Majówka w Gryfowie Śląskim

3 maja na gryfowskim rynku odbył się piknik majowy dla najmłodszych gryfowian zorganizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Od godziny 14.00 w centrum miasta zrobiło się kolorowo i radośnie. Mogliśmy uczestniczyć we wspaniałym pokazie „Rufi Rafi Show”, w trakcie którego dzieci, ale
również dorośli mieli wiele powodów do uśmiechu. Prócz tego można było skorzystać z magicznej maszyny kleksograficznej, gdzie przy pomocy farb, koła
zębatego i korby powstawały przepiękne prace plastyczne. Ponadto przez cały czas majowego pikniku trwały warsztaty kreatywne prowadzone przez animatorki Annę Marcinkowską i niżej podpisaną. Powstały przepiękne wiosenne ozdoby z filcu, flauszu i tiulu w postaci kwiatków, motylków, ptaszków. Każdy
mógł zrobić oryginalną spinkę czy broszkę. Dużym zainteresowaniem maluchów cieszył się wóz strażacki oraz samochód policyjny. Jak zawsze nie zabrakło
chętnych, którzy choć przez chwilę chcieli się poczuć, jak prawdziwi policjanci czy bohaterzy akcji strażackiej. Na zakończenie imprezy każde dziecko otrzymało kompozycje z balona modelinowego. Dorośli zaś mogli nabyć najnowszy numer „Hejnalisty” na stoisku Towarzystwa Miłośników Gryfowa. Jest nam
niezmiernie miło, że mimo nieciekawej pogody było z nami wielu mieszkańców. Dziękujemy tym wszystkim, którzy pomogli nam w zorganizowaniu pikniku: Mariuszowi Draganowi i Stowarzyszeniu Awantura oraz firmie El Stan Stanisława Fronca.
Magdalena Antonowicz

PODZIĘKOWANIA

Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania panom: Dariuszowi Niebieszczańskiemu za wsparcie sekcji szachowej „Hetman” działającej
przy M-GOK oraz Stanisławowi Froncowi za wsparcie sekcji szachowej
„Hetman” oraz za ogromną pomoc we wszystkich wydarzeniach kulturalnych
dyrektor M-GOK Anna Michalkiewicz

Promujemy czytelnictwo na 1000 sposobów

Jednym z nich są konkursy organizowane przez gryfowską bibliotekę, takie jak „Pokaż nam swoją biblioteczkę”, który przeprowadziliśmy na profi lu
FB biblioteki. A oto i nasze laureatki: Anastazja Cierlik i Małgorzata Szczepańska z nagrodami ufundowanymi przez anonimowego darczyńcę,
któremu serdecznie dziękujemy. Uczestniczkom gratulujemy pięknych domowych biblioteczek i dziękujemy za udział w konkursie.
M.
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Romans z chuliganem
15 kwietnia w galerii gryfowskiej biblioteki odbył się wieczór promocyjny nowego tomiku poezji Joanny Małoszczyk „Romans z chuliganem”. Poetka zaprezentowała wiersze, które tak bardzo spodobały się
licznie zgromadzonej publiczności, że proszono, o ponowne ich przeczytanie. W ramach oprawy muzycznej, specjalnie dla Asi i jej gości zaśpiewała Magdalena Antonowicz, która zadebiutowała w tym pięknym dniu,
jako piosenkarka, zbierając zasłużone brawa.
Romans z chuliganem można zarówno wypożyczyć, jak i nabyć w gryfowskiej bibliotece. Serdecznie zapraszamy.
M.

Książkoludek
– zajęcia animacyjne z książką
W Tygodniu Bibliotek gryfowską bibliotekę odwiedziła grupa przedszkolna „Wiewiórki” wraz z opiekunkami Barbarą Baszak i Katarzyną
Janaszek. Uczestników spotkania przywitał Książkoludek – krasnoludek,
kochający książki i dzieci. Następnie prowadziliśmy bardzo poważne rozmowy o krasnoludkach, szukaliśmy ich w bajkach i wierszach m.in. Marii
Konopnickiej „Czy to bajka, czy nie bajka…” oraz Wiery Badalskiej „Krasnoludek Gapcio”. Odbył się też przegląd książeczek o krasnoludkach,
skrzatach i leśnych ludkach, szczególną uwagę dzieci przykuła piękna
i kolorowa „Wielka encyklopedia krasnoludków” Marcina Przewiźniaka.
Zaprosiliśmy maluchy do tańca krasnoludków, oraz kolorowanek (prace dzieci można oglądać na wystawie w holu biblioteki). Po spotkaniu
przedszkolaki wiedzą już wszystko na temat krasnoludków. Warto czytać
książki od najmłodszych lat.
Jolanta Kuczyńska

Miło nam poinformować,
że już wkrótce ukażę się drukiem
historia Szkoły Podstawowej
w Gryfowie Śląskim opracowana
przez Roberta Skrzypka,
zawierająca między innymi
unikatowe klasowe zdjęcia
absolwentów szkoły
od lat 60. do dziś.
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Nasz udział w Rekordzie Guinessa
Próba bicia gitarowego Rekordu Guinnessa to główne wydarzenie odbywającego się od
2003 r. we Wrocławiu festiwalu Thanks Jimi.
Miłośnicy gitarowego grania spotykają się co
roku w tym mieście, aby wraz z zaproszonymi
muzykami zagrać utwór Jimiego Hendriksa
„Hey Joe”.
W tym roku zgromadzonym na wrocławskim rynku, udało się pobić ustanowiony
w 2014 r. gitarowy Rekord Guinnessa. „Hey
Joe” wspólnie zagrało 7356 gitarzystów, to
o 12 więcej niż dwa lata temu.
Otrzymaliśmy informację od dumnego taty,
pana Ryszarda Urdasa, że 1 maja jego córka
Kamila brała udział w biciu gitarowego rekordu na wrocławskim rynku. Cieszymy się z gryfowskiego akcentu w tym słynnym wydarzeniu
i życzymy Kamili wielu sukcesów na gitarowej
ścieżce.
Redakcja
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Otwarcie biura senatorskiego

Teraz senator Rafał Ślusarz będzie bardziej dostępny dla mieszkańców
naszego powiatu. 5 maja w Gryfowie Śląskim odbyło się oficjalne otwarcie biura senatora, które mieści się przy ulicy Kolejowej 45 w budynku
dawnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W oficjalnym otwarciu
biura senatorowi towarzyszyli przyjaciele, współpracownicy, osoby, które
wspierały go w kampanii wyborczej oraz lokalni samorządowcy.
Wśród przybyłych gości nie mogło zabraknąć: Ewy Szymańskiej –
posłanki na Sejm RP, posłanki Marzeny Machałek, Krzysztofa Mroza – senatora ziemi jeleniogórskiej, Urszuli Ciupak – starościny Zgorzeleckiej, Arkadiusza Słowińskiego – Burmistrza Lubania, Andrzeja
Tartaka - Wiceburmistrza Gryfowa Śląskiego, Romana Kulczyckiego
– Pełnomocnika Powiatowego PiS w Lwówku Śląskim czy Tadeusza
Matusewicza – właściciela spółki „Matusewicz Budowa Maszyn”. Nowe
biuro poświęcił ksiądz Krzysztof Kurzeja – proboszcz parafi i pw. św. Jadwigi Śląskiej w Gryfowie Śląskim.
Godziny otwarcia biura: 15.00-17.00 od poniedziałku do piątku.
Dyrektor biura: Urszula Maga, tel. 691-384-098. Darmowych porad
prawnych udziela w biurze senatorskim: prawnik Bernadetta Baszak:
źródło: lwówecki.info
środa 15.00-17.00

Historia pewnej drogi
Kilka tygodni temu w marcu obwoziłem moich znajomych po okolicznych ciekawych miejscach naszego regionu Zawiozłem ich nad nasze
Jezioro Złotnickie. Pojechaliśmy od strony Wieży, szosą i drogą przez
las do jeziora. Muszę stwierdzić, że jechałem tą drogą jak to się mówi
„z duszą na ramieniu”. Droga w fatalnym stanie, nie do jazdy. Jak pamiętam w latach czterdziestych, pięćdziesiątych była to droga tzw. szutrowa.
Kiedy nad jeziorem powstał ośrodek wypoczynkowy, została utwardzona
i położono dywanik asfaltowy. Okazuje się, że zniszczenia dokonali leśniczy, bowiem wywożą oni kloce drewna ciężkim sprzętem. W rozmowie
z panem nadleśniczym w Świeradowie dowiedziałem się, że jest to droga
leśna i nie ma w planach jej remontu. Na zwróconą uwagę, że należałoby
postawić jakieś znaki ostrzegawcze, stwierdził, że nie ma takiego obowiązku, aby znakować drogi leśne.
Droga leśna, droga która przez lata służyła mieszkańcom naszego
miasta i okolic stała się pułapką. Dziwne czasy nastały. Jedni budowali,
a drudzy niszczyli pozostawiając gruzowisko i ruiny. Jako przykład, mogą
świadczyć ruiny po Fabryce Nawozów Fosforowych i ta droga.
Albert Kwass

Pojemniki na zużyte igły i strzykawki
Gmina Gryfów Śląski wprowadziła procedurę bezpiecznego pozbywania się przez mieszkańców zużytych igieł i strzykawek. System ten
skierowany jest do mieszkańców, którzy ze względu na stan zdrowia
muszą sami wykonywać zastrzyki w warunkach domowych i ma na celu
zapewnienie bezpiecznego pozbywania się zużytych igieł i strzykawek.
W tym celu udostępniono nieodpłatnie pojemniki na zużyte igły
i strzykawki. Pojemniki te znajdują się we wszystkich aptekach na terenie naszego miasta. Można je również pozyskać nieodpłatnie w Urzędzie
Gminy i Miasta Gryfów Śląski przy ul. Rynek 1 (pok. nr 3 – parter).
Pojemniki dostępne są w dwóch rodzajach, tj.
• mały osobisty pojemnik
• duży pojemnik o pojemności 1,5 litra

Mam szczęście być w formacji politycznej,
która działa na rzecz konkretnych rozwiązań

