Ferie zimowe w M-GOK
Ferie zimowe za nami... Co prawda bez śniegu i szaleństw na sankach, lecz na szczęście w naszym ośrodku kultury atrakcji jest zawsze pod dostatkiem.
Ostatnie dwa tygodnie upłynęły nam pod hasłem: AKTYWNE FERIE Z KULTURĄ. Dlaczego aktywne? Ponieważ każdy dzień spędzony w ośrodku
kultury powinien być wypełniony zdobywaniem nowych doświadczeń, a przede wszystkim świetną zabawą! Jak to zrobiliśmy? Podczas dwutygodniowych
ferii zimowych odbyły się wystrzałowe dni tematyczne. Każdy niósł ze sobą coś nowego i wyjątkowego: liczne atrakcje, ciekawe zajęcia, zabawy, konkursy
oraz imprezy. Aktywnym feriom otoczonym masą pozytywnej energii mówimy zdecydowane TAK!!!
Były wyciskające siódme poty warsztaty taneczne, zwariowany i emocjonujący dzień KIRIGAMI oraz dzień, w którym każde dziecko zmieniło się
w artystę –RYSUNEK BEZ TAJEMNIC i GIPSOMALOWANIE. Nie zapomnieliśmy oczywiście o zdrowiu – podczas tego dnia dzieci uczyły się podstawowych zasad poruszania w świecie CAPOEIRY. DZIEŃ Z HARMONIJKĄ przeniósł nas do bajecznego świata muzyki, którą od ponad 30 lat zajmuje się
Pan Włodek Zdziennicki. Wiele radości i sprawności manualnych dostarczyły warsztaty filcowania na sucho, oraz wyrobu biżuterii techniką kumihimo,
beading i decoupage. Wokalnie i muzycznie swoje zdolności pogłębiały dziewczęta z sekcji wokalnej oraz grupa „The Charmers” Swój dzień miały również
maluchy z Przedszkola Publicznego, które zawzięcie uczestniczyły w zabawach i konkursach przygotowanych przez instruktora
M-GOK. W przerwach między zabawami dzieci delektowały się słodkościami oraz wesoło bawiły się podczas zabawy tanecznej. Mimo braku zimy za
oknami, nudy nie było między nami !!!!
Anna Domino

Ferie w Świetlicy Środowiskowej
Podczas tegorocznych ferii zimowych dzieci
miały możliwość aktywnego spędzenia wolnego czasu w Świetlicy Środowiskowej z ramienia
działalności profilaktycznej Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim.
Oprócz zajęć plastycznych, muzycznych czy
też sportowych, odbyło się spotkanie wszystkich
Świetlic Środowiskowych naszej gminy tj. Krzewia Wielkiego, Rząsin, Ubocza, Wolbromowa
oraz Gryfowa Śląskiego. Uczestnicy spotkania,
a było ich niemal 60 osób, rozegrali turniej w „dwa
ognie”, grali w tenisa stołowego, wzięli udział w
zabawach ze śpiewem oraz różnorodnych zabawach ruchowych. Odbyła się zabawa karnawałowa z konkursami przy muzyce oraz zajęcia z p.
Kamilą Niebieszczańską – psycholog dziecięcym,
która rozmawiała z dziećmi na temat zdrowego
stylu odżywiania się i związanego z tym lepszego samopoczucia. Dzięki życzliwości Kościoła
Zielonoświątkowego, który ufundował produkty
do przyrządzania potraw, mogliśmy przyrządzać
pizzę, sałatkę owocową czy też pyszności z ciasta
francuskiego. Zapewnione mieliśmy również zimne napoje.
Niewątpliwie wielką atrakcją okazał się wyjazd
na lodowisko do Łagowa oraz pobyt w Mc Donaldzie. Podczas ferii zimowych odbyło się również
w świetlicy spotkanie w ramach realizacji projektu
unijnego p.n. „Polsko-niemieckie Centrum Spotkań i Informacji Oaza Zmysłów”. Goście z Niemiec oraz 30-ro dzieci z Polski wspólnie uczestni-
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czyli w rozgrywkach sportowych, które wywołały
wiele radości i dostarczyły wspaniałych przeżyć.
Po wysiłku fizycznym uczestnicy spotkania wzięli
udział w warsztatach lepienia z gliny, które przeprowadziła p. Anna Ochmann. Po wspólnym
obiedzie pożegnaliśmy naszych gości.
W przedostatni dzień ferii 12-osobowa grupa
dzieci ze świetlicy spędziła aktywnie dzień ucząc
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się jazdy na nartach w Świeradowie Zdroju. Godzinę wcześniej przeprowadzony zastał kurs języka niemieckiego Szkoły Językowej Profi-Akademia z Mirska. W czasie drogi powrotnej dzieci
zjadły obiad. Dziękuję wszystkim uczestnikom
ferii zimowych w Świetlicy Środowiskowej.
Marta Wilas – wychowawca

Odkleili się od komputerów
„Balem u Pippi” zakończyliśmy ferie w bibliotece. Przez dwa tygodnie działo się tyle, że trudno
to opisać w jednej skromnej notce. Tak więc zamieszczamy fotorelację, jako garść wspomnień
z szalonych zajęć w bibliotece i galerii ECKI.
Przyznajemy także medal Pani Joli Kuczyńskiej
za to, że wszystko tak wspaniale obmyśliła i zorganizowała. A także oczywiście za bombową kreację Pippi :) Dziękujemy wolontariuszom, którzy
wsparli nas swoją wiedzą i umiejętnościami: pani
Małgorzacie Szczepańskiej za przeprowadzenie
ciekawych zajęć logopedycznych, Halinie Kocjan
za pokaz fryzjerstwa i malowania twarzy, Mariuszowi Draganowi za to, że w stroju Koziołka Matołka dzielnie uczył dzieci segregacji śmieci.
Dziękujemy darczyńcom za artykuły biurowe,
maskotki, notesy, figurki, kwiaty i inne gadżety:
Marii Morawskiej, Beacie Kramarczyk, Małgorzacie Wnukowicz, Annie Żołubak, Justynie
Rusinek oraz za wsparcie finansowe: Halinie
Kuleszy i Małgorzacie Szczepańskiej.
Dziękujemy oczywiście dzieciom za udział.
Wysoka frekwencja, w czasach przyklejenia do
komputerów, to nasz wspólny sukces. Brawo!
M.

UBOCZE

Ferie w sołectwach

W Uboczu planowaliśmy spędzać czas w świecie śnieżnych fantazji.
Tegoroczne ferie nie uraczyły nas niestety śniegiem. To nie przeszkodziło
nam jednak w spędzaniu czasu w radosnych nastrojach.
Te wolne od nauki dni rozpoczęliśmy walentynkami. Były wesołe „tańce, hulanki i swawole” przeplatane oczywiście rozdawaniem serduszek
walentynkowych. Następne dni były również bardzo ciekawe i pasjonujące.
Zajęcia plastyczne, zagadki, quizy ,kalambury to tylko niektóre z licznych
atrakcji. Zwiedziliśmy najbliższą okolicę między innymi ruiny zamku
w Uboczu, a następnie wesoło bawiliśmy się przy ognisku piekąc kiełbaski.
Na zakończenie jak zawsze zabawa karnawałowa przy słodkim poczęstunku. Teraz tylko aby do wakacji!
Joanna Czerwiec

RZĄSINY

W trakcie ferii Koziołek Matołek zawędrował także do Rząsin i rozgościł
się w bibliotece na dobre. Dzieci zapoznały się z jego przygodami oglądając
filmy, a następnie śledząc na mapie ciekawe miejsca, w które zawitał.. Nie
zabrakło też wspólnych gier i zabaw na świeżym powietrzu. Odbyły się
m.in. przechodzenie po sznurku, gra w miasta, rzuty piłką do kosza ( w tej
konkurencji najlepszymi zawodnikami okazali się Paweł Chorzępa i Hubert
Kaczerewski). Pod koniec ferii przygotowywaliśmy się do balu zakończeniowego wykonując maski Koziołka Matołka.

Bal odbył się przy własnoręcznie zrobionych kanapkach i słodkim poczęstunku. Były konkursy, stroje i maski i świetna zabawa, jak na prawdziwy
koziołkowy bal przystało. Przy tej okazji chciałabym serdecznie podziękować Oli Ziemlewskiej oraz Sandrze Prorackiej za pomoc w pracach bibliotecznych.
Jadwiga Miłan
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Gryfów tańcem stoi, czyli zaprosili nas na show
Można by rzec, iż takiej frekwencji na imprezie nie pamiętają najstarsi górale. I nie ma
w tym ani grama przesady, bo podczas koncertu,
a tak naprawdę taneczno-muzycznego show, hala
sportowa przy gryfowskiej Szkole Podstawowej
pękała w szwach. Dyrektor Dariusz Zatoński
stwierdził, że było jakieś 500 osób, nam wydawało się, że o wiele więcej.
Co zwabiło tłumy gryfowian i okolicznych
gości, którzy 7 marca wypełnili szczelnie halę?
Przede wszystkim taniec. Następnie muzyka,
śpiew i... jeszcze raz taniec. Perfekcyjnie przygo-

4

towane przez nauczycieli SP, blisko trzygodzinne
show, składało się z występów grup tanecznych
począwszy od przedszkola, na parach klasy
mistrzowskiej kończąc. Występy taneczne przeplatały przeboje w wykonaniu Wesołych Nutek
a także jeszcze weselszych nauczycieli. Z ogromnym aplauzem publiczności spotkała się Beata
Wolar wykonująca piosenkę Danuty Rinn „Gdzie
ci mężczyźni” (oskar za kreację!) oraz Maciej
Styszyński, który świetnie wcielił się w postać
Andrzeja Rosiewicza.
Czego dostarczyły nam trzy godziny na spor-
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towej hali? Przede wszystkim ogromnej dawki
emocji, radości do łez i mnóstwa estetycznych
doznań. Co możemy zrobić? Podziękować za
zaproszenie, pogratulować wspaniałego przedsięwzięcia no i oczywiście życzyć kontynuacji
dzieła.
Bo to, co dobre, warto kontynuować. A że
w przyszłym roku widzowie mogą się nie zmieścić? Najwyżej dobuduje się kawałek hali. Ewentualnie można zrobić koncert w wielu odsłonach.
By wszyscy się zmieścili i wszyscy zobaczyli, jak
się tańczy i śpiewa w Gryfowie.
Redakcja

Dziękujemy za wyposażenie pracowni komputerowej
Mając w pamięci wspaniały klimat i niezatarte
sympatyczne wrażenia z koncertu, warto przypomnieć cele tego przedsięwzięcia.
Kierowała nami chęć podziękowania tym
wszystkim, którzy dzieląc się swoimi ciężko
zarobionymi pieniędzmi, pracą i zapałem, przyczynili się do „rewitalizacji” szkolnej pracowni
komputerowej, bez której nie można zrealizować
niektórych elementów programu nauczania we
współczesnej szkole.W sposób nie do końca
zamierzony ukazaliśmy wielkie zainteresowanie naszego gryfowskiego środowiska tańcem
towarzyskim i użytkowym, muzyką i aktorską
ekspresją. Tancerze, muzycy, aktorzy i prezenterzy z wielkim oddaniem przedstawili swoje pasje.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom koncertu za
to, że podzielili się z nami swoimi zamiłowaniami, które były dedykowane przyjaciołom szkoły.

