalifikacji w sposób jasny i zrozumiały w całej Europie oraz
pozwoli na swobodne poruszanie się po europejskim rynku pracy. Na
potwierdzenie tych faktów nasze uczennice otrzymały intratną propozycję
pracy w Austrii zaraz po ukończeniu nauki w technikum hotelarskim.
Renata Nowak
Uczennice technikum hotelarskiego o stażach:
Olesia: Każdy zdaje sobie sprawę, że w dzisiejszych czasach ciężko jest
znaleźć dobrą pracę. Będąc na praktyce w Austrii otrzymałam również szan-

sę na możliwość realizowania się w tym zawodzie za granicą. Jeśli jest się
pracowitą, ambitną i otwartą osobą, wystarczy pokazać się z jak najlepszej
strony, a pracodawca na pewno to zauważy. Przez czas praktyki miałam
okazję nauczyć się wielu nowych rzeczy, zarobić trochę pieniędzy oraz podziwiać niesamowicie piękne widoki, oprócz tego zaoferowano mi pracę. Jak
widać – same plusy, więc warto spróbować!”.
Emanuela: sześciotygodniowe praktyki w Austrii – pierwsza myśl... nie
dam rady, nie poradzę sobie, nie dogadam się… Nowi ludzie, mnóstwo pracy
i przede wszystkim doskonałe przyuczenie do zawodu z tak dużym zaangażowaniem. Dałam radę ! udało się ! wystarczy chcieć i nie bać się. Te praktyki
były czymś więcej niż nauką. Otworzyły mi drzwi do pracy i kariery oraz do
dalszego kształtowania się. Piękne krajobrazy, wspaniali ludzie i praca w
zawodzie. Warto było !
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Spektakularny sukces
mieszkańca naszej gminy
Paweł Sosnowski – niegdyś mieszkaniec
Młyńska, dziś fotoreporter pracujący dla Sachsische Zeitung, należy od niedawna oficjalnie do
czołówki saksońskich reporterów prasowych.
Paweł odebrał drugą nagrodę w prestiżowym
konkursie na najlepszą fotografię prasową. Do
rywalizacji stanęło 52 fotoreporterów, którzy
zaprezentowali 151 zdjęć. Zwycięskie zdjęcie
Pawła (prezentujemy je obok) – pozornie przedstawiające klimat nadmorskiej plaży, w rzeczywistości dotyczy sztucznego jeziora Berzdorfer See.
Zbiornik powstał w wyniku zalania nieczynnej
od 1997 r. kopalni węgla brunatnego Berzdorf i
położony jest w pobliżu Görlitz.
Fotografia prasowa rządzi się swoimi prawami. Ważny jest styl, walory artystyczne, ale najistotniejszy cel to zapis aktualnego obrazu rzeczywistości. Dawna kopalnia węgla brunatnego
na zdjęcia Pawła staje się eldorado dla miłośników sportów wodnych, jest zapleczem rekreacyjnym powstającej w okolicy bazy turystycznej,
czyli początkiem nowego życia tego miejsca. To
również symboliczny koniec dla tysięcy pracowników, którzy dzięki kopalni przez lata utrzymy-

wali swoje rodziny. Kilka różnych aspektów w
jednym ujęciu. W tle jak zwykle historia.
Pawle, serdecznie gratulujemy!
Małgorzata Szczepańska

Zamek Gryf w obiektywie Agnieszki

Gryfowianka Agnieszka Szymańska została laureatką nagrody rzeczowej w konkursie „Odkryj
nieznane historyczne miejsca Twojego Regionu” organizowanego przez Poseł Lidię Geringer de
Oedenberg
Konkurs został rozstrzygnięty w kwietniu, Agnieszka w nagrodę otrzymała książkę -album oraz
dyplom, a jej zdjęcie zostało zamieszczone na stronie europosłanki. Gratulujemy.
http://www.lgeringer.pl/konkurs_fotograficzny.htm.
M.

Jak rozmawiać
z nastolatkiem
4 kwietnia br. w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II
przy ul. Wojska Polskiego w Gryfowie Śl. odbyła
się konferencja zt. „Małe dzieci – mały problem,
duże dzieci... większy, czyli jak rozmawiać z
nastolatkiem”. Spotkanie rozpoczęła dyrektor
placówki Małgorzata Wiśniewska.
- To spotkanie wpisuje się w cykl działań, które
są prowadzone z rodzicami i młodzieżą w naszej
szkole – mówi dyrektor Małgorzata Wiśniewska.
- Tematyka relacji między rodzicami a dziećmi
wkomponowuje się w nasz nowy program wycho-
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wawczy, który wdrażamy od września 2013 roku.
Swoje wykłady zaprezentowały dwie panie
psycholog pracujące w poradniach w Gryfowie
Śl. i Bolesławcu – Joanna Niechwiadowicz i Dominika Wiśniewska. Była to okazja do tego, by na
nowo odkryć to, kim jest nastolatek i jakie może
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mieć oczekiwania wobec dorosłych.
Inicjatorem spotkania była Rada Rodziców
przy ZSOiZ. Jak zapewniają organizatorzy – to
nie ostatnia taka konferencja. Kolejne już wkrótce.
A.G.

