Snopkowiny gryfowskiej gminy 2021

W niedzielę 12 września świętowali rolnicy, sadownicy i ogrodnicy z gminy Gryfów Śląski. Gospodarzami tegorocznych dożynek było
sołectwo Ubocze. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta, którą celebrowali ksiądz proboszcz Krzysztof Kurzeja i ksiądz Paweł Opala z parafii w Rząsinach. Po mszy wszystkich przybyłych na dożynki powitali:
Burmistrz Olgierd Poniźnik, i Joanna Czerwiec Sołtys Sołectwa Ubocze.
Spotkaliśmy się dzisiaj, by kultywować prastarą tradycję wpisaną
w historię polskiego rolnictwa. Będziemy dziękować za obfitość łask,
za zebrane płody ziemi i dziękczynić rolnikom za trud codziennej pracy. – przypominała Anna Michalkiewicz Dyrektor Miejsko- Gminnego
Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim, która przedstawiła Starostę i Starościnę gryfowskich dożynek. Starościną była pani Marta Kochańska,
lekarz weterynarii, gospodyni w pięknej agroturystyce „Na Uboczu”, która bardzo aktywnie udziela się w sołectwie, w tym w Radzie Parafialnej,
starostą został pan Mieczysław Baszak – biznesmen, prowadzący własną
firmę pod nazwą „Firma Mietek”. Producent okien, drzwi i schodów
drewnianych.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili Poseł Zofia Czernow, Poseł Robert Obaz, przedstawieciel biura Senatora Rafała Ślusarza Marta
Krawczyk, dyrekcja Zakładu Nieruchomości PKP z Wrocławia z dyrektorem Tadeuszem Szulcem i jego zastępczynią Kamilą Wieczystą, Starosta Lwówecki Daniel Koko, Tadeusz Jagiełło Radny Rady Powiatu Lwóweckiego, Burmistrz Leśnej Szymon Surmacz, Prezes ZOUK IZERY
Wiesław Gierus, Bartosz Lisowski reprezentujący KP PSP w Lwówku
Śląskim oraz zastępca Komendanta Powiatowego Policji nadkomisarz
Marek Zabiegała. W sposób szczególny Burmistrz Poniźnik powitał delegację z Otmuchowa w osobach burmistrza Jana Woźniaka i przewodniczącego Rady Miejskiej Stanisława Zaczyka. Ta opolska gmina, nazywana także stolicą kwiatów wkrótce będzie gminą partnerską Gryfowa
Śląskiego.
Tegoroczne dożynki stały się okazją do wręczenia mieszkańcom gminy Gryfów Śląski odznak honorowych „Zasłużony dla Rolnictwa”. Te
z rąk Poseł Zofii Czernow, burmistrza Olgierda Poniźnika i przewodniczącego gryfowskiej Rady Miejskiej Mateusza Królaka odebrali:
Jan August, który przez 3 kadencje był sołtysem sołectwa Proszówka,
przez kilkanaście lat był Prezesem OSP w tym sołectwie i od 12 lat jest
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kierownikiem zespołu ludowego „Sołtysowe Gryfinki”. Nadal aktywnie
uczestniczy w życiu społeczno- gospodarczo-kulturalnym sołectwa.
Wojciech Chrabąszcz, który pracując zawodowo poza rolnictwem ale
bardzo aktywnie uczestniczy w wielu sołeckich działaniach w sołectwie
Młyńsko. Obecnie, będąc emerytem, dzięki swoim zawodowym umiejętnościom niesie bezinteresowną pomoc współmieszkańcom, którzy nazywają go „młyńską złotą rączką”.
Renata Drabowicz, która od 12 lat prowadzi w swoim gospodarstwie
w Uboczu lawendowe pole, na którym posadzonych jest ok 5 tysięcy
krzewów w 50 odmianach. Z lawendy wytwarza wiele produktów, m.in.:
olejki, ciasteczka, woreczki zapachowe, dodatki do kosmetyków… Wytwarzane przez panią Renatę produkty są prezentowane na jarmarkach,
targach różnych imprezach i znakomicie promują Gminę Gryfów Śląski
i Powiat Lwówecki.
Justyna Michałek i Szymon Kownacki, którzy od 12 lat prowadzą
w Proszówce gospodarstwo ukierunkowane na hodowlę alpak, opiekują
się tymi zwierzętami, pozyskują wełnę, która jest chętnie nabywana przez
coraz większe ilości turystów odwiedzających gospodarstwo. Gospodarstwo „Alpaki z Proszówki” jest niezwykłą atrakcją turystyczną Pogórza
Izersko- Karkonoskiego.