Wszystkim Darczyńcom, zarówn instytucjonalnym jak i indywidualnym w imieniu całej
społeczności Szkoły Podstawowej serdecznie
dziękujemy:
➢ Rodzinie Państwa Pastuchów,
➢ Rodzinie Państwa Korpysów,
➢ Panu Olgierdowi Poniźnikowi
– Burmistrzowi MiG,
➢ Rodzinie Państwa Krasuckich
– Zakł. Piekarniczo-Cukierniczy,
➢ Pani Annie Domino,
➢ Rodzinie Państwa Sobocińskich
– Eko –Word Elektro Recykling,
➢ Rodzinie Państwa Matusewiczów
– Matusewicz Budowa Maszyn,
➢ Rodzinie Państwa Sawczaków
– Przedsiębiorstwo Handlowe,
➢ Rodzinie Państwa Niebieszczańskich
– Firma Abi-Pol,
➢ Rodzinie Państwa Horbaczów
– Piekarnia Cukiernia,
➢ Rodzinie Państwa Stanów
– Gradix,
➢ Rodzinie Państwa Rybskich,
➢ Panu Wiesławowi Meres
i Pani Monice Trojanowskiej
– Firma Mer-Eko,
➢ Panu Arturowi Tarazewiczowi
– firma Arnet – Studio mebli,
➢ Rodzinie Państwa Steców,
➢ Panu Bartoszowi Szydlakowi
– Salon Fryzjerski Diamante Lubań,

➢ Pani Bernadecie Drążek
– Studio Urody Laura,
➢ Panu Marcinowi Bartusiakowi
– Salon Masażu Taori Bolesławiec,
➢ Panu Michałowi Koniecznemu
– Oś. Szkoleniowo-Wypoczynkowy Złoty Sen,
➢ Panu Krzysztofowi Sienkiewiczowi
– Sawo Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe,
➢ Państwu Buczyńskim
– Restauracja-Pizzeria La Storia,
➢ Pani Belli Głowackiej,
➢ Panu Mirosławowi Natońskiemu,
➢ Panu Stanisławowi Domańskiemu.
Radnym naszego miasta w szczególności
Panu Robertowi Skrzypkowi, Panu Arkadiuszowi Cichoniowi, Małgorzacie Szczepańskiej,
Jerzemu Guzy, Bożenie Raubo, Urszuli Madze,
Marcie Wilas, Tadeuszowi Cenie.
Bardzo gorąco dziękujemy Prezydium Rady
Rodziców; Pani Małgorzacie Dereń, Małgorzacie Poprawie, Agnieszce Mielniczyn, Kamili
Wyżykowskiej, Ryszardowi Sułtanowskiemu.
oraz wszystkim zaangażowanym rodzicom.
Szczególne podziękowania kierujemy do Pana
Adama Domino za współprowadzenie koncertu
i za wielką pracę nad bardzo trudnym do realizacji na hali sportowej nagłośnieniem. Pan Adam
nieodpłatnie udostępnił i ustawił swój sprzęt, co
miało niebagatelny wpływ na wspólny sukces.
Dariusz Zatoński i Jadwiga Hawryluk

Odwieczny konflikt pokoleń trwa
Problem stary jak świat, ale wciąż aktualny.
Jak rozmawiać z młodymi ludźmi, żeby do nich
dotrzeć, nie zaszkodzić, a pomóc. Jak postępować, by się otworzyli, gdy coś złego się dzieje, by
wiedzieli, że zawsze jesteśmy po ich stronie?
Nasza młodzież – 15-20-latki – niby dorośli
a jeszcze dzieci. Jak komunikować się z nimi,
by nas zauważyli? Jakich granic nie należy przekraczać? Czego nigdy nie mówić i nie robić? Jak
uszanować odrębność, jednocześnie stawiając
warunki?
Młodzi ludzie czują się źle traktowani przez
rodziców. Rodzice tego nie rozumieją i widzą tylko informację zwrotną – to, jak strasznie zachowują się ich dzieci. Odwieczny konflikt pokoleń
– jak go załagodzić w dzisiejszych czasach?

Na te i inne pytania postarają się odpowiedzieć dwie młode (co ważne dla problemu) panie psycholog.

Zapraszamy wszystkich rodziców, dziadków oraz osoby współpracujące z młodzieżą
na spotkanie pod hasłem

„Małe dzieci – mały problem,
duże dzieci... większy,
czyli jak rozmawiać z nastolatkiem”

spotkanie odbędzie się 4 kwietnia o godz. 18.00
w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
w Gryfowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 20.
Rada Rodziców przy ZSOiZ
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Głosowanie odbędzie
się w następujących siedzibach Obwodowych
Komisji Wyborczych – lokalach wyborczych:

Wybory do Parlamentu
Europejskiego
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław
Komorowski zarządził na dzień 25 maja 2014 roku
(niedziela) wybory do Parlamentu Europejskiego
oraz określił tzw. „kalendarz wyborczy”. Przedstawiam Państwu wyciąg z tego „kalendarza” dotyczący
terminów wykonywania czynności wyborczych na
obszarze Gminy i Miasta Gryfów Śląski (cały tekst
Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zamieszczony jest w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej poz. 231):
➢ do 20 kwietnia 2014 r. – utworzenie odrębnego
obwodu głosowania w szpitalu w Gryfowie Śląskim
zarządzanym przez Powiatowe Centrum Zdrowia
Sp. z. o. o w Lwówku Śląskim.
➢ do 25 kwietnia 2014 r. – podanie do wiadomości
publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych
komisji wyborczych właściwych dla głosowania
korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych
do potrzeb osób niepełnosprawnych.
➢ do 2 maja 2014 r. – zgłaszanie kandydatów do
obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych.
➢ do 4 maja 2014 r. – powołanie przez Burmistrza
składów osobowych obwodowych komisji wyborczych,
– zgłaszanie Burmistrzowi przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowanie korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty
do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille`a.,
– sporządzenie spisów wyborców w Gminie i Mieście Gryfów Śląski.
➢ do 11 maja 2014 r. – składanie wniosków przez
wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do
spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie
głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu
na miejsce stałego zamieszkania,
– zgłaszanie Burmistrzowi przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania
w alfabecie Braille`a.
➢ do 15 maja 2014 r. – składanie wniosków o sporządzenie pełnomocnictwa do głosowania.
➢ do 20 maja 2014 r. – składanie wniosków przez
wyborców przebywających czasowo na obszarze
gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych
o dopisanie do spisu wyborców.
➢ w dniu 25 maja 2014 r. w godzinach od 7.00
do 21.00 – głosowanie.

Numer
Obwodu
Głosowania

Granice obwodu głosowania

1

Miasto Gryfów Śląski:
ulice: Cmentarna, Garbarska,
Kolejowa 1-19c, Kolejowa 41-66,
Lipowa, Młyńska 1-4c, Młyńska
16-37, Przedszkolaków, Rybna,
Szkolna, Uczniowska, Żeromskiego
Sołectwa: Krzewie Wielkie, Młyńsko

2

Miasto Gryfów Śląski:
ulice: Andersa, Floriańska, Garncarska,
Jeleniogórska 14-24, Kwiatowa, Lwowska, Malownicza, Osiedle Horyzont,
Osiedle 7 Dywizji, Parkowa, Partyzantów,
Spacerowa, Storczykowa, Tulipanowa,
Widokowa, Wiosenna, Zielona

3

Miasto Gryfów Śląski:
ulice: Akacjowa, Gliniana,
Jeleniogórska 7-9, Kolejowa 20-38a,
Krótka, Kusocińskiego, Lwówecka,
Młyńska 5-15a, Nad Stawami,
Oldzańska, Polna, Sienkiewicza,
Sikorskiego, Słoneczna,
Spółdzielcza, Spokojna,
Strzelnicza, Targowa, Wiśniowa

4
5
6

Miasto Gryfów Śląski:
ulice: Bankowa, Boczna,
Felczerska, Grodzka, Lubańska,
Łąkowa, Plac Kościelny, Rolna, Rynek,
Rzeczna, Rzepakowa, Sanatoryjna,
Wąska, Wojska Polskiego, Zakątek,
Za Kwisą, Zaułek, Źródlana
Sołectwa: Proszówka, Wieża
Sołectwa: Rząsiny, Wolbromów
Sołectwo: Ubocze

W odrębnym obwodzie głosowania nr 7
głosować będą tylko wyborcy, którzy w dniu
głosowania, mając prawa wyborcze będą przebywać w szpitalu w Gryfowie Śląskim przy
ul. Rzecznej 25.
W kolejnych wydaniach „Kuriera” będę
przekazywać Państwu bieżące informacje dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Rada Miejska przyjęła „Strategię...”
Na XXXIX sesji zwyczajnej w dniu 18 lutego
2014 roku Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski
przyjęła „Strategię Rozwoju Gminy i Miasta
Gryfów Śląski na lata 2014-2020”. Kilkumiesięczne prace dobiegły końca. Za ich wykonanie
bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy
uczestniczyli w warsztatach strategicznych (5
warsztatów – 101 osób), opracowali dokument
– zespół strategiczny (16 osób – 6 posiedzeń)
a także mieszkańcom zgłaszającym uwagi
i propozycje. Serdecznie dziękuję pracowni-
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kom Urzędu Gminy i Miasta oraz Gimnazjum
za przygotowanie logistyczne warsztatów
a w sposób szczególny Pani Alicji Kownackiej
– Dyrektor Gimnazjum – za udostępnienie sal
Gimnazjum, w których trwały bardzo owocne
prace nad „Strategią...”.
Szanowni Państwo!
Tekst „Strategii...” jest opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gryfów
Śląski w zakładce „Prawo lokalne”. Zachęcam
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Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej
Gimnazjum
sala gimnastyczna
ul. Uczniowska 11
Gryfów Śląski
Szkoła Podstawowa
ul. Uczniowska 17
Gryfów Śląski

Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury
ul. Kolejowa 33a
Gryfów Śląski

Urząd Gminy i Miasta
Ratusz – parter
ul. Rynek 1
Gryfów Śląski

Szkoła Podstawowa
w Rząsinach
Swietlica wiejska
w Uboczu

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
informuje, że wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie
wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę w
roku 2014 znajdują się na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz na stronie internetowej www.gryfow.pl
i www.bip.gryfow.pl na zakładce nieruchomości.
Państwa do lektury tego dokumentu. Mam
nadzieję, że będzie to dokument „żywy”, poddawany ciągłej analizie, ewaluacji, nie będzie
to dokument wypełniający półki. Zadania do
wykonania są szczytne, warte tego aby o nie
powalczyć, ponieważ każdy mieszkaniec naszej gminy i miasta chce żyć lepiej i dostatniej
w pięknej i czystej przestrzeni. Tego serdecznie
Państwu życzę.
Sekretarz Gminy Jerzy Andrzejczak

Promesy na odbudowę

25 lutego br. w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przedstawicielom 67 gmin i 12
powiatów wręczone zostały promesy z przeznaczeniem na inwestycje po powodziach i innych
klęskach żywiołowych. Wśród beneficjentów są
także samorządy z naszego regionu, w tym gmina
Gryfów Śląski.
Promesy powodziowe dla przedstawicieli samorządów, w tym burmistrza Gryfowa Śląskiego
Olgierda Poniźnika wręczał wiceminister Administracji i Cyfryzacji Stanisław Huskowski wraz
z wojewodą dolnośląskim Aleksandrem M. Skorupą i wicewojewodą Ewą Mańkowską. Pomoc udzielona została z rezerwy celowej budżetu państwa.

Wręczenie wspomnianych dotacji, to kontynuacja
pomocy udzielonej gminom i powiatom we wcześniejszych latach.
Gmina Gryfów Śląski otrzymała od polskiego
rządu dotacje w wysokości 1.000.000 zł. Pieniądze
te przeznaczone zostaną na trzy zadania. Będzie
to przebudowa ul. 7-Dywizji wraz z przebudową
kanalizacji deszczowej, przebudowa skarpy wraz
z częścią drogi gminnej przy ul. Zielonej oraz modernizacja gminnego traktu w Uboczu.
Aktualnie zlecono wykonanie dokumentacji na
przygotowanie tych zadań, przetarg zostanie ogłoszony w kwietniu.

KOMUNIKAT
O WYSTAWCE

Rewitalizacja parku

6 marca br. rozpoczęła się długo wyczekiwana
odnowa małej architektury w Parku Miejskim
im. Adama Mickiewicza w Gryfowie Śl. Głównym celem jest przywrócenie funkcji rekreacyjno-integracyjnej tego miejsca.
Niestety do tej pory park pozostawał mocno
zniszczony i niedoinwestowany. Były stare ławki
i kosze na śmieci, które nie dodawały estetyki
temu wyjątkowemu zakątkowi. Do tej degradacji
przyczyniły się także ostatnie powodzie, które
poczyniły ogromne spustoszenie również w obrębie samego parku. To ma się jednak zmienić.
– Park zyska 20 nowych ławek i koszy na
śmieci. Wybudowana zostanie nowa piaskownica
dla dzieci. Odtworzona zostanie część najbardziej
zniszczonych alejek, a także zostaną wykonane nowe nasadzenia drzew i krzewów – mówi
o przedsięwzięciu burmistrz Olgierd Poniźnik.
– Udrożniony zostanie także odpływ ze stawu, aby
obiekt ten nie stwarzał w przyszłości zagrożenia
powodziowego.

