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Historyczne spotkania podczas obchodów 780-lecia Gryfowa Śląskie-
go już za nami. Trzy dni przepełnione licznymi atrakcjami, a całość za-
mknięta w klimacie średniowiecznych, gwarnych rynków i bogata w na-
wiązania do historii, tradycji, kultury i wydarzeń, które ukształtowały 
miasto.

Przeżyjmy to jeszcze raz…
Widowisko multimedialne „Historia Gryfowa Śląskiego laserem pi-

sana”. Widowiskiem multimedialnym pt.: „Historia Gryfowa Śląskiego 
laserem pisana” wyświetlonym na gryfowskim rynku w piątek 3 czerwca, 
zainaugurowano Święto Miasta – 780- lecie Gryfowa Śląskiego.

Produkcja powstała w ramach Dni Akcji w projekcie „REVIVAL!”, 
a gryfowska premiera odbyła się 29 sierpnia 2020 roku. W polsko-nie-
mieckim projekcie „REVIVAL! – Rewitalizacja historycznych miast 
Dolnego Śląska i Saksonii” dziesięć małych i średnich miast we wschod-
niej Saksonii i południowo-zachodniej Polsce prowadziło przy wsparciu 
trzech instytucji badawczych działania poświęcone wzmacnianiu ich cen-
nych architektonicznie i urbanistycznie śródmieść. 

Korowód historyczny nawiązujący 
klimatem do czasów średniowiecznych 

Pochód wyruszył spod Przychodni Wielospecjalistycznej przy  
ul. Malowniczej do Rynku. 

Korowód prowadziła Orkiestra Dęta „Otmuchów”. Za nią kroczyli 
włodarze miasta, na czele z Burmistrzem, radni, gryfowscy pracowni-
cy samorządowi, delegacje z miast partnerskich oraz zaproszeni goście. 
Wraz z nimi trasę przemierzał książę Bolesław II Rogatka z giermkiem. 
Radosne zamieszanie wprowadzał średniowieczny klaun Ruphus Raphus. 

Nieodłącznym akcentem był udział Towarzystwa Miłośników Gryfo-
wa. Podstawę wielobarwnego, radosnego „tłumu” stanowili uczniowie ze 
wszystkich gryfowskich szkół. Na zaproszenie odpowiedziała Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Rząsinach, Szkoła Podstawowa nr 2 i najbardziej 
liczna, spektakularna grupa ze Szkoły Podstawowej nr 1. Mocnym ak-
centem był udział Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 

w Gryfowie Śląskim w profesjonalnych strojach z epoki. Nie mogło za-
braknąć społeczności Przedszkola Publicznego oraz Żłobka Miejskiego. 

Uczestnicy odzwierciedlali złożoność średniowiecznego społeczeń-
stwa. Mogliśmy podziwiać wszystkie grupy stanu szlacheckiego, ów-
czesne duchowieństwo, mieszczaństwo i chłopstwo. Na chwilę Gryfów 
opanowały księżniczki, rycerze, piekarze, garncarze, szewcy, bednarze, 
tkacze, złotnicy, chłopi, zielarze, zakonnicy, kupcy, mnisi, karczmarki. 
Korowód profesjonalnie zabezpieczała Straż Miejska oraz Policja.

Uroczyste otwarcie 780-lecia Gryfowa Śląskiego

Korowód prowadzony przez Orkiestrę dętą „OTMUCHÓW” po-
wstałą niemal dekadę temu przy Miejsko-Gminnym Domu Kultury 
w  Otmuchowie przeszedł od gryfowskiego ośrodka zdrowia na rynek 
miejski, gdzie odbyła się inscenizacja przekazania przez Księcia Ślą-
skiego Bolesława Rogatkę aktu lokacyjnego. Przybyłych gości powitali 
Burmistrz Olgierd Poniźnik i Anna Michalkiewicz Dyrektor M-GOK.
Uroczystość swoją obecnością zaszczycili m.in.: włodarze miast part-
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nerskich Gryfowa Śląskiego – Otmuchowa, Gryfic, czeskiej Raspena-
vy i  niemieckiej Bischofswerdy, Posłanka na Sejm RP Zofia Czernow, 
Dyrektor Wydziału Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego Piotr Wnukowicz, Starosta Lwówecki Daniel Koko, 
Przewodnicząca Rady Powiatu Lwóweckiego Małgorzata Szczepańska, 
Burmistrz Lubomierza Marek Chrabąszcz, Maria Gierczyk, Sekretarz 
Wlenia, Robert Szawłowski, Sekretarz Lwówka Śląskiego oraz przed-
stawiciele służb mundurowych: Komendant Powiatowy Policji w Lwów-
ku Śląskim mł. insp. Jarosław Baran, Komendant Komisariatu Policji 
w Gryfowie Śląskim podkom. Remigiusz Mirek, Zastępca Komendanta 
Powiatowego PSP mł. bryg. Andrzej Więdłocha, Nadleśniczy Nadle-
śnictwa Lwówek Śląski Alina Sudoł-Kornalewicz, Radni Rady Gmi-
ny i Miasta Gryfów Śląski oraz pracownicy gryfowskiego magistratu. 
Burmistrz, witając zgromadzonych, nawiązał do historii. Przypomniał, 
iż najstarsi kronikarze opisując ten region wprawdzie nie wykazują kon-
kretnej daty założenia miasta, jednak pierwsze zapiski dotyczące budowy 
drewnianego ratusza dotyczą pochodzą już z 1025 roku. Natomiast przy-
jęło się, iż to w 1242 Książę Śląski Bolesław Rogatka nadał dla Gryfowa 
prawa miejskie. Wśród tych były m.in. przywileje handlowe, ulgi dla pi-
wowarstwa, zezwolenie na wypas bydła nad Kwisą, czy też zgoda na po-
łów ryb w środy, piątki i soboty. Tuż po powitaniu zgromadzonych z okna 

ratusza rozległ się skomponowany specjalnie na tę okazję hymn miasta, 
który odegrał Zygmunt Bodak z Gryfowskiej Kapeli Podwórkowej. 
Uroczystość stała się też okazją do złożenia specjalnych podziękować 
dla mieszkańców, którzy od lat pelengują historię. Te z rąk Burmistrz  
Olgierda Poniźnika i Przewodniczącego Rady Miejskiej Mateusza Kró-
laka odebrali:
Jarosław Bogacki – gryfowianin, na co dzień germanista, językoznawca, 
pracownik badawczo-dydaktyczny Instytutu Językoznawstwa Uniwersy-
tetu Opolskiego, którzy wychował się w Gryfowie Śląskim i od lat bada 
jego historię. Jego najnowszą książką jest „Gryfów Śląski – Portret histo-
ryczny miasta nad Kwisą”.

Jan Wysopal – niezwykły społecznik, Prezes Zarządu Towarzystwa  
Miłośników Gryfowa Śląskiego, autor wielu artykułów promujących hi-
storię miasta. Redaktor okazjonalnych wydań gryfowskiego „Hejnalisty”, 
organizator i współorganizator wielu spotkań mieszkańców z historią 
Gryfowa Śląskiego.
Janusz Buca – autor obszernej monografii Ubocza 1305-2018 będącej 
w zasobach cyfrowych Książnicy Karkonoskiej. Autor książki „Kessel 
w  Uboczu – przemijanie”. Autor broszury obrazującej „70-lecie LZS 
Ubocze” i wielu innych opracowań – jednym słowem wielki pasjonat hi-
storii, nie tylko Ubocza.
Witold Mikos – współautor książki o sołectwie Rząsiny, Prezes Stowa-
rzyszenia Rozwoju Wsi Rząsiny, radny Rady Miejskiej 7-miu kadencji.
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Robert Skrzypek – autor i współautor wielu opracowań m.in. „Gryfów 
Śląski 1945-2005”, „Historia Szkoły Podstawowej Nr 1”, „60 lat klubu 
sportowego Gryf ” i historii sołectwa Wieża, Rząsiny i Proszówki – ko-
lekcjoner pamiątek Gryfowa Śląskiego, Radny Rady Miejskiej 5-ciu ka-
dencji.

Część oficjalna stała się także okazją do przypomnienia historii nie-
zwykłej – historii gryfowskiego kata, który wyroki śmierci wykonywał 
przez lata. Historia ta spisana została przez Pana Jana Wysopala a wysta-
wiona przez członków Towarzystwa Miłośników Gryfowa. Inscenizacja, 
która chwilami mroziła krew w żyłach jednak dzięki wyjątkowemu po-
czuciu humoru autora i obrazujących ją członków TMG została nagro-
dzona gromkimi brawami. 

Źródło: lwowecki.info

Spotkania z żywą historią, średniowieczny 
błazen i rycerskie potyczki

Spektakl familijny „Błazeńskie przypadki średniowiecznego klauna 
„Ruphusa Raphusa” sztuczki cyrkowe i animacje w wykonaniu Rufiego 
Rafiego i jego niezawodnej drużyny.

Dodatkowo animacje dla dzieci prowadziły Anna Zawisza-Paliwoda, 
Renata Grzegorek i Stefania Brodziak ze Żłobka Miejskiego „Bajkowa 
Kraina”. 

Sporą frajdą była możliwość dotknięcia żywej historii na stoiskach 
średniowiecznych. Każdy mógł spróbować swoich sił w zajęciach w zbro-

jowni, biciu monet średniowiecznych, skórnictwie, wypiekaniu podpło-
myków, krypteksach średniowiecznych, pisaniu gęsim piórem, tkactwie, 
a także obejrzeć stanowisko kata z narzędziami tortur. O historycz-
ne atrakcje zadbało Opolskie Bractwo Rycerskie z Grodu Rycerskiego  
w Biskupicach pod Byczyną.

O pokazy walk rycerskich oraz pokaz tańców średniowiecznych za-
dbała Drużyna Rycerska „Syrokomla” z kilkunastoletnim przewodnikiem 
Zamku Kliczków i dwukrotnym Marszałkiem Wiecu Rycerstwa Śląskie-
go – Pawłem Wasilewiczem. 
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Indywidualne zawody wędkarskie 
Koła PZW w Gryfowie Śląskim

W sobotę, 4 czerwca, odbyło się wręczenie nagród w zawodach węd-
karskich o Puchar Burmistrza w dyscyplinie dowolnej (grunt, spławik, 
spinning). W rywalizacji wzięło udział 20 zawodników rozstawionych 
wzdłuż linii brzegowej Jeziora Złotnickiego na długości 500 m.

Zawody były współorganizowane przez Burmistrza Gminy i Miasta, 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Koło PZW w Gryfowie Śląskim.
Wyniki:
I miejsce – Krzysztof Kwiatkowski – 2,41 kg złowionych ryb,
II miejsce – Zbigniew Andruszkiewicz – 1,50 kg złowionych ryb,
III miejsce – Przemysław Muszyński – 1,39 kg złowionych ryb,

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali puchary oraz nagrody 
rzeczowe.

Dodatkowo, jako najstarszego uczestnika zawodów, wyróżniono pu-
charem oraz nagrodą Jana Szymkowiaka. Henryk Mielniczyn otrzymał 
puchar za największą złowioną rybę – leszcza (33 cm). Pan Henryk Miel-
niczyn zajął jednocześnie 4 miejsce z wynikiem 1,38 kg złowionych ryb. 
Nagrodę ufundował radny Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski-Kamil 
Kowalonek. Złapane podczas rywalizacji ryby to głównie leszcze oraz 
płotki. Na zakończenie zawodów gospodarz Koła PZW koleżanka Mał-
gorzata Moskalik przygotowała pyszny poczęstunek z grilla.

Muzyczna scena lokalna i występy gościnne

Święto Miasta to doskonała okazja do promowania lokalnych grup 
i artystów. 780-lecie Gryfowa Śląskiego swoimi występami uświetnili 
m.in. Gryfowska Kapela Podwórkowa. Występ kapeli w licznym składzie 
stał się okazją do wręczenia podziękowań za 36 lat działalności.

Podziękowania otrzymali obecni muzycy: Zygmunt Bodak, Bolesław 
Jankowski, Andrzej Stupiec, Zygmunt Stroński, Roma Zając, Stani-
sław Zając, Zbigniew Cybulski oraz Marian Szlak. Zespół Rozmarynek 
z Rząsin zaprezentował szeroki repertuar piosenek w ciekawych aran-
żacjach. Młodzi tancerze szkolący swoje umiejętności w Studio Tańca  
Mar-Ko zaprezentowali prawdziwe dance show. 
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W klimat średniowiecznych dźwięków wprowadził nas zespół muzyki 
dawnej Rocal Fuza. Fantastyczny koncert na zakończenie jubileuszu mia-
sta dała grupa Princess (Queen Revival).

Gościnnie wystąpiła Orkiestra Dęta „Otmuchów” oraz reaktywowana 
po wielu latach „Estrada Lubańska”. Z najpiękniejszymi przebojami pol-
skiej muzyki rozrywkowej lat 60. i 70. przyjechał Janusz Cedro. 