Danuta Kumoś, która wspólnie z mężem Edwardem od 28 lat prowadzą 10 ha gospodarstwo rolne w Wolbromowie. Specjalizują się w hodowli bydła. Produkty z gospodarstwa takie jak: mleko, sery, śmietana,
ekologiczne masła są najwyższej jakości i cieszą się dużym popytem nie
tylko mieszkańców Wolbromowa. Państwo Kumoś aktywnie uczestniczą
także i wspomagają lokalne uroczystości i imprezy integrujące środowisko
sołectwa.
Dożynki to dla większości gości wspaniała zabawa połączona z kultywowaniem tradycji. Jednak organizacja całego wydarzenia wiąże się z setkami godzin przygotowań i ciężkiej pracy. Burmistrz Gryfowa Śląskiego
na ręce sołtys Joanny Czerwiec i dyrektor M-GOK Anny Michalkiewicz
złożył podziękowania dla wszystkich osób, które brały udział w przygotowaniach i organizacji niedzielnego święta przekazując obu paniom
okolicznościowe albumy. Burmistrz podziękował także całej Radzie Sołeckiej Sołectwa Ubocze, Kołu Gospodyń, druhom z OSP Ubocze, oraz
gospodarzom obiektu – Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „MOCNI” i Fundacji Ditero w osobach pana Stanisława Fronca
i pani Agnieszki Surmacz.
Wyjątkowym akcentem tegorocznych dożynek było wręczenie przez
Poseł Zofię Czernow, Burmistrza Olgierda Poniźnika i przewodniczącego Rady Miejskiej Mateusza Królaka „Medali za długoletnie pożycie
małżeńskie”, które Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda
przyznał państwu Teresie i Janowi Łukasikom z Młyńska.
Domowej roboty ciasto, pierogi, pieczone przez strażaków kiełbaski,
czy „jasne z pianką” z lokalnego browaru to tylko niektóre ze smakołyków,
jakie mogli skosztować goście na uboczańskich dożynkach. Wydarzenie
było także miejscem, gdzie swoje produktu promowały lokali twórcy.
Nowo powstałe Koło Gospodyń Miejskich w Gryfowie Śląskim zapraszało wszystkich chętnych na warsztaty rękodzielnicze, które odbywać
się będą w październiku. Historia, tradycja i podziękowania dla rolników
to ta część bardziej oficjalna. Natomiast druga część każdych dożynek, to
wspaniała zabawa, której w Uboczu nie zabrakło. Oprócz występów ka-

pel: Sołtysowe Gryfinki, Rząsinianki, Rozmarynek i Gryfowskiej Kapeli
Podwórkowej pod wodzą Zygmunta Bodaka na muzycznej scenie mogliśmy podziwiać także zespół Mythos.
Nam jednak najbardziej do gustu przypadły rodzime produkcje.
Turniej Sołtysi kontra Radni oraz inscenizacja Uboczańska Rzepka.
Na scenie zaprezentowały się panie sołtysowe gminy Gryfów Śląski przy
wsparciu gości. Rzepkę zagrał Mieczysław Baszak, dziadka – Lucyna
Kusiakiewicz, babcię – Maria Sosnowska, wnuczka – Grażyna Trojanowska, szczeniaczka mruczka – Elżbieta Jeziorna, kotka – Marta Kochańska, kurkę – Agata Ścigan, gąskę – Adriana Karpowicz, bociana – Joanna
Barszczowska, żabkę – Joanna Miłan, kawkę – Renata Ćwiek, a narratorem była Joanna Czerwiec. Inscenizacja dostarczyła niesamowitych
emocji widowni. Również obecny na dożynkach Paweł Burczyk – znany
aktor, ale także wykładowca w Akademii Teatralnej, przyznawał, iż był
pod wielkim wrażeniem energii włożonej w to dzieło.
Uwagę licznie zgromadzonych gości przykuł też mistrzowsko poprowadzony przez burmistrza turniej dożynkowy „O Złoty Kłos Burmistrza”, w którym w szranki stanęły dwie drużyny: Radni kontra Sołtysi,
a w zasadzie Sołtyski, bo wśród sołtysów gminnych są same panie. Konkurencje takie jak drylowanie śliwek na czas, oczyszczanie pszenicy do
siewu, owijanie sznurem konopnym partnera czy wykonywanie bukietów
dla teściowej, dostarczyły zebranym wielu wrażeń i dobrej zabawy. Doping był fantastyczny, a rywalizacja ostra, acz piękna i zgodna z zasadami
fair play, wszystko to zaowocowało zasłużonym, długo oklaskiwanym
remisem.
Dożynki w Gryfowie Śląskim zakończyły się późno w nocy zabawą
pod chmurką.