Obecna rewitalizacja parku to pierwsza część
zadania, które będzie postępować w miarę posiadanych przez gminę środków finansowych.
– Mam nadzieję, że dzięki tym zabiegom obraz naszego parku miejskiego wraz z nadejściem
kalendarzowej wiosny będzie cieszył oko i zachęcał do wypoczynku – dodaje Olgierd Poniźnik.
– Apelujemy tylko do wszystkich gryfowian, aby
uszanowali to, co tam zostanie zrobione, ponieważ
to wszystko jest przede wszystkim z myślą o nich
samych.
Całość zadania, na które składają się pieniądze
z budżetu gminy, jak i te pozyskane z zewnątrz to
w sumie blisko 50 tys. zł.
Odnowienie małej architektury w gryfowskim
Parku Miejskim to nie jedyne przedsięwzięcie
związane z miejscami o charakterze rekreacyjnym. Również w tym roku mają rozpocząć się
prace przy rewitalizacji podobnego obiektu przy
ul. Partyzantów, tzw. Patelni.
Artur Grabowski

Montaż nowych ławek i koszy na śmieci.

Sprzątanie parku przez młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śl.

Szanowni Mieszkańcy miasta Gryfowa
Śląskiego. Uprzejmie informuję, że na terenie
naszego miasta odbędzie się nieodpłatna akcja zbierania zbędnych przedmiotów i sprzętu
z gospodarstw domowych (sprzęt gospodarstwa
domowego, meble itp.).
I. Terminy od 22.04 – 24.04.2014 r.
1. ul. Kolejowa – plac przy TOTO
2. ul. Rybna – parking
3. ul. Żeromskiego – przy bloku nr 1
4. ul. W. Polskiego – plac naprzeciwko szkoły
5. ul. Strzelnicza 15, 15a – przy śmietnikach
II. Terminy od 24.04 – 28.04.2014 r.
6. ul. Partyzantów – przy nr budynku 49
(przy wejściu do parku)
7. ul. Partyzantów – przy budynku nr 36
8. Osiedle 7-ej Dywizji – parking
9. Osiedle Horyzont – plac
przy cmentarzu komunalnym
10. ul. Tulipanowa (ul. Storczykowa – skwer przy
zbiegu ulic)
III. Terminy od 28.04 – 30.04.2014 r.
11. ul. Lipowa – przy wejściu
na cmentarz parafialny
12. ul. Lwowska – plac
po byłym korcie tenisowym
13. ul. Lwowska – obok nr 2-4
14. ul. Sienkiewicza – przy zejściu do LIDL-a
15. ul. Młyńska – plac
przy byłej hurtowni spożywczej
IV. Terminy od 30.04 – 02.06.2014 r.
16. ul. Polna przy dworcu PKP
17. ul. Oldzańska / ul. Kusocińskiego – parking
18. ul. Rzeczna – przy Hörnerze
19. ul. Rzeczna - przy hotelowcu
20. ul. Szkolna – parking przy Orlik
Wywozem nie będą objęte gruz i inne podobne odpady, drobne śmieci, odpady niebezpieczne.
Odpady pozostawione po wyznaczonym
terminie nie będą odbierane!
Skorzystajcie Państwo z szansy pozbycia się
niepotrzebnych rzeczy i w podanym terminie
wrzucajcie je do specjalnie na ten okres ustawionych kontenerów. Biorąc udział w akcji uporządkujecie Państwo swoje lokale i posesje nie
ponosząc przy tym żadnych kosztów.
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śl.
Olgierd Poniźnik
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INFORMATOR POWIATOWY
„Reaguj na przemoc. Nie bądź obojętny”
Konferencja poświęcona problemom przemocy w rodzinie była pierw7 marca 2014 r. w Gryfowie Śląskim odbyła się konferencja zorganizowana przez Powiatowe Centrum Edukacji w Lwówku Śląskim i Miejsko- szym spotkaniem w tym temacie. Z uwagi na ważność tematu wszyscy
-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim nt. „Reaguj na uczestnicy konferencji podkreślili konieczność organizowania kolejnych
przemoc. Nie bądź obojętny”. Patronat honorowy nad konferencją objął spotkań z tego zakresu
Marcin Lampart
Olgierd Poniźnik – Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski.
Przemoc w rodzinie w wielu środowiskach nadal traktowana jest jako
temat upokarzający, a informacje o tym zjawisku nie opuszczają „czterech
ścian mieszkań”, w których często dochodzi do dramatów. Jednak od kilku
lat rzeczywistość w tym zakresie zmienia się. Państwo wprowadziło nowe
narzędzia prawne i procedury zmierzające do skuteczniejszej ochrony osób
dotkniętych przemocą w rodzinie.
W ramach konferencji przedstawiciele organów ścigania i wymiaru
sprawiedliwości /Policji, Prokuratury i Sądu/, omówili narzędzia prawne
i procedury, którymi się posługują w ściganiu i zwalczaniu przypadków
przemocy w rodzinie.
Przepisy prawne oraz procedurę „Niebieskiej Karty” przedstawił Komendant Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim Wojciech Czafurski.
Czynności prokuratora w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie omówiła Prokurator Prokuratury Rejonowej w Lwówku Śląskim Aneta
Kawka.
Rolę sądu w postępowaniu przygotowawczym i wykonawczym przedstawił Sędzia Sądu Rejonowego Roman Chorab.
Czynności kuratora sądowego w ramach realizacji procedury „Niebieskiej Karty” przybliżyła Kurator Sądowy Urszula Trudzińska.
Na zakończenie Rzecznik Prasowy Komendy Powiatowej Policji
w Lwówku Śląskim Mateusz Królak zwrócił wszystkim uwagę na problem
Dziecko jako ofiara przemocy w rodzinie.

Dyskretny urok termomodernizacji,
czyli historyczna inwestycja Powiatu Lwóweckiego

Termomodernizacja to termin odmieniany
przez przypadki podczas sesji powiatowych od
początku czwartej kadencji. Wiążą się z nią spore pieniądze. Określa się mianem największej
inwestycji w historii Powiatu. „Mózgiem” całej
operacji był Wicestarosta Lwówecki Zbigniew
Grześków, który monitorował ją z ramienia Zarządu od momentu audytu po rozliczenie. Z panem Wicestarostą rozmawiamy chcąc przybliżyć
szczegóły całego przedsięwzięcia, szczególnie, że
dotyczy ono gryfowskiej szkoły średniej.

– Jakie obiekty objęło to przedsięwzięcie?
– Dotyczy ono sześciu budynków administrowanych przez Powiat Lwówecki: trzy z nich
należą do Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Lwówku Śl., kolejny to, tak zwany,
budynek „starego szpitala” w Lwówku Śl oraz dwa
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budynki Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śl.
– Jakie kwoty zostały zaangażowane w ten projekt?
– Wartość całego projektu wynosi 8.903.198 zł,
w tym 5.011.692 zł to pożyczka, a 2.488.732 to dotacja ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
– Są dość wysokie.
– Tak, ale trzeba pamiętać, że termomodernizacja to nie tylko dostosowanie budynków,
o których mówiłem wcześniej, do wymogów cywilizacyjnych, ale tak naprawdę to również ich gruntowny remont. Wymienione zostały bowiem okna,
drzwi, instalacje CO. Założono solary, osuszono
i ocieplono sciany. Przy tej okazji załatwiono wiele
niezbędnych w tych budynkach napraw. Korzyści
są zarówno finansowe, jak i wizualne. Zakładamy,
że funkcjonowanie tych budynków po termomodernizacji będzie dużo tańsze.
– Jaki będzie efekt ekologiczny, bo on tutaj praprzyczyną wszystkich zdarzeń?
– Zakładano ograniczenie emisji dwutlenku
węgla 2070 Mg/rok. Tenże efekt ekologiczny możliwy będzie do określenia po pierwszym pełnym
roku funkcjonowania modernizowanych obiektów. Co należy jeszcze podkreślić – po osiągnięciu
zakładanego efektu mamy możliwość ubiegania
się o zwiększenie dotacji do wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, to znaczy do poziomu
4 milionów złotych.
– Jak wysoki jest w takim razie efekt ekonomiczny, który Państwo zakładacie?
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– W audytach jest ponad 700 tys/rok, tzw.
premii termomodernizacyjnej my z ostrożności
założyliśmy 360 tys/rok będzie to stanowiło ok.
50% kosztów obsługi pożyczki z NFOŚiGW Dodam jeszcze, że termomodernizacja zrealizowana
w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych
w Lwówku Śl. jest jednocześnie wkładem własnym
inwestycji dostosowania ciągów komunikacyjnych
do potrzeb osób niepełnosprawnych o wartości 1,1
miliona zł, która finansowana jest przez UM Województwa Dolnośląskiego ze środków PFRON)
Zakończenie jej planujemy na październik 2014.
– Termomodernizacja w kontekście Gryfów
Śl. to działania znacznie podnoszące standard
obu budynków Zespołu szkół Ogólnokształcących i Zawodowych.
– Rzeczywiście, budynki te zyskały sporo.
Zewnętrznie już całkiem atrakcyjne, przeszły
sporą modernizację wewnątrz. Przede wszystkim,
niezależnie od tego, że zima była łagodna, zostały
maksymalnie docieplone. W obu wymieniono piece. Szczególnie odczuwalne jest to w budynku na
ulicy Wojska Polskiego, gdzie tradycyjne ogrzewanie węglowe wymieniono na gazowe. Podkreślają
to zarówno nauczyciele, jak i uczniowie – jest
tam ciepło w każdym, można powiedzieć, zakamarku. Rekuperatory sprzyjają lepszej wentylacji.
W sposób znaczący zmieniły się na lepsze warunki pracy. W takim otoczeniu z pewnością lepiej
przyswaja się wiedzę.
– To bardzo cieszy rodziców uczniów. Dziękuję za
rozmowę. Rozmawiała Marzena Wojciechowska.

Lewe przeglądy fikcyjne bezpieczeństwo
na drodze

Policjanci Zespołu dw. z Przestępczością
Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji
w Lwówku Śląskim zatrzymali diagnostę który
dopuścił do ruchu pojazd pomimo, iż stwarzał
on realne zagrożenie na drodze.
A zaczęło się od kontroli drogowej pojazdu
przeprowadzonej przez policjantów Ogniwa
Ruchu Drogowego. Funkcjonariusze ci nie tylko
kontrolują prędkość pojazdów na drodze, ale
bardzo dokładnie przyglądają się także stanowi technicznemu poruszających się pojazdów.
Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, iż pojazd
który ma usterki techniczne stanowi zagrożenie
na drodze. I tak też było 11 lutego 2014. Policjanci zatrzymali do kontroli dostawczego Forda
Transita. W trakcie kontroli stan techniczny pojazdu zwrócił uwagę funkcjonariuszy. Poważne,
widoczne usterki dyskwalifikowały go do dalszej
jazdy. Ale największe zdziwienie policjantów

było gdy dowiedzieli się, iż pojazd ten przed
chwilą wyjechał z przeglądu technicznego w jednej ze stacji diagnostycznych na terenie powiatu
lwóweckiego.
Wykonane przez policjantów zwalczających
przestępczość gospodarczą czynności procesowe doprowadziły do zatrzymania diagnosty,
który został osadzony w policyjnym areszcie.
Sprawdzana jest także wszelka dokumentacja
prowadzona na tej stacji. Zabezpieczone zostały
komputery oraz dokumenty. Sprawa znajdzie
swój finał w Sądzie.
Policjanci Komendy Powiatowej Policji
w Lwówku Śląskim, w trosce o bezpieczeństwo
w ruchu drogowym dokładniej przyjrzą się
działalności stacji diagnostycznych na terenie
powiatu, w szczególności będą kontrolować stan
techniczny pojazdów wyjeżdżających po przeglądach z tych stacji.