Anna Michalkiewicz

Wydarzenie dofinansowane w ramach
środków pochodzących z programu 

Inicjatywa Lokalna Gminy Gryfów Śląski 2022
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Bardzo serdecznie z wyrazami najwyższego 
uznania składam podziękowania:

1. Pani Dyrektor Annie Michalkiewicz oraz pracownikom i wolontariu-
szom Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury za przygotowanie i realizację 
całego programu obchodów Święta Miasta;
2. Kierownictwu i pracownikom Urzędu Gminy i Miasta za przygotowa-
nie i realizację spotkania miast partnerskich, opiekę nad zaproszonymi 
delegacjami oraz orkiestrą dętą z Otmuchowa;
3. Pani Dyrektor Małgorzacie Uhornickiej i pracownikom Zakładu Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za zorganizowanie widowni oraz 
utrzymanie czystości i porządku w mieście;
4. Ochotniczej Straży Pożarnej z Gryfowa Śląskiego, Ubocza i Proszów-
ki, Straży Miejskiej i Policji za zapewnienie bezpieczeństwa całej imprezy 
oraz Biegu Gryfitów;
5. Kierownictwu Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze za zapewnie-
nie opieki medycznej;
6. Dyrektorom: Żłobka Miejskiego, Przedszkola Publicznego, Szkoły 
Podstawowej w Rząsinach, Szkół Podstawowych Nr 1 i Nr 2 w Gryfowie 
Śląskim, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych za przygoto-
wanie dzieci i młodzieży do udziału w historycznym korowodzie;
7. Panu Mirosławowi Budnik Dyrektorowi Miejsko–Gminnego Domu 
Kultury w Otmuchowie za udział w uroczystościach i koncert na scenie 
Orkiestry Dętej z Otmuchowa;
8. Sponsorom:
• ABI-POL Janusz Niebieszczański, Proszówka
• EKO-MEL, Budownictwo Inżynieryjne, Jelenia Góra
• Firma ELTOR, Lubań
• EKO-WORLD RECYKLING Kamil I Magdalena Sobocińscy, Wieża
• PKS Voyager, Lubań
• Zakłady Mięsne Niebieszczańscy, Proszówka
 Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych INSBUD, Zgorzelec
• Firma Polmex, Proszówka
• Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Izery”, Lubomierz
• Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, Jałowiec,
• Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Franciszek Michalik,
• ARCH-LINE Pracownia Projektowa Zbigniew Mickiewicz,
• Centrum Materiałów Budowlanych EL-STAN
• Solar Eco Energia Centrum Odnawialnych Źródeł Energii i Techniki 
Grzewczej Jarosław Mielniczyn
• Przedsiębiorstwo Handlowe SAWCZAK, Firma Rodzinna, Gryfów 
Śląski
• Fabryka Odzieży i Tkanin Żaroodpornych IZO-TERM, 
Gryfów Śląski,
• Browar Lwówek,
• Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej
• ZETAF Ltd Sp.zo.o. Zofia Chomont, Gryfów 
Śląski
• Kwiaciarnia, Anna Struzik, Gryfów Śląski
• Usługi Drogowo-Budowlane Aniela Sikora, 
Wieża
• Restauracja-PIzzeria „Pasja” Maria Wolar, Gry-
fów Śląski• Stanisław Cybulski, Ubocze
9. Panom: Edwardowi Koreckiemu, Stanisławo-
wi Fronc, Janowi Wysopal i Robertowi Skrzypek 
za przygotowanie wystawy zabytkowych ornatów 
w Kościele Parafialnym oraz zabytkowych przed-
miotów w Ratuszu;
10. Towarzystwu Miłośników Gryfowa na cze-
le z Prezesem Panem Janem Wysopal za wydanie 
okazjonalnego „Hejnalisty”, widokówek, panora-
my Gryfowa Śląskiego z XVIII w., zorganizowanie 
historycznego stoiska oraz przygotowanie i przed-
stawienie „Historii gryfowskiego kata”, w której 
udział wzięli: Magdalena Włodarczyk, Angela 

Byczko, Marzena Wojciechowska, Anna Michalkiewicz, Jan Wysopal 
i Mateusz Polasiński;
11. Paniom: Annie Zawisza-Paliwoda, Renacie Grzegorek i Stefanii Bro-
dziak ze Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” za przeprowadzenie dzia-
łań animacyjnych dla dzieci;
12. Pani Teresie Polesiak za pomoc w zorganizowaniu jarmarku produktu 
lokalnego;
13. Gryfowskiej Kapeli Podwórkowej, Zespołowi „Rozmarynek” z Rzą-
sin, studiu tańca Mar-Ko za piękne prezentacje artystyczne na scenie;
14. Panu Stanisławowi Fronc i wszystkim współpracownikom Stowa-
rzyszenia „Cross Gryfitów” za przygotowanie i przeprowadzenie „Biegu 
Gryfitów” na 8 i 18 km oraz Nordic Walking wokół murów obronnych 
miasta;
15. Pani Dorocie Dżamalis za opiekę nad zagranicznymi delegacjami 
i profesjonalne tłumaczenie;
16. Panu Zygmuntowi Bodak za skomponowanie i odegranie gryfowskie-
go hejnału;
17. Pani Małgorzacie Szczepańskiej i Marzenie Wojciechowskiej za przy-
gotowanie i otwarcie wystawy fotograficznej w Bibliotece Publicznej pt. 
„Gryfowianina portret własny”;
18. Pani Małgorzacie Szczepańskiej, Mieczysławowi Gnach i Edycie Pi-
wońskiej za przygotowanie i poprowadzenie spotkania autorskiego z Pa-
nem dr Jarosławem Bogackim w Klubie Seniora;
19. Panu Prezesowi Grzegorzowi Czaja oraz współpracownikom Koła 
Polskiego Związku Wędkarskiego za przeprowadzenie indywidualnych 
zawodów wędkarskich.
20. Panu Jarosławowi Kuczyńskiemu Dyrektorowi Hotelu „Zamek Czo-
cha” za umożliwienie zwiedzania Zamku Czocha naszym gościom.

Składam serdeczne podziękowania tym wszystkim, których nie wy-
mieniłem powyżej – dzięki Wam i Waszej wspaniałej pracy i wsparciu 
zrealizowaliśmy bezpiecznie i zgodnie z programem obchody święta na-
szego miasta.

W sposób szczególny dziękuję za udział w uroczystościach delegacjom 
miast partnerskich: Raspenavy na czele ze Starostą Pavlem Lzicar, Bi-
schofswerdy na czele z Nadburmistrzem prof. dr Holmem Grosse, Gryfic 
na czele z Burmistrzem Andrzejem Szczygłem oraz Otmuchowa na czele 
z Burmistrzem Janem Woźniakiem. Jeszcze raz wszystkim za wszelką 
pomoc bardzo serdecznie DZIĘKUJĘ.

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Olgierd Poniźnik

Podziękowanie za przygotowanie i realizację
Obchodów 780-lecia miasta Gryfowa Śląskiego

Święto Miasta 3 – 5 czerwca 2022 r.
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Gmina Gryfów Śląski od lat ściśle współpracuje z partnerami z Polski 
oraz z zagranicy. Pierwszym takim ważnym partnerem zostało położone 
w południowo- wschodniej części Niemiec, w landzie Saksonia miasto 
Bischofswerda. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 15 czerwca 1996 r. 
Kila lat później władze Gryfowa Śląskiego wystąpiły z inicjatywą zawar-
cia współpracy z położonym w północnych Czechach miastem Raspenava.  
Tu oficjalne podpisanie umowy o partnerstwie nastąpiło 26 stycznia 1999 r.

Te dwie umowy zapoczątkowały trójstronną współpracę w Eurore-
gionie Nysa pomiędzy Bischofswerdą – Gryfowem Śląskim a Raspena-
vą.Niemal dekadę później Gmina Gryfów Śląski zawarła porozumienie 
o wzajemnej współpracy z Gminą Gryfice. Ta umowa została uroczyście 
podpisania 13 czerwca 2008 r.

4 czerwca 2022 r. w historii Gryfowa Śląskiego otwiera się kolejny 
rozdział. Umowę o wzajemnej współpracy w gryfowskim ratuszu podpi-
sali: Olgierd Poniźnik Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz Jan 
Woźniak Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów. Czytamy w niej m.in.

„Inspirowani wolą zrozumienia i przyjaźni, w przekonaniu, że ścisła 
współpraca między gminami prowadzić będzie do zacieśniania więzi 
partnerskich naszych wspólnot poprzez rozwijanie współpracy służącej 
wzbogacaniu życia społecznego i gospodarczego oraz służyć będzie roz-
wojowi bezpośrednich kontaktów między mieszkańcami Przedstawiciele 
władz samorządowych Gminy Otmuchów i Gminy Gryfów Śląski usta-
lają, co następuje: Strony niniejszej umowy będą dążyć do bezpośredniej 
wymiany kontaktów i doświadczeń w działalności samorządowej oraz 
w  dziedzinach: kultury i sztuki, sportu i turystyki, szkolnictwa i go-
spodarki, w duchu zrozumienia i poszanowania tradycji oraz kultur obu 
wspólnot rozwijając współpracę miedzy instytucjami, organizacjami, sto-
warzyszeniami i kościołami obu gmin.
1. Współpraca w dziedzinie kultury i sztuki obejmować będzie:
• prezentację i wymianę dorobku kulturowego, ze szczególnym uwzględ-
nieniem wartości folklorystycznych regionów, 
• współpracę instytucji kultury oraz wymianę doświadczeń związanych 
z ich działalnością, 

11 Bieg Gryfitów
Ponad stu trzydziestu zawodników i zawodniczek wystartowało w te-

gorocznym jedenastym Biegu Gryfitów. Wydarzenie było częścią Święta 
Miasta – 780-lecia Gryfowa Śląskiego.

Celem Biegu Gryfitów jest popularyzacja biegania, jako najprostszej 
formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej, a ponadto promocja 
Doliny Kwisy i gmin: Gryfów Śląski, Olszyna i Leśna oraz jezior złot-
nickiego i leśniańskiego – tłumaczą organizatorzy ze Stowarzyszenia  
Aktywny Gryfów „Cross Gryfitów”.

Zawodnicy mieli do wyboru jeden z dystansów, tj. osiem, lub osiem-
naście kilometrów. Trasa biegu prowadziła drogami asfaltowymi, szu-
trowymi i trawiastymi z gryfowskiego rynku wokół jezior złotnickiego 
i leśniańskiego przez miejscowości: Karłowice, Zapusta, Złotniki, Złoty 
Potok i Wieżę.

– Ta krótsza trasa prowadziła przez kładkę na jeziorze złotnickim – tłu-
maczył nam Mariusz Dragan współorganizator wydarzenia, który wspo-
minał, iż dłuższa trasa przebiegała przez koronę zapory i dodawał, że 

Podpisano umowę o współpracy

• poznawaniu tradycji regionalnych. 
2. Współpraca w zakresie sportu i turystyki polegać będzie w szczegól-
ności na:
• udziale mieszkańców regionów w organizowanych imprezach sporto-
wych i wymianie turystycznej służącej rozwojowi bezpośrednich kontak-
tów miedzy mieszkańcami, 
• wzajemnym popularyzowaniu walorów turystycznych regionów. 
3. W zakresie szkolnictwa współpraca polegać będzie w szczególności na:
 • bezpośrednich kontaktach pomiędzy szkołami i wspólnym organizo-
waniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, 
• wzajemnym poznawaniu kultur, tradycji i osiągnięć wspólnot. 
4. W zakresie działalności gospodarczej współpraca polegać będzie na 
wspieraniu wszelkich inicjatyw skierowanych na nawiązanie bezpośred-
nich kontaktów gospodarczych przez przedsiębiorców obu gmin.”.

Wystawy w gryfowskim Ratuszu
W uroczystości, która w sobotnie przedpołudnie odbyła się w gry-

fowskim ratuszu udział wzięły delegacje z wszystkich miast partnerskich. 
Przybyli goście wchodząc Sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gry-
fowie Śląskim mieli okazję obejrzeć w holu ratusza wystawę „Historia 
Gryfowa zamknięta w przedmiotach”, która jest prezentacją dorobku 
kolekcjonerskiego Roberta Skrzypka i Towarzystwa Miłośników Gryfo-
wa Śląskiego oraz wystawę „Skarb znaleziony w słoikach” wypożyczoną 
z Lubomierskiego Centrum Kultury w Lubomierzu a także reprodukcje 
widokówek z Gryfowa Śląskiego.

Żródło: lwowecki.info

meta w tym roku zlokalizowana była wprawdzie na Bulwarze nad Kwisą, 
ale nieco bliżej mostu.

Miłośników aktywnego spędzania czasu nie zniechęcił nawet przelot-
ny deszcz. Do Gryfowa Śląskiego zawitali zawodnicy m.in. z powiatów: 
lwóweckiego, lubańskiego, czy zgorzeleckiego.

Kilka minut po starcie zawodników w Biegu Gryfitów po raz kolejny 
na malowniczo położone trasy ruszyli także uczestnicy marszu Nordic 
Walking. Wręczenie medali odbyło się na gryfowskim rynku.

Żródło: lwowecki.info
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W ramach obchodów 780-lecia Gryfo-
wa Śląskiego, 4 czerwca w siedzibie Klubu 
Seniora odbyło się spotkanie z dr Jarosła-
wem Bogackim, autorem książki „Gryfów 
Śląski portret historyczny miasta nad 
Kwisą”. Doktor Jarosław Bogacki pochodzi 
z Gryfowa Śląskiego, obecnie mocno zwią-
zany z miastem Opole, germanista, języko-
znawca, pracownik badawczo-dydaktyczny 
Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu 
Opolskiego oraz pracownik naukowy Kate-
dry Germanistyki Interkulturowej Uniwer-
sytetu w Bayreuth w Niemczech. W 2017 
roku został odznaczony „Złotą Rybką” – 
Odznaką Honorową Gryfowa Śląskiego. 

Spotkanie było pełne soczystych cie-
kawostek z historii Gryfowa Śląskiego, 

niezwykłych opowieści o zna-
mienitych postaciach z rodu 
Schafgotschów, a niektóre, nie-
znane dotąd fakty, zostały odkry-
te przed gryfowską publicznością 
po raz pierwszy. Pikanterii do-
daje fakt, że dr Bogacki pracuje 
nad kolejnymi książkami, m.in. 
zamierza odsłonić przed czy-
telnikami wnętrza gryfowskich 
mieszkań z XIX w.