Z senatorem Rafałem Ślusarzem rozmawia Marzena Wojciechowska.
Choć niedawno oficjalnie otwarte, biuro senatorskie w Gryfowie Śląskim działa już od kilku miesięcy. Mieszkańcy zwracają się o pomoc
w różnych sprawach. Czy dało się już zauważyć jakiś temat przewodni?
Ludzie często przychodzą, gdyż nie wiedzą dokąd pójść ze swoim
problemem, a biuro senatorskie postrzegane jest jako uniwersalny urząd
do wszystkiego. Dzięki wysiłkowi i kompetencji dyrektor biura pani
Urszuli Magi udaje się wiele spraw załatwić lub przynajmniej właściwie pokierować. Są to najczęściej skargi na funkcjonowanie urzędów
różnego szczebla. Sprawy, którymi zajmuję się osobiście to interwencje
w ministerstwach w interesie instytucji lub samorządów i najczęściej
chodzi o uzyskanie dofinansowania do jakichś zadań.
Na poprzedniej sesji Rady Miejskiej zwrócił pan uwagę na nurtujący
społeczność gryfowską problem tzw. salonów gier. Czy udało się panu,
bądź uda w przyszłości, zaradzić coś w tej kwestii?
Pytałem kolegów parlamentarzystów i wydaje się, że w innych miejscach
Polski, problem punktów hazardu jest mniejszy lub w ogóle nie występuje.
Mam sygnały od mieszkańców, że sąsiedztwo tych punktów jest bardzo
uciążliwe, zwłaszcza nocą. Od rozwiązywania takich problemów są oczywiście lokalne instytucje i wierzę, że dadzą radę, dlatego powstrzymuję się
z interwencją na wyższym szczeblu, chociaż jej nie wykluczam.
Czy ma pan pomysł na to, co mógłby pan zrobić konkretnie dla Gryfowa?
Dziękuję za to pytanie, gdyż mam szczęście być w tej formacji politycznej, która działa na rzecz konkretnych rozwiązań. Co miesiąc do
kieszeni mieszkańców gminy Gryfów wpływa kilkaset tysięcy złotych
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z tytułu programu 500+, a stało się to również dzięki mojej decyzji w głosowaniu. Od września rusza, podpisany już przez prezydenta program
bezpłatnych leków niezbędnych dla seniorów. Rozwiązania dotyczą całej
Polski, ale korzysta na nich również nasza wspólnota. Czuję z tego powodu ogromną satysfakcję.
Jak widzi pan przyszłość naszego miasta? W jakim kierunku gmina Gryfów powinna się według pana rozwijać? Co warto zmienić, poprawić?
Szanuję decyzję mieszkańców Gryfowa, którzy w wyborach ustanowili nad sobą władzę samorządową. Nie mam zamiaru, ani możliwości
podważać jej planów i decyzji. Staram się być na bieżąco poinformowany w przedsięwzięciach samorządowych i im sprzyjać. Gryfów zachował
jeszcze dość czytelny układ średniowiecznego założenia miasta i warto
tym się chwalić i to eksponować, bardzo podoba mi się praca Towarzystwa
Miłośników Gryfowa. Mam też i marzenia. Jednym jest rewitalizacja Jeziora Złotnickiego (tutaj wyrażę uznanie stowarzyszeniu Awantura za
akcję usuwania śmieci), ponieważ uważam, że mieszkańcy Gryfowa zostali pozbawieni dostępu do kąpielisk.
Zaproponował pan współpracę gryfowskim samorządowcom. Jak widzi pan tę współpracę, na czym powinna ona polegać, by przynieść jak
najwięcej korzyści naszej gminie i jej mieszkańcom?
Chciałbym przede wszystkim, aby samorząd funkcjonował jak najlepiej. Swobodny wybór władz samorządowych to ważne osiągnięcie naszych demokratycznych przemian. Dla gryfowskich samorządowców jestem zawsze dostępny, również poza godzinami pracy biura, ich opinie są
cenne i potrzebne w mojej pracy parlamentarnej. Wydaje mi się naturalne,
że sprawy ważne dla wspólnoty gryfowskiej wolne są od kontekstu politycznego i w tych sprawach zawsze jestem do dyspozycji władz Gryfowa.
Dziękuje za rozmowę.

Studenci z Opola i Trewiru w Gryfowie
Archiwum Parafialnego w Gryfowie Śląskim – m.in. Niemcom poszukującym swoich korzeni oraz polskim i niemieckim historykom.

Fot. Laura Saramok
Idea przeprowadzenia inwentaryzacji niemieckojęzycznych zbiorów
Parafi i Rzymsko-Katolickiej pw. św. Jadwigi Śląskiej w Gryfowie Śląskim zrodziła się przed dwoma laty w czasie spotkania ks. Krzysztofa
Kurzei z dr Jarosławem Bogackim. Wstępne oględziny zebranych tam
przez ostatnie 500 lat dokumentów i ksiąg wzmocniły apetyt na zbadanie,
usystematyzowanie i zinwentaryzowanie zasobów archiwum parafialnego. Dr Jarosław Bogacki, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu
Filologii Germańskiej na Uniwersytecie Opolskim rozpoczął starania,
aby zorganizować projekt dydaktyczno-badawczy, w ramach którego
jego studenci mogliby we współpracy ze studentami z Niemiec podjąć
działania mające na celu inwentaryzację gryfowskiego zbioru. Okazję do
tego stworzyło istniejące od 26 lat partnerstwo pomiędzy Uniwersytetem
Opolskim a Studierendenwerk w Trewirze w Niemczech. Raz na dwa
lata studenci Uniwersytetu Opolskiego wyjeżdżają na wymianę do Trewiru, a w kolejnym roku studenci szkół wyższych Trewiru przyjeżdżają
do Opola. W tym roku organizację merytoryczną projektu przejął dr Bogacki, a w projekt o nazwie „Dziedzictwo Kulturowe Śląska. Ratowanie
– Zachowanie – Popularyzacja” włączył przeprowadzenie inwentaryzacji
zasobów niemieckojęzycznych w gryfowskiej parafi i oraz sporządzenie
dokumentacji grobów niemieckich na starym cmentarzu w Gryfowie.
Organizacją zakwaterowania, transportu i wyżywienia zajął się wicekanclerz Uniwersytetu Opolskiego mgr inż. Andrzej Kimla.

12 maja studenci pojawili się na gryfowskim cmentarzu i z równie
wielkim zapałem podjęli prace dokumentujące zachowane groby niemieckich obywateli naszego miasta. Prowadzone przez dr Bogackiego
przed projektem ćwiczenia paleograficzne, polegające na odczytywaniu
historycznych rękopisów i druków, przyniosły świetne efekty. Studenci odczytali nie tylko te epitafia, które nie uległy zniszczeniu, ale także
rekonstruowali napisy na tych zniszczonych według określonych kryteriów tekstologicznych. Jest to praca, która ma wiele wspólnego z pracą
detektywa. Do świadomości młodych ludzi docierały informacje zapisane
w kamieniu świadczące o znamienitości obywateli naszego miasta, o ich
pochodzeniu, wykształceniu, relacjach handlowych z krajami zamorskimi, są one także wyrazem bólu po stracie osób bliskich. Przykładem
wielkiej miłości Paula Schoepplenberga, rajcy gryfowskiego i właściciela
fabryki cygar do swojej żony Emilie jest fakt, że z ogrodu przy ich domu
na ul. Lwowskiej wykopał ulubiony jej buk purpurowy i posadził na jej
grobie, a w puste miejsce po buku w ogrodzie zasadził jarząb płaczący.
Buk osiągnął dzisiaj imponujące rozmiary i jest jednym z najpiękniejszych
drzew na cmentarzu św. Wawrzyńca w Gryfowie.
Dr Jarosław Bogacki

Fot. Laura Saramok

W dniach 9-10 maja grupa 20 studentów z Opola i Trewiru z wielkim
zapałem pracowała na gryfowskiej plebanii. Dzięki świetnym warunkom
pracy stworzonym przez ks. dziekana Kurzeję i panią Helenę Waniczek
mozolna praca archiwistyczna przyniosła owoc w postaci uporządkowanego archiwum z skatalogowanymi i opatrzonymi sygnaturami zbiorami.
Studenci pod czujnym okiem specjalizującego się w historycznych formach języka niemieckiego naukowca Uniwersytet Opolskiego sporządzili polsko-niemiecki inwentarz zastanych archiwaliów. Po jego cyfrowym
opracowaniu będzie on służył wszystkim zainteresowanym zbiorami

Najstarszy zarejestrowany dokument pochodzi z roku 1501. Do inwentarza wprowadzono księgi kościelne (księgi chrztów, małżeństw, zgonów
itp.), liczne akta dotyczące kościoła w Gryfowie Śląskim oraz kościołów
fi lialnych w Rząsinach, Olszynie i Uboczu. Sygnaturami opatrzono także
ok. 200 książek niemieckojęzycznych – przede wszystkim o treściach religijnych. Są wśród nich m.in. piękne, stare mszały. Zebrane w archiwum
dokumenty dotyczą zarówno okresu katolickiego jak i ewangelickiego
gryfowskiego kościoła. Ciekawostką, która przykuła uwagę wszystkich
studentów, jest księga zgonów w języku węgierskim z lat 1942-45. Według wstępnych oględzin księga ta była prowadzona w jednym z węgierskich lazaretów. Odnotowywano w niej żołnierzy niemieckich i węgierskich zmarłych na skutek odniesionych ran. Prowadzący tę księgę Węgier
musiał trafić do gryfowskiego szpitala (lazaretu funkcjonującego w sanatorium Birkenhof) na przełomie lat 1944-45. Tutaj zmarł w styczniu
1945, o czym świadczy ostatni wpis. Był wyznania rzymsko-katolickiego
i został pochowany w Gryfowie na starym cmentarzu. Dokument, który
pozostawił trafi ł do archiwum na plebanii. Kopia tego dokumentu zostanie przesłana do Ambasady Republiki Węgierskiej i pozwoli ponad
70 lat po zakończeniu wojny poznać losy odnotowanych w nim zmarłych
żołnierzy ich rodzinom.
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Uroczystości 3 Maja

Uroczystość z okazji 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
składała się, jak co roku z części religijnej i części świeckiej. W części
pierwszej uroczyście została odprawiona Msza Święta w intencji Ojczyzny, którą celebrował i wygłosił piękną homilię Ksiądz Dziekan Krzysztof Kurzeja. O piękno i doniosłość Mszy Świętej zadbał także chór parafialny.
Drugą część uroczystości rozpoczął przemarsz pocztów sztandarowych, delegacji reprezentujących instytucje, organizacje, stowarzyszenia
oraz mieszkańców Gryfowa Śląskiego do Rynku pod tablicę poświęconą
Kombatantom Ziemi Gryfowskiej. Po odegraniu hymnu państwowego
dwa utwory zagrał zespół muzyków „Camerata Pro”. Następnie przemówienia okolicznościowe wygłosili z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Andrzej Tartak oraz Senator Rzeczypospolitej Polskiej Rafał
Ślusarz. Po przemówieniach kolejne trzy utwory zagrał zespół „Camerata
Pro”, po czym rozpoczęto składanie wiązanek kwiatów pod tablicą pamiątkową. Uroczystość zakończyło odśpiewanie Roty.
Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które uczestniczyły w przygotowaniu i realizacji programu tej uroczystości, pocztom sztandarowym,
delegacjom składającym wiązanki kwiatów, mieszkańcom Gryfowa Śląskiego a także w sposób szczególny Księdzu Dziekanowi za odprawienie
Mszy Świętej i wygłoszenie homilii.
Sekretarz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Jerzy Andrzejczak

Gmina Gryfów Śląski wraz z Powiatem Lwóweckim w dniach 6 i 7
maja uczestniczyła w Targach Turystycznych TOURTEC w Jeleniej Górze. Na stoisku gminę reprezentowało Centrum Informacji Turystycznej
Towarzystwo Miłośników Gryfowa Śląskiego oraz Gryfowska Kapela
Podwórkowa. Serdecznie dziękujemy im za udział i wsparcie w trakcie
Targów.
Agnieszka Muszka

Łużyckie Wędrówki
W dniach 22-24 kwietnia odbywał się Międzynarodowy Rajd Turystyczny 3 Dni – 3 Kraje – 3 Wędrówki. 22 kwietnia po stronie polskiej zorganizowano Łużyckie Wędrówki. Jedna z tras, licząca 42 km.,
przebiegała przez Gryfów Śląski. W Centrum Informacji Turystycznej
w Gryfowie został zorganizowany Punkt Kontrolny. Miasto odwiedziło
ponad 50 uczestników rajdu. Otrzymali drobny poczęstunek, wodę oraz
materiały promocyjne.