Sprawca zatrzymany,
łańcuszek odzyskano

Policjanci Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim zatrzymali dwóch mężczyzn którzy ukradli
złoty łańcuszek jednej z uczennic gryfowskiej
szkoły
Do zdarzenia doszło na terenie szkoły w Gryfowie Śląskim. Sprawca – 25 letni mieszkaniec

Gryfowa Śl. – w trakcie przerwy lekcyjnej podszedł do jednej z uczennic i zerwał jej z szyi złoty
łańcuszek z wisiorkiem. Dziewczyna natychmiast
poinformowała o tym policję.
Działania gryfowskich policjantów doprowadziły do zatrzymania 19 letniego mieszkańca
Gryfowa Śl. który usiłował sprzedać skradziony
łańcuszek w lokalnym lombardzie. Jak się okazało
otrzymał go chwilę przed, od mężczyzny który go
właśnie ukradł.
Łańcuszek wraz z wisiorkiem wartym około
700 zł został odzyskany i przekazany właścicielce.
Sprawcy zostali zatrzymani i osadzeni w policyjnym areszcie, grozi im sprawa w Sądzie oraz kara
pozbawienia wolności do lat 5.
Oficer Prasowy KPP Lwówek Śląski
st.asp. Mateusz Królak

PODZIĘKOWANIE

Serdecznie dziękujemy
Wszystkim,
za przekazanie 1% z podatku
na rzecz naszego syna Adriana
wdzięczni rodzice
Małgorzata i Tomasz Dróżdż

Chuligan i gwoździe

Coraz modniejsze ostatnio staje się w Gryfowie
bieganie. Biegają starsi i młodsi, indywidualnie
i grupkami, dla zdrowia, kondycji, relaksu. Ruch
na świeżym powietrzu wydawać by się mogło ma
same plusy i aż trudno uwierzyć, że z powodu czyjejś chorej wyobraźni może być niebezpieczny.
A że może i to bardzo, przekonały się ostatnio
dwie gryfowskie biegaczki, które bladym świtem,
jak zwykle pokonywały radośnie tę trasę. Miejsce akcji – droga za Cmentarzem Komunalnym
w kierunku Nowej Świdnicy. Niestety, zamiast
naładować akumulatory energią poranka, najadły
się strachu i bólu. Ktoś bowiem postanowił na tej
uczęszczanej przede wszystkim przez biegaczy,
rowerzystów i motocyklistów drodze, porozrzucać
pułapki – metalowe listewki z ponabijanymi dwucentymetrowymi gwoździami. Ten ktoś zadał sobie

wiele trudu i poświęcił wiele czasu na wykonanie
swojego makabrycznego dzieła.
Niniejszym chcemy ostrzec wszystkich użytkowników tej drogi, by uważniej patrzyli pod nogi,
a dowcipnisia (mamy jednego na oku) poinformować, że swoimi nieodpowiedzialnymi żartami
stwarza ogromne niebezpieczeństwo dla ludzkiego
zdrowia, a nawet życia.
Chcemy go także poinformować, że w kontekście prawa karnego jest on chuliganem, a czyn,
którego się dopuścił, kwalifikuje się jako występek
chuligański, ścigany z mocy prawa i srogo karany
przez sąd.
Występkiem o charakterze chuligańskim jest występek polegający na umyślnym zamachu na zdrowie, na wolność, na cześć lub nietykalność cielesną,
na bezpieczeństwo powszechne, na działalność insty-

tucji państwowych lub samorządu terytorialnego, na
porządek publiczny, albo na umyślnym niszczeniu,
uszkodzeniu lub czynieniu niezdatną do użytku
cudzej rzeczy, jeżeli sprawca działa publicznie i bez
powodu albo z oczywiście błahego powodu, okazując
przez to rażące lekceważenie porządku prawnego
(art. 115 § 21 Kodeksu karnego).
Red.
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Co słychać w Gryfie?
Już niebawem przed nami kolejne piłkarskie
emocje. GKS Gryf Gryfów Śląski przystępuje do
rundy wiosennej jako lider pierwszej grupy jeleniogórskiej klasy A. W pierwszej kolejce rundy
wiosennej (23.03.2014 r. o godzinie 15:00) na Stadionie Miejskim im. Noela Wolnego w Gryfowie
Śląskim Gryf podejmie Kwisę Świeradów-Zdrój
– gorąco zapraszamy kibiców Gryfa, mieszkańców gminy i miasta Gryfów Śląski, rodziny
z dziećmi – po niedzielnym obiedzie to doskonała okazja do odpoczynku i przeżycia sportowych emocji. Od marca do czerwca Gryfowianie
będą starali utrzymać się na pierwszym miejscu
i przypieczętować sezon awansem do „okręgówki”. Na potknięcia zespołu z Gryfowa liczą drużyny Orła Wojcieszów oraz Lechii Piechowice, które czają się tuż za naszymi plecami. Gryf standardowo jest w trakcie okresu przygotowawczego.
Treningi i sparingi mają wprowadzić gryfowskich
piłkarzy w rytm meczowy przed zbliżającymi
się rozgrywkami. Pierwszy sparing rozegrano w
Mirsku (9.02.2014) z drugim zespołem Włók-

niarza – spotkanie zakończyło
się remisem 3:3. Tydzień później
Gryf w Zgorzelcu zmierzył się z
Orlikami Węgliniec i nie dał im
najmniejszych szans, łatwo wygrywając 4:0. Następny sparing
to mecz w Leśnej z tamtejszym
Włókniarzem (22.02.2014).
Niestety, wynik 8:4 dla Leśnej
pokazał, że Gryf mający aspiracje
do „okręgówki”, musi się jeszcze
wiele nauczyć. Pierwszego marca
gryfowianie pojechali do Lwówka
Śląskiego na mecz z Czarnymi. Wygrana z nimi
pozwoliłaby odzyskać humory po porażce w Leśnej i tak też się stało. Gryf pokonał „odwiecznych
powiatowych rywali” 4:3 i pokazał, że jak chce,
to potrafi. Ósmego marca Gryf w Jeżowie zagra
z tamtejszym Lotnikiem, a piętnastego marca
rywalem Gryfa wstępnie ma być GKS Warta
Bolesławiecka. Miejmy nadzieję, że sparingi z
mocnymi rywalami pozwolą Gryfowianom na-

Aktualna tabela ligowa

prawić błędy w grze i wyciągnąć wnioski. Warto
również wspomnieć o drużynie juniorów, którą
poprowadzi trener kadry seniorów – pan Zygfryd
Borkowski. Okres przygotowawczy gryfowskiej
młodzieży rozpoczęto 18.02.2014 r. – początkowo treningi odbywały się w hali sportowej, a teraz
juniorzy trenują już na stadionie. Nowy trener,
kilka nowych twarzy w zespole, dobra atmosfera oraz chęć walki – dzięki temu juniorzy Gryfa
będą mogli odbić się od dna tabeli, co jest ich
głównym celem na wiosenne rozgrywki. Mile widziani są chłopcy urodzeni w latach 1995-1999,
których pasją jest piłka nożna – serdecznie zapraszamy Was na treningi – przyjdźcie i zobaczcie,
że każdy ma szansę grać w Gryfie! Zapraszamy na
naszą stronę internetową gryfgryfow.futbolowo.
pl oraz na nasz fanpage na facebook’u
Paweł Zatoński

Kurier Gryfowski

Najbliższe spotkania

15. kolejka 2014-03-30 Nysa Wolbromek – GKS Gryf Gryfów Śląski, godz. 11:00
16. kolejka 2014-04-06 GKS Gryf Gryfów Śląski – Olimpia II Kowary, godz. 11:00
17. kolejka 2014-04-13 Pagaz Krzeszów – GKS Gryf Gryfów Śląski, godz. 11:00
18. kolejka 2014-04-19 GKS Gryf Gryfów Śląski – Czarni Przedwojów, godz.11:00
19. kolejka 2014-04-27 KS Łomnica – GKS Gryf Gryfów Śląski, godz. 11:00
20. kolejka 2014-05-04 GKS Gryf Gryfów Śląski – Orzeł Mysłakowice, godz. 11:00
21. kolejka 2014-05-11 Piast Bolków – GKS Gryf Gryfów Śląski, godz. 11:00
22. kolejka 2014-05-18 GKS Gryf Gryfów Śląski – Woskar Szklarska Poręba, godz 11:00
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Rowerowy taniec czas zacząć!
Powoli mija piękna i bezśnieżna zima i choć już widać przemykających tu i ówdzie rowerzystów, korzystających z efektu cieplarnianego zmiany klimatu. Nasze Gryfowskie Towarzystwo Cyklistyczne rozpocznie swój sezon 23 marca 2014 roku – jak zawsze
w niedzielę, jak zawsze z gryfowskiego rynku i jak zawsze o godzinie 10.00. Pojedziemy dla relaksu, by przyzwyczaić dolne części ciała
do rowerowych siodełek i sprawdzić naszą kondycję.
23 marca pojedziemy trasą nazwaną na cześć naszego sympatycznego sponsora „Słoneczna droga z BGŻ-tem” – z Gryfowa
Śląskiego w kierunku wsi Ubocze do Olesznej Podgórskiej. Wjedziemy do Lubomierza, by udać się przez Chmieleń do Młyńska.
Z Młyńska pojedziemy do Proszówki i skręcimy do Mirska. Dalej przez Brzeziniec, Karłowiec, Wieżę wrócimy do Gryfowa.
W niedzielę 30 marca, nasze towarzystwo zaprasza na wycieczkę rowerową pt. „Szlakiem Dragonów Pruskich”. Udamy się
w kierunku Lubomierza przez Pławną, Mojesz i Lwówek Śląski. Pojedziemy przez Płóczki do Nagórza gdzie dawno, dawno temu
stacjonowali w gotowości bojowej wspomniani wyżej dragoni. Odwiedzimy naszych przyjaciół w Nagórzu, potem przez leśne dukty
pomkniemy do Ubocza, by wrócić do Gryfowa Śląskiego.
Wszystkich chętnych zapraszamy do wspólnych rowerowych szaleństw, oczywiście w granicach rozsądku. Każdy uczestnik jedzie
na własną odpowiedzialność, wymagane są kaski i sprawne hamulce. Z rowerowym pozdrowieniem
Jan Wysopal
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„Inki” i „Żbika” przywracanie do świadomości społecznej

W moim gabinecie, w którym prowadzę zajęcia
z języka niemieckiego, obok wyrysowanych ołówkiem portretów Johanna Wolfganga Goethego,
Friedricha Schillera i tabeli z końcówkami przymiotnika po rodzajniku określonym, wisi duże
zdjęcie „Inki”, czyli Danuty Siedzikówny. Wobec
tego zestawu raczej niewielu przechodzi obojętnie.
Inka była sanitariuszką 5. Wileńskiej Brygady
AK. Po absurdalnym śledztwie, w trakcie którego
brutalnie przesłuchiwana, katowana dziewczyna
nie wydała kolegów, komunistyczny sąd skazał ją
na karę śmierci przez rozstrzelanie.
Rzeczony plakat jest częścią większego zdjęcia (prezentujemy je powyżej), na którym widać
Inkę w towarzystwie żołnierzy majora „Łupaszki”.
Dziewczyna ma może 16 lat.
Kiedy moi uczniowie za bardzo marudzą,
proszę, aby spojrzeli na Inkę. Patrzą tak na siebie
przez chwilę. Zazwyczaj wystarczy, żebym o Ince
powiedziała tylko trochę. Zazwyczaj nie dochodzę
nawet do tego, że w ostatnim grypsie do babci napisała „Jest mi smutno, że muszę umierać. Powiedzcie
babci, że zachowałam się jak trzeba.” Zazwyczaj
proporcje zostają przywrócone. Tak więc nieco
nieświadomie od jakiegoś czasu przywracam „wyklętą” Inkę społeczności gryfowskiej szkoły.
Losy żołnierzy wyklętych są porażające. Mnóstwo podobnych elementów biografii – absurdalne
śledztwo – wiadomy wyrok. Młody wiek. Twarze
na zdjęciach, na których widać młodzieńczą brawurę, pewność, że nie ma rzeczy niemożliwych.
Kiedy gryfowianka, pani Alicja Kamińska
przyszła do naszej redakcji z informacją, że właśnie

por. Roman Groński „Żbik”
jej rodzina dostała wiadomość z IPN i ustalono
dzięki badaniom DNA miejsce pochówku jej wujka – Romana Grońskiego ps. „Żbik”, zaczęłyśmy
przeglądać nieliczne przyniesione przez nią zdjęcia.
Jest. Zawadiacki uśmiech, pewność siebie, wyraziste oczy. Pani Ala niewiele może nam o „Żbiku” po-