Rozmowę z naszym znamie-
nitym gościem przeprowadzili 
Małgorzata Szczepańska i Mie-
czysław Gnach. 

4 czerwca z okazji 780-lecia Gryfowa Śląskiego w galerii Biblioteki 
Publicznej odbył się wyjątkowy wernisaż fotografii.

Wystawa „Gryfowianina por-
tret współczesny” powstała w ra-
mach inicjatywy zgłoszonej przez 
Małgorzatę Szczepańską do pro-
jektu pn. „Kultura pod strzechami 
– pokaż swój potencjał!” realizo-
wanego przez Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury w Gryfowie Ślą-
skim w ramach programu Naro-
dowego Centrum Kultury „Dom 
Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021”. 
Inicjatywa zakładała próbę utrwa-
lenia w kadrze zbiorowego portretu 
mieszkańca Gryfowa XXI wieku, 
uchwycenie jego charakteru, spe-
cyfiki. W projekcie wzięły udział 
osoby w różnym wieku, reprezen-
tujące różny poziom znajomości 
arkanów sztuki fotografowania. Pierwszym etapem było wyposażenie 
przyszłych fotografów w umiejętności techniczne dotyczące tworzenia 
portretu. Odbyły się dwa szkolenia: z historii portretowania i sposobu 
tworzenia portretów studyjnych i reporterskich. Finalne portrety powsta-
wały zarówno w profesjonalnym atelier, jak i w zupełnie innych prze-
strzeniach, najczęściej definiujących postać.

Jak sama pomysłodawczyni podsumowuje: „Projekt miał charakter 
dynamiczny, ponieważ w trakcie jego realizacji pojawił się pomysł opa-
trywania zdjęć opisami oraz nadawania im tytułów. W ten sposób po-
wstał dość szeroki, choć niepełny jeszcze współczesny obraz gryfowia-
nina. Obowiązywała zasada: Wszyscy jesteśmy godni być częścią tego 
portretu. Okazało się, że Gryfów miał również twarz Mirska, Olszyny 
czy Bożkowic, ponieważ gryfowianin to nie tylko miejsce zamieszkania, 
ale przez wszystkim stan ducha.” Wystawę będzie można oglądać do 
końca sierpnia, serdecznie zapraszamy.

Gryfowianina 
portret współczesny

Portrety naszego miasta
Portret historyczny 
miasta nad Kwisą

Oprac. M. Wojciechowska



10 KURIER GRYFOWSKI   MAJ-CZERWIEC 2022

Nowy radiowóz Straży Miejskiej

17 maja przed Ratuszem w Gryfowie Śląskim odbyło się symboliczne 
przekazanie gryfowskiej Straży Miejskiej nowego, oznakowanego pojaz-
du służbowego. W przekazaniu uczestniczył Burmistrz Gryfowa Olgierd 
Poniźnik oraz radni Rady Miejskiej. Samochód marki Volkswagen Ca-
ady zakupiono dzięki środkom uzyskanym z Funduszu Przeciwdziała-
nia Covid-19 w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”. Pojazd został 
wcześniej specjalnie przystosowany do służby w Straży Miejskiej zgodnie 
z przygotowaną przez strażników specyfikacją. Kluczyki wraz z doku-
mentami zostały przekazane na ręce komendanta Straży Miejskiej Mar-
ka Madekszy przez Burmistrza oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej 
Mateusza Królaka. Otrzymany samochód posiada najnowocześniejsze 
wyposażenie ułatwiające pracę strażników miejskich oraz zwiększające 
bezpieczeństwo podczas codziennej służby.

Partnerska pomoc

Ponad cztery miliony Ukraińców uciekło obecnie przed wojną w swo-
im kraju - około 2,4 miliona z nich zostało przyjętych przez nasz kraj. 
W Gryfowie Śląskim tymczasowe schronienie znalazło 120 uchodźców 
– głównie kobiet i dzieci. Nasze miasto ma w przyszłości przyjąć co naj-
mniej 150 uchodźców. Z prośbą o wsparcie w organizowanej akcji pomocy 
Ukraińcom do Holma Große burmistrza partnerskiego miasta Niemiec 
Bischofswerdy zwrócił się burmistrz naszego miasta Olgierd Poniźnik. 
W krótkim czasie miasto Bischofswerda zorganizowało transport pomo-
cy, sfinansowanej z datków mieszkańców oraz budżetu miasta.

Do Gryfowa zosta-
ły przesłane artykuły 
spożywcze i drogeryjne 
o wartości 2700 euro 
i łącznej wadze około 
1,5 tony. Sprawiły one 
wielką radość w Gry-
fowie Śląskim. Dzięki 
licznym darowiznom 
od mieszkańców Bi-
schofswerdy oraz kwo-
cie 1000 euro przeka-
zanej z budżetu tego 
miasta, Jan Sattler mógł dokonać dużych zakupów w Edeka Foodservice 
w Budziszynie. Dodatkowo Edeka udzieliła rabatów i uzupełniał ilość 
zakupu darowizną towarową. Dzięki firmie Max Aicher Bischofswerda 
GmbH & Co KG również transport towarów mógł być zorganizowany 
na zasadzie darowizny.

Rozładunek darów na gryfowskim Rynku przeprowadziła Firma  
El-Stan, za co serdecznie dziękujemy Panu Stanisławowi Froncowi.

– Dziękujemy wszystkim sympatykom akcji pomocy, zorganizowanej dla 
ukraińskich uchodźców w naszym partnerskim mieście Gryfowie Śląskim! 
Pokazaliśmy, że jesteśmy nie tylko partnerami, ale także przyjaciółmi –   po-
wiedział nadburmistrz Holm Große, przekazując dary przed budynkiem 
Urzędu Miasta w Gryfowie Śląskim. 

Pod nieobecność Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Olgier-
da Poniźnika przedstawicieli miasta partnerskiego Bischofswerdy przyjął 
Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Andrzej Tartak. Był 
pod ogromnym wrażeniem wsparcia ze strony Niemiec.

– Nie było to oczywiste czy pewne, że otrzymamy tak wielką pomoc z Nie-
miec. Bardzo cieszy nas olbrzymia szczodrość naszych przyjaciół, tj. mieszkań-
ców Bischofswerdy oraz ludzi zarządzających tym miastem. Przede wszystkim 
jednak ta pomoc ucieszy ukraińskich uchodźców, przebywających obecnie w na-
szym mieście – mówił Andrzej Tartak.

Po przekazaniu darowizny czas spotkania przeznaczono na godzinną 
dyskusję na temat przyszłych działań obu partnerskich miast. Niemiec-
kim gościom przekazane zostało zaproszenie na czerwcowe święto mia-
sta, które odbędzie się po dwuletniej przerwie. Z kolei burmistrz Holm 
Große zaprosił delegację z Gryfowa na Jarmark Jesienny i Dni Otwartych 
Podwórek w drugi weekend września. Podczas rozmów poruszono także 
temat ściślejszej współpracy w dziedzinie oświaty i sportu.

 Zastępca Burmistrza Burmistrz Gminy i Miasta
 Andrzej Tartak  Olgierd Poniźnik

OGŁOSZENIE O WYKAZACH
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że wykazy 
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu, dzierżawy 
w roku 2022 znajdują się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim oraz na stronie internetowej 
www.gryfow.pl i www.bip.gryfow.pl na zakładce nieruchomości. 
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Oldzańska bez utrudnień
14 czerwca 2022 roku zostały zakończone i odebrane prace związa-

ne z przebudową drogi gminnej ulicy Oldzańskiej w Gryfowie Śląskim. 
Prace polegały na rozebraniu masy mineralno-bitumicznej, korytowaniu 
pod konstrukcję nawierzchni jezdni i chodników. Całość została pokryta 
betonem asfaltowym i warstwą ścieralną. Całkowita długość drogi wyno-
si 452 m. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
Sp. z o.o. z Jałowca. Koszt inwestycji to 996.254,85 zł. 

Chodnik przy ulicy Kolejowej 
Rozpoczęły się prace przy wspólnocie mieszkaniowej ulica Kolejo-

wa 21b. Roboty polegają na modernizacji schodów łączących wspólno-
tę z ulicą Kolejową oraz zejścia z budynku do boksów śmietnikowych. 
Nastąpi także wymiana nawierzchni chodnika wokół budynku oraz do 
posesji nr 21. Wykonawcą prac jest firma Usługi Drogowo-Budowlane 
Aniela Sikora z Wieży. Koszt remontu wyniesie 48 tys. zł brutto. Termin 
zakończenia przewiduje się do końca czerwca br.

Referent ds. drogownictwa Anna Petruch

Podziękowanie
Serdecznie dziękuję za to, że po złożeniu przeze mnie wniosku o prze-

budowę odcinka ul. Oldzańskiej, został on zaakceptowany przez burmi-
strza oraz jednogłośnie przez Radę Miejską i ujęty w budżecie na rok 
2021. Dzięki jednogłośnemu poparciu ta inwestycja została zrealizowana. 
Dziękuje również w imieniu Mieszkańców ul. Oldzańskiej, którzy długo 
czekali na te chwilę. 

W związku z wykorzystaniem środków na remont ul. Oldzańskiej de-
klaruję nieodpłatnie wyprodukować i zamontować barierkę przy chodni-
ku na ul. Oldzańskiej, niezbędną dla bezpieczeństwa poruszających się 
po chodniku osób.

Ryszard Sawczak

Przebudowa ulicy Lipowej
6 kwietnia podpisano umowę na przebudowę ulicy Lipowej w Gry-

fowie Śląskim. Prace polegają na przebudowie odcinka o długości 207,5 
m w tym chodników z kostki betonowej. Wykonawcą zadania jest Eltor 
Eugeniusz Figurski, Teresa Figurska Sp. jawna z Lubania. Koszt inwe-
stycji wynosi 929 120,18 zł. Termin zakończenia przewiduje się do końca 
czerwca br

Remont II peronu 
dworca kolejowego

Od pierwszych dni czerwca rozpoczęły się prace remontowe peronu 
drugiego na gryfowskim dworcu. Prowadzone są one na zlecenie Oddzia-
łu Polskich Linii Kolejowych w Wałbrzychu. W zakresie remontu wcho-
dzą: - piaskowanie konstrukcji metalowych; - całkowita wymiana zada-
szenia wraz z obróbką blacharską; - wymiana starych płyt cementowych 
na peronie na kostkę polbrukową; - pojawią są nowe tablice i oświetlenie.

Chcę bardzo serdecznie podziękować dyrekcji PLK w Wałbrzychu 
na czele z Dyrektorem Dariuszem Kolubką i jego Zastępcą Zbigniewem 
Drozdowskim za dotrzymanie wcześniejszych ustaleń. Zadanie to jest 
niezwykle ważne w kontekście prowadzonych prac związanych z budową 
w bieżącym roku nowego torowiska kolejowego Gryfów – Mirsk.

Jednocześnie czynię usilne starania, by PLK w Wałbrzychu wyremon-
tował przejście między peronami, bo jest w fatalnym stanie sanitarnym. 
Mam nadzieję, że władze PLK dotrzymają słowa danego na Sesji Rady 
Miejskiej w dniu 22 lutego 2022 roku.

Burmistrz Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik 
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jemniki lub worki we własnym zakresie – GMINA NIE ZAPEWNIA 
MIESZKAŃCOM POJEMNIKÓW/WORKÓW NA ODPADY!

2) KOMPOSTOWAĆ – kompostujesz zyskujesz!
Odpady biodegradowalne można kompostować w przydomowych 

kompostownikach. Kompost  to najlepszy naturalny nawóz, doskonały 
do stosowania w ogrodzie. Dodatkowo kompostując bioodpady na swo-
jej posesji możesz uzyskać ulgę w opłacie za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w wysokości 2 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość 
miesięcznie.

3) PRZEKAZAĆ do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych (PSZOK), który zlokalizowany jest przy ul. Kolejowa 42 
w Gryfowie Śląskim

Odpady biodegradowalne w ramach ponoszonej opłaty za gospo-
darowanie odpadami można również przekazać do Punktu Selektyw-
nej Zbiorki Odpadów Komunalnych (PSZOK). PSZOK czynny jest: 
od wtorku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00 oraz w co drugą so-
botę miesiąca (4, 18 – czerwca, 2, 16, 30 – lipca, 13, 27- sierpnia, 10, 24 
– września, 8, 22 – października, 5,19 – listopada, 3,17,31 – grudnia) 
w godzinach od 8:00 do 16:00. 

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 75 78-13-484.

CO MOŻNA WYRZUCAĆ (A CZEGO NIE) 
DO POJEMNIKA NA BIOODPADY?

Awarie wodociągowo-kanalizacyjne 
poza godzinami pracy ZBGKiM 

prosimy zgłaszać 
pod nr tel.: 500-117-064

W związku z nastaniem okresu wiosenno-letniego oraz zwiększającą 
się w tym czasie ilością odpadów biodegradowalnych (w tym odpadów 
zielonych), informujemy, jak należy postępować z tego rodzaju odpada-
mi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie gospodarki 
odpadami powstające w obrębie nieruchomości odpady biodegradowalne 
należy:
1) ZBIERAĆ w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub wor-
kach 

W terminach wskazanych w harmonogramie odbioru odpadów komu-
nalnych, zebrane w workach lub pojemnikach (koloru brązowego) odpady 
bio, odbierane są od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego sys-
temu gospodarki odpadami.