Wsparcie finansowe Strefy Ekonomicznej
28 kwietnia 2016 roku, Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął
uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego
pomocy finansowej w formie dotacji celowej wybranym gminom na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Dolnośląskiego Fundusz Pomocy
Rozwojowej w roku 2016. Wśród 17 wybranych gmin znalazł się również
Gryfów Śląski, wysokość przyznanych środków to 150 000 zł. Wsparcie
zostanie przeznaczone na uzbrojenie w media podstrefy Gryfów Śląski,
kompleks 2 Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej
Przedsiębiorczości. W ramach realizacji projektu wykonana zostanie kanalizacja sanitarna oraz sieć wodociągowa.

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 2016 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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Spacerkiem po komórkach
W terminie od kwietnia do końca maja br. trwają przeglądy budynków
gospodarczych (komórek, szopek), położonych na terenach gminnych.
Celem kontroli jest uzyskanie uporządkowanej przestrzeni gospodarczej, zapewnienie prawidłowego, estetycznego oraz bezpiecznego zagospodarowania tych obiektów. Przeglądy robocze przeprowadza komisja
powołana zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
nr 30/2016.
insp. ds. gospodarki gruntami Sylwia Cichońska

Ocena funkcjonowania ZBGKiM
Głównym tematem sesji, która odbyła się 29 kwietnia była ocena funkcjonowania Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim. Szczegółowa informacja o działalności zakładu w 2015 roku i w I kwartale 2016 roku została przekazana radnym,
a następnie omówiona na sesji przez dyrektor Małgorzatę Uhornicką:
„Zakład zakończył rok 2015 zyskiem w wysokości 66.129,70 zł.
Z istotnych zmian, jakie miały miejsce w 2015 roku należy wymienić
zmiany organizacyjne wewnątrz zakładu: likwidacja podziału wewnętrznego na trzy zakłady (Zakład Gospodarki Komunalnej, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Zakład Wodociągów i Kanalizacji) i w ślad za
tym, likwidacja trzech stanowisk kierowniczych oraz utworzenie jednego
stanowiska kierowniczego – zastępcy dyrektora. Zmiana ta spowoduje oszczędności: w 2016 roku – około 45 tys. zł i w 2017 roku – około
100 tys. zł.
Rozpoczęto wdrażanie radiowego odczytu wodomierzy, który musi
zostać poprzedzony wymianą wodomierzy. Taka wymiana nastąpiła
w Krzewiu Wielkim, a w chwili obecnej trwa w Wieży. Uruchomienie
radiowego odczytu w konsekwencji usprawni odczytywanie zużycia wody
i uniezależni sam odczyt od konieczności obecności mieszkańców w lo-

Prace w parku przy ul. Kolejowej

W maju Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej rozpoczął prace w parku przy ul. Kolejowej. W pierwszym etapie wymieniany jest mostek łączący oba brzegi stawów oraz wykonywana jest
ścieżka przez mostek do ul. Młyńskiej o długości około 90 m. Stary betonowy mostek zostanie zastąpiony mostkiem drewnianym. Ścieżka natomiast przy ul. Młyńskiej zostanie zakończona podjazdem. Wierzchnią
warstwę ścieżki będzie stanowił biały grys usypany na warstwie tłucznia.
Obie frakcje będą zagęszczone, tak by stanowiły stabilną powierzchnię.
Wymienione prace powinny zostać zakończone najpóźniej do końca maja.
Przedmiotem prac poza wymienioną ścieżką i mostkiem są: oczyszczanie stawu, uregulowanie dopływu i odpływu wody, naprawa domku
na wysepce. Oczyszczanie stawu planowane jest w głównej mierze przy
zastosowaniu metody biologicznej z wykorzystaniem mikroorganizmów
efektywnych oraz w mniejszym stopniu - metody mechanicznej. W chwili obecnej woda ze stawu została wysłana do zbadania, celem wybrania
odpowiedniej grupy mikroorganizmów do jego oczyszczenia. Metoda
ta ma głównie na celu zmineralizowanie mułu w stawie, zwiększenie
przejrzystości wody i tym samym zwiększenie ilości tlenu w wodzie.
Dawkowanie bakterii będzie prowadzone przez okres letni w odstępach
6 – 8 tygodni. Uregulowanie dopływu i odpływu wody będzie wymagało
częściowego spuszczenia wody ze stawu i ze względu na trwający okres
lęgowy kaczek, a także późniejszy okres ich dorastania, prace te będą
wykonywane jesienią. Przy tej okazji będą wybrane również liście, gałęzie
i śmieci. W tym samym czasie zostanie odnowiony i naprawiony domek
na wysepce oraz zlikwidowane ubytki na przyczółkach mostku znajdujące się poniżej poziomu wody.
Wszystkie prace są i będą wykonywane w sposób zapewniający jak
najmniejszą ingerencję w środowisko stawu i jego otoczenia.

kalu. Wobec dłużników lub na życzenie płatnika są i będą zakładane wodomierze przedpłatowe. W przypadku dłużników nie powstaje nowe zadłużenie, a użytkownik korzysta z wody, za którą wcześniej zapłacił. Przy
braku wykupu abonamentu – dopływ wody jest automatycznie odcinany.
Wdrażany jest program do obsługi cmentarzy. Dzięki niemu będzie
łatwiejsza kontrola opłat za groby. Będzie także możliwość wprowadzenia danych osób, które się poszczególnymi grobami opiekują i powiadamiania ich o kończącym się okresie opłaty. Dzisiaj miesięczny koszt
utrzymania cmentarzy w przeliczeniu na jeden grób wynosi 1 zł, a bardzo wiele grobów nie jest opłaconych. Największy odsetek takich grobów
jest na cmentarzach wiejskich. W sytuacjach kilkuletniego nieopłacania
grobów, będą one z czasem ulegały likwidacji. Przedstawiony został pomysł zakupu mieszkań kontenerowych, celem przesiedlania do nich najbardziej uciążliwych lokatorów z największym długiem. Tym sposobem
osoby oczekujące na mieszkania z zasobów gminnych, miałyby szansę na
ich otrzymanie, natomiast lokatorzy z długami przestaliby się czuć bezkarnymi.
Istotnym problemem jest sprzęt, którym dysponuje Zakład, stary, wymagający często napraw, a przez to droższy w używaniu. W 2015 roku
zostały zakupione: traktorek do koszenia, ubijak, zamiatarka. W 2016
roku – rębak oraz zgrzewarka elektrooporowa. W 2015 roku zakupiono i zamontowano alarm w siedzibie głównej Zakładu. Z uzyskiwanych
przychodów Zakład jest w stanie sfinansować zakup drobnego sprzętu
lub osprzętu.
Modernizacji wymagają także siedziby Zakładu, przy ul. Kolejowej
i Jeleniogórskiej 6. Najistotniejszym jest zaplecze higieniczne, sanitarne i socjalne. Dobrym rozwiązaniem byłoby zlokalizowanie wszystkich
pracowników w jednym miejscu w siedzibie głównej Zakładu. W tym
celu należałoby tę siedzibę dostosować do obowiązujących wymogów.
Efektem takiego rozwiązania byłyby oszczędności w utrzymaniu siedziby, lepszy nadzór nad pracownikami, lepsza integracja pracowników.
Rozwiązanie to byłoby również korzystne dla mieszkańców, bowiem
wszystkie sprawy mogliby załatwić w jednym miejscu (dzisiaj w sprawach
wody i kanalizacji muszą iść na ul. Jeleniogórską). Nie bez znaczenia jest
również wygląd siedziby zakładu, który uległby diametralnej poprawie.
Wśród zadań, jakie sobie zakład stawia, poza codzienną pracą, należy
wymienić między innymi wykonywanie przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, budowę nowych lub wymianę starych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (np. w bieżącym roku wymieniono ok. 160 m sieci
wodociągowej w ul. Partyzantów). Sposób planowania prac, remontów
jest ciągle usprawniany. Część planów jest realizowana, część wymaga
większych nakładów i czasu. Podstawowy cel jest niezmienny – praca ma
być dobrze wykonana, a jej efekty – widoczne”.
Po prezentacji odbyła się dyskusja z udziałem radnych i gości, w konsekwencji której zarówno zastępca burmistrza Andrzej Tartak w imieniu
Urzędu, jak i przewodniczący Rady Miejskiej Robert Skrzypek w imieniu
radnych dobrze ocenili współpracę z panią dyrektor Uhornicką, a także
pracę całego Zakładu.

Uzbrojenie Lokalnej Strefy Małej Przedsiębiorczości
przy ul. Jeleniogórskiej w Gryfowie Śląskim
7 kwietnia 2016 r. po rozstrzygnięciu zamówienia publicznego, udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego, podpisana została umowa z
Przedsiębiorstwem Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych
„MELIOBUD” z Nowogrodźca, na wykonanie prac związanych z budową
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach uzbrojenia Lokalnej Strefy
Małej Przedsiębiorczości przy ul. Jeleniogórskiej w Gryfowie Śląskim.
Zakres prac obejmował:
– roboty pomiarowe, rozbiórkowe i ziemne; – wykonanie sieci wodociągowej o łącznej długości 632 m z rur PE HD z surowca PE 100;
– montaż hydrantów i zasuw; - wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o
długości 85 m. o średnicy DN 200 z rur PVC SN 8; – wykonanie robót
związanych z odtworzeniem nawierzchni drogi; – wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. Zgodnie z zapisami umowy termin
zakończenia prac ustalono na dzień 20 maja 2016 r. Całkowity koszt
inwestycji wyniósł 123 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące
złotych, 00/100).
inspektor ds. inwestycji Bartłomiej Cybulski
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INFORMATOR POWIATOWY
Sezon rowerowy otwarty!