Drugi od lewej por. Roman Groński „Żbik”
wiedzieć. Do niedawna był to temat tabu. Coś jako
dziecko słyszała o „Zaporze”. Nie mówiło się o tym
głośno. Dzisiaj chciałaby tylko przywrócić pamięć
o wujku. Skoro już wiadomo, gdzie spoczywa. Co
niniejszym czynimy z nieukrywaną satysfakcją.
Porucznik Roman GROŃSKI, syn Konstantego i Janiny z Ciechońskich, urodził się 28 lutego
1926 r. w Kraśniku. Od listopada 1943 roku ukrywał się, obawiając wywózki na roboty do Niemiec.
W marcu 1944 nawiązał kontakt z Hieronimem
Dekutowskim „Zaporą”, wstąpił do jego oddziału,
otrzymując przydział do patrolu Januarego Rusena
„Kordiana". Przyjął pseudonim „Żbik”. Uczestniczył w pięciu akcjach na transporty niemieckie. Po
wejściu Rosjan w Lubelskie, stosując się do rozkazu
„Zapory”, wrócił do Kraśnika, ale już w lipcu 1945
ponownie się u niego zameldował. Uczestniczył
w wielu akcjach bojowych przeciw komunistycznemu aparatowi bezpieczeństwa, m.in. wspólnie ze
Zbigniewem Sochackim odbił ze szpitala pilnowanego przez milicjantów rannego żołnierza oddziału
„Opała” – Henryka Pałkę, ps. „Modrzew”. W styczniu 1947 „Zapora" mianował go dowódcą jednego

z pododdziałów. Nie ujawnił się w amnestii 1947.
Wspólnie z „Zaporą” podjął próbę wyjazdu na Zachód. 16 września 1947 r został podstępnie aresztowany przez UB w Nysie wraz z innymi żołnierzami.
Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie 15 listopada
1948 skazał wszystkich na karę śmierci.
Wyroki na majora Hieronima Dekutowskiego
„Zaporę” i sześciu żołnierzy z jego zgrupowania
zapadły w listopadzie 1948 r. Wykonano je 7 marca
1949 r. w piwnicy mokotowskiego więzienia. Według protokołów wykonania wyroku, egzekucję
zaczęto o godz. 19.00 od majora „Zapory”. Po nim
kolejno w odstępach 5-minutowych od strzałów w
tył głowy ginęli: Stanisław Łukasik „Ryś”, Roman
Groński „Żbik”, Edmund Tudruj „Mundek”, Tadeusz Pelak „Junak”, Arkadiusz Wasilewski „Biały”,
Jerzy Miatkowski „Zawada”.
15 listopada 2007 r., w 59. rocznicę skazania
przez WSR w Warszawie na karę śmierci siedmiu
„Żołnierzy Wyklętych”, Prezydent RP Lech Kaczyński nadał im pośmiertnie Ordery Odrodzenia
Polski.
Małgorzata Szczepańska

W hołdzie dowódcy i jego podkomendnym zamordowanym
przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa w więzieniu
mokotowskim w warszawie w dniu 7 marca 1949 r. za walkę
o niepodległość ojczyzny na podstawie wyroku wojskowego
sądu rejonowego w warszawie z dnia 15 listopada 1948 r.
Ten wyrok unieważnił sąd warszawskiego okręgu wojskowego
w warszawie orzeczeniem z dnia 10 grudnia 1992 r. oraz 30 listopada 1995 r.
(tak brzmi napis na pomniku w Lublinie poświęconym „żołnierzom wyklętym”. Pani Alicja Kamińska
zastanawia się, czy w Gryfowie nie można by umieścić choćby małej tablicy pamiątkowej)
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W SP w Gryfowie
W SP w Uboczu
Złe moce atakują
Nawiązując do artykułu pana Marka Baszaka pt; „Atak Złych Mocy w Uboczu” z Kuriera
Gryfowskiego nr 2 (230) XXIV luty 2014 pragnę
dodać, że Złe Moce działają również na terenie
szkoły podstawowej. Bardzo smakują im drewniane deski, które znikają z ławek otaczających
boisko szkolne oraz metalowe pręty z ogrodzenia. Czy znajdzie się bohater, który je pokona?
Bawimy się

Bawimy się

Walentynkowo
14 lutego samorząd uczniowski z panią Alicją
Kuźniarz zorganizował pocztę walentynkową.
Uczniowie mogli wykonać i podarować w tym
dniu ulubionej osobie własnoręcznie wykonaną
„walentynkę”. Piękne serduszka były wrzucane
przez kilka godzin lekcyjnych do specjalnej
skrzyni, a następnie na spotkaniu wszystkich
w auli rozdawane. Niektórzy otrzymali nawet kilka. Zabawę uświetnił występ taneczny dziewcząt
z klasy V i VI oraz piosenka Ani Niebieszczańskiej.
Kobietkowo
30 września obchodziliśmy Dzień Chłopca,
a 7 i 10 marca w klasach odbyły się klasowe
uroczystości z okazji Dnia Kobiet. Chłopcy
przygotowali prezenty i życzenia dla koleżanek,
a rodzice słodki poczęstunek.

Wytężamy szare komórki
6 marca wytypowani uczniowie z klas IV-VI brali udział w Ogólnopolskim Konkursie
Ekologicznym „Eko-Planeta 2014”. Celem
konkursu jest upowszechnienie wiedzy o ochronie środowiska i zagrożeniach wynikających
z rozwoju gospodarczego, aktywizacja miłośników ojczystej przyrody poprzez prezentowanie
i honorowanie ich osiągnięć, poszerzenie wiedzy
o przyrodzie Polski. Uczestnicy rozwiązywali 30
zadaniowy test oraz opisywali zadanie związane
z ochroną środowiska wodnego. Karty odpowiedzi zostały wysłane do organizatora, a wyniki
będą pod koniec maja. Życzymy samych sukcesów.
Alicja Celejowska

W Gimnazjum
Daleko i jeszcze dalej…
13 marca, a więc tuż przed feriami zimowymi, uczniowie naszego gimnazjum mieli niepowtarzalną okazję zobaczyć na wspaniałych
slajdach odległy zakątek świata. Było to możliwe
dzięki pani Kamili Kunkiewicz, absolwentce
naszej szkoły, obecnie studentce Uniwersytetu
Wrocławskiego, która spotkała się z młodzieżą,
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opowiedziała o swojej wyprawie na Kamczatkę
i pokazała wiele niezwykłych zdjęć.
Pani Kamila interesująco opowiadała o samej
wyprawie, unikalnych wulkanicznych krajobrazach, trudach podróżowania, ale także satysfakcji, jaką daje pokonanie własnych słabości
i czas spędzony z grupą przyjaciół. Po spotkaniu
uczniowie podziękowali prelegentce brawami
i kwiatami.
Bardzo dziękujemy pani Kamili Kunkiewicz
za poświęcony czas i obietnicę rychłego spotkaEwa Górak
nia.
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Wspomnienie Sybiru
W ramach realizowanego w gimnazjum programu dotyczącego gospodarki odpadami odbył się
konkurs plastyczny, który wygrała Adrianna Puzyniak uczennica klasy II c. Miejsce drugie zajęła
Julia Boska z klasy IIa, a trzecie Kornelia Ryczkowska z II a i Iwona Matyja z II d. Najlepsze prace zostaną wyeksponowane w bibliotece szkolnej.
Ewa Górak
ciąg dalszy wieści z gimnazjum na następnej stronie

Jedyny taki bal
15 lutego w Centrum Kulturalnym w Uboczu odbył się Bal Gimnazjalny
2014. Rozpoczął się on tradycyjnie polonezem, do którego trzecioklasistów
przygotował Krzysztof Złocik. Bal otworzyłą dyrektor Alicja Kownacka,
która życzyła młodzieży miłej zabawy. W imieniu młodzieży głos zabrali:
Aleksandra Dubaniewicz i Marcel Podobyćko, którzy podziękowali nauczycielom za trud włożony w edukację wszystkich trzecioklasistów, a na ręce
dyrektor Kownackiej wręczyli kwiaty.
W imieniu rodziców głos zabrała Marta Krawczyk, która podziękowała
za trud wychowania i zaangażowanie nauczycieli w proces edukacyjny ich
dzieci, a przedstawiciele młodzieży wręczyli wychowawcom klas wiązanki kwiatów. Po części oficjalnej, rozpoczęła się zabawa. W trakcie jednej
z przerw w zabawie odbył się pokaz tańca, w którym wystąpił uczeń klasy
trzeciej naszej szkoły Wojciech Trocewicz wraz z partnerką.
Pod koniec Balu Gimnazjalnego grono pedagogiczne uczestniczące
w zabawie, wybrało króla i królową balu. Zaszczytne tytuły otrzymali: Natalia Barszczewska z 3a i Gracjan Bałut z 3b.

Niezapominajki
na Dzień Kobiet
Lidia Geringer de Oedenberg jak co roku organizuje akcję z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, w którą zaangażuje się wiele osób – asystenci,
przyjaciele, wolontariusze, aktywiści organizacji społecznych, politycznych,
studenci i emeryci. Przez wiele lat paniom rozdawane były czerwone róże.
W tym roku wszyscy społecznicy wręczali kobietom w dniu ich święta
torebki z nasionami błękitnych niezapominajek wraz z okolicznościową,
świąteczną wizytówką.
Akcja 8 marca od wielu lat odbywa się także w Gryfowie Śląskim. Gryfowiankom niezapominajki wręczano w szkołach, urzędach, instytucjach,
sklepach i na ulicach. Zadania tego podjęli się uczniowie 3 klasy Technikum
Informatycznego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im.
Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim: Daniel Dobrowolski, Bartosz Bigdowski, Leonard Czernia oraz Andrzej Murawicki pod wodzą nauczyciela
historii Mieczysława Gnacha.
Rozdano 500 torebek niezapominajek, które zakwitną pięknym błękitem na drugi rok po posianiu.
To jedna z wielu dziedzin współpracy gryfowian z europosłanką. Lidia
Geringer de Oedenberg m.i n. obejmowała patronaty nad przedsięwzięciami edukacyjnymi oraz wielokrotnie sponsorowała nagrody w konkursach
unijnych w tym wyjazdy do Parlamentu Europejskiego. W lipcu ubiegłego
roku z wyjazdu skorzystały uczennice ZSOiZ Justyna Więcewicz i Magdalena Kostrzewa. Ich pełną niespodzianek wycieczkę do Brukseli opisaliśmy w
październikowym numerze Kuriera z 2013 r.
Red.
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Dzień Kobiet w Rząsinach
Młode, acz prężnie działające Stowarzyszenie Klub Seniora w Rząsinach zorganizowało kolejną udaną imprezę dla mieszkańców wsi. 9 marca,
w rząsińskim klubie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet.
Organizatorzy zadbali zarówno o artystyczną, jak i kulinarną stronę przedsięwzięcia. W pigułce przedstawiono genezę Dnia Kobiet oraz zaprezentowano część artystyczną, w której młodzież z Rząsin przedstawiła montaż
wierszy, Aneta Okulska i Anna Woźniak dały występ wokalny, a zespół
Rząsinianki za pomocą swoich radosnych przebojów, jak zwykle stworzył
wspaniałą, biesiadną atmosferę.
Miłym akcentem było wręczenie czerwonych róż wszystkim obecnym
na spotkaniu paniom. Wręczenia kwiatów dokonał wybrany spośród męskiego grona pan Paweł Jaworski. Wszystkich zebranych zachwycił wspaniały tort zamówiony na te okazję przez panią prezes. Na stołach aż ciasno
było od przysmaków, własnoręcznie przygotowanych przez członków
Stowarzyszenia. Przy tych wszystkich pysznościach, muzyce i ogniu wesoło
palącym się w kominku biesiada z okazji Dnia Kobiet trwała do późnych
godzin wieczornych.
Dorota Proracka

Farbowane wnuki
dzwonią tylko raz

Babciu, babciu! Jestem na komendzie, chcą mnie zamknąć. Za co wnusiu?!
Miałem wypadek samochodowy i potrzebuję pieniędzy. Jak to jechałeś samochodem? Przecież nie masz prawa jazdy? No właśnie! A jak masz na imię wnusiu, bo
ja mam tyle tych wnuków? Odgłos odkładanej słuchawki.
Takie mniej więcej rozmowy telefoniczne z oszustami, którzy metodą na
wnuczka wyłudzają pieniądze od starszych osób w naszym mieście przeprowadziło pod koniec stycznia, w jednym dniu, osiem mieszkanek naszego miasta.
Dziwić może ów zmasowany atak oszustów na babcie z Gryfowa Śląskiego,
zwłaszcza po aresztowaniu w październiku „super wnuczka”, dzięki postawie
sąsiadów. Na co więc liczą farbowane wnuki – czy w dalszym ciągu na ludzką
naiwność? Skąd znają numery stacjonarnych telefonów, starszych schorowanych osób? Jak długo można spokojnie patrzeć na handel danymi klientów,
przez rozmaite instytucje? Na walkę z farbowanymi wnukami mogą sobie pozwolić babcie, które mają dorosłych, silnych i prawdziwych wnuków. Zwabiają
fałszywego wnuka, który przychodzi po pieniądze w pułapkę, gdzie łapią go
prawdziwe wnuki. Jak karać takiego złapanego farbowanego wnuka?
Można zastosować system polski – „guma i wąskie drzwi”. Jest też system
amerykański – beczka ze smołą i wytarzać w pierzu, następnie uroczysty objazd
dookoła miasta. Jeżeli chodzi o Gryfów to dobrze zastosować system amerykański w okolicy czerwca, mamy wtedy Kwisonalia i byłaby to niewątpliwie
dodatkowa atrakcja.
Oczywiście oba powyższe systemy traktujemy jako żart autora tego tekstu.
Preferowany jest system tradycyjny – oddajemy wnuka-oszusta w ręce policji.
Najlepiej jest zapobiegać takim sytuacjom. Musimy rozmawiać na ten temat ze
starszymi sąsiadami, babciami, dziadkami. Strzec naszych klatek schodowych
przed cwaniakami z niemnącymi firankami, cudownymi garnkami i kocami
z elektrycznego wielbłąda oraz tanimi rozmowami telefonicznymi. Musimy
wrócić do utraconych wartości. Nauczyć się szanować starszych ludzi i nauczyć
ich odkładać słuchawki stacjonarnych aparatów telefonicznych w krytycznych
momentach. Pamiętajmy – babcie są tylko jedne i dziadkowie też!!!
PS.
Policjanci apelują, by w żaden sposób i pod żadnym pozorem nie przekazywać pieniędzy nieznajomym. Po telefonie od rzekomych krewnych, którzy
proszą o wsparcie, należy zadzwonić do bliskich, by zweryfikować informacje.
Jeżeli ktoś podejrzewa, że próbowano go oszukać, zawsze powinien zgłosić
sprawę osobiście na komisariacie lub telefonicznie, pod alarmowymi numerami telefonów 997 lub 112.
Jan Wysopal