Pojemniki lub worki na odpady mieszkańcy nieruchomości zapew-
niają we własnym zakresie, dostosowując ich ilość do ilości osób z nich 
korzystających oraz częstotliwości odbioru odpadów.

UWAGA!
Zakazuje się wyrzucania gałęzi i innych odpadów pod ogólnodostępne 

pojemniki do segregacji odpadów (w tym pod pojemniki na odpady bio). 
Rozdrobnione gałęzie należy wrzucać do pojemników lub przekazać do 
Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Czy każdy musi posiadać brązowy 
pojemnik/worek na odpady biodegradowalne?

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunal-
ne w przydomowym kompostowniku są zwolnieni z obowiązku posiada-
nia pojemnika lub worka przeznaczonego do gromadzenia tych odpadów. 
Właściciele pozostałych nieruchomości wyposażają swoje posesje w po-

CO MAM ZROBIĆ Ze skoszoną trawą, gałęziami  
i INNYMI ODPADAMI BIODEGRADOWALNYMI?

PAMIĘTAJ!
Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca publiczne podlega karze 
grzywny do 500 złotych.

KORZYSTASZ Z ULGI ZA KOMPOSTOWNIK 
– nie wystawiasz do odbioru pojemnika / worka z bioodpadami. 

WSZYSTKIE ODPADY BIODEGRADOWALNE 
ZAGOSPODAROWUJESZ WE WŁASNYM ZAKRESIE!

DO POJEMNIKÓW
/WORKÓW 

NA ODPADY 
BIODEGRADOWALNE 

WRZUCAMY:
- nieprzetworzone resztki 
żywności pochodzenia
roślinnego,
 - fusy z kawy, herbaty
- obierki,
- skorupki z jaj, 
- odpady po owocach i warzywach, 
- łupiny orzechów, 
- czerstwe pieczywo, 
- ścięte trawy, kwiaty, 
liście, chwasty, 
- ścięte gałązki z drzew, 
krzewów i żywopłotów.

DO POJEMNIKÓW
/WORKÓW 

NA ODPADY 
BIODEGRADOWALNE  

NIE WRZUCAMY:
- resztek z obiadu, zup, kompotów, 
soków, 
- mięsa, kości, 
- przetworzonego jedzenia 
(serów, kiełbasy, konserw) 
- padłych zwierząt, 
- popiołu, 
- worków z odkurzacza, 
- ziemi i kamieni,
- papierosów.

Inspektor ds. gospodarki odpadami Agnieszka Olszówka
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WAŻNA INFORMACJA!

Szanowni Państwo, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Gryfowie Śląskim, uprzejmie informuje, iż DODATEK OSŁONO-
WY przysługuje JEDNORAZOWO w roku 2022.

Wniosek dotyczący tego dodatku można składać tylko RAZ w roku 
bieżącym do dnia 31 października 2022 roku.

Informacje które docierają do Państwa z PGNiG, TAURON itp. do-
tyczą TEGO SAMEGO DODATKU.

Powtórne składanie wniosku dotyczące tego samego dodatku skut-
kuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

Z poważaniem:
Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Gryfowie Śląskim Krystyna Bołtrukanis

 20 kwietnia w sali ślubów gryfowskiego Urzędu Gminy i Miasta 
odbyła się uroczystość jubileuszowa pięćdziesięciolecia ślubu Danuty 
i Zdzisława Łopągów z Ubocza. Jubilaci zawarli związek małżeński 26 
lutego 1972 r.

Pani Danuta całe życie zawodowe przepracowała w Punkcie Krwio-
dawstwa Szpitala Rejonowego w Gryfowie Śląskim, a pan Zdzisław 
pracował w Spedycji Kolejowej PKP, był taksówkarzem, a także bardzo 
dobrym mechanikiem samochodowym. 

Dochowali się trójki: Agnieszki, Małgorzaty i Sławomira, których 
wychowali i wykształcili na dobrych pracowników, zajmujących kierow-
nicze stanowiska w różnych instytucjach.

Miło jest mi poinformować, iż Prezydent RP Andrzej Duda, swym 
postanowieniem z dnia 30 marca 2022 r., odznaczył ww. Państwa meda-
lami za długoletnie pożycie małżeńskie. Zostały one wręczone podczas 
uroczystości Jubileuszowej przez zastępcę burmistrza Andrzeja Tartaka 
wspólnie z kierownikiem USC Krystyną Samborską.

 Ponieważ nie mogłem uczestniczyć w tej uroczystości obojgu mał-
żonkom składam gratulacje i życzę doczekania kolejnych szmaragdo-
wych, platynowych oraz diamentowych godów. 

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Olgierd Poniźnik

Złote Gody

W piątek, 20 maja 2022 r., Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Ślą-
ski, w imieniu Gminy, jako Darczyńcy przekazał sprzęt komputerowy 
zakupiony w ramach Konkursu grantowego pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin 
pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Przekazanie przedmiotowego sprzętu odbyło się na podstawie Umów 
darowizn zawartych z osobami, które zostały zakwalifikowane do przed-
miotowego wsparcia, po spełnieniu warunków określonych w regulami-
nie w/w Konkursu grantowego, którego nabór wniosków odbył się w li-
stopadzie ub.r.

Do Gminy Gryfów Śląski wpłynęło w tym okresie 41 wniosków, 
z czego 32 osoby spełniały wymagane warunki i zostały zakwalifikowane 
do objęcia wsparciem.

Organizator Konkursu – Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) 
przez kilka miesięcy weryfikował wnioski złożone przez gminy z całej 
Polski.

Wniosek Gminy Gryfów Śląski został oceniony pozytywnie, w wyni-
ku czego został jej przyznany grant w wysokości 85.120 zł. na zakup lap-
topów i oprogramowania antywirusowego dla 32 dzieci z rodzin byłych 
pracowników PPGR.

Gmina Gryfów Śląski, jako Darczyńca zobligowana została do opra-
cowania procedury monitorowania utrzymania efektów projektu granto-
wego, zgodnie z którą Darczyńcy przysługuje prawo (przez okres 2 lat 
od daty zakończenia projektu) do żądania od Obdarowanego okazania 
przekazanego sprzętu komputerowego do oględzin – m.in. w celu oceny 
jego stanu technicznego oraz sprawdzenia jego faktycznego dysponowa-
nia i użytkowania przez osobę uprawnioną. Ww. procedura stanowi za-
łącznik do każdej zawartej umowy darowizny.

Projekt grantowy pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w 
rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” jest finansowany w ramach Pro-

gramu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 

odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy 
JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Przekazanie komputerów
 dla Beneficjentów Konkursu 

„Granty PPGR”

Inspektor ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych
UGiM Gryfów Śląski Krzysztof Rozenbajger
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Klub Seniora działający w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim dnia 09.06.2022r. o godzinie 
12:00 świętował Pierwszy Jubileusz istnienia klubu.

Pierwsza część uroczystości miała charakter oficjalny. Przybyli na nią 
zaproszeni goście: Burmistrz Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik, Radna 
Rady Miejskiej Urszula Maga, Radny Rady Miejskiej Ryszard Łoziński, 
Dyrektor MGOPS Krystyna Bołtrukanis, pracownicy socjalni Sylwia 
Deliman, Katarzyna Askuntowicz, Prezes Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów Władysław Zieliński. 

Kierownik Klubu Seniora Edyta Piwońska, w swoim wystąpieniu za-
znaczyła, że był to rok dobrej współpracy seniorów i osób z zewnątrz, 
wielu ciekawych inicjatyw, ogromnego zaangażowania i wspólnego spę-
dzania wolnego czasu. W prezentacji multimedialnej przedstawiła, co 
działo się w Klubie Seniora przez cały rok. 

Dyrektor MGOPS Krystyna Bołtrukanis życzyła seniorom dużo 
zdrowia, osobistej satysfakcji i aby Klub Seniora stał się sercem miasta. 
Obecny na uroczystości Burmistrz Olgierd Poniźnik życzył seniorom 
nieustającej pogody ducha, nowych pomysłów, rozwijania swoich zain-
teresowań, pasji i przede wszystkim zdrowia, Dyrektor M-GOPS i kie-
rownikowi klubu wręczył kwiaty i humorystycznie na roczek działalności 
butelki ze smoczkiem.

Radna Urszula Maga podkreślała, że spotkania w gronie seniorów są 
radosne i przepełnione energią, co powoduje, że zawsze cieszy się, kiedy 
ma możliwość wziąć udział w wydarzeniach jakie mają miejsce w klubie. 
Przekazała seniorom ekspres do kawy.

W trakcie uroczystości szczególne podziękowania Kierownik Klubu 
Seniora złożyła Burmistrzowi Gminy i Miasta za pomysł utworzenia 
Klubu Seniora, Dyrektor MGOPS za wsparcie, pracownikom socjalnym 
za rekrutację seniorów, Radnym i Prezesowi Związków Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów za współpracę. Seniorom za zaangażowanie, pomoc 
i za to, że zawsze może na nich liczyć.

Pierwszy Jubileusz Klubu Seniora w Gryfowie Śląskim
Po części oficjalnej zaproszeni goście i seniorzy zostali poczęstowani 

tortem kawą i herbatą. Uczestnikom Jubileuszu czas umilał Prezes Gry-
fowskiej Kapeli Podwórkowej – Zygmunt Bodak.

Kierownik Klubu Seniora Edyta Piwońska

Do miłości warto wracać
nawet boso przez park

W niedzielę 22 marca bieżącego roku Klub Seniora w Gryfowie Ślą-
skim po szampańskiej sobotniej zabawie, kontynuując rozrywkowe życie 
emeryta, pojechał autokarem do Teatru imienia Cypriana Kamila Nor-
wida w Jeleniej Górze na przezabawny komedio-dramat Na bosaka przez 
park. Sztuka amerykańskiego autora Neila Simona to pogodna opowieść 
o młodziutkim małżeństwie ułożonego trochę staroświeckiego prawnika 
z dobrymi manierami Paula i jego ślicznej, nieco postrzelonej żony Corie.

Młoda para właśnie wynajęła malutkie mieszkanko na piątym pię-
trze i próbuje się w nim urządzać. Instalują telefon, wnoszą meble, co nie 
jest rzeczą łatwą, zważywszy wysokie położenie nowego gniazdka. Corie 
roztrzepana i zakręcona próbuje dosyć chaotycznie zadbać o porządek 
w domu, Paul musi przygotować się na rozprawę sądową, a wtedy, jak 
na złość pojawia się samotna, znudzona i wiecznie narzekająca mamusia 
młodej gospodyni, Paul zostawia obie panie i idzie szukać spokojnego 
kąta do pracy.

Perypetiom nie ma końca. Okazuje się, bowiem, że młoda para ma nad 
sobą sąsiada, któremu zacinają się drzwi wejściowe i musi wchodzić do 
swojego domu przez ich sypialnię, a potem wędrować po gzymsie. Przy 
okazji odwiedzin uwodzi panią domu, co niezmiernie denerwuje jej męża.

Nietuzinkowy sąsiad Valesco częstuję rodzinę swoimi równie dzi-
wacznymi, jak on potrawami i podczas następnej wizyty mamusi Corie 
zajmuje się nią bardzo konkretnie, porywając ją do siebie.

Sztuka obfituje w humor sytuacyjny i słowny, tak, że widownia raz 
po raz wybucha gromkim śmiechem. Gra aktorska jest świetna, postaci 
zabawne. Spektakl pokazuje, jakie problemy może mieć niedobrane mał-
żeństwo i jak trudno odnaleźć kompromis, żeby móc dalej iść wspólną 
drogą. Po wielkiej szamotaninie emocjonalnej wygrywa jednak miłość, 
a spacerujący boso po parku Paul odkrywa, że jego miejsce jest przy swojej 
pięknej, acz chaotycznej żonie.

Sztukę przełożył z angielskiego i wyreżyserował Andrzej Nejman, 
asystentem reżysera był Jacek Grondowy, obsada przedstawiała się na-
stępująco: Corie – Ewa Dobrucka, Mama – Iwona Lach, Paul – Jakub 
Głukowski, Instalator – Jacek Grondowy, Valesco – Piotr Konieczyński

Warto obejrzeć ten pogodny spektakl i zadumać się nad wielką róż-
norodnością ludzkich charakterów i postaw. Warto uwierzyć, że miłość 
zawsze zwycięży. Nasi Seniorzy wrócili do Gryfowa usatysfakcjonowani.

Elżbieta Śnieżkowska-Bielak
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Jak już wcześniej informowaliśmy, Gmina Gryfów Śląski pozyskała 
dotację w kwocie ponad 50 tys. zł. z Programu Wieloletniego „Senior+” 
– edycja 2022, na utrzymanie funkcjonowania działającego już od ponad 
roku Klubu Senior+ w Gryfowie Śląskim. 

W ramach dofinansowanego zadania przewidziano do realizacji na 
rzecz Seniorów korzystających z oferty Klubu Senior+ w Gryfowie Ślą-
skim, dodatkowe działania, stanowiące uzupełnienie dotychczas realizo-
wanych w tej placówce.

Nową formą aktywności gryfowskich Seniorów stało się ostatnio czyn-
ne uczestnictwo w warsztatach ceramicznych, realizowanych w formule 
wyjazdowej, w profesjonalnej pracowni artystycznej w Stankowicach, 
prowadzonej przez Stowarzyszenie „NIWA”, zlokalizowanej w budynku 
Przedszkola Publicznego, prowadzonego także przez tą organizację. 

Taka lokalizacja pracowni zainspirowała organizatorów warsztatów, 
by w celu ich uatrakcyjnienia i przysporzenia uczestnikom tzw. wartości 
dodanych, prowadzić je w formule międzypokoleniowej, integrującej we 
wspólnym działaniu seniorów z dziećmi – przedszkolakami.