Rowerem przez powiat lwówecki…
Otwarcie Sezonu Rowerowego Powiatu Lwóweckiego odbyło się w sobotę 23 kwietnia. Impreza, choć po raz pierwszy organizowana, wypadła – mamy nadzieję – pozytywnie. Było nas
380 osób. Oficjalnie zgłosiło się 15 szkół z terenu
całego powiatu, w tym tak odległe jak Giebułtów i Krobica. Trasa liczyła 28 km, z tego trochę
szutru, trochę błota (tu największa radość dzieci)
i dużo asfaltu. Mamy nadzieję, że udało nam się
atrakcyjnie zorganizować Państwu sobotę.
... i Czechy
W sobotę 14 maja rozpoczął się sezon rowerowy w Żaclerzu w Czechach. Powiat lwówecki współpracuje z tym czeskim miasteczkiem
u źródeł Bobru od 2006 roku. To Czesi uczyli
nas pasji rowerowej i organizacji imprez rowerowych. I nauczyli! Od 9 lat Żaclerz i powiat
lwówecki organizują w czerwcu wspólny coroczny rajd od Żaclerza do schroniska w Łupkach, trasami wzdłuż doliny Bobru. Od sześciu
lat zapraszają nas do udziału w rozpoczęciu
sezonu u wschodniego podnóża Karkonoszy.
W zamian Czesi uczestniczą w powiatowych
letnich spływach kajakowych na Bobrze, a od
trzech lat również we wrześniowej Powiatowej
Pętli Rowerowej.
Zapraszamy na relację zdjęciową z Otwarcia
Sezonu Rowerowego Powiatu Lwóweckiego,
ponad 200 zdjęć na naszej stronie pod linkiem:
http://www.powiatlwowecki.pl/pl/link/1865

Korzystajcie
z nieodpłatnej
pomocy prawnej!
Dzięki porozumieniom zawartym pomiędzy
Starostwem Powiatowym we Lwówku Śląskim
a Okręgową Radą Adwokacką i Izbą Radców
Prawnych w Wałbrzychu z pomocy prawnej
udzielanej przez adwokatów i radców prawnych
mogą korzystać mieszkańcy wszystkich miejscowości powiatu lwóweckiego.
Dla kogo pomoc?
- dla osób uprawnionych do pomocy społecznej
z powodu m.in. niepełnosprawności i przemocy
w rodzinie, - dla młodzieży do 26-go roku życia, - dla kombatantów, - dla weteranów, - dla
osób powyżej 65 roku życia, - dla posiadaczy
Karty Dużej Rodziny, - dla każdego zagrożonego lub poszkodowanego: katastrofą naturalną, awarią techniczną, klęską żywiołową.
Pomoc prawna świadczona jest w zakresie:
- prawa pracy, - ubezpieczenia społecznego,
- spraw administracyjnych, - spraw cywilnych,
- spraw karnych, - przygotowania do rozpoczęcia
działalności gospodarczej, - prawa podatkowego
W Gryfowie Śląskim z pomocy można skorzystać w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w gryfowskim Ratuszu (wejście
od strony TAXI) w poniedziałki w godz. 10:00
– 14:00 i piątki w godz. 14:00 – 18:00 każdego
tygodnia.
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Sukces naszych leśników
Jakub Wolar i Damian Wroński uczniowie
klasy I Technikum Leśnego w Zespole Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana
Pawła II w Gryfowie Śląskim są laureatami
I etapu IV Ogólnopolskiego Turnieju Szkół
EKO organizowanego przez Wyższą Szkołę
Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. Konkurs dotyczył wiedzy przyrodniczo-leśnej
zdobytej w szkole ponadgimnazjalnej. Ww.
uczniowie zakwalifikowali się do II etapu przygotowując prezentację multimedialną nt. „Jakie
konsekwencje rodzi dla środowiska naturalnego
brak upowszechniania zbiórki i przetwarzania
zużytego sprzętu elektrycznego?”.
Jakub Płodzień natomiast uczestniczył
w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież zapobiega pożarom”, gdzie
w eliminacjach powiatowych zajął miejsce I,
a w wojewódzkich miejsce IV.

Awantura robi swoje...

Obywatelskie Sprzątanie Jeziora
Jezioro Złotnickie jest naszym wspólnym
dobrem – powinniśmy o nie dbać. Jest to urokliwe miejsce, nad którym w bardzo przyjemny sposób można spędzić słoneczne, niedzielne popołudnie. Warto więc zadbać o jego stan
i postępować odpowiedzialnie. Jeśli nie będziemy śmiecić, takie akcje nie będą potrzebne.
30 kwietnia aktywni mieszkańcy Gryfowa
Śląskiego i okolic wzięli udział w Obywatelskim Sprzątaniu Jeziora Złotnickiego, które
zostało zainicjowane przez stowarzyszenie
Awantura. Była to jedna z kilku akcji odbywających się w tym czasie, z pewnością należąca
do udanych. 16 wolontariuszy napełniło śmieciami 63 worki w trakcie 4 godzinnej pracy.
Piękna pogoda sprzyjała aktywności na świeżym powietrzu - idealna okazja by połączyć
przyjemne z pożytecznym. Oprócz „zwykłych”
śmieci znaleziono również opony samochodowe, części lodówki, kineskop... oraz dwa worki
z martwymi zwierzętami – prawdopodobnie
z psami. Sytuacja zepsuła humor wolontariuszom, którzy z przykrością musieli przyjąć fakt,
że w XXI wieku wciąż są ludzie, którzy uciekają
się do takich metod radzenia sobie z niechcianym zwierzęciem. Lokalne schroniska, próba
szukania nowego domu przez internet... jest
wiele metod, ale one wymagają odrobiny dobrej
woli i zaangażowania...
Rękawice i worki zapewnił Urząd Gminy
i Miasta Gryfów Śląski, a wywózka śmieci odbyła się dzięki pomocy lokalnego PZW.
Radosław Klusek
Początek lata to czas, kiedy zostaną wznowione prace nad Sadem w Wieży. Efekty dotychczasowych zabiegów już są widoczne.
Wszystkie zasadzone drzewka zakwitły i są
w dobrym stanie. Mimo, że sadzonki są wciąż
młode, miejsce wygląda pięknie i posiada swój
urok. Końcowe prace zwieńczą dzieło i przyjdzie nam tylko czekać na rozrośnięcie się flory.
Wolontariusze w maju rozpoczną prace przy
wytyczeniu ścieżek, miejsca na ognisko i ho-

Sad rozkwita

tel dla owadów zapylających. Prace odbędą się
dzięki współpracy z fi rmą EL-Stan. To kolejny lokalny partner, który w projekt angażuje
się dzięki jego społecznym aspektom. Oprócz
fi rmy EL-Stan Stanisława Fronca wolontariuszy wsparła również fi rma Krzewy z Krzewia,
dzięki pomocy Andrzeja Adamowicza.
Kiedy zasadzone przez wolontariuszy krzewy i drzewa staną się większe, sad w Wieży będzie jednym z najpiękniejszych miejsc w okolicy.

Idealnym na niedzielny spacer lub chwilę wytchnienia w codziennym pośpiechu. Prace nad
sadem odmian starych w miejscowości Wieża są
możliwe dzięki dotacji od NFOŚIGW dla Stowarzyszenia Pegaz. Realizacją projektu zajmuje
się stowarzyszenie Awantura i zaangażowani
mieszkańcy.
Radosław Klusek
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Co słychać u sołtysa?

W kolejnej części cyklu o sołtysach na nasze pytania odpowiada sołtys Wieży Barbara Pasiak.

Proszę krótko opowiedzieć o sobie
Mieszkam w Wieży od 6 lat. Funkcję sołtysa
pełnię od 15 miesięcy. Mam męża, dwie córki
i syna. Pracuję dorywczo kilka dni w tygodniu.
Interesuję się rękodziełem artystycznym, lubię
piec ciasta oraz pierniki i gotować.
W wolnych chwilach prowadzę zajęcia
z dziećmi w Szkole Podstawowej w Gryfowie
oraz w Zagrodzie Edukacyjnej przy agroturystyce w Radoniowie.
Z jakimi problemami aktualnie boryka się sołectwo Wieża?
Większość dróg w Wieży mamy wyremontowanych, jednak zostało jeszcze kilka gminnych, które wymagają remontu. Sołectwu potrzebne jest także doświetlenie oraz chodnik
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 360. Chciałabym również doposażyć plac zabaw w Wieży
o nowe urządzenia do zabawy.

Siłownia w Centrum Kultury
w Uboczu ruszyła!

Po konsultacjach z mieszkańcami wsi Ubocze został zakupiony z funduszu sołeckiego sprzęt na siłownię między innymi: ławeczka (mały atlas)
z wyposażeniem, wioślarz, orbitrek, masażer, kołyska do brzuszków, drabinki. Planujemy w miarę uzyskania nowych funduszy doposażyć nasze
pomieszczenie fitness. Chcieliśmy złożyć serdeczne podziękowania panu
Edwardowi Nestmanowi za przywiezienie sprzętu do świetlicy. Dziękujemy również panu Zbigniewowi Czerwcowi za wyremontowanie
pomieszczenia oraz montaż urządzeń. Jesteśmy również wdzięczni panu
Krzysztofowi Dudzie za wzbogacenie siłowni w szafki ubraniowe. Świetnie spisała się też nasza młodzież, której dziękujemy za pomoc: Wojtkowi
Trocewiczowi, Krystianowi Tynkiewiczowi, Damianowi Orciuchowi,
Wojtkowi Dudzie za pomoc w montażu. Zapraszamy wszystkich chętnych do korzystania ze sprzętu, który został dostosowany do różnych
grup wiekowych. Godziny otwarcia: poniedziałek, czwartek, piątek
14:00-19:00, wtorek, środa 14:00- 18:00.

20 kwietnia 2016 r. odbyło się zebranie
sprawozdawczo-wyborcze Związku Sybiraków
w Gryfowie Śląskim, uroczystość miała miejsce
w lokalu „Perła”. Obrady rozpoczęto hymnem
Sybiraków oraz chwilą ciszy. Otwarcia zebrania dokonała prezes koła Elwira Urbańska,
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Jakie są pani marzenia na przyszłość dotyczące sołectwa? Co chciałaby pani zmienić
w Wieży?
W najbliższej przyszłości organizujemy
Dzień Dziecka w Wieży, który odbędzie się
już 29 maja. Program artystyczny jest bogaty,
będzie Rufi Rafi ze swoim show, balonikarz, loteria fantowa, grillowane kiełbaski oraz kawiarenka i dużo niespodzianek dla najmłodszych.
Mam nadzieję, że będzie to udana impreza
i mieszkańcy będą zadowoleni.
Marzeniem zaś chyba wszystkich sołtysów,
moim również, jest to, żeby współpraca z mieszkańcami układała się jak najlepiej. To podstawa
dobrego funkcjonowania sołectwa i szansa na
jego wielokierunkowy rozwój.
Rozmawiała M. Wojciechowska

Rowerem do Świeradowa
Z zaskoczeniem przeczytałem artykuł pt. „Pociągiem do Świeradowa”. Przez lata mówiono, aby zapomniane torowisko od Lwówka do
Świeradowa przebudować i utworzyć ścieżkę rowerową. Myślę, że byłby
to szlak rowerowy, spełniający oczekiwania społeczności.
Przywrócenie pociągu to odbudowanie torowiska oraz infrastruktury tego docinka. Uruchomienie pociągu to kolosalne koszta nie mówię
już o całym zapleczu eksploatacyjnym takiej kolei – pociągu. Osobiście
kilkadziesiąt lat temu korzystałem z pociągu, ale to były inne czasy, samochód był rarytasem. Dzisiaj bez mała każda rodzina ma samochód i
wątpliwe byłoby korzystanie z pociągu na skalę ekonomicznej opłacalności. Uważam, że przed podjęciem decyzji o reaktywacji pociągu należy
dobrze wyliczyć wszystkie aspekty tego przedsięwzięcia. Adaptacja torowiska na ścieżkę rowerową to zdrowe i słuszne oraz oczekiwane przez
mieszkańców przedsięwzięcie.
Albert Kwass