PODZIĘKOWANIE

Dr Grzegorzowi Sindrewiczowi oraz pani Krystynie
Borkowskiej serdeczne podziękowania za okazaną pomoc
składa wdzięczna rodzina Franciszka Pucelika

Jan Wysopal
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Domik przyjaciel Dominika
28 lutego czyli ostatniego dnia ferii, w galerii ECKI odbyło się spotkanie
promujące najnowszą książkę dla dzieci autorstwa Elżbiety Śnieżkowskiej
Bielak „Domik, przyjaciel Dominika”.
Pani Elżbieta jest pisarką i poetką, członkinią Związku Literatów Polskich Oddziału Dolnośląskiego we Wrocławiu. Oprócz książek i wierszy dla
dorosłych pisze także dla dzieci. Wydała już wiele adaptacji bajek klasyków,
zbiór wierszy i piosenek „Poszumianki znad Kwisy”, „Chłopaki z domku
na drzewie”, „Co bajka opowie o pięknym Gryfowie” i wiele, wiele innych.
Na spotkanie przybyli zgodnie z wolą autorki zarówno dorośli (dziadkowie, babcie, rodzice), jak i dzieci. Goście mieli okazję wysłuchać kilku
przygód skrzata Domika, a także specjalnie na tę okazję przygotowanych
piosenek. Były to utwory „Mój Domowy Skrzat” i „Baranek Aaaa”. Muzykę
do słów Elżbiety Śnieżkowskiej-Bielak napisała Beata Sielicka-Kowalska.
Dodatkową atrakcją spotkania był przenośny teatrzyk i własnoręcznie wykonane przez autorkę pacynki.
M.

Kacper Szlachciuk otrzymuje autograf.

Naukowcy i społeczeństwo lokalne
o dziedzictwie kulturowym
Uniwersytet Opolski wraz z Archiwum Państwowym we Wrocławiu,
Oddział w Lubaniu, Urzędem Gminy
i Miasta Gryfów Śląski, Towarzystwem Miłośników Gryfowa i Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Gryfów Śląski zorganizował regionalną
konferencję naukową zatytułowaną
„Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe gminy Gryfów Śląski.
Działania zachowawcze – przywracanie znaczeń – czynniki rozwoju
i integracji społecznej”, która odbyła
się 14 lutego 2014 r. w Urzędzie Gminy
i Miasta Gryfów Śląski. Konferencja ta
otrzymała wsparcie ze strony Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
Referenci prowadzili dyskurs
naukowy na temat materialnego
i
niematerialnego
dziedzictwa
kulturowego regionu widzianego
z różnych perspektyw – historycznej,
administracyjno-samorządowej,
filologicznej oraz społecznej. O roli
dziedzictwa kulturowego gminy
i miasta dla jego rozwoju i promocji
referował burmistrz Gryfowa Śląskiego Olgierd Poniźnik. Dr Jarosław
Bogacki (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego) przedstawił
aspekty przywracania ciągłości
dziedzictwa kulturowego Gryfowa
Śląskiego na podstawie historycznego
piśmiennictwa niemieckojęzycznego
od XVI do XVIII w.
Ciągłość ta została przerwana
po zakończeniu II wojny światowej,
kiedy to niemieccy obywatele miasta
musieli je opuścić. W ostatnich latach
zauważalny jest wzrost zainteresowania społeczeństwa lokalnego odkrywaniem i przywracaniem świadomości społecznej tego dziedzictwa, co ma
istotny wpływ na procesy integracyjne, projektotwórcze i kształtowanie się
silnej tożsamości regionalnej, a dzięki
temu realizowanie idei społeczeństwa
obywatelskiego. Pani Barbara Grzy-

bek, kustosz lubańskiego oddziału
Archiwum Państwowego we Wrocławiu przedstawiła wyniki badań nad
migracją ludności w gminie Gryfów
Śląski w pierwszych latach powojennych. Na podstawie dokumentów
z Archiwum Państwowego oraz
z archiwum Instytutu Pamięci Narodowej unaoczniła procesy migracyjne, których skutkiem była między
innymi zmiana sposobu postrzegania
dóbr kulturowych regionu, a często
wyparcie i niezachowywanie dóbr
kulturowych zastanych, a jednocześnie zaszczepienie na tym terenie dobra kulturowego przybyłego z innych
regionów Polski. Dr hab. Robert Klementowski, p.o. naczelnika oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP,
Oddział we Wrocławiu, przedstawił
powojenny rys historyczny struktury
administracyjnej regionu oraz plany
zmian administracyjnych z 1953 r.
w odniesieniu do Gryfowa Śląskiego
i Lwówka Śląskiego. W kontekście
tych zmian pojawiało się wiele wąt-

ków związanych z zachowaniem bądź
niezachowaniem poniemieckich dóbr
materialnych, w tym kulturowych.
Wiceprezes Towarzystwa Miłośników Gryfowa a równocześnie laureat
nagrody „Społecznik Roku 2013”,
pan Jan Wysopal dokonał prezentacji
licznych zrealizowanych projektów
związanych z przywracaniem świadomości społecznej niematerialnego
dziedzictwa kulturowego oraz z zachowywaniem i opieką nad materialnymi dobrami kulturowymi Gryfowa.
Projekty te były ważnym czynnikiem
wzmacniającym więzi społeczne
i kształtującym tożsamość regionalną.
Podsumowania konferencji dokonał dr Jarosław Bogacki wskazując
na konieczność zachowywania, archiwizowania, pielęgnowania i udostępniania niematerialnego dziedzictwa
kulturowego regionu, na konieczność
zainteresowania tym najmłodszej

generacji mieszkańców oraz wskazał
na możliwe pozytywne skutki tych
działań dla rozwoju – zwłaszcza turystycznego – tego niezwykle urokliwego regionu na styku historycznego
Śląska i Górnych Łużyc. Zapowiedział
także kontynuację otwartych spotkań
konferencyjnych, w których naukowcy wrocławskiego i opolskiego środowiska naukowego oraz pracownicy
Archiwum Państwowego oraz IPN
prezentować będą wyniki swoich
badań i prowadzić dyskurs naukowy
pomiędzy sobą oraz ze społecznością
regionu.
Miłym akcentem dla wszystkich
uczestników konferencji, a wzięło
w niej udział 70 osób, była walentynkowa oprawa spotkania, o którą
zadbali jego gospodarze.
Źródło:
Wydział Filologiczny Uniwersytetu
Opolskiego, www.wfil.uni.opole.pl
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Wieści
z M-GOK
Zajęcia CAPOEIRA już są!

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury informuje,
że już ruszyły zajęcia CAPOEIRA. Odbywają się
one w każdy wtorek w godz. 16.30-17.30 na sali
widowiskowej M-GOK przy ul. Kolejowej 33a.
Serdecznie zapraszamy!

1 maja

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury już dziś
serdecznie zaprasza do udziału w imprezie z okazji
10-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
Wydarzenie odbędzie się 1 maja na gryfowskim
rynku. Jedną z gwiazd tego dnia będzie zespół
WHISKEY RIVER. Program już w kwietniu na
afiszach oraz na stronie www.mgok.gryfow.pl.

Jarmark Wielkanocny
w Gryfowie Śląskim

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie
Śląskim zaprasza serdecznie do odwiedzenia dorocznego Jarmarku Wielkanocnego. W tym roku
impreza odbędzie się dnia 13 kwietnia 2014 r.
(w Niedzielę Palmową) na gryfowskim rynku. Na
Jarmarku będzie można nabyć i zobaczyć wszystko,
co łączy się z wiosną i świętami wielkanocnymi –
począwszy od wyrobów rzemiosła artystycznego,
stroików, wyrobów cukierniczych, a skończywszy
na występach artystycznych. Program estradowy
rusza ok. godz. 10.50, natomiast sprzedaż na stoiskach startuje już od godz. 10.00. Ok. godz. 13.00
nastąpi rozstrzygnięcie bardzo widowiskowego
konkursu na „Najpiękniejsza Palmę Wielkanocną”.
W związku z tym, że konkurs służy m.in. kultywowaniu tradycji dekorowania miasta palmami podczas Świat Wielkiej Nocy, zgłoszone prace ubarwią
gryfowski rynek i będzie można je podziwiać
w czasie Wielkiego Tygodnia. Zapraszamy!

Kino Orange znów w Gryfowie

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury informuje, że Kino Orange znów zagości w naszym mieście na początku maja. Repertuar
znajdziecie Państwo w kwietniu
na afiszach na terenie miasta oraz
na stronach www.mgok.gryfow.
pl i KinoOrange.pl. Już dziś serdecznie zapraszamy!
Anna Domino

PODZIĘKOWANIA

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury składa serdeczne podziękowania dla Firmy F.F. „Polmex”
i pani dyrektor Sylwii Wróblewskiej za bezpłatne przekazanie poduszek-serc na konferencję
„Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe gminy Gryfów Śląski i okolic”, które stanowiły
wyjątkowo miły akcent podczas przedmiotowego
wydarzenia zorganizowanego 14 lutego br. w
Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.
***
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury dziękuje
również Firmie „JANTUR-GRYFEX” i panu
prezesowi Dominikowi Korpysie za bezpłatne
przekazanie materiałów wykorzystywanych na
zajęciach twórczych w „Pracowni wyrobu biżuterii i decoupage”.
Dziękujemy, że zawsze jesteście z nami!