Pomysł prowadzenia tych warsztatów w formule integrującej – mię-
dzypokoleniowej okazał się „strzałem w dziesiątkę”. Podczas warsztatów 
dzieci miały okazję bliżej poznać a nawet zaprzyjaźnić się z Seniora-
mi w  trakcie wspólnie tworzonych dzieł ceramicznych. Dostarczyło to 
wszystkim uczestnikom wiele radości, a niektórym nawet autentycznych 
wzruszeń.

Poza działaniami artystycznymi był też czas na bliskie spotkanie z pa-
sącymi się obok budynku Przedszkola konikami polskimi, z których – jak 
wiadomo – słyną Stankowice.

Inspektor ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych
UGiM Gryfów Śląski Krzysztof Rozenbajger

Międzypokoleniowe warsztaty ceramiczne
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I Zlot Food Trucków 
w Gryfowie Śląskim 

W dniach 14-15 maja na gryfowskim rynku odbył się pierwszy festi-
wal street-foodu. W przestrzeni centrum miasta zmieściło się 9 stano-
wisk z kuchnią z różnych zakątków świata. Chrupiące frytki belgijskie, 
amerykańskie burgery, hiszpańskie churrosy, pół metrowe zapiekanki. 
Ponadto jeden z najstarszych food trucków w kraju Cantina Mexica-
na, a w nim wyborne chilli con carne, burrito, quessadille i inne pysz-
ności. Dla fanów kawy i słodkości nieodłączny, mobilny Coffee Bar, 
a w nim włoska kawa, shake’i, desery, lemoniady, smoothie oraz herbaty.  
Dla najmłodszych przygotowano dmuchańce. Było pysznie, radośnie i są-
dząc po frekwencji atrakcyjnie. 

Gryfowskie jarmarki 
produktu lokalnego

Tradycyjny jarmark wielkanocny odbył się 9 kwietnia. Swój udział 
potwierdziło wówczas ponad 20 rękodzielników, przedstawicieli szkół 
i  sołectw. Części handlowej towarzyszył bogaty program artystyczny 
i  występy dzieci z Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim oraz 
dzieci i młodzieży z wszystkich gryfowskich szkół podstawowych.  
W klimat świąt Wielkiej Nocy wprowadziły zebranych niezawodne ze-
społy folklorystyczne „Sołtysowe Gryfinki”, „Rząsinianki” i „Rozmary-
nek” oraz Gryfowska Kapela Podwórkowa. Gościnnie wystąpili „Bielanie”  
z Biedrzychowic. 

Po 2 miesiącach zaproponowaliśmy wystawcom udział w jarmarku 
produktu lokalnego podczas 780-lecia Gryfowa Śląskiego. Udało się 
zorganizować piętnaście punktów handlowych. Na stoiskach można 
było znaleźć rękodzieło, dekoracje, miody, ciasta, swojskie wędliny, zioła 
i wiele innych produktów.

Serdecznie dziękujemy pani Teresie Polesiak za nieustające i nieoce-
nione wsparcie przy organizacji gryfowskich jarmarków. 

Anna Michalkiewicz
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Wokół tajemnic Dolnego Śląska

3 maja w gryfowskiej bibliotece publicznej odbyło się spotkanie autor-
skie z Joanną Lamparską. Publiczność dopisała, nie zawiedli fani autor-
ki, których wśród czytelników biblioteki jest bardzo wielu. Pani Joanna 
poprowadziła spotkanie z właściwą sobie lekkością i swadą, stopniowo 
budując napięcie i niespiesznie rozbudzając zaciekawienie uczestników 
spotkania, co w konsekwencji zaowocowało kolejkami po książkę i auto-
graf. Spotkanie zorganizował Dyskusyjny Klub Książki Nie-poczytalni 
działający przy gryfowskiej bibliotece. 

Książki Joanny Lamparskiej nabyliśmy także do naszego księgozbio-
ru, serdecznie zapraszamy zatem do biblioteki.

O autorce: Z wykształcenia filolog klasyczny i archeolog sądowy, 
z  zamiłowania podróżniczka, historyczka i dziennikarka. Autorka kil-
kunastu książek historycznych takich jak m.in: Tajemnice ukrytych 
skarbów, Dolny Śląsk jakiego nie znacie, Magia dolnośląskich zamków, 
Złoty pociąg. Krótka historia szaleństwa, Imperium małych piekieł czy 
najnowsza Ostatni świadek. Historie strażników hitlerowskich skarbów. 
Z wykształcenia filolog klasyczny i archeolog sądowy, z zamiłowania po-
dróżniczka, historyczka i dziennikarka. Od lat współpracuje z „National 
Geographic”, „Travellerem”, „Focusem” i „Witaj w Podróży”. Jest autorką 
scenariusza cyklicznego programu „Skarby nieodkryte” w TV Polonia.  
Mówi, że mimo wielu odbytych podróży jej życie kręci się głównie wokół 
Dolnego Śląska i jego tajemnic. 

Tajemnice Czochy
Zamek Czocha i jego tajemnice, to dla pasjonatów historii nie lada 

gratka. Pomimo wielu wydawnictw powstałych na temat historii zamku, 
wciąż odkrywane są jej nowe karty. Potwierdzają to w swojej najnowszej 
publikacji „Zamek Czocha. Tajemnice warowni i regionu”, jej autorzy 
Agnieszka Łabuz i Piotr Kucznir. Społeczni Opiekunowie Zabytków, 
członkowie Łużyckiego Towarzystwa Historycznego Zamku Czocha 
oparli swoje dzieło o gruntowne badania dokumentacji i godziny pracy 
w archiwach całego kraju. Monografia odpowiada na sporo nurtujących 
pytań, rozwiewa także wiele mitów.

Goście, zgromadzeni na spotkaniu promocyjnym książki w Gryfo-
wie, także mieli wiele pytań, na które autorzy szczegółowo odpowiadali. 
Po ciekawej dyskusji można było nabyć książkę z autografami twórców. 
Mamy dla Państwa dobrą wiadomość, wkrótce ukaże się jej druga część, 
w związku z czym mamy nadzieję na kolejne spotkanie z Agnieszką  
Łabuz i Piotrem Kucznirem w naszym mieście.

Spotkanie zorganizowały gryfowskie instytucje kultury: Biblioteka 
Publiczna oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. 

Książka „Zamek Czocha. Tajemnice warowni i regionu” jest dostępna 
w księgozbiorze Biblioteki Publicznej. Zapraszamy!

Oprac. M. Wojciechowska

Na początku czerwca, uważny, gryfowski obserwator przyrody, 
uwiecznił na fotografiach gniazda pełne dorodnych I bardzo głośnych pi-
skląt. Pierwsze gniazdo zostało uwite nad wejściem do klatki bloku przy 
ul. Akacjowej, drugie na drzewie w okolicy Przedszkola Publicznego.

W pierwszym gnieździe są kosy, w drugim nikt z nas nie potrafi zgad-
nąć, co to za bystrzaki. Dziękujemy za urocze fotografie.

Redakcja

Obrodziło pisklętami
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Akcja informacyjna DZPK 
„Zakaz wypalania traw 2022”

Akcja o zakazie wypalania traw to coroczne przypominanie Dolno-
śląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych o negatywnym wpływie tego 
działania na środowisko przyrodnicze, szczególnie tereny objęte ochroną 
prawną oraz życie człowieka.

Każdego roku w czasie wiosny wzrasta zagrożenie pożarami wyni-
kającymi z wypalania traw i nieużytków rolnych. Dlatego co roku przy-
pominamy, że wypalanie jest szkodliwe zarówno dla środowiska przy-
rodniczego, w którym żyjemy, jak i dla nas samych, mienia i zdrowia 
ludzkiego. Cierpią rośliny i zwierzęta, gleba ulega degradacji a powietrze 
zanieczyszczeniu. Jak podaje Komenda Główna Państwowej Straży Po-
żarnej tylko do końca marca 
2022 roku straż pożarna inter-
weniowała na terenie całego 
kraju ponad 20 tys. razy do po-
żarów łąk, traw i nieużytków 
rolnych, z czego ponad 2500 
interwencji było na obszarze 
województwa dolnośląskiego.

26 maja gryfowscy strażnicy miejscy otrzymali zgłoszenie o siedzącym 
na jednej z bocznych uliczek małym lisie. Po dotarciu na miejsce zoba-
czyli plastikowy kosz, a pod nim małego liska. Nie wyglądał na chorego 
czy tez rannego. W związku z tym strażnicy przetransportowali go do 
pobliskiego lasu i tam wypuścili. 

Apelujemy: aby nie dokarmiać 
i nie zabierać dzikich zwierząt

Wiosna to czas, kiedy pojawiają się młode zwierzęta. Niestety, często 
są zabierane przez ludzi ze swojego naturalnego środowisk.

Zanim, w odruchu serca, będziemy chcieli wziąć w ręce bezbronnego 
malucha chwilę się zastanówmy. Oceńmy czy zwierzę nie jest poturbo-
wane lub poranione. Jeśli nie, to zostawmy je tam, gdzie jest, bo mimo 
dobrych chęci, może być z tego więcej szkody niż pożytku.

Gdy zwierzak jest ranny lub mamy jakiekolwiek wątpliwości co po-
winniśmy zrobić, zapytajmy specjalistów. Najczęściej są nimi lokalni le-
śnicy, weterynarze albo pracownicy specjalistycznych ośrodków.

Źródło: https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/nie-przy-
garniaj-mlodych-zwierzat

Pamiętajmy, że:
• rowerzyści powinni korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla 
rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się poruszają. 
W przypadku braku drogi rowerowej można poruszać się poboczem lub 
jezdnią,
• jeśli przewozimy dziecko do lat 7, to tylko i wyłącznie, kiedy jest ono 
umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę,
• korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowe-
rem jest dozwolone wyjątkowo, gdy: opiekuje się on osobą w wieku do lat 
10 kierującą rowerem, szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch 
pojazdów dozwolony jest z prędkością większą niż 60 km/h, wynosi co 
najmniej 2 m i brak jest wydzielonej drogi dla rowerów, warunki pogo-
dowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, 
ulewa, gołoledź, gęsta mgła),
• rowerzyści, którzy korzystają z chodnika lub drogi dla pieszych, są 
obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować 
miejsca pieszym.
• kierującego rowerem obowiązują takie same przepisy ruchu jak wszyst-
kich innych kierujących pojazdami.

Źródło: KGP

Kilka przypomnień z okazji wiosny
Przypominamy, że: palenie liści, gałęzi, śmieci i innych rzeczy na po-
dwórkach, wypalanie traw jest zabronione.
Przypominamy o:
- o segregacji i wyrzucania śmieci do oznaczonych koszy;
- właściwym nadzorze na swoimi zwierzętami, a pod czas spaceru ze 
zwierzętami o uprzątnięciu zaistniałych ewentualnych zanieczyszczeń;
- nie powinno się karmić nieznanego psa,
- nie zamykaniu na swoich posesjach i domach nieznanych psów i kotów.

Dzikie zwierzęta – postępowanie
Wiosna to czas, kiedy w lesie pojawiają się młode zwierzęta. Nieste-

ty, często są zabierane przez ludzi ze swojego naturalnego środowiska. 
Pamiętajmy! Jeśli znajdzie się przypadkowo w lesie małe zwierzę, nie 
należy: – absolutnie dotykać, aby nie przekazać mu swojego zapachu,  
– chwytać, – płoszyć, – a także karmić. 

Co rowerzysta wiedzieć powinien
Sprzyjające warunki pogodowe zachęcają miłośników jednośladów, 

aby ruszyć w drogę. Na ulicach widać coraz więcej rowerzystów, którzy 
wybrali właśnie taką formę spędzania wolnego czasu czy też dojazdu do 
pracy. Nie ważne czy prowadzimy samochód, motocykl czy rower – pa-
miętajmy o zachowaniu zdrowego rozsądku i wzajemnym szacunku na 
drodze.

Straż Miejska działa, informuje, przypomina

Lisek w Gryfowie
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Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfowie Śląskim uroczyście obchodziła 
rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja. Cała społeczność szkolna uczest-
niczyła w apelu przygotowanym przez uczniów z klasy 2 b, pod czuj-
nym okiem pań: Justyny Milkowskiej, Agnieszki Śmieszek i Małgorzaty 
Dróżdż. Występowi artystycznemu towarzyszył śpiew niezawodnego ze-
społu „Wesołe Nutki”, pod batutą pana Macieja Styszyńskiego. Podnio-
słości wydarzeniu nadawał również sztandar szkoły. Chorąży i flagowe 
zostały przygotowane przez panią Agnieszkę Guzy. Dzieci przypomniały 
nam ważne wydarzenia historyczne, nawiązały do symboli narodowych 
i wprowadziły nas w atmosferę świąt pierwszomajowych.

3 maja delegacja uczniowska, poczet sztandarowy wraz z dyrekcją SP 
nr 1 Jadwigą Hawryluk i Mariolą Kotowicz oraz opiekunem Samorzą-
du Uczniowskiego uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej w Kościele  
Św. Jadwigi. Następnie udali się pod gryfowski ratusz, by złożyć kwiaty 
pod pamiątkową tablicą. 

Film z uroczystości szkolnych można oglądać na facebook’owym pro-
filu szkoły, do czego serdecznie zachęcamy. 