Zebranie Sybiraków

powitała zaproszonych gości przewodniczącego Rady Miejskiej Roberta Skrzypka, przedstawicielkę Urzędu inspektor Teresę Wolską,
opiekuna z ramienia Oddziału w Jeleniej Górze
Jarosława Trościanko oraz zgromadzonych Sybiraków. Na przewodniczącego zebrania prezes

zaproponowała pana Bogusława Reszko, a na
sekretarza panią Klotyldę Tyc, kandydatury
przyjęto jednogłośnie. Przewodniczący zebrania zaproponował na przewodniczącego komisji mandatowej panią Wandę Ganczarską, a na
przewodniczącą komisji uchwał i wniosków
panią Stanisławę Romanowską. Sprawozdanie
z działalności zarządu koła za okres czteroletniej kadencji złożyła prezes koła. Sprawozdanie z działalności komisji Rewizyjnej złożyła
przewodnicząca Leokadia Nizioł. Ustępujący
zarząd koła otrzymał absolutorium. Wybrano
nowy zarząd koła: Elwira Urbańska – prezes,
Stanisława Gałka – skarbnik, Klotylda Tyc –
sekretarz. Komisja Rewizyjna: Leokadia Nizioł – przewodnicząca, członkowie – Jan Burak,
Wiktor Gonczar. Delegatem na Zgromadzenie
Delegatów Oddziału Jelenia Góra została Elwira Urbańska. Decyzją Prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków „Złotą Odznakę
Honorową” za zasługi dla Związku Sybiraków
otrzymała Elwira Urbańska, dekoracji dokonał
Zastępca Prezesa Zarządu Oddziału Jarosław
Trościanko. Zebranie zakończyło się wspólnym
posiłkiem.
Elwira Urbańska

Bałałajki
Uwertura na dwie bałałajki i jeden akordeon. Tak spędziliśmy wieczór
piątkowy 22 kwietnia słuchając rosyjskich, ukraińskich, polskich melodii
i piosenek. Przybyła publiczność od razu podłapała rytm i klaskając oraz
śpiewając wspomagała muzyków. Skąd bałałajki w naszym Towarzystwie
może się niektórzy zastanawiali, bo gdzie Gryfów Śląski a gdzie Moskwa, gdzie Rzym a gdzie Krym? Nic bardziej mylnego, po 1945 roku
osiedliło się w naszym mieście wielu ludzi przybyłych z Kresów, gdzie ten
instrument czyli bałałajka był popularny i często używany. Klaskaliśmy
więc w rytm Kalinki naszymi rękami, wzruszyliśmy się przy Jarzębinie
Czerwonej i śmialiśmy się z przyśpiewek czyli popularnych czastuszek.
Podziwialiśmy pana Józefa Zająca (90 lat), który śpiewał w duecie ze swoją żoną Marią mądrą pieśń z przesłaniem. Brawami doceniliśmy kunszt
pana Bolesława Jankowskiego, który dokonywał cudów na swojej bałałajce nie zapominając o Zygmuncie Bodaku – akordeon. Odkryciem tak
sądzę dla gryfowskiej publiczności był przepiękny głos, śpiew, rytmika,
instynkt sceniczny czyli po prostu talent pani Asi Czerwiec, dla której
warto było w ten piątkowy pełen muzyki wieczór przyjść. Pragnę podziękować moim kolegom z Towarzystwa za pracę, jaką włożyli w organizację
tego wydarzenia artystycznego. Pani Angeli bez której nie byłoby bałałajki, Barbarze, Jurkowi za logistykę, Lechowi za fi lmowanie, Frankowi
za reklamę. Szczególne podziękowania dla przybyłej wiernej i cudownej
publiczności, bez której istnienie Towarzystwa Miłośników Gryfowa nie
miałoby sensu. Dziękuję.
Prezes TMG Jan Wysopal

30 lat kapeli

Jesienią 1985 roku powstał pomysł na stworzenie kapeli podwórkowej. Pomysł wspierali Olgierd Poniźnik, Jerzy Karnauch i Tadeusz Podolski, a założycielem kapeli był Zygmunt Bodak. 1 maja 1986 r. kapela
zadebiutowała pod nazwą Gryfowska Kapela Podwórkowa w składzie:
Zbigniew Cybulski – bęben, Ryszard Spierzak – gitara, Aleksander Markowski – śpiew i tara, Stanisława Czajkowski – skrzypce, Ryszard Mielniczyn – banjo, Justyna Bodak – August – czapka.
Obecny skład: Zbigniew Cybulski, Waldemar Wróbel, Bolesław Jankowski, Józef Zająć, Marian Szlak i trzymający tę kapelę w ryzach – Zygmunt Bodak.

Był taki zespół...
Kontynuujemy cykl wspomnieniowy o gryfowskich i okolicznych zespołach
muzycznych. Jako, że pamięć bywa zawodna, w tekstach, szczególnie w nazwiskach, mogą pojawiać się błędy, będziemy wdzięczni za wszelkie poprawki, uwagi i uzupełnienia.
Redakcja
Tym razem Olszyna, rok 1971. Powstał tu wówczas zespół „HORYZONT”, który z powodzeniem grywał na zabawach i dancingach.
Skład zespołu od lewej: Bolesław Jankowski gitara basowa (obecnie
członek kapeli gryfowskiej), solistka – Jolanta Kudyba, Kazimierz Świderski – perkusja, Władysław Szczęśniewicz – gitara solowa.
Zygmunt Bodak

Zagłosuj na naszych!
Zagłosuj na Gryfowską Kapelę Podwórkową!
Wyślij SMS o treści RW KAPELA GRYFOWSKA
pod numer 72280 (koszt: 2,46 zł z VAT) a w każdą niedzielę od 7.00 do 10.00 głosuj telefonicznie na nr telefonu
713-399-060 oraz przekaż swoje życzenia.
MAJ 2016 KURIER GRYFOWSKI
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czas wybranej przez nauczycieli lekcji czytane były legendy nawiązujące
do początków naszej państwowości. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację tego dnia w szkole.
Red. E.F.

W SP w Gryfowie
Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski
W niezwykłą podróż w czasie udali się 13 kwietnia uczniowie gryfowskiej Szkoły Podstawowej. W ramach obchodów jubileuszu 1050-lecia
Chrztu Polski społeczność uczniowska wzięła udział w uroczystym apelu,
podczas którego zaprezentowany został program artystyczny dotyczący początków naszego państwa. Młodzi aktorzy pod opieką nauczycieli wyłonili
z mroków historii obraz wczesnośredniowiecznej Polski, jako kraju rozwijającego się gospodarczo i politycznie pod silnym berłem księcia Mieszka I.
Na oczach widzów ożyła także scena przyjęcia chrztu przez władcę z dynastii Piastów oraz upadek pogaństwa, silnie zakorzenionego w przedchrześcijańskim świecie. Duże wrażenie robiły muzyka, stroje stylizowane na
dawne oraz dekoracje przenoszące uczniów na gnieźnieński targ, na przedgrodziu. Aby widzowie mogli jeszcze bardziej poczuć klimat tętniącego
życiem bazaru, aktorzy rozdali wśród publiczności niewielkie podpłomyki.
Skromna interakcja wywołała niemałą radość wśród społeczności uczniowskiej. Podczas apelu wręczono nagrody laureatom konkursów plastycznych
i literackich. Uczniowie malowali prace na tematy upamiętniające Chrzest
Polski, układali wiersze o Polsce oraz przepisy na tradycyjne potrawy. Serdecznie gratulujemy nagrodzonym uczniom.

„Jak wyobrażam sobie Mieszka I
i jego żonę Dobrawę”
(konkurs plastyczny)
Klasy I-III
I miejsce – Jagoda Reszko, kl. IIc
II miejsce – Julia Marzec, kl. Ic
III miejsce – Róża Walenciak,
kl. IIIa
Klasy IV-VI
I miejsce – Natalia Kasprzyk, kl. IVa
II miejsce – Filip Drążek, kl. Va
III miejsce – Natalia Obłodecka,
kl. Vb
„Polska – moja Ojczyzna”
(konkurs plastyczny)
Klasy I-III
I miejsce – Miłosz Pawliszak,
kl. IIIa

29 maja z okazji obchodów 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
w Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim odbył się uroczysty apel, który
był niezwykłą lekcją historii. Uczestniczyła w niej cała społeczność uczniowska, a przygotowali ją uczniowie klas 2c i 3b pod kierunkiem wychowawczyń Agnieszki Puchalskiej i Beaty Byczko. Ważnym elementem lekcji była
prezentacja multimedialna, przybliżająca ówczesne czasy i rzeczywistość
tworzenia Konstytucji Majowej. Autorzy programu zadbali, aby temat był
zrozumiały i prosty w przekazie dla najmłodszej publiczności. Swoją obecnością zaszczyciła nas Konstytucja 3 Maja (w tej roli znakomicie spisała się B.
Byczko). W sposób zrozumiały odpowiadała na pytania dzieci dotyczące realiów powstania tego jakże ważnego dokumentu. Oprawa muzyczna w opracowaniu Macieja Styszyńskiego i w wykonaniu „Wesołych Nutek” dodała
uroczystego wymiaru spotkaniu. Żywą lekcję historii zakończył wspólny
polonez i odśpiewana pieśń patriotyczna pt. „Witaj, majowa jutrzenko”. Operatorem dźwięku był uczeń J. Sikorski.

II miejsce – Filip Rybski, kl. IIIb
III miejsce – Marcin Lewandowski,
kl. IIc
Klasy IV-VI
I miejsce – Milena Hawryluk,
kl. VIb
II miejsce – Mikołaj Wolar, kl. Va
III miejsce – Lena Płuciennik, kl. Va
„Polska – moja Ojczyzna”
(konkurs literacki)
Wyróżnienia
Klasy I-III
Ewelina Styszyńska, kl. IIIb
Konrad August, kl. IId
Klasy IV-VI
Wiktoria Kurec, kl. Va

Upamiętnienie rocznicy chrztu nie ograniczyło się jednak tylko do
przygotowania apelu. Szkolne korytarze udekorowane zostały biało-czerwonymi kwiatami, obrazami zabytków i gazetkami okolicznościowymi.
Wyeksponowano także najpiękniejsze prace plastyczne zgłoszone do
konkursu. W klasach pojawiły się informacje dotyczące jubileuszu a pod-
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Przedstawienie z okazji rocznicy 1050-lecia chrztu Polski w Gimnazjum.

Witaj Majowa Jutrzenko

W SP w Uboczu

225 Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczciliśmy udziałem Pocztu
Sztandarowego w uroczystościach gminnych w Gryfowie Śląskim oraz uroczystym apelem w szkole. Uczniowie klas II i III przygotowali informacje dotyczące Święta Majowego i piosenkę „Witaj Majowa Jutrzenko”. Uczniowie
klasy VI przygotowali prezentację o wydarzeniach historycznych z tego okresu. Organizatorki szkolnej uroczystości Alicja Kuźniarz i Maria Swatkowska.

149. rocznica urodzin Władysława
Stanisława Reymonta w Uboczu

9 maja Społeczność Szkolna Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu uczciła 149 urodziny patrona szkoły od 2000
roku, laureata Nagrody Nobla za powieść „ Chłopi” - Władysława Stanisława Reymonta. Uroczysty apel z udziałem pocztu sztandarowego szkoły
rozpoczął się od śpiewu hymnu państwowego. Następnie wszyscy wysłuchali informacji na temat życia i twórczości patrona szkoły, a uczennice
klas IV-V przeczytały fragmenty epopei chłopskiej z akompaniamentem
Vivaldiego „Cztery pory roku” oraz śpiewały piosenkę „W moim ogródeczku”. Śpiew „Roty” i przemówienie pani dyrektor szkoły Anny Pląskowskiej
zakończyły uroczystość przygotowaną przez niżej podpisaną.
Janina Hryniewiecka

Pomagamy zwierzakom

Przez ponad dwa tygodnie (11-30 kwietnia) trwała zbiórka rzeczy dla
zwierząt ze schroniska w Przylasku. Udało nam się zebrać 54,540 kg pokarmu, 2 smycze i 3 miski. Najwięcej pokarmu zgromadziły klasy niżej
podpisanej - klasa I - 11,455 kg i klasa IV 27,185 kg. Dziękujemy wszystkim dzieciom i rodzicom za włączenie się w akcję i dobre serce.
Alicja Celejowska

W Gimnazjum
1050-lecie Chrztu Polski

25 kwietnia w auli szkoły odbyła się uroczystość patriotyczna z okazji jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, młodzież szkolna wraz z nauczycielami. Dyrektor szkoły Alicja Kownacka przywitała gości i poprosiła Księdza Dziekana
Krzysztofa Kurzeję o przybliżenie tematyki związanej z Chrztem Polski.
W dalszej części uroczystości młodzież szkolna wystąpiła z okazjonalnym
programem upamiętniającym jubileusz 1050 Chrztu Polski. Program artystyczny przygotowała Marzanna Krawiec.
Pod koniec uroczystości głos zabrali kolejno: Wiceprezes Związku
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Jeleniej Górze Edmund Błaszczyk, Zastępca Burmistrza Gminy
i Miasta Gryfów Śląski Andrzej Tartak, Starosta Powiatu Lwóweckiego
w latach 2010-2014 r. Józef Stanisława Mrówka, Przewodniczący Rady
Miejskiej Robert Skrzypek, Przewodniczący Rady Powiatu Lwóweckiego Daniel Koko, Prezes Oddziału Związku Sybiraków w Gryfowie
Śl. Elwira Urbańska, wieloletni Przyjaciel Szkoły Pan Albert Kwass.
Wszyscy mówcy podkreślali wielką rolę Chrztu Polski w rozwoju cywilizacyjnym naszego kraju, dziękując równocześnie dyrektor Alicji Kownackiej
za kolejną patriotyczną uroczystość w szkole.

Na dzień 3 maja

5 maja w auli naszego gimnazjum miała miejsce uroczysta akademia
poświęcona 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Na kilkadziesiąt minut przenieśliśmy się do typowego domu szlacheckiego. Nie było
to „zwyczajne” przedstawienie, lecz scena teatralna na najwyższym poziomie aktorskim. Uczniowie przyodziani w repliki strojów z epoki przygotowanych własnoręcznie przez rodziców uczniów specjalnie na tę okazję,
opowiadali o okolicznościach sporządzenia i uchwalenia najważniejszej
ustawy państwowej. Za reżyserię oraz wszelakie dodatkowe czynności
odpowiedzialna była pani Elżbieta Demidow. Aranżacji scenicznej przygotowanej przez panie: Agnieszkę Burbul, Anitę Ochocką i Małgorzatę
Kostrakiewicz, towarzyszył gimnazjalny zespół wokalno-instrumentalny
prowadzony przez pana Macieja Styczyńskiego.
Do obejrzenia akademii zostali zaproszeni rodzice młodych aktorów.
Niespodziewana była obecność pana senatora – Rafała Ślusarza, który jest
rodzicem jednej z występujących uczennic, który na zakończenie zabrał
głos i powołując się na słowa „Roty”, w sposób jasny i czytelny objaśnił
młodzieży wartość słowa- Polska.
Przedstawienie było żywą lekcją historii, przypomnieniem odległych
czasów, lekcją do której będziemy często powracać. Dzięki obecności w inscenizacji elementów humorystycznych oraz wyśmienitej grze aktorskiej
ten występ na pewno zostanie w naszej pamięci i sercach przez długi czas.
Uczniowie klas 3
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Dzień Strażaka w Uboczu

30 kwietnia wszystkie zastępy Straży Pożarnej z naszej Gminy
i Miasta stawiły się w Uboczu na obchodach Dnia Strażaka. W kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny księża Piotr Sikorski
i Krzysztof Żmigrodzki odprawili mszę świętą w intencji szczęśliwych
wyjazdów i powrotów z akcji ratowniczo-gaśniczych. Prezes Zarządu
Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP w Gryfowie Śląskim – Tadeusz Jagiełło odczytał listy do druhów
i druhen od najważniejszych władz krajowych OSP. Słowa podziękowań
i życzenia dobrej służby złożył strażakom przewodniczący Rady Miejskiej Robert Skrzypek W imieniu Powiatu Lwóweckiego życzenia złożył
Daniel Koko. Po strawie duchowej rozpoczęło się wspólne biesiadowanie,
nie zabrakło rozmów i wspomnień.
Dzielnym strażaków, którzy ratują nasze życie, dobytek i przyrodę
składamy najserdeczniejsze życzenia. Do zobaczenia za rok.
Kamila Zajączkowska sekretarz OSP Proszówka
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Warsztaty w przedszkolu
Warsztaty twórcze w przedszkolu zostały przeprowadzone pod kierunkiem pani Justyny Wesołowskiej. Mama naszego wychowanka z grupy „Kotki” zaproponowała ciekawą formę plastyczną, wykonaną z różnorodnych materiałów m.in. sznurka czy płatków owsianych. W toku
pracy powstały piękne baranki i zające, które wzbogaciły dekoracje
w holu przedszkola. Podczas zajęć dzieci doskonaliły technikę wycinania,
klejenia, ozdabiania oraz rozwijały swoją kreatywność.
Serdecznie dziękujemy pani Justynie Wesołowskiej za przeprowadzenie warsztatów i umilenie czasu w naszej grupie.

9 m2 Powiatu Lwóweckiego
Przez dwa dni promowaliśmy nasze miasteczko Gryfów Śląski na targach turystycznych Tourtec 2016 w Jeleniej Górze. Towarzystwo Miłośników Gryfowa Śląskiego wraz z Centrum Informacji Turystycznej również
z Gryfowa Śl. namawiało odwiedzających targi do zwiedzenia naszego miasteczka. Rozdawaliśmy specjalnie przygotowaną na tę okoliczność gazetkę
gdzie zachęcaliśmy turystów do zwiedzenia Gryfowa Śląskiego na 3 sposoby
– piechotą, rowerem i kulinarnie. Namiocik przydzielony nam przez organizatorów o szczęśliwej powierzchni 9 m2 dzieliliśmy z reprezentacją Powiatu Lwóweckiego oraz Miastem i Gminą Wleń. Na tle innych bogatszych
wystawców z znanych miejscowości uzdrowiskowych i od lat nastawionych
na turystykę, nasze stoisko nie wypadło tak blado, choć dopiero się uczymy.
Tutaj trzeba powiedzieć, że świetnie zaprezentował się Wleń. Dwie sympatyczne panie z Wlenia częstowały smakowitym chlebem posmarowanym
smalcem, miały również ulotki w języku niemieckim co zważywszy na dużą
liczbę wycieczek z Niemiec na jeleniogórskim rynku miało swoje znaczenie. Również powiat lwówecki miał w zanadrzu kilka ciekawych propozycji
i pięknie wydanych opracowań. Warto zawalczyć o turystę gdyż za tym idą
pieniądze, za tym również muszą iść decyzje władz samorządowych, ale to
już nie nasza broszka. Pogoda majowa dopisała i w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku wróciliśmy do Gryfowa Śląskiego. Pozdrawiam wszystkich
z 9 m2 namiotu. Będę tęsknił, zwłaszcza za chlebem z Wlenia.
Jan Wysopal TMG

Gryf, Stella czy Sudety? Walka o okręgówkę na finiszu!
Jeszcze niedawno mogliście przeczytać na łamach Kuriera Gryfowskiego o blamażu Gryfa w Giebułtowie. Tym razem mamy dla Was dobre wieści. Od tamtej pory wygraliśmy u siebie z Kwisą Świeradów 3-0,
zremisowaliśmy w Studniskach z Błękitnymi 1-1, rozgromiliśmy u nas
Pogoń Markocice 5-0 oraz wygraliśmy arcyważny mecz w Lubomierzu
ze Stellą 3-2. (Jeszcze przed meczem w Giebułtowie wygraliśmy na wyjeździe z Radostowem 7-0 oraz u siebie z Łagowem k. Zgorzelca aż 8-1).
Przed nami następujące mecze: 15 maja podejmiemy u siebie Olszę z Olszyny, 22 maja również u siebie zagramy z Chmielanką Chmieleń, 29
maja jedziemy do Piasta z Zawidowa, a 5 czerwca gramy ostatni mecz
ligowy w Gryfowie – z Żarkami Średnimi (w międzyczasie Kwisonalia).
Mecze z reguły rozpoczynają się o godzinie 15.00.
Do końca sezonu ligowego 2015/2016 pozostały już tylko cztery spotkania. Do klasy okręgowej awansują dwa pierwsze zespoły plus trzeci,
w zależności od sytuacji w wyższych rozgrywkach. Być może meczem na
wagę awansu była wczorajsza (8.05.2016) ważna wygrana w Lubomierzu
z tamtejszą Stellą, z której relację zdał Szymon Dołasiński. Jeden z hitów
rundy wiosennej na pewno nie zawiódł licznie zgromadzonych kibiców.
Mimo, że gryfowianie dwukrotnie przegrywali, pokazali serce do gry
oraz wolę walki, odwracając losy spotkania w ostatnich minutach. Żółto-niebiescy zwyciężyli miejscową Stellę 3:2 i tym samym wyprzedzili
ekipę „Kargula i Pawlaka” w tabeli, plasując się na 2 miejscu.
Od pierwszego gwizdka sędziego obie ekipy chciały narzucić swój styl
gry. Spotkanie bardzo dobrze ułożyło się dla gospodarzy. Już w 5 minucie
po błędzie Rodziewicza do piłki doszedł Gandurski (były zawodnik Gryfa) i mierzonym strzałem w długi róg bramkarza otworzył wynik spotkania. W 15 minucie doszło do przykrego zdarzenia. Zawodnik Stelli
niefortunnie upadł na murawę i złamał rękę. Swoje okazje do podwyższenia prowadzenia mieli dwa razy gospodarze – ponownie Gandurski,
dwukrotnie strzelał z rzutu wolnego- pierwsze uderzenie poszybowało
nad poprzeczką, a z drugim poradził sobie Opolski. W 40 minucie goście
dopięli swego. Serdeczny prostopadłym podaniem obsłużył Zapartego,
który minął linię obrony i uderzeniem z ostrego kąta pokonał golkipera

Ad vocem
W nawiązaniu do artykułu pt. Stefan Mędrzycki z Kuriera Gryfowskiego Nr 3 (258) z marca 2016 roku, uważam, że należy dopisać do niego
kilka zdań. Otóż pana Stefana Mędrzyckiego znałem osobiście z racji
tego, że był on mieszkańcem ulicy Sikorskiego. Jak pamiętam, przemierzał on trasę na skróty od ul. Kolejowej koło domu nr 21 przez łąkę do
domu. Pan Mędrzycki był inwalidą bez nogi i chodził o kulach.
Pamiętam taki epizod. Pewnego razu, jako dzieciaki znaleźliśmy:
broń, dwa karabiny typ KBK i erkam i ustawiliśmy to wszystko na ścieżce, którą szedł p. Mędrzycki. Kiedyśmy go zobaczyli, zaczęliśmy krzyczeć „hände hoch”, on się przeraził i upadł. My ze strachu uciekliśmy,
schowaliśmy zdobyczną broń pod wrakiem wypalonego autobusu. Broń
zginęła. Przypadkowo po wielu latach około roku 1970 dowiedzieliśmy
się od pana Henryka Drzazgi, że zabrali ją członkowie Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Pan Stefan Mędrzycki zmarł w 1949 roku i został
pochowany na cmentarzu parafialnym. Jego mogiła położona jest przy
głównej alei po lewej stronie około 20 m od bramy.
Albert Kwass

Stelli (12 gol w 7 meczach). Gryfowianie nie utrzymali jednak koncentracji i jeszcze przed przerwą stracili drugiego gola. Z lewej strony boiska
dośrodkował Gandurski, a błąd gryfowskiej obrony wykorzystał Jędras,
pakując futbolówkę do bramki Opolskiego. Do przerwy mieliśmy 2:1 dla
Stelli.
Piłkarze z Gryfowa nie załamali się jednak straconym golem i po 15
minutach odpoczynku wyszli na murawę zmotywowani jeszcze mocniej,
niż przed pierwszym gwizdkiem. Od początku grali piłką, konsekwentnie konstruując akcje, starali się rozmontować obronę Stelli. Gospodarze
liczyli na kontrataki, grając popularną „lagą”. Upór „żółto-niebieskich”
został wynagrodzony po kwadransie gry. Zaparty został sfaulowany
w polu karnym, a sędzia Bancewicz wskazał na wapno. Rzut karny na
gola zamienił Serhii Taran (23 bramka w 21 meczach). Z każdą kolejną
minutą GKS co raz bardziej naciskał rywali, którzy opadli z sił. Napastnicy gospodarzy – Soczyński i Majer nie potrafi li zagrozić bramce strzeżonej przez Opolskiego. Natomiast Gryf starał się wyjść na prowadzenie. Blisko zdobycia bramki był Romanowski, którego uderzenie sprzed
„szesnastki” minimalnie minęło słupek. Po chwili wprowadzony na murawę Ptaszkowski, który wypuścił przeszywające obronę podanie do Tarana, a ten wrzucił piłkę w pole karne do Zapartego, lecz piłka uderzona
głową, minimalnie minęła światło bramki. Jednak prawdziwa futbolowa
wisienka na torcie dopiero miała nadejść. W 90 minucie Bryniak dośrodkował futbolówkę z rzutu wolnego, a grający trener "żółto-niebieskich"
– Rodziewicz - odkupił swoje winy z pierwszej połowy i ustalił głową
wynik spotkania na 3:2 dla Gryfa, wprawiając gryfowską część publiki w istny wulkan emocji. Stella próbowała doprowadzić do remisu, ale
strzał Sidorskiego pewnie złapał Opolski. Skład Gryfa: Opolski - Maryszczak, Rodziewicz, Rewers, Bryniak - Serdeczny (90'-Herdzik), Romanowski, Marzec, Taran – Schönung (65'-Ptaszkowski) oraz Zaparty.
Awans Gryfa do okręgówki jest na wyciągnięcie nogi, ale wszystko rozstrzygnie się w ostatnich 4 meczach, dlatego zapraszamy Was gorąco na
stadion przy Jeleniogórskiej 7a! Chcecie być na bieżąco z Gryfem? Odwiedźcie naszą stronę: gryfgryfow.futbolowo.pl oraz fanpage na facebook’u
Z piłkarskim pozdrowieniem Paweł Zatoński

Kącik poetycki

Poniżej prezentujemy wiersze nadesłane przez panią
Magdalenę Antonowicz.
***
miałam cię tylko raz
dziś mam cię w dotyku
tak zwyczajnie
w zapachu
szczerze
w mrugnięciu powieki
bez pośpiechu
siedzisz mi w głowie
tylko jeden raz
niczym pył w oku
wtuliłam się
jak drzazga w kciuku
w ciepło
i piasek w rozbitym kolanie
twojego oddechu
wszystko zniosę tylko zostań
jeśli mam przejść
przez piekło
***
to proszę poprowadź mnie za rękę
bałagan w pokoju
to nic wielkiego
w porównaniu do tego
co zrobiłeś we mnie
pewnej niedzieli
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Podziel się z nami swoją pasją

Fot. Artur Grabowski, Gazeta Olszyńska

25 godzin na dobę, czyli uniwersalny żołnierz

Kamil Heichel to jedna z bardziej charakterystycznych twarzy Orkiestry Reprezentacyjnej Miasta i Gminy Olszyna, która jest stałym elementem gryfowskiego pejzażu.
Imponował mi już niezmiernie jako uczeń. Głównie z powodu nietypowego jak na nastolatka hobby – gry na trąbce. Nosił ją często w plecaku
i nie przejmując się komentarzami, prosto po lekcjach oddalał się na próbę
gry.
Kamil to bardzo skromny chłopak. Zgodził się podzielić z nami swoją
pasją, a następnie pojawiły się pierwsze problemy, ponieważ nie potrafi ł
o sobie nic powiedzieć. Zwróciliśmy się więc do ludzi, którzy go znają
i nim współpracują – kapelmistrza Orkiestry – nauczyciela muzyki Kamila – Andrzeja Drozdowicza oraz Jacka Mazura – naczelnika gryfowskiego oddziału ochotniczej Straży Pożarnej.
Andrzej Drozdowicz dokładnie pamięta, jak tworzył Zespół.
W październiku 1999 przyszedłem do Szkoły Podstawowej, do dyrektora
Dariusza Zatońskiego i rozpocząłem kompletowanie Orkiestry – wspomina.
Wyłoniłem grupę pięciu chłopców: oprócz Kamila jeszcze Ryszarda Nowickiego, Łukasza Prochownika, Kamila Lisowskiego oraz Tomka Parzątkę.
Wszyscy oni z Orkiestrą, mocniej lub słabiej, związani są do dziś, czyli 16 lat.
To szmat czasu.
Jakie były początki Kamila?
Kamil ma talent, bożą iskrę, coś, bez czego nie zaistniałby jako muzyk.
Żeby grać na instrumencie trzeba mieć wizję, wyobraźnię. Kamil jest szczęśliwym posiadaczem tych wszystkich przymiotów. To jeden z najlepszych muzyków Orkiestry. Można na nim polegać zawsze, 24 godziny na dobę.
Naczelnik OSP Jacek Mazur określa naszego bohatera niezwykle trafnie.
To uniwersalny żołnierz. Strażakiem został jeszcze przed osiemnastym rokiem
życia. Jest również kierowcą wozu bojowego. Potrafi go naprawić, bo z wykształcenia jest mechanikiem pojazdów samochodowych. Reaguje na każde
wezwanie, jeśli tylko nie gra w Orkiestrze.
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– Kamil, pamiętasz swoje początki w zespole? – nie odpuszczam.
Kapelmistrz Andrzej Drozdowicz przeprowadzał przesłuchania w szkolnej świetlicy. Porozkładane były małe instrumenty dęte: oprócz trąbek, klarnety, tuby, puzony, tenory. Każdy próbował tego, co mu się podobało. Trąbka od
razu przypadła mi do gustu.
Jak wyglądały próby?
Zanim zacząłem grać, byłem doboszem. To był okres przejściowy.
Raz w tygodniu ćwiczyliśmy werble na szkolnym korytarzu. Próby gry na
trąbce odbywały się w niedzielę w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
w Gryfowie. Orkiestra, trąbka to kawał mojego życia.
Co dała Ci przygoda z trąbką?
Trąbka uświadomiła mi dość szybko, że bez pracy nie ma efektów. Nauczyła
mnie dyscypliny. Wprowadziła w świat muzyki, w którym kręcę się do dziś.
Miałem nawet epizod jako wokalista, potem perkusista w zespole rockowym.
Jakim?
To był zespół „Instynkt”. Chwilowo nie gramy z powodu braku czasu.
Jest szansa, że wrócimy na scenę.
Kamil, wykonujesz tyle pracy pro publico bono. W jaki sposób w takim
razie zarabiasz na chleb?
Pracuję w zakładzie budowy dróg i mostów. Aktualnie łatamy dziury
w drogach naszego powiatu i sąsiednich.
Jakie masz marzenie?
Mam pracę, mam hobby, wspaniałych rodziców. Chyba czas założyć rodzinę.
Opracowała Małgorzata Szczepańska

...wsparcie domowego budżetu

POŻYCZKI GOTÓWKOWE
Ekspresowa gotówka
W domu klienta
Pożyczki od 500 zł
Dogodne spłaty rat
Akceptujemy różne formy dochodu

ZATRUDNIMY DORADCÓW

tel. 797 603 000

www.benefitia.pl

Przykład reprezentatywny na dzień 11/03/2016: całkowita kwota pożyczki: 1.000 zł, okres kredytowania: 28 tygodni, oprocentowanie roczne: 10% , opłata przygotowawcza: 50,00 zł, prowizja
za udzielenie pożyczki 256,00 zł, rata pożyczki: 51,44 zł, kwota odsetek: 50,00 zł, RRSO (rzeczywista roczna stopa oprocentowania): 303,78 %, całkowita kwota do zapłaty: 1.440,30 zł.
Spłata kredytu jest zabezpieczona ubezpieczeniem TUZ TUW, którego koszt wynosi 95 zł.

Zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gryf ” z Gryfowa Śląskiego to fi rma o wieloletnim doświadczeniu w administrowaniu i zarządzaniu nieruchomościami. Spółdzielnia „Gryf ” działa na
rynku nieruchomości już od 1995 roku.
Dysponuje fachową, wykwalifikowaną kadrą pracowników, mającą duże doświadczenie
w branży oraz w kontaktach i współdziałaniu z mieszkańcami. Zespół
pracowników kierowany jest przez osobę o wieloletniej praktyce w zarządzaniu nieruchomościami – inżyniera budownictwa; absolwenta
Politechniki Poznańskiej i studiów podyplomowych na Uniwersytecie
Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie; licencja zarządcy nieruchomości nr 3637; bogate doświadczenie w dziedzinie mieszkalnictwa, gospodarki mieszkaniowej i komunalnej nabyte dzięki pracy w jednostkach administracji samorządowej, zakładzie budżetowym, spółdzielni
mieszkaniowej oraz wspólnotach mieszkaniowych.
Wykwalifikowana i wykształcona kadra finansowo-księgowa jest
gwarantem solidnego, zgodnego z prawem rozliczenia nieruchomości
i właścicieli nieruchomości. Profesjonalne zarządzanie wspólnotami
mieszkaniowymi obejmuje m.in. nadzór nad pracami remontowymi,
przeglądy budowlane oraz utrzymanie wszystkich obiektów na nieruchomości w pełnej sprawności technicznej. Spółdzielnia dysponuje
specjalistyczną, fachową obsługą prawną. Wszystkie te cechy predysponują Nas do złożenia oferty na zarządzanie nieruchomością, której
jesteście Państwo właścicielami.

Szukacie
Państwo
profesjonalnego
zarządcy?
Jesteście zainteresowani współpracą z nami?
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Gryf” w Gryfowie Śląskim ul. Kolejowa 64, lub pod nr telefonu 75 78-13-440 lub 75 78-13-411;
e-mail: sm.gryf@wp.pl

MAJ 2016 KURIER GRYFOWSKI

17

Bieg na powitanie Wiosny

13 kwietnia witaliśmy wiosnę biegiem podczas Ogólnopolskiego Biegu Przełajowego w Rząsinach „Powitanie Wiosny”, zorganizowanego
przez U.K.S. ATLETA Rząsiny, Szkołę Podstawową im. Ks. Alojsa Andrickiego w Rząsinach, Mieszkańców wsi Rząsiny oraz współorganizatora Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu i Starostwo Powiatowe
we Lwówku Śląskim. Na starcie stanęło 224 zawodników z czego 46 ze
szkoły w Uboczu. Jesteśmy dumni, ponieważ udało nam się zdobyć 2 złote medale, 2 srebrne i 2 brązowe. Największy sukces uzyskaliśmy w kategorii przedszkolaków. Na podium stanęły trzy dziewczynki: I miejsce
zajęła Martyna Baszak, II miejsce Sara Karaczun, III miejsce Aurelia
Siedlecka. W kategorii chłopców 2008 II miejsce zajął Piotr Barszczewski z kl. II, w kategorii dziewczynek 2008 I miejsce zajęła Julia Zwierzańska, w kategorii chłopców 2007 II miejsce zajął Oskar Kurczewski.
Gratulujemy sportowcom i życzymy dalszych sukcesów.
Alicja Celejowska
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Sandra poleca
Książka na marzec:
Złamane pióro
Często słuchając rozmów rodziców zachwycających się swoimi wszechstronnie uzdolnionymi
dziećmi, które to chodzą na balet, grają na klarnecie, ćwiczą jazdę figurową na lodzie, a do tego
biegle posługują się 5 językami zastanawiam się, na
ile te wszystkie osiągnięcia są spełnieniem marzeń
dziecka, a na ile przejawem niespełnionej ambicji
rodzica. Czy dziecko, którego życie toczy się według ściśle określonego harmonogramu może być
szczęśliwe i w jaki sposób życie od najmłodszych lat
pod ciągłą presją bycia perfekcyjnym wpływa na dorosłe życie?
Emily była utalentowanym dzieckiem, grała na fortepianie od najmłodszych lat i miała szansę osiągnąć olbrzymi sukces, jednak nie potrafi ła poradzić sobie z nadziejami jakie w niej pokładano, zbyt wysokie
oczekiwania i ciągła rywalizacja z równie utalentowanym bratem sprawiły, że straciła radość płynącą z muzyki, cierpiała katusze, jednak nikt
nie zwrócił na to uwagi, ćwiczyła całymi dniami by być prefekcyjna, aż
popadła w obłęd...
Poznajemy ją już jako dorosłą kobietę. Ma 25 lat i postanawia zostać
pisarką. Przenosi się na do starego domu odziedziczonego po zmarłych
dziadkach- jedynego miejsca w którym w przeszłości zaznała prawdziwego dzieciństwa. Wyjeżdżając na wieś Emily postanawia napisać swoją
pierwszą w życiu książkę- powieść fantasy, jednak w rzeczywistości, pisana przez kobietę historia jest jej własną terapią, rozliczeniem z przeszłością, z którą dotychczas nie potrafi ła się uporać.
Wielki ukłon należy się p. Borochowskiej za język, jakim operuje.
Nie jest to typowy prosty język, jakim pisana jest obecnie większość powieści, ale mimo to ciągle pozostaje czytelny dla odbiorcy, choć odniosłam wrażenie, że nie jest to naturalny styl autorki, osobiście bardziej niż
lekkość pióra, dostrzegam tu ogrom pracy jaki musiała włożyć w tę powieść, by reprezentowała właśnie taki, naprawdę wysoki poziom.
Niezwykle ciekawi są również bohaterowie- charakterystyczni i inteligentni. Większość z nich to tacy ludzie, których samemu chciałoby
się spotkać na swojej drodze i wysłuchać, bo naprawdę mieli coś do powiedzenia. Rozmowy Emily z panią Lowson były niesamowite, ze staruszki biła niesamowita, życiowa mądrość. Wyjątkowy jest również Jacob
jego poglądy na temat rasizmu i religii naprawdę dawały do myślenia.
Poza tym pokochałam jego poczucie humoru: cyniczne, sarkastyczne to
jest dokładnie to, co lubię, a jednocześnie to kolejny element pokazujący
warsztat autorki. Nie tylko zabawne dialogi, ale również komizm niektórych sytuacji sprawił, że uśmiech nie schodził mi z twarzy. I tylko
z Emily miałam problem: początkowo strasznie męczyła mnie jej osoba,
jednak z biegiem czasu udało mi się ją zrozumieć, a może nawet odrobinę
polubić. Była wycofana, dźwigała na swoich barkach olbrzymi bagaż doświadczeń i najzwyczajniej w świecie bała się życia.
„Złamane pióra” to cudowna słodko-gorzka opowieść o zmaganiu się
z demonami przeszłości i odzyskaniu kontroli nad własnym życiem. Polecam ją z czystym sumieniem, bo połączenie pięknego stylu z niebanalną
historią jest przecież tym, co książkoholicy lubią najbardziej.
http://ksiazkoholiczka94.blogspot.com/
Od redakcji:
Książkę można wypożyczyć w gryfowskiej bibliotece. Zapraszamy.

ZAPRASZAMY NA KWISONALIA 2016!

Przed nami wspaniałe święto miasta. Spotkajmy się nad Kwisą 4 i 5 czerwca. Na str. 20 specjalnie dla Państwa
szczegółowy program Kwisonaliów. A poniżej tylko niektóre z atrakcji.

Bieg Gryfitów – reaktywacja

Po kilkuletniej przerwie do kalendarza imprez sportowych powraca
Bieg Gryfitów. Dzięki zapałowi organizatorów, ta impreza z wieloletnimi tradycjami, ponownie zagości w programie Kwisonaliów. Pełni pasji organizatorzy gorąco zapraszają do udziału w biegu nową, niezwykle
malowniczą trasą Pogórza Izerskiego. Przebiega ona doliną rzeki Kwisy
przez gminy Gryfów Śląski, Olszyna i Leśna oraz w okolicach jezior:
Złotnickiego i Leśniańskiego.
VII edycja Biegu Gryfitów odbędzie się 4 czerwca 2016 (sobota).
Start o 12:00 z rynku w Gryfowie Śląskim. Zawodnicy zmierzą się na
dwóch dystansach: 21 km i 10 km. W zawodach mogą wziąć udział osoby
pełnoletnie (do 4 czerwca 2016 roku ukończone 18 lat), które opłacą wpisowe oraz podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność
w biurze zawodów.
Zainteresowani udziałem w biegu mogą liczyć na pamiątkowy medal i koszulkę. Organizatorzy zapewniają posiłek regeneracyjny i napoje w trakcie biegu. Zapisy odbywają się za pomocą strony internetowej
http://www.czasomierzyk.pl/zapisy2016/bieggryfitow/.
Chętni mają czas na zgłoszenie do 29 maja 2016. Dodatkowe zapisy
będą odbywały się w biurze zawodów 03.06.16 od godziny 16.00 do 19.00
(Ratusz) oraz w dniu zawodów na terenie Kwisonaliów od godz. 9.00 do
11.00.
Liczba miejsc jest ograniczona. Więcej informacji na profi lu Facebookowym: www.facebook.com/bieggryfitow
Mariusz Dragan

Smakowite
widowisko
nad Kwisą!
4 czerwca nad Kwisą odbędzie
się kulinarne show. Jego głównym
bohaterem będzie znany i lubiany prezenter kulinarny i jeden
z najlepszych kucharzy w Polsce
KAROL OKRASA. Z pewnością
wielu wrażeń smakowych i estetycznych dostarczy Państwu konkurs kulinarny SMAKI KWISY.
Poniżej szczegóły konkursu.

Zapraszamy do wzięcia udziału
w konkursie kulinarnym

Komitet Organizacyjny KWISONALIÓW 2016 z siedzibą w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Gryfowie Śląskim zaprasza wszystkie
chętne osoby (osoby fizyczne, uczniowie szkół) do udziału w konkursie
„Smaki Kwisy” nawiązującym do smaków związanych z rybami.
W konkursie mogą wziąć udział osoby nie związane profesjonalnie
z gastronomią. Uczestnicy konkursu będą mieli do wykonania jedną
potrawę rybną (na zimno). Przy ocenie potraw będą brane pod uwagę
następujące kryteria: smak potrawy, estetyka potrawy, estetyka stołu,
oryginalna nazwa potrawy. Oceny dokona profesjonalne jury, którego
przewodniczącym będzie telewizyjna gwiazda sztuki kulinarnej Karol
Okrasa.
Formularz zgłoszeniowy oraz przepis prosimy przesyłać drogą pocztową na adres Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski (59-620 Gryfów
Śląski, ul. Rynek 1), pocztą elektroniczną na adres: k.samborska@gryfow.pl lub dostarczyć osobiście do Urzędu: pok. nr 9 – sekretariat (tel.
757813552) lub pok. nr 3 – parter. Na zgłoszenia czekamy do 31 czerwca
Konkurs i jego rozstrzygnięcie odbędzie się 4 czerwca 2016 roku (sobota)
podczas pierwszego dnia KWISONALIÓW.
Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialne są pracownice Urzędu
Gminy i Miasta: Paulina Graczyk, Magdalena Nowak i Krystyna Samborska. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin kulinarny 2016 są do
pobrania na stronie www.gryfow.pl
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