Komunalne osady ściekowe
– prognozy i zagrożenia
W cieniu medialnej dyskusji jaka przetoczyła się w ubiegłym roku na temat ustawy tzw. „śmieciowej”, pozostaje problem innego rodzaju odpadów, jakim są komunalne osady ściekowe z oczyszczalni
ścieków. Najczęściej stosowanymi obecnie sposobami zagospodarowania osadów są:
– przetwarzanie termiczne (w specjalnie do tego wybudowanych instalacjach)
– rolnicze wykorzystanie zero emisyjnych osadów (pod uprawy roślin przemysłowych, po uprzednim przeprowadzeniu specjalistycznych badań )
– wywóz na wysypiska (jeżeli posiadają zgodę na ich przyjmowanie).
Coraz bardziej rygorystyczne wymogi unijne dotyczące obowiązku wybudowania kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków we wszystkich aglomeracjach, spowodują zwiększenie ilości odpadów
z oczyszczalni. W jakim kierunku pójdzie zagospodarowanie osadu ściekowego? Zapowiadane jest
wprowadzenie zakazu przyjmowania osadów przez wysypiska. Możliwości absorpcyjne rolnictwa są
również ograniczone. Pozostaje zatem budowa instalacji do termicznego przetwarzania. Małe Gminy
nie są w stanie sprostać finansowo takiemu wyzwaniu, co zresztą byłoby nieefektywne ekonomicznie.
Jeżeli nie będzie pomysłu na zagospodarowanie rosnącej ilości osadów, oczyszczalnie będą miały problem. Dotyczy to również gryfowskiej oczyszczalni ścieków. Tematem, być może, mogłyby zająć się
związki międzygminne, w celu wypracowania odpowiedniej strategii działania w tym zakresie.
Helena Okulowska

podziękowanie

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim składa serdeczne podziękowanie Panu Januszowi Niebieszczańskiemu właścicielowi firmy ABI-POL z Proszówki 41 gm. Gryfów Śl., za nieodpłatne przekazanie i załadunek kamienia piaskowca. Dziękujemy
za życzliwość i wymierną pomoc.
Helena Okulowska Dyrektor ZBGKiM w Gryfowie Śląskim

Polski Komitet Pomocy Społecznej
Zarząd Miejsko-Gminny
w Gryfowie Śląskim
informuje wszystkich członków PKPS w Gryfowie Śląskim oraz osoby zainteresowane naszą
działalnością, że od miesiąca marzec br. na tablicy ogłoszeń przy ul. Bankowej (oszklona) będą
wywieszane ogłoszenia bieżące PKPS – Klubu
Seniora,
Informujemy również wszystkich zainteresowanych, że istnieje możliwość zorganizowania
wyjazdu do Zakopanego w miesiącu październik
2014 roku pod hasłem „Złota jesień 2014 w Tatrach” w terminie 03.10 do 09.10.14 r. o wyjeździe zadecyduje ilość chętnych.
Zakwaterowanie i wyżywienie w znanym góralskim pensjonacie Danielka na Perdałówce
w Zakopanem;
W programie:
- zwiedzanie Zamku w Pszczynie w pierwszym
dniu wyjazdu; - Spływ przełomem Dunajca jesienią; - wyjazdy do basenów geotermalnych m.in.
Szaflary; - wyjazd na Gubałówkę, na Kasprowy
Wierch; - piesze wycieczki po Tatrach jedna
z przewodnikiem tatrzańskim; - kulig z pochodniami, grill, zabawa przy muzyce góralskiej itp.
Cena to ok. 700 zł w cenie: transport, zakwaterowanie, wyżywienie (śniadanie i obiadokolacja),
spływ przełomem Dunajca, kulig z pochodniami, grill, zabawa przy orkiestrze góralskiej oraz
transport autokarowy m.in. na Morskie Oko,
Dolina Chochołowska, baseny i po Zakopanem;
Osoby zainteresowane wyjazdem prosimy
o kontakt. Zapisy są prowadzone w Klubie Seniora w godzinach otwarcia oraz telefonicznie pod
numerem 669-835-570, 75 78-12-662;
Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
Stanisław Dasiak

Komunikat

Agencji Nieruchomości Rolnych
oraz Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa

w sprawie bezumownego użytkowania gruntów
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
Agencja Nieruchomości Rolnych oraz Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zacieśniły współpracę w celu ostatecznego wyeliminowania
zjawiska samowolnego zajmowania nieruchomości
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Każdy
przypadek zajęcia nieruchomości Zasobu bez zgody Agencji Nieruchomości Rolnych będzie szczegółowo sprawdzany przez obie Agencje. Podczas
tego postępowania Agencje wzajemnie będą sobie
przekazywać dane dotyczące zajętych gruntów oraz
podmiotów, które ubiegają się o przyznanie na nie
płatności lub już je uzyskały. Agencja Nieruchomości
Rolnych podejmie wszelkie możliwe działania mające na celu zabezpieczenie nieruchomości Zasobu
przed ich samowolnym zajęciem, w tym stosować
będzie obronę konieczną, o której mowa w art. 343
Kodeksu cywilnego. Każdy przypadek samowolnego zajęcia nieruchomości Zasobu zgłoszony będzie
organom ścigania i innym właściwym instytucjom.
Wobec osób, które samowolnie wejdą w posiadanie nieruchomości Zasobu podjęte zostaną wszelkie
prawem dopuszczone działania mające na celu zwrot
nieruchomości. Ponadto pobierane będzie od nich
wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości
w wysokości 5-krotności wywoławczej wysokości
czynszu dzierżawnego, który byłby należny od
tej nieruchomości, gdyby była ona przedmiotem
umowy dzierżawy. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie będzie wypłacać dopłat samowolnym użytkownikom nieruchomości Zasobu,
którzy stwarzają pozory prowadzenia działalności
rolniczej w celu uzyskania korzyści sprzecznych
z celami danego wsparcia.
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Podzielili się sercem

PODARUJ 1% PODATKU
DLA ORGANIZACJI
POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)
NR KRS: 0000198933
CEL SZCZEGÓŁOWY 1%
KOŁO TPD
„SPECJALNEJ TROSKI”
59-630 MIRSK, UL. BETLEJA 32

MEDYCYNA ESTETYCZNA

Od kilu lat Biblioteka Publiczna w Gryfowie
Śląskim organizuje w galerii Europejskiego
Centrum Kulturalno-Informacyjnego spotkanie
integracyjne z dziećmi, młodzieżą niepełnosprawną i ich rodzicami. Uczestnikami spotkań
są mieszkańcy gmin Gryfów Śląski oraz Mirsk.
W tym roku nasza impreza integracyjna odbyła się 13 lutego czyli w przeddzień walentynek,
w związku z czym zaaranżowano walentynkową
oprawę z czerwonym sercem w roli głównej,
a wszystko pod hasłem „Dzielimy się sercem”.
Nasi goście zza między przybyli do nas
w komplecie z przewodniczącą Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci Koła Specjalnej Troski w Mirsku panią Danutą Szeląg na czele.
Spotkanie tradycyjnie już rozpoczął występ
młodzieży gimnazjalnej działającej pod kierunkiem pań: Anity Ochockiej i Elżbiety Kilarskiej.
Gimnazjaliści przedstawili program słowno-muzyczny oraz prezentację multimedialną
dotyczącą walentynek. Po występie pałeczkę
dowodzenia przejęła pani Jolanta Kuczyńska
i od tej chwili każdy gość był zaangażowany we
wspaniałą zabawę przy muzyce, z konkursami,
losami, walentynkowymi serduszkami i wierszykami. Wspólnym dziełem uczestników było
ogromne czerwone serce z imionami, które po

zakończeniu zabawy zostało wyeksponowane na
wystawie w bibliotece. Organizatorzy serdecznie
dziękują za współpracę i zaangażowanie pani
radnej Urszuli Madze, która tradycyjnie już
była głównym sponsorem imprezy. Za wsparcie
w postaci słodkości dziękujemy pani Danucie
Szeląg, bibliotekarkom za upieczenie pysznych
ciast, Sandrze Gałce za podarowanie figurek dla
wszystkich uczestników zabawy oraz pani Basi ze
sklepu „Grafitti” za wykonanie serduszek.
To było wspaniały, pełen dobrej energii
i radości wspólnie spędzony czas. A przede
wszystkim było to spotkanie wyczekiwane przez
młodzież, która nie pytała, czy się ono odbędzie
w tym roku, tylko o której godzinie. To dla organizatorów wyraźny sygnał, że przedsięwzięcie
należy kontynuować, a także pomyśleć o kolejnych, w których będą mogły wziąć udział osoby
niepełnosprawne.
Takim przedsięwzięciem w Mirsku jest m.in.
coroczny bal karnawałowy, w którym dzięki
współpracy z mirskim TPD i jego przewodnicząca panią Danutą Szeląg możemy uczestniczyć.
Tradycje mamy wypracowane, czas pomyśleć
o większej częstotliwości, wprowadzeniu nowych
form. Bo zapotrzebowanie na taką działalność
jest ogromne.
M.

NIKOMU NIGDY I NIGDZIE
NIE WOLNO WYPALAC TRAW!

Przypomina się, ze zgodnie z art.124 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody
(Dz. U z 2009 Nr 151,poz.120 z późn. zmianami)
zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków,
rowów, pasów przydrożnych,szlaków kolejowych,
trzcinowisk lub szuwarów.
Kto nie przestrzega w.w zakazu podlega karze
aresztu lub grzywny (art.131 wyżej wymienionej
ustawy). Wypalanie traw grozić może rolnikom rów-
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nież utratą części lub całości unijnych dopłat.
Ponadto art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września
1991 roku o lasach(Dz.U. z 2011 Nr 12, poz.59
z późn. zm.) „w lasach oraz na terenach śródleśnych,
jak również w odległości do 100 m od granicy lasu,
zabrania się działań i czynności mogących wywołać
niebezpieczeństwo, a w szczególności:
1. rozniecania poza miejscami wyznaczonymi do tego
celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
2. korzystania z otwartego ognia
3. wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości
roślinnych”
Wypalanie traw powoduje ogromne, niepowetowane straty w środowisku naturalnym.
Podczas pożaru powstaje duże zadymienie, co
powoduje zmniejszenie widoczności na drogach
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KWAS HIALURONOWY:
* wypełnianie zmarszczek pod oczami
* powiększanie ust
* modelowanie kształtu twarzy
* unoszenie brwi
* optyczne powiększanie oka
BOTOX:
* likwidacja zmarszczek czoła
* likwidacja zmarszczek bocznych oczu
INNE ZABIEGI:
* mezoterapia igłowa szyi i twarzy
* likwidacja tkanki tłuszczowej podbródka

STOMATOLOGIA

PROTETYKA:
* protezy, korony, mosty
STOMATOLOGI A ESTETYCZNA:
* ekspresowe wybielanie zębów
* profesjonalne oczyszczanie zębów

CHIRURGA STOMATOLOGICZNA
LECZENIE ZACHOWAWCZE
PERIODENTOLOGIA
ENDODONCJA

Joanna Węcławik Lekarz Dentysta
Informacja i rejestracja
Stomatologia - tel. 508-137-463
Medycyna estetyczna
– tel. 534-355-555
59-820 Leśna ul. Kombatantów 2

i może prowadzić do powstania groźnych w skutkach
kolizji i wypadków drogowych. Pożary mogą też się
przenieść na pobliskie budynki i lasy. Działania gaśnicze jednostek straży pożarnych w takich przypadkach prowadzone są najczęściej w trudnym terenie,
co zwiększa awaryjność samochodów pożarniczych
i sprzętu. Wskutek tego rosną koszty ponoszone przez
nasze ochotnicze straże pożarne, które są finansowane
z budżetu gminy, czyli nas wszystkich mieszkańców.
Strażacy zaangażowani w akcje gaszenia pożarów
traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą
być potrzebni do ratowania życia i mienia ludzkiego
w innym miejscu. Nasze jednostki OSP gasiły palące
się trawy, najczęściej w sołectwie Krzewie Wielkie.
Apelujemy: NIE! dla wypalania traw.
Stanisław Jóźwiak

OGŁOSZENIE DROBNE

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

Kontakt:
607-592-096, 604-808-970

Gryfowskie Złotka
Złoci juniorzy młodsi – szkółki
piłkarskiej UKS-ZSOiZ Gryfów Śląski to drużyna, która była budowana
od wielu lat (mistrzostwo OZPN
orlików, I miejsce w finale DOLNEGO ŚLĄSKA turnieju z Podwórka
Na Stadion (TYMBARK), w sezonie
209/2010 Mistrzostwo OZP Jelenia
Góra w kat. młodzik i awans do dolnośląskiej ligi trampkarzy, w sezonie
2012/2013 halowy mistrz OZPN
Jelenia Góra i w sezonie 2013/2014 I
miejsce w Halowych Mistrzostwach
OZPN Jelenia Góra, Mistrzostwo
Dolnego Śląska w piłce nożnej halowej w roczniku 1998 ).
Przez wiele lat trenerem drużyny
był Arkadiusz Cichoń, a obecnie od
tego sezonu trenerem jest Wiesław
Sapiński (kierownikiem zespołu od
lat jest Roman Patynko). W tym
sezonie juniorzy młodsi są na I miejscu klasy okręgowej z przewagą
8 pkt. nad KKS Jelenia Góra. W
drużynie występują lub występowali:
w bramce – Piotr Bursacki lub An-

drzej Szczepański, w obronie – Tomasz Dąbrowa, Mateusz Cichoń, Tomasz Herdzik, Marcin
Majerski, Grzegorz Romanowski, Mateusz Dąbrowa, Kamil Smurzyński, w pomocy – Tomasz
Ptaszkowski, Adrian Schonung, Oskar Józiak,
Marek Wiedro, Artur Nowak, w ataku – Mateusz
Baszak, Mateusz Czerwiński. Kapitanem drużyny
był Kamil Smurzyński, a obecnie jest nim Tomasz
Dąbrowa. Najlepszym strzelcem w rozgrywkach
juniorów młodszych jest Mateusz Baszak (z do- Złoci juniorzy młodsi – szkółki piłkarskiej UKS-ZSOiZ Gryfów Śl.
robkiem ponad 20 bramek – średnia 3 bramki
na mecz). Filarem obrony był Mateusz Cichoń (który obecnie
został wypożyczony do juniorów młodszych zespołu WKS
ŚLĄSK WROCŁAW (obok zdjęcie z meczu sparingowego
z Legią Warszawa). Bardzo dobrą formą wykazali się w sezonie
bramkarz Piotr Bursacki i Mateusz Czerwiński.
Dobra forma Mateusza Baszaka, Mateusza Czerwińskiego
i Piotrka Bursackiego spowodowała, że w najbliższym czasie ww.
zawodnicy będą jechać na testy do Zagłębia Lubin (życzymy
im powodzenia). Jesteśmy pewni, że trener Wiesław Sapiński
poprowadzi zespół do zdobycia mistrzostwa OZPN Jelenia
Góra klasy okręgowej juniorów młodszych w sezonie 2013/2014
i będzie to kolejny sukces tych młodych piłkarzy.
Chłopców z rocznika: 1999/1998 i 1997 zapraszamy na
treningi juniorów młodszych – dołącz i TY do ZŁOTEJ DRU- Sparing z Legią Warszawa
ŻYNY!!!
(z lewej strony Mateusz Cichoń)