Społeczność SP1

Polska Jagiellonów
W sobotę, 9 kwietnia, odbył się we Lwówku Śl. IV Powiatowy Kon-

kurs Historyczny „Polska Jagiellonów”. W konkursie uczestniczyli 
uczniowie z ośmiu szkół podstawowych naszego powiatu. Szkoła Podsta-
wowa nr 2 reprezentowana była przez uczniów klas siódmych – Danie-
la Steckiego i Kornela Frankowskiego. Gratulujemy chłopcom wiedzy 
o Jagiellonach, a Danielowi zajęcia czwartego miejsca. Życzymy sukce-
sów w kolejnym konkursie. 

Wieści z SP nr 1
3 maja w SP nr 1 w Gryfowie Śląskim

Wieści z SP nr 2

Wyróżnienie dla Anastazji
Uczennica klasy 1B – Anastazja Ja-

skuła została wyróżniona w X Ogólno-
polskim Konkursie „Ekolog – Plastyk” 
pod hasłem „Polska jakiej nie znacie 
– Chrońmy jeże” w kategorii klas 1 – 4. 
Serdecznie gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów!

Sukces naszej uczennicy z klasy VIII A Julii Zwierzańskiej, która 
w trudnym czasie pandemii postanowiła wziąć udział w III edycji konkursu 
pod patronatem Starostwa Powiatowego w 
Legnicy „Nasza ziemia, nasz dom – Pamięt-
nik pokoleń – Nasze dziedzictwo” ma swój 
ciąg dalszy. 22 kwietnia 2022 roku dotarła 
do naszej szkoły książka, w której znalazły 
się wszystkie nagrodzone i wyróżnione pra-
ce. Jesteśmy dumni, że opowieść Julii, pełna 
emocji, uczuć, historii rodziny została jed-
ną z wielu zamieszczonych w „Pamiętniku 
pokoleń”. Pracę, którą dziś może przeczy-
tać każdy Polak, Dolnoślązak, mieszkaniec 
Gryfowa Śląskiego, Ubocza, bo to tutaj sku-
piają się opisane przez Julię losy jej Pradziad-
ków i Dziadków...Ich walkę o przetrwanie 
i tożsamość, poszukiwanie drogi do domu, 
szczęścia, a także walki o zachowanie pol-
skości. Piękny jest fakt, że jedna z historii 
rodzin z Kresów została ocalona od zapo-
mnienia, że ważna jest pamięć i szacunek do 
przeszłości. Jeszcze raz gratulujemy i życzy-
my Julii dalszych sukcesów. 

Sukces Julii
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Wiosna w bibliotece
To przede wszystkim kwietniowy Międzynarodowy Dzień Książki 

dla Dzieci oraz majowy Tydzień Bibliotek, maj to także Dzień Polskiej 
Niezapominajki oraz Międzynarodowy Dzień Rodzin. Dla biblioteki 
dziecięcej to intensywne dwa miesiące wspaniałej pracy, pełne spotkań 
zarówno z dziećmi przedszkolnymi jak i szkolnymi.

Chcemy serdecznie podziękować za współpracę i pomoc w promocji 
czytelnictwa dziecięcego gryfowskim Szkołom i Przedszkolu Publiczne-
mu w Gryfowie Śląskim, w szczególności paniom: Danucie Sieradzkiej, 
Agnieszce Zwierzańskiej, Agnieszce Spiżewskiej, Ewie Niebiesz-
czańskiej, Marzenie Rzeszut i Monice Smykowskiej.

M.
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Pracowicie w filii 
bibliotecznej w Uboczu

Młodzi czytelnicy z okazji Dnia Bibliotek odwiedzili bibliotekę. 
Zwiedzili czytelnię, zapoznali się z działem dla najmłodszych. Dowie-
dzieli się jak jest zbudowana książka oraz sami wykonali swoje książeczki 
autorskie. Wypożyczyli również bajki, które im się spodobały. Natomiast 
z okazji Dnia Strażaka 

odwiedzili ochotników OSP wręczając samodzielnie wykonane upo-
minki i laurki. Strażacy pokazali im swój nowy wóz bojowy i wyjaśniali  
na czym polega ich praca. Podczas zajęć  bibliotecznych powstała grupa 
wokalna Lotniczanki. Dziewczynki przygotowany repertuar zaprezento-
wały na Festiwalu Pieśni Religijnej i Patriotycznej w Uboczu.

Joanna Czerwiec

Wieczór z muzyką 
ludową pod Gryfem

Pod dwóch latach przerwy w występach spowodowanej pandemią, 
Sołtysowe Gryfinki powoli wracają do do gry. Jak twierdzi kierownik ze-
społu Jan August, na razie kameralnie, bo przecież wirus wciąż atakuje, 
23 kwietnia zorganizowano pierwszą edycję Wieczoru z muzyką ludo-
wą pod Gryfem. Sołtysowe Gryfinki występowały na zmianę z zespo-
łem Echo Bukowiny z Lubania. Oba występy były bardzo energetyczne 
i dobrze przygotowane, co docenili goście, których nogi same rwały się 
do tańca. Całości przemiłego wieczoru dopełnił poczęstunek autorstwa 
niezawodnych członkiń zespołu Sołtysowe Gryfinki.

21 marca odbyło się kolejne spotkanie z muzyką ludową pod Gry-
fem. Tym razem swoją obecnością zaszczyciły gospodarzy Rząsinianki. 
Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i życzymy gospodarzom kolejnych 
udanych edycji nowej imprezy muzycznej.

Redakcja
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Sprzątanie Młyńska
10 maja grupa chętnych osób postanowiła zebrać śmieci z najbardziej za-

śmieconych miejsc w Młyńsku. Podczas akcji zebrano kilkanaście worków 
różnych śmieci. Oprócz tego aktywiści postanowili umyć przystanek auto-
busowy dla dzieci szkolnych oraz uporządkować teren wokół niego. Prace 
poszły sprawnie. Dziękuję sąsiadom mieszkającym blisko przystanku, któ-
rzy widząc nasze zaangażowanie także postanowili włączyć się osobiście 
w prace porządkowe. Po pracy przyszedł czas na odpoczynek i pieczenie 
kiełbasek przy ognisku, na łonie przyrody. Dziękuję wszystkim osobom, 
które wzięły udział w corocznej akcji porządkowej i poświęciły swój czas. 
Nie zaśmiecajmy środowiska! 

Sołtys Maria Sosnowska – organizator 

Z okazji rubinowych go-
dów jubilatom Mirosławie  
i Piotrowi Kotarbom dużo 
zdrowia, pięknych chwil, radości 
i słońca w rodzinie oraz dalszych 
długich szczęśliwych lat życia 
i doczekania kolejnych rocznic 

serdecznie życzy  
Sołtys Młyńska 

Maria Sosnowska

Zaproszenie na Święto Rodziny
Sołtys i Rada Sołecka Młyńska zapraszają na Xl cykliczne Święto 

Rodziny w Młyńsku 2 lipca o godz. 15.00. 
W programie wiele ciekawych atrakcji dla dzieci młodzieży i doro-

słych. W tym zamek dmuchany, rodzinne konkurencje, potrawy przygo-
towane przez KGW w Młyńsku MŁYNARKI. 
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Jan Kubiszyn – wspomnienie 
Pan Jan urodził się niespełna 75 lat temu 

w Młyńsku. Od najmłodszych lat pomagał ro-
dzicom w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. 
W społecznym życiorysie pana Jana dominują-
cą rolę odegrała Ochotnicza Straż Pożarna, do 
której wstąpił w wieku 21 lat i w której działał 
do ostatnich dni swojego życia.

Aktywnie uczestniczył w życiu społecznym 
Gminy i Miasta Gryfów Śląski, a szczególnie 
w sołectwie Młyńsko. Wniósł duży osobi-
sty wkład w budowę miejscowego kościoła, 
w którym przez kilkanaście lat był kościelnym.  
Za swoją działalność, poza strażackimi odzna-
czeniami, otrzymał w 2015 r. odznaczenie „Za-
służony dla Rolnictwa”, a w 2021 r. wspólnie 
z  żoną Jadwigą otrzymali od Prezydenta RP 
Medal „Za długoletnie pożycie małżeńskie”.

Pan Jan Kubiszyn był bardzo dobrym czło-
wiekiem, mężem, ojcem i dziadkiem. Był kole-
żeński, bardzo uczynny. Ceniony za życzliwość 
i wzorowy charakter w kontaktach międzyludz-
kich. Będzie nam go bardzo brakowało

Sołtys Młyńska Maria Sosnowska

Pożegnanie
23 kwietnia pożegnaliśmy śp. Jana Kubiszyna zasłużonego strażaka 

i społecznika Młyńska. Bardzo miło wspominamy Janka jego życzliwość 
uśmiech zaangażowanie w każdej sprawie. Wyrazy głębokiego współczu-
cia dla jego rodziny żony Jadwigi, córek Małgorzaty i Doroty oraz ich 
rodzin. Żył tak, że po śmierci najbliższym zrobiło się bardzo smutno. 
Cześć jego pamięci. 

Sołtys Młyńska Maria Sosnowska

Czeska delegacja OSP z Raspenavy obecna na pogrzebie druha Jana Kubiszy-
na  wraz ze Zdzisławem Mireckim.

Podczas piątkowej (27 maja) sesji Rady Powiatu Lwóweckiego radni 
przyjęli uchwały nadające tytuł Zasłużony dla Powiatu Lwóweckiego. 
Tego zaszczytu tym razem dostąpiły trzy zespoły. Wśród tych znalazła 
się Gryfowska Kapela Podwórkowa.

W uznaniu zasług Kapeli, która przez dziesięciolecia promowała 
Powiat Lwówecki, w roku ubiegłym radni złożyli wniosek o przyzna-
nie tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lwóweckiego” Gryfowskiej Kapeli 
Podwórkowej. Pod wnioskiem tym podpisali się: starosta Daniel Koko, 
wicestarosta Zbigniew Grześków, przewodnicząca Rady Małgorzata 
Szczepańska oraz radni: Iwona Kobierecka, Tadeusza Jagiełło, Bolesław 
Faściszewski i Wiesław Ziółkowski.

Zasłużeni dla Powiatu Lwóweckiego 
Gryfowska Kapela Podwórkowa

Cienia wątpliwości, co do zasadności tego wniosku nie miała również 
Kapituła Tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lwóweckiego”kierując wniosek 
pod obrady rady.

Pragnąc docenić postawę i pracę Gryfowskiej Kapeli Podwórkowej, 
Rada Powiatu Lwóweckiego uznała za zasadne, aby uświetnił on gro-
no osób odznaczonych tytułem „Zasłużony dla Powiatu Lwóweckiego”.  
– czytamy w uzasadnieniu podjętej uchwały. Gratulujemy!

Źródło: lwówecki.info
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W klubie Świetlicy Pod Lotnikiem obchodziliśmy dwie uroczystości 
urodzinowe: Martynki i Amelki. Zabawy, malowanie buziek, bum-bum 
rurki, brokatowe tatuaże itp. prowadzone przez animatorkę  Małgosię 
Królikowską urozmaicały dzieciom czas. Solenizantkom życzymy jeszcze 
raz samych radosnych dni. Zapraszamy do naszego klubu w celu organiza-
cji atrakcyjnych urodzin zarówno najmłodszym dzieciom jak i starszym. 
Z okazji Dnia Kobiet panie otrzymały od młodego czytelnika Radzia 
tradycyjny Kwiatek dla Ewy. W wyśmienitych humorach spędziły czas w 
klubie przy słodkim ciasteczku. Natomiast wszyscy mieszkańcy włączyli 
się w akcję Sprzątania Świata. Bardzo cieszy fakt, że do sprzątania nasze-
go sołectwa nad wyraz aktywnie włączyły się dzieci i młodzież, a także 
nasi nowi mieszkańcy (sąsiedzi z Ukrainy). Możemy stwierdzić, że nasze 
sołectwo dawno tak nie błyszczało. Składam ogromne podziękowania za 
tak aktywne zintegrowanie się całej naszej społeczności w celu dbałości 
o estetykę naszego otoczenia. Uwieńczeniem akcji było ognisko z kieł-
baskami z okazji Pierwszego Dnia Wiosny. Nie obeszło się oczywiście 
bez spalenia ekologicznej Marzanny wykonanej z samych gazet przez 
młodych czytelników. To integracyjne spotkanie pokoleniowe odbyło się 
w Plenerowej Strefie Aktywności przy świetlicy „Pod Lotnikiem”. Nato-
miast panie z Aktywnego Lotnika wykonały palmę wielkanocną, kwiatki 
z bibuły i krepiny wykonali młodzi czytelnicy. Tak mocno nasi miesz-
kańcy się rozkręcili w działaniach, że postanowili zorganizować cha-
rytatywny Jarmark Ciasta przy kościele NNMP w Uboczu w Niedzielę 
Palmową. Dochód ze sprzedaży został przeznaczony na zagospodarowa-
nie klombu przy nowym Krzyżu Misyjnym, ufundowanym przez panów 
Piotra i Grzegorza Baszaków. Bardzo ważnym wydarzeniem dla naszej 
miejscowości jest opracowanie Strategii Rozwoju Wsi Ubocze. Aby tego 
dokonać,   wraz z sąsiednimi sołectwami naszej gminy  braliśmy udział 
w warsztatach prowadzonych przez moderatora. W ten sposób powstanie 
ośmioletnia strategia rozwoju naszych miejscowości. Dziękuję serdecznie 
tym wszystkim, którzy dbają o to, aby nasza  lokalna ojczyzna była nam 
przyjazna i  rozwijała się  z duchem czasu.        