Wieści z Proszówki

I miejsce dla Gryfowian

Wspólnie podtrzymujemy piękną
tradycję palmy wielkanocnej

12 kwietnia w świetlicy w Wojciechowie odbył się kolejny Powiatowy Konkurs Dekoracji Wielkanocnych Gryfowianie zdobyli I miejsce w kategorii
zespoły.

Rodzima tradycja jest najważniejszym i najcenniejszym dobrem,
jakie możemy przekazać przyszłym pokoleniom. Kultywowanie
pięknych ludowych zwyczajów
to nasz obowiązek zwłaszcza w
czasach, gdy większość z nas w
zawrotnym tempie podąża ku
nowoczesności. Nawiązując do
pięknej tradycji sołectwo Proszówka już od kilku lat bierze udział
w konkursie gminnym na najładniejszą
palmę
wielkanocną. Konkurs stwarza okazję
do indywidualnej lub zbiorowej
aktywności artystycznej oraz wielopokoleniowej wymiany wiedzy
na temat zanikającego zwyczaju
własnoręcznego
wykonywania
palm. Tradycyjnie już od kilku lat
mieszkanki Proszówki i nie tylko
przygotowują palmę wielkanocną.
Te wspaniałe kobiety ze zdolnościami manualnymi wyczarowują
z bibuły przepiękne kwiaty, które
niekiedy przyćmiewają nawet te
rosnące na łące. Palma mieszkanek
Proszówki i przyjaciół mierzyła
ponad 3 m. ozdobiona była piękny-

mi kwiatami z bibuły, ale również
darami natury zgodnie z regulaminem konkursu: bukszpanem,
barwinkiem, jałowcem, kłosami
zbóż, źdźbłami suszonej trawy. Tak
wspaniale udekorowaną palmę jury
podczas rozstrzygnięcia konkursu
na Gryfowskim rynku w niedzielę
palmową - doceniło wyróżnieniem.
Dla nas była najpiękniejszą palmą,
którą zabraliśmy do Proszówki, a
w okresie świątecznym tradycyjnie zdobiła miejsce jednej ze stacji
Drogi Krzyżowej oraz miejsce
poświęcenia pokarmów wielkanocnych w Wielką Sobotę. W tym
roku tradycyjną palmę wielkanocną
przygotowały Justyna i Lena Rusinek, Adriana, Dagmara i Simona
Karpowicz, Jolanta Burkot, Anna
Zawisza-Paliwoda.
Dodatkowo cudowne kwiaty
pomogły wykonać: Zofia Orlita,
Barbara Szuniewicz, Helena Kapłon, Zdzisława Rusinek, Krystyna Wochnik i Kazimiera August.
wszystkim paniom dziękuje
sołtys Proszówki Jan August

PODZIĘKOWANIE

Serdecznie dziękujemy panu Zdzisławowi Pastuchowi za dowóz naszego
zespołu do Wojciechowa.
Zespół Gryfowianie

Wielkanocne zajączki z przedszkola
Coroczna tradycja w naszym mieście to ,,Jarmark Wielkanocny’’, który
jest organizowany w niedzielę poprzedzającą święta. Kolorowe stragany z
pięknymi rękodziełami tworzą radosny klimat – nie można przejść koło
nich obojętnie nie zatrzymując się choć na chwilę.
W tym roku naszą lokalną imprezę uświetniły dzieci z Przedszkola
Publicznego. Na scenie wystąpiły dzieci cztero- i pięcioletnie z grupy
,,Biedronki” oraz ,,Delfinki”. Najwierniejszą publicznością byli oczywiście
rodzice naszych małych artystów, ale mieszkańcy Gryfowa również nie
szczędzili słów uznania za piękny występ. Dzieci w roli ,,zajączków” zaśpiewały utwory muzyczne o tematyce wielkanocnej i wprowadziły wesoły,
świąteczny nastrój, który udzielił się wszystkim zgromadzonym na rynku.
W przedszkolu na dzieci czekały niespodzianki, które przyniósł ,,wielkanocny zajączek’’
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Przejmujące
widowisko

Warto znaleźć czas, aby odwiedzić Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej
Górze.
„Matka – opowieść” na motywach opowiadania o matce Hansa Christiana Andersena to spektakl, który zasłużenie zbiera świetne recenzje.
Powstał w zespołowej reżyserii, autorką inscenizacji jest Dorota Korczycka-Bąblińska, scenografii Diana Jonkisz, choreografii Anna Krysz. To
niesamowicie energetyczne trio stanowi również obsadę spektaklu.
Tytułowa matka to kobieta, która postanawia wyrwać dziecko z objęć śmierci, w imię miłości, poświęcając siebie. Okazuje się jednak, że to
daremny trud w zderzeniu z nieuchronnością przyszłości. Przedstawiając
świat w sposób dualistyczny, autorki spektaklu zadają m.in. pytanie, czy
możliwa jest zmiana ludzkiego losu.
Synkretyzm sztuk pozwala odnaleźć się na widowni każdemu, nawet
najbardziej wytrawnemu widzowi. Przedstawienie ma charakter totalny-działa na wszystkie zmysły, docierając do wszelkich zakamarków naszej
osobowości. Nawet tych ,o których nie mieliśmy dotąd pojęcia...
Pozostajemy pod wrażeniem i serdecznie polecamy.
Redakcja
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