Dlaczego warto trenować w szkółce
piłkarskiej UKS-ZSOIZ Gryfów Śląski?
Szkółka Piłkarska UKS-ZSOiZ swoją działal- strzostwo OZPN Jelenia Góra w piłce nożnej ha- w kraju i za granicą. Organizujemy wiele turnieność rozpoczęła 9 lat temu. Wówczas z pomocą lowej juniorów młodszych, Mistrzostwo Dolnego jów piłkarskich: Międzynarodowy Turniej ORLIK
dla istniejącego przy szkole klubu przyszła firma Śląska w piłce nożnej halowej w roczniku 1998, CUP, Sylwestrowe Halowe Turnieje Piłki Nożnej o
''MATUSEWICZ" Budowa Maszyn S.J., która nie wygrana w wielu turniejach halowych). UKS pro- puchar Starosty, WINTER MATUSEWICZ CUP
tylko zaoferowała pomoc finansową, ale również wadzi zajęcia prawie przez cały rok kalendarzowy oraz festyny piłkarskie, rodzinne (np. „Powitanie
wybudowała zaplecze do treningów. Funkcję pre- (w okresie jesienno-zimowym na hali, a na wiosnę wakacji”, festyn pod nazwą „MAMA, TATA i JA”).
zesa klubu objął pan Wojciech Matusewicz i do i w lecie na boisku lub Orliku). Posiadamy 5 grup
Zapewniamy fachową kadrę trenerską. Wszydziś ją sprawuje.
(BAMBINO – rocznik 2009-2007, ŻAKI – rocz- scy zawodnicy w naszej szkółce są ubezpieczeni.
Przez te lata w szkółce wykształciło się sporo nik 2006-2005, ORLIKI – rocznik 2004-2003, Zapewniamy strój piłkarski oraz dresy klubowe,
piłkarzy, którzy grają lub grali w renomowanych MŁODZICY – rocznik 2002-2001, JUNIORZY udział w wielu turniejach halowych, udział w rozklubach Dolnego Śląska (np.: Dariusz Malarowski MŁODSI – 1999-1997).
grywkach OZPN Jelenia Góra.
- ZAGŁĘBIE LUBIN, Adrian Biniecki – MIEDŹ
W ostatnim czasie pozyskaliśmy dwóch
TRENUJĄC Z NAMI BĘDZIESZ
LEGNICA, CHROBRY GŁOGÓW, Maciej Lisz- nowych sponsorów: firmę JANTUR-GRYFEX
LEPSZY KAŻDEGO DNIA!
ka – ZAGŁĘBIE LUBIN, OLIMPIA KOWARY, (sponsor grupy ŻAKI – właściciel pan Dominik
Mariusz Malarowski – ZAGŁĘBIE LUBIN, KAR- Korpysa) oraz Firmę ARNET (sponsor grupy ORInformacje o terminie i miejscu treningu
KONOSZE JELENIA GÓRA, Michał Szramowiat LIKI – właściciel pan Artur Tarazewicz).
w danej grupie uzyskasz pod numerami telefonu
– KARKONOSZE JELENIA GÓRA, Łukasz BurOrganizujemy dla dzieci trenujących u nas 669-775-771 lub 75 78-13-454 (do godz. 15:00)
sacki, Mateusz Szurmiej – WŁÓKNIARZ MIRSK, obozy sportowe, liczne wyjazdy na turnieje
Michał Hubski – MIEDŹ
LEGNICA oraz obecnie
wypożyczony do juniorów
młodszych WKS ŚLĄSK
WROCŁAW – Mateusz
Cichoń.
W najbliższym czasie
zaproszenie na testy do
Zagłębia Lubin otrzymali –
Mateusz Baszak i Mateusz
Czerwiński. Przez lata klub
odniósł wiele sukcesów
(wygrana w Finale Turnieju
Dolnego Śląska TYMBARKU w kat. chłopców
i dziewcząt, mistrzostwo
OZPN w kat. młodzików
– awans do Dolnośląskiej U góry od lewej: sponsor Orlików – Artur Tarazewicz, kierownik drużyny orlików – Rafał Ambros, następnie drużyna
Ligi trampkarzy, 2 razy Mi- Orlików, u góry po prawej stronie Prezes UKS – Wojciech Matusewicz i sponsor drużyny Żaków – Dominik Korpysa. Na
dole od lewej trener drużyny Bambino i Żacy – Łukasz Bursacki, po prawej u dołu trener koordynator – Arkadiusz Cichoń.
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Na tropie Caspariniego
Wieża to niewielka górnołużycka wieś leżąca na lewym brzegu Kwisy
nieopodal Gryfowa Śl. Przez kilkaset lat była osadą, w której gryfowianie
mogli bez skrępowania praktykować swoją wiarę, opartą na Biblii i naukach
wittenberskiego reformatora dr. Marcina Lutra. Pamiątką po tamtych czasach jest cmentarz, w którego ocalenie zaangażowała się grupa pasjonatów
i miejscowych mieszkańców. A wszystko zaczęło się od poszukiwania grobu
jednego z najznamienitszych organmistrzów w XVII-wiecznej Europie –
Eugenio Caspariniego.
Trochę historii
Cmentarz w Dolnej Wieży funkcjonował przynajmniej od drugiej połowy XVIII wieku. Jego powstanie związane jest zapewne z funkcjonowaniem
na tak zwanym planie kościelnym domu dla wdów po pastorach i sierocińca.
Instytucja ta została powołana do życia przez ewangelickiego pastora Johanna
Christopha Schwedlera, niezwykłego kaznodziei, którego płomienne kazania
przyciągały do kościoła granicznego w Wieży tysiące wiernych z Gryfowa,
Lwówka, Jawora i Jeleniej Góry.
- Był on przedstawicielem tak zwanego nurtu pietystów, fanatycznego odłamu
Kościoła luterańskiego. Jego troska o ludzi potrzebujących skłoniła go do ufundowania dzięki możnym sponsorom tego właśnie domu, w którym zamieszkiwały
wdowy po zmarłych pastorach, również pastorzy, którzy zakończyli swoją posługę
i przeszli na emeryturę oraz ich dalsi członkowie rodzin – mówi dr Jarosław Bogacki z Uniwersytetu Opolskiego.
Najprawdopodobniej dopiero po śmierci pastora Schwedlera (zm. 1730),
a według sztychu Fryderyka Bernharda Wernera nastąpiło to po ok. 1769 roku,
przy domu tym założono niewielką nekropolię. Grzebani byli na niej luterańscy
pastorzy i diakoni z Dolnej Wieży, członkowie ich rodzin, nauczyciele ewangelickiej szkoły łacińskiej, którzy często równocześnie byli duchownymi, diakonami i kantorami Kościoła. Znany jest pochówek jednego z organistów oraz
oficera niemieckiego, który poległ w walkach pod Charkowem w 1942 roku.
- Cmentarz istniał w dobrze zachowanym stanie po wojnie, jednak w późniejszych latach następowała jego stopniowa dewastacja – tłumaczy dr Jarosław
Bogacki. - Część marmurowych płyt nagrobnych i epitafiów skradziono. Pozostałe uległy zniszczeniu.
Współczesne losy
Ostatnie ślady istnienia w tym miejscu nekropolii można było dostrzec jeszcze w roku 2002, później zniknęły. Dopiero w lutym 2014 roku podczas prac
porządkowych w ruinach domu wdów i sierot odnaleziono pokryte ziemią
i humusem epitafia z tego cmentarza.
- Nasze prace miały na celu wydobycie i zewidencjonowanie pozostałych na
tym terenie płyt i pomników nagrobnych, zabezpieczenie ich i opisanie – mówi
Justyna Spyrka, prezes Fundacji Ochrony Zabytków i Miejsc Pamięci MEMENTO z Jeleniej Góry, która kieruje wykopaliskami w Wieży.
Dzięki inicjatywie fundacji w ten projekt, noszący znamienną nazwę „Z tej
samej gliny”, zaangażowała się cała wiejska społeczność Wieży. W pracach bardzo chętnie uczestniczyli mieszkańcy na czele z radą sołecką i radnym Jerzym
Guzy. Cenna okazała się także pomoc dzieci i młodzieży, która dzięki temu
mogła zapoznać się z metodami oczyszczania i impregnacji kamienia oraz
czcionkami i stylami, które były wykorzystywane ponad 200 lat temu nie tylko
w sztuce kamieniarskiej.
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Na tropie Caspariniego
Całe to zamieszanie wokół cmentarza ewangelickiego w Wieży zaczęło
się od poszukiwania epitafium nagrobnego jednego z najznamienitszych rzemieślników XVII-wiecznej Europy – Eugenio Caspariniego. Urodził się on 14
lutego 1623 roku w Żarach. Pochodził z bardzo znanej rodziny organmistrzów,
która od XVII wieku zajmowała się budową wspaniałych kościelnych organów
najpierw w Italii, a następnie także w Niemczech i na Śląsku. Instrumenty,
które wyszły spod jego rąk to m.in. organy w Padwie (1683), Trento (1687),
Burgusio (1690), Bressanone (1690), Merano (1694) oraz Untermais (1697) we
Włoszech, a także w Görlitz (Peterskirche - 1703) i Jeleniej Górze (św. Erazma
i Pankracego - 1706), gdzie uległ poważnemu wypadkowi. Od 1694 roku z woli
cesarza Rudolfa V został powołany na stanowisko cesarskiego organmistrza
w Wiedniu. W końcu przybył do podgryfowskiej Wieży, gdzie zmarł 12 września 1706 roku, a pochowany został pięć dni później – 17 września.
Przygotowując się do prac wykopaliskowych zbierano szczegółowe informacje na jego temat, które były następnie dokładnie analizowane. Jednak – jak
mówi Justyna Spyrka – dotąd nie udało się ustalić dokładnego miejsca jego
pochówku. Wiadomo natomiast, że jego grób na pewno się tutaj znajduje,
gdyż świadczą o tym konkretne przekazy historyczne. Być może badania będą
musiały pójść o krok dalej i nie obędzie się bez lustracji krypt na gruncie, na
którym jeszcze kilkanaście lat temu stał kościół. Wiele wskazuje na to, że właśnie tam mógł zostać pochowany.
Ponieważ cmentarz znajduje się na terenie należącym do gminy w sprawę
zaangażował się także burmistrz Olgierd Poniźnik.
- Fundacja zwróciła się do nas z prośbą o pomoc przy pracach porządkowych
dawnego cmentarza w Wieży. W miarę możliwości takim wsparciem będziemy
służyli – zapewnia burmistrz Olgierd Poniźnik. - Efektem finalnym będzie miejsce pamięci w formie lapidarium. Chodzi o to, aby te pozostałości zabezpieczyć,
okazać zmarłym należny szacunek i przywrócić temu miejscu właściwe znaczenie.
Wśród odnalezionych epitafiów znajduje się wiele ciekawych eksponatów,
stanowiących niezwykłą historię ludzi, którzy tutaj dawniej zamieszkiwali.
Byli to nie tylko pastorzy, urzędnicy państwowi, żołnierze i rzemieślnicy, ale
zwyczajni ludzie, których życie kiedyś zakończyło się na tej gryfowskiej ziemi.
Warto więc to wszystko zabezpieczyć, by poznać dzieje regionu także z całkiem innej strony. A skoro w to dzieło zaangażowała się cała społeczność, to
tym bardziej jest to godne uznania, bo wpisuje się ono tak całkiem naturalnie
w polsko-niemieckie pojednanie.
Artur Daniel Grabowski