Joanna Czerwiec

Aktywna Wiosna w Uboczu
Tak wiele się dzieje w naszym sołectwie
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Festiwal w Uboczu
W tym roku, po dwuletniej przerwie, odbył się w Uboczu  XIV Festi-

wal Pieśni Religijnej i Patriotycznej im. Roberta Mizgiera – łączmy się 
z Ukrainą. W dniu odpustu na placu przy Domku Jana Pawła II zgroma-
dzili się zaproszeni goście oraz uczestnicy festiwalu. Na szczęście, mimo 
obaw, pogoda dopisała. Na deskach naszej sceny zaprezentowały się ze-
społy: Sołtysowe Gryfinki, Chabry, Milikowianie, Bielanie, Amazonki, 
Atomówki. Wystąpili również soliści i duety: grupa wokalna Lotniczan-
ki – Laura Baszak, Milena i Nadia Benisz, Milena Jasińska, rodzinka 
Czerwiec: Ania z mamą Klaudią, Małgorzata Królikowska z Piotru-
siem i Zuzią, goście z Ukrainy mieszkający w Uboczu – Larysa, Maryja,  
Weronika, Viktoria, Katarzyna Szczerbicka, Ryszard Szymanel. Wy-
stępom towarzyszyło wiele atrakcji przygotowanych przez organizato-
rów dyplomy, upominki, stoiska z gastronomią. Na dzieci z okazji Dnia 
Dziecka  czekała dmuchana zjeżdżalnia, wata cukrowa, popcorn, pieczo-
ne kiełbaski. Maluchy bawiły się wybornie  podczas zabaw organizowa-
nych przez animatorkę Małgosię Królikowską. 

Festiwal odbył się przy   wsparciu Gminy Gryfów Śląski (wniosko-
wane środki z   inicjatywy lokalnej)  oraz sponsorów: Bożena i Tomasz 
Majkowie, Justyna i Maciej Majkowie, Agnieszka Majka i Stanisław 
Sitnicki, Marta i Mariusz Haczelowie, Katarzyna i Tomasz Dulowie, 
Zakłady Mięsne „Niebieszczańscy”, Piekarnia Kownackich, Katarzy-
na i Piotr Baszakowie, Grzegorz Baszak, Jadwiga i Mieczysław Basza-
kowie, Marika i Jan Baszakowie.

Pragniemy podziękować  naszej niezawodnej OSP na czele z naczel-
nikiem Andrzejem Kownackim. Dziękujemy naszemu proboszczowi 
Pawłowi Opale za współpracę, a przede wszystkim tym, którzy zaanga-
żowali się i poświęcili mnóstwo swojego prywatnego czasu w organizację 
tego niesamowitego Festiwalu.

Członkom Rady Gospodarczej działającej przy kościele oraz Rady So-
łeckiej, nie sposób wymienić wszystkich z nazwiska dlatego dziękujemy 
kochani całym serduchem.

Sołtys Joanna Czerwiec
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Zajączki, baranki, jajka malowane
 13 kwietnia w Klubie Seniora odbył się wiosenno-wielkanocny wy-

stęp artystyczny „Wesołych Gryfików” pod hasłem „Zajączki, baranki, 
jajka malowane”. Przedszkolaki zadedykowały swój świąteczny program 
artystyczny gryfowskim Seniorom. Dzieci ubrane na ludowo zaprezen-
towały piosenki wiosenne – „Maszeruje wiosna” i „Wiosna w błękitnej 
sukience” oraz piosenki o tematyce wielkanocnej – „Pisanki, pisanki” 
i „Święta z jajkiem i zającem”. Z wielką radością zatańczyły też dwa tań-
ce ludowe – „Trojak” i „Grozik”. Świąteczny program artystyczny „We-
sołych Gryfików” uświetniły występy absolwentów szkoły muzycznej:  
Myriam Juliana, którzy przepięknie zagrali na skrzypcach i trąbce. 

Co słychać u Wesołych Gryfików?
A ja wolę moją mamę…

Wesołe Gryfiki obchodziły 26 maja jedno z najważniejszych świąt 
przypadających w okresie jakże pięknych, słonecznych i ciepłych dni  
– Nasze kochane mamy świętują razem z nami… Dzień Mamy! Dy-
rekcja, właściciele oraz grono pedagogiczne, z ogromną radością gościli 
mamy naszych kochanych podopiecznych. Każda z grup przedszkolnych 
wraz ze swoim wychowawcą, przygotowała dla mam wesoły, a zarazem 
wzruszający program artystyczny. 

Poranek patriotyczny
„Polska – to taka kraina, która się w sercu zaczyna. Potem jest w my-

ślach blisko, w pięknej ziemi nad Wisłą…” 29 kwietnia w naszej placów-
ce, ku radości dzieci – małych patriotów odbył się „ Poranek Patriotycz-
ny”. Nasze najpiękniejsze „biało-czerwone” barwy zostały uczczone na 
wiele sposobów.. Każda z grup z pomocą nauczyciela przygotowała inny, 
dostosowany do wieku dzieci, patriotyczny repertuar. Głównym punktem 
tego dnia było odśpiewanie polskiego hymnu. Uczciliśmy obchodzoną 
3 maja rocznicę pierwszej w Europie konstytucji, uchwalonej w 1791 r.  
„Wesołe Gryfiki” z dumą w sercu, odważnie, głośno odśpiewały cztery 
zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego” (...) 

2 maja obchodzony jest Dzień Flagi Państwowej oraz Dzień Polonii 
i Polaków za granicą. Polska Flaga dostojnie powiewała w rękach naszych 
dzieci.. Echo naszych wystąpień niosło się na całe nasze piękne miasto 
Gryfów Śląski. Rolą naszej placówki jest wychowanie młodych patrio-
tów... 

Dzień Polskiej Niezapominajki 
14 maja w Niepublicznym Przedszkolu „Wesołe Gryfiki” po raz pierw-

szy odbyła się uroczystość plenerowa „Dzień Polskiej Niezapominajki”. 
Obchody tego święta rozpoczęto utworem granym na trąbce. Następnie 
przyszedł czas na przemowę pani dyrektor, która poinformowała wszyst-
kich zgromadzonych gości, że Dzień Polskiej Niezapominajki obchodzo-
ny jest corocznie 15 maja i widnieje w naszych kalendarzach już 20 lat. 
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Pani Anna Grzywnowicz-Szawel wspomniała też, że akcję zapoczątko-
wał redaktor radiowej Jedynki, prowadzący „Ekoradio” – Andrzej Zalew-
ski. Pani dyrektor wyjaśniła, że święto to ma na celu propagowanie wa-
lorów polskiej przyrody i różnorodności biologicznej oraz przypominanie 
o potrzebie jej ochrony. Dodała również, że zachęca ono do pamiętania 
o naszych bliskich oraz do życzliwości i otwarcia na drugiego człowieka, 
a to z kolei oznacza, że Dzień Polskiej Niezapominajki można uznać za 
polski odpowiednik amerykańskich walentynek. 

Dzieci ubrane na niebiesko zaprezentowały swoje zdolności arty-
styczne, śpiewając piosenki, recytując wiersze i prezentując tańce ludowe. 
W repertuarze dzieci nie mogło oczywiście zabraknąć znanego dobrze 
wszystkim wiersza Marii Konopnickiej „Niezapominajki” oraz piosenki 
„Ziemia wyspa zielona”, która podkreśla piękno przyrody i mówi o tym, 
że należy o nią dbać. „Wesołe Gryfiki” uczestniczyły też w pokazie ta-
necznym przygotowanym przez instruktora tańca – Pana Adriana Mlecz-

Zabierz książkę na wakacje!

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami – długie wieczory spędzone na 
hamaku czy słoneczne dnie na plaży sprzyjają błogiemu lenistwu i dają 
czas na nadrobienie czytelniczych zaległości, aby nie pozostawić naszych 
czytelników jedynie na pastwę grilla lub Netflixa, zaopatrzyliśmy się 
w kolejną porcję nowości.

Tym razem postawiliśmy w dużej mierze na sprawdzonych, polskich 
autorów, uwielbianych przez naszych czytelników i takim sposobem na 
tapecie mamy m.in. kontynuacje współczesnych serii Agnieszki Lis, 
Anny Szczęsnej, Agnieszki Krawczyk czy Agaty Przybyłek, ale również 
powieści osadzonych w realiach wydarzeń historycznych jak, chociażby 
drugi tom cyklu „Wrzeciono Boga” Andrzeja H. Wojaczka. 

Polecamy waszej uwadze, również takie tytuły jak:
„Najbardziej niebieskie oko” Toni Morrison – debiutancka powieść 
pierwszej czarnoskórej kobiety, uhonorowanej Nagrodą Nobla w dzie-
dzinie literatury. 
„Wstyd” Roberta Małeckiego – mocny thriller kryminalny o tym, że gdy do 
głosu dochodzą duchy przeszłości, nikt nie może czuć się bezpieczny.  
„Gdzie jesteś, piękny świecie” – najnowsza powieść Sally Rooney, autorki 

„Normalnych ludzi” i „Rozmów z przyjaciółmi”, uznawanej za jedną z naj-
ważniejszych współczesnych powieściopisarek młodego pokolenia. 
„Wędrowna aptekarka” – powieść historyczna, osadzona w realiach XVIII-
-wiecznej Turyngii, rozpoczynająca nową serię duetu Ingrid Klocke i Elma-
ra Wohlratha, piszącego pod wspólnym pseudonimem – Iny Lorentz.
„O włos” – najnowszy kryminał Katarzyny Bondy, którym autorka 
otwiera nową serię z Jakubem Sobieskim w roli głównej. 
„Fatma. Moja arabska teściowa” – pisząca pod pseudonimem Nadia 
Hamid, odsłania kulisy życia muzułmańskich kobiet. Autorka w formie 
powieści pokazuje gorzki obraz libijskiego, patriarchalnego świata.

Wszystkie nowości czekają już na bibliotecznych półkach :) 
Oprac. Sandra Gałka

ka. Dzieci zaprezentowały sambę, cha-chę, polkę i taniec nowoczesny do 
utworu z filmu „Shrek”. Dzień Polskiej Niezapominajki uświetnił swoim 
występem Pan Michał Klementowski, który wraz z zaproszonymi gość-
mi śpiewał przyśpiewki ludowe. Na dzieci czekały też takie atrakcje, jak 
pokaz motocykli przygotowany przez Stowarzyszenie Free Riders Lubo-
mierz oraz pokaz strażacki zorganizowany przez OSP w Gryfowie Ślą-
skim. Obchody Dnia Polskiej Niezapominajki zakończono uwielbianymi 
przez wszystkie dzieci zabawami z chustą animacyjną. 
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Pełna miska dla schroniska
W maju ogłosiliśmy zbiórkę karmy mokrej i suchej dla schroniska 

„Staruszkowo” w Krzewiu Małym. Dziękujemy za ogromne wspar-
cie i pomoc w zbiórce Pracownikom Wielospecjalistycznej Przychodni 
w Gryfowie Śląskim przy ul. Malowniczej. Zebrane dary zostały dostar-
czone 22 maja do siedziby Staruszkowa. Serdecznie dziękujemy rodzicom 
i żłobkowiczom za przyłączenie się do zbiórki. W ramach realizacji tego 
zadania nasi żłobkowicze z grupy Smerfy zdobyli sprawność pomocnej 
dłoni w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Wyzwania Teodora”.

Dzień Strażaka w żłobku
Ten szczególny dzień świętowaliśmy razem ze strażakami z Ochotni-

czej Straży Pożarnej w Proszówce. Nasze maluszki bardzo chętnie gasiły 
„płonące domki” pod czujnym okiem strażaków. Byli też ochotnicy od-
ważni, aby ubrać ciężki kask strażacki. Dzieci za spotkanie pełne wrażeń 
odwdzięczyły się piękną kartką z życzeniami dla strażaków z okazji Dnia 
Strażaka przypadającego 4 maja. Dziękujemy Ochotniczej Straży Pożar-
nej z Proszówki za odwiedziny.

Dzień Pielęgniarki
Z okazji Dnia Pielęgniarki nasze maluszki z grupy Smerfy i Minionki 

w odwiedziny wybrały się do pobliskiej Wielospecjalistycznej Przychod-
ni w Gryfowie przy ul. Malowniczej. Dzieci przybyły pod przychodnię 
z życzeniami. Bardzo miłym zaskoczeniem dla nas było podziękowanie 
pracowników za życzenia i pamięć. Każde dziecko otrzymało dyplom, 
balonik i słodką niespodziankę. Serdecznie dziękujemy wszystkim pra-
cownikom przychodni za piękne przyjęcie naszych maluszków. 

Wieści ze Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina”
Rekrutacja do żłobka zakończona

W kwietniu rozpoczęliśmy rekrutację do żłobka na nowy rok szkolny 
od września 2022. Łącznie w rekrutacji złożono w siedzibie żłobka 33 
karty rekrutacyjne. 9 kwietnia na drzwiach żłobka została wywieszona 
lista dzieci przyjętych oraz lista dzieci oczekujących na miejsce w żłobku. 
Za nami już pierwsze zebranie organizacyjne z rodzicami oraz podpisanie 
umów z wszystkimi rodzicami dzieci przyjętych. We wrześniu przygodę 
ze żłobkiem rozpocznie 22 nowych dzieci z terenu gminy Gryfów oraz 
18 dzieci będzie nadal kontynuować uczęszczanie do placówki. W chwili 
obecnej na liście rezerwowej oczekuje na miejsce 11 dzieci. W dniach 
29-31 sierpnia planowane są w siedzibie żłobka zajęcia adaptacyjne nowo 
przyjętych dzieci wraz z rodzicami.

Jak zawsze serdecznie dziękujemy rodzicom naszych żłobkowiczów 
i przyjaciołom żłobka za wspieranie naszej działalności. Zapraszamy do 
śledzenia wszelkich nowinek z życia żłobka na facebook Żłobek Miejski 
Bajkowa Kraina w Gryfowie Śląskim.