Źródło: lwówecki.info
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Serdeczne podziękowania
Gminne Dożynki w Uboczu już za nami. Pomimo niepewnych
prognoz pogoda nam dopisała. Chciałam podziękować Fundacji Ditero czyli pani prezes Agnieszce Surmacz oraz i Stowarzyszeniu na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Mocni”, którego prezesem jest Stanisław Fronc za użyczenie nam swojego obiektu oraz owocną współpracę.
Pragnę złożyć najgorętsze podziękowania ludziom dobrego serca,
bez których ta uroczystość by się nie odbyła. Marcie Kochańskiej naszej starościnie, przedstawicielce agroturystyki i Sali na Uboczu, dzięki której mieliśmy ten wspaniały traktorowy dmuchaniec. Staroście
Mieczysławowi i jego żonie Jadwidze, córce Karoli Baszak za pomoc
w przygotowaniach oraz tego smakowitego dzika. Moim radnym sołeckim Rafałowi Jaszewskiemu z żoną Elą, Tomaszowi Herdzikowi,
Dariuszowi Romanowskiemu z żoną Kasią oraz radnym miejskim
reprezentującym nasze sołectwo Krzysztofowi Szczerbickiemu oraz
Markowi Niebylskiemu z żoną Ewą. Niezawodnym strażakom reprezentowanym przez naczelnika Andrzeja oraz jego brata Mariusza
Kownackich, którzy są całym motorem naszej Ochotniczej Straży
Pożarnej. Piekarnia Kownackich wsparła nas swoimi wypiekami,
a przede wszystkim tym najważniejszym w tym dniu chlebem dożynkowym. Natomiast Masarnia Niebieszczańscy smakowitymi kiełbaskami. Cudownej Lawendzie na Uboczu czyli pani Renacie Drabowicz
za pachnące kwietne suszki z których mogłam wraz z moją synową
wykonać bukiety, którymi składałam podziękowania. Minionkowe
witacze nie mogłyby powstać gdyby nie dostarczył nam ich nasz młody rolnik Szymon Polesiak. Dziękuję Szymku, że mimo trwających
jeszcze żniw na polu, znalazłeś czas aby ustawić baloty z Tomkiem na
wszystkich drogach wjazdowych do naszego sołectwa. Dziękuje też
Darkowi Wochnikowi za uprzątnięcie placu. Aktorzy prezentujący
„Uboczańską rzepkę” zasługują na wielkie wyrazy uznania czyli panie
sołtys wraz z organizatorami. Podziękowania składam również na ręce
Ani Wieliczko sołtys Krzewia, za wypożyczenie namiotu.
Nie bez kozery zostawiłam na koniec podziękowania dla moich
niezawodnych dziewczyn i ich mężów. Na Was zawsze mogę liczyć.
To dzięki Wam mieliśmy ten smaczny poczęstunek, wspaniałą dekorację i wieniec dożynkowy -miesiąc ciężkiej i odpowiedzialnej pracy:
Kasi, Piotrowi Grzegorzowi Baszak, Grażynie, Oli, Krzysztofowi
Trojanowskim, Elżbiecie Jeziornej, Lucynie Kusiakiewicz, Renacie
Ćwiek, Joli Jastrzębskiej, Bożenie Majka, Marcie i Marysi Haczeli,
Joannie i Mariuszowi Barszczowskim, Małgosi Baszak. Składam podziękowania tym wszystkim, którzy włączyli się również w organizację naszego święta.
Pragnę podziękować panu burmistrzowi Olgierdowi Poniźnikowi
oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Ani Michalkiewicz za pomoc i owocną współpracę podczas obchodów Gminnego
Święta Plonów w Uboczu.
Mieszkańcom Ubocza dziękuję gorąco za dekoracje dożynkowe jakie wykonaliście przy swoich posesjach oraz za pyszne ciasta, a przede
wszystkim za przybycie na Snopkowiny Gryfowskiej Gminy w Uboczu i uczestniczenie w obchodach święta plonów.
W nawiązaniu do naszego konkursu na najatrakcyjniejsze dekoracje dożynkowe jury nie mogło rozstrzygnąć i przyznać miejsc, twierdząc iż rodziny wykonały bardzo atrakcyjne i humorystyczne dekoracje, przyznało więc 7 równorzędnych nagród:
• wspólnocie sąsiedzkiej 158a, 159, 161, 161a czyli rodzinom państwa
Baszaków, Jeziornych,Trojanowskich, Kochańskich; • rodzinie państwa Ćwiek i Maciejewskich; • rodzinie państwa Kusiakiewiczów; •
rodzinie państwa Jastrzębskich; • rodzinom państwa Romanowskich
i Jaszewskich; • panu Damianowi Zwierzańskiemu; • pani Natalii Jankowskiej i Piotrowi