Dyrektor Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim
Anna Zawisza-Paliwoda
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Po niedzielnym meczu w Radzimowie, który odbył się na stadionie w Siekierczynie, klub GKS „Gryf ” awansował do IV Ligii piłkarskiej zdoby-
wając 58 punktów i drugie miejsce w tabeli klasy okręgowej. Wyprzedził nas BKS Bolesławiec i obie te drużyny awansowały do IV Ligi Piłkarskiej.

Drużynę do awansu wprowadził duet trenerski Marcin Gąsiorowski i Mateusz Tyszkowski. Kierownikiem drużyny jest Piotr Pietruszewski a nad 
całością dowodził zarząd klubu w składzie: prezes Robert Romanowski, vice-prezes Piotr Szymaszek i Marcin Gąsiorowski, który jest trenerem, 
vice-prezesem zarządu klubu i jego sekretarzem. Bardzo gorąco gratuluję zawodnikom, trenerom, zarządowi, a także kibicom upragnionego awansu.  
Mam nadzieję, że GKS Gryf zadomowi się na dłużej w IV Lidze Piłkarskiej, tego wszystkim i sobie życzę.

Ze sportowym pozdrowieniem
Burmistrz Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik

Ponowny awans Gryfa do IV Ligi Piłkarskiej

Wesoła twórczość przedszkolaka 
Mamy ogromną przyjemność zaprezentowania kilku wybranych wier-

szy, autorstwa najmłodszych poetów z Przedszkola Publicznego w Gry-
fowie Ś1. Grupa Misie aby uczcić radosny pobyt w placówce, wspólnie 
ułożyła kilka wierszy. Pochwalimy się tymi, które opowiadają o czterech 
porach roku, w czasie których dzieci uczęszczały do przedszkola. Mamy 
nadzieje, że twórczość dziecięca spodoba się czytelnikom. 

Nauczyciele grupy: Wioletta Olszewska, Alicja Dyjak 

Piękna jesień Autorzy: Eliza, Maciek, Igor, Ewa, Oliwia, Olek 
I Liście z drzew spadają w lesie, 
to znaczy, że nadchodzi jesień
Czerwone, żółte, pomarańczowe, 
wszystkie są bardzo kolorowe. 

II Jesień jest piękna i kolorowa, 
słonko pomału się chowa za chmurki
i macha do dzieci i rudej wiewiórki. 

Była zima Autorzy: Nikola, Zuzia, Emil, Borys, Nadia, Andrzej 
I Była zima, mroźna, groźna. 
Padał śnieg, wszędzie biało dookoła 
na saneczkach jedzie bałwan, 
jedzie z górki, głośno woła. 

II Ulepimy dwa bałwanki 
porzucamy się śnieżkami.
Każdy zrobi coś fajnego, 
przyłącz do nas się kolego. 

III Ubierzemy dziś choinkę, 
każdy zrobi śmieszną minkę, 
Pod choinką będą prezenty, 
dzieciak będzie uśmiechnięty. 

IV Już wigilia, stół ubrany, 
bliskich, krewnych zapraszamy 
a w kieszeniach kasę mamy. 

Wiosna Autorzy: Marlena, Kamil. Zuzia, Tymek, Ania. Kamil 
I Była zima, przyszła wiosna, 
dużo słonka nam przyniosła. 
Ptaszki rano nam śpiewają, 
dobry humor zapowiadają. 

II Trawa pachnie już od rana, 
z daleka widać bociana.
 Kwiaty kwitną jak szalone, 
dzieci są zadowolone. 

III Witaj wiosno, malowana, 
cieszysz dzieci nie bałwana. 

Lato Autorzy: Kornel, Szymon, Wiktor, Maja, Blanka 
I Złote słonko mocno świeci, 
bawią się wesołe dzieci. 
Pszczółki nektar zabierają 
wkoło ula bzykają, 

II Motyl i mucha lata po łące, 
przygląda się kwiatom 
i ślicznej biedronce. 

III Zbliżają się wakacje i różne atrakcje, 
plecaki spakujemy nad morze pojedziemy.

IV Lato, lato kolorowe 
na przygody jest gotowe. 
Wszyscy cieszą się od rana, 
podróż będzie udana.

W tym składzie zdobyliśmy awans: Marcin Gąsiorowski, Michał Adamski, Dawid Król, Jakub Piejko, Grzegorz Romanowski, Tomasz Cieślik, 
Tomasz Herdzik, Tomasz Gandurski, Mariusz Malarowski, Bartosz Gola, Mateusz Tyszkowski, Mateusz Cichoń, Sebastian Soczyński, Michał Szra-
mowiat, Ryszard Serdeczny, Oskar Pietruszewski, Jędrzej Sczepański, Dawid Serdeczny, Aleksander Żołnowski, Dawid Pelc, Karol Pelc, Mateusz 
Kaliński, Marcin Kozań, Hubert Piejko, Jakub Sikorski.
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Mocni na 
czeskim zamku 

Rozpoczął się sezon na wycieczki. Zarząd Powiatu 
Lwóweckiego przyznał naszemu stowarzyszeniu dofinan-
sowanie do zadania „Turystyka górska jako forma rehabi-
litacji zdrowotnej osób niepełnosprawnych”. No to korzy-
stamy :) 

Trochę historii: 
Zamek Grabštejn góruje na skalistym wzgórzu nad 

miejscowością Chotyně koło Hrádka nad Nisą. Zwiedza-
nie zamku rozpoczęliśmy od jego dziedzińca. Podzam-
cze obsadzone jest pięknymi okazałymi roślinami m.in lawendą, szał-
wią i mnóstwem innych ziół. Od przesympatycznej pani przewodniczki 
dowiedzieliśmy się, że Zamek Grabstejn został założony w XIII wieku. 
W  okresie późniejszym był wielokrotnie przebudowywany, w wyniku 
czego zamek zmienił swój pierwotny charakter. Oprócz gotyckich pod-
ziemi zamkowych, są tu także warte obejrzenia pokoje w dwóch piętrach 
zamku urządzone przeważnie oryginalnymi meblami, obrazami i innymi 
dodatkami. Zamek Grabstejn ma ciekawy, surowy styl i wygląd. 

Nasza wspaniała, pierwsza 
w tym sezonie wycieczka

Zatrzymaliśmy się w oddychającej średniowieczną atmosferą restauracji 
zamkowej, na przysłowiową kawę i ciastko, a niektórzy na kiełbaskę z colą 
(patrz Łukasz). W punkcie informacyjnym można było zakupić pamiątki 
związane z zamkiem, co oczywiście zachwyciło wielu uczestników naszej 
wycieczki – (zwłaszcza Łukasza). Niektórzy czuli niedosyt atrakcji, więc 
udaliśmy się jeszcze naszym wesołym autobusem podziwiać Pańską Skałę 
– charakterystyczne wzgórze z wychodnią bazaltu, znajdujące się w okolicy 
Kamienickiego Szeniowa w Czechach. Niektórym z nas udało się wspiąć na 

ten dość wysoki szczyt i podziwiać przepiękne 
widoki z góry. Ci którzy nie dali rady, nie ża-
łują, bo najważniejsza jest atmosfera i przednie 
towarzystwo.

Wszystkim dziękujemy za świetny wypad. 
Tym, którzy nie pojechali z nami i żałują, mó-
wimy nic straconego, kolejna wycieczka już 
wkrótce. Zapisujcie się ! Zapraszamy! 

Oprac. Ewa Majchrowska
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W styczniowym numerze Kuriera Gryfowskiego zamieściliśmy fo-
torelację z podsumowania programu Opieka Wytchnieniowa edycja 
2021. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Mocni” we 
współpracy z Powiatem Lwóweckim, od sierpnia do grudnia 2021 re-
alizowało zadanie publiczne „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”. 
Było to pierwsze zadanie, którego realizacji podjęli się członkowie Sto-
warzyszenia „Mocni” w nowej siedzibie, czyli w budynku po byłej szkole 
podstawowej w Uboczu 169. Opieką wytchnieniową objęto 24 osoby nie-
pełnosprawne z terenu powiatu lwóweckiego zamieszkujące w gminach: 
Gryfów, Lwówek, Wleń, Lubomierz.

 Właśnie rusza kolejna edycja programu, również realizowana przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Mocni. Tym razem 
możemy objąć opieką 48 osób z terenu powiatu lwóweckiego. Obecnie 
do programu zgłosiły się już 42 osoby z powiatu lwóweckiego, w tym 20 
z gminy Gryfów Śląski.

Nabór do Programu 
„Opieka Wytchnieniowa” – Edycja 2022
Powiat Lwówecki   przystąpił do Programu   Ministerstwa Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej w   ramach Solidarnościowego Funduszu 
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 
2022 i pozyskał środki finansowe na świadczenie usług opieki wytchnie-
niowej w formie pobytu dziennego.

Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążenie członków rodzin lub 
opiekunów osób niepełnosprawnych z terenu powiatu lwóweckiego po-
przez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czaso-
wego zastępstwa. Celem Programu jest możliwość uzyskania doraźnej, 
czasowej pomocy w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej. 
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawują-
cych bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzecze-
niami równoważnymi.

Program ma zapewniać czasowe odciążenie od codziennych obowiąz-
ków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpo-
czynek i regenerację.

W bieżącym roku Powiat Lwówecki będzie miał do dyspozycji  
470 016,00 zł i planuje objąć pomocą następującą ilość osób:

zapewnienie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego 
dla co najmniej 48 osób niepełnosprawnych – w tym 40 osób z orzecze-
niem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 8 dzieci z orzecze-
niem o niepełnosprawności.

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usługi w formie nieodpłat-
nej opieki wytchnieniowej dziennej  proszone są o przedłożenie następu-
jących dokumentów:
1. Karta zgłoszenia 
2. Karta oceny stanu dziecka/ osoby niepełnosprawnej (wypełnia lekarz) 
3. Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych 
4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
5. Formularz danych osobowych 
6. Orzeczenie o niepełnosprawności 

Dokumenty można pobrać ze strony internetowej starostwa: 
https://powiatlwowecki.pl/?s=opieka+wytchnieniowa

 
Karty, oświadczenie i orzeczenie należy złożyć w następujący sposób:

• dostarczyć do siedziby   Powiatu Lwóweckiego w zaklejonej kopercie 
z  dopiskiem “Rekrutacja: Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022” (Sta-
rostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek 
Śląski) 
• wysłać poczta tradycyjną z dopiskiem na kopercie „Rekrutacja: Opie-
ka Wytchnieniowa – edycja 2022” na adres: Starostwo Powiatowege 
w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski. 

Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania li-
mitu miejsc.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty 
zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Powiatu Lwó-
weckiego, tel.  75 782 20 44, e-mail: b.wasilewska@powiatlwowecki.pl

Opieka wytchnieniowa w powiecie lwóweckim

Nauka języka polskiego
Od kwietnia w gryfowskiej bibliotece prowadzone są lekcje języka pol-

skiego dla Ukraińców. Zapoczątkowano je w Młyńsku 26 marca, wów-
czas mieścił się tam tymczasowy ośrodek pobytu uchodźców. Gryfowski 
Program Nauki Języka Polskiego jako Obcego to nie tylko gramatyka, 
leksyka, wymowa. To także sporo religioznawstwa oraz garść praktycznej 
wiedzy dotyczącej np. systemu opieki zdrowotnej. 

Zajęcia mają charakter interaktywny. Stara tablica ze Szkoły w Ubo-
czu świetnie wkomponowała się w klimat galerii, w której odbywają się 
lekcje. Nauczycielami – wolontariuszami w Gryfowie są Małgorzata 
Szczepańska i Mieczysław Gnach. Podobne grupy, z ramienia Powia-
towego Ośrodka Rozwoju Edukacji pracują również w Lwówku Śląskim.

M.

PODZIĘKOWANIA
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski składa bardzo serdeczne 

podziękowania za pięknie urządzony i pielęgnowany codziennie ogródek 
kwiatowo-krzewowy przy ul. Rzecznej u podnóża murów obronnych. 
Założył go i pielęgnuje osobiście pan Andrzej Puk mieszkający po są-
siedzku wraz z córkami Jolantą i Haliną. Stanowi on niewątpliwie ozdo-
bę tej okolicy. Mam nadzieję, że mur za tym ogrodzeniem będący w złym 
stanie technicznym doczeka się w przyszłym roku odbudowy.

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Olgierd Poniźnik



Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim otrzymał do-
finansowanie na zadanie pt. „Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim” realizowane 
w  ramach Programu rządowego INFRASTRUKTURA DOMÓW 
KULTURY, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwo-
wego funduszu celowego.

Wartość dofinansowania ze środków finansowych Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego wynosi 62.000,00 zł. Całkowita wartość za-
dania 77.500,00 zł.

W ramach zadania zakupiony zostanie zestaw sprzętu nagłaśniającego 
na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim 
niezbędny do prowadzenia efektywnej edukacji kulturowej i realizacji 
celów statutowych. Konieczność pozyskania sprzętu spowodowana jest 
zużyciem ponad 15-letniego i niekompletnego wyposażenia. Zakupione 
elementy będą stanowić zestaw z możliwością dalszej rozbudowy o do-
datkowe komponenty w przyszłości. Docelowo sprzęt będzie stanowił 
stacjonarne wyposażenie sali widowiskowej. Zostanie skomponowa-
ny z  opcją mobilności, by mógł służyć również organizacji wydarzeń 
w otwartej przestrzeni plenerowej. 

Termin wykonania zadania: od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 
2022 roku

Dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 
– państwowego funduszu celowego.

Dofinansowanie dla 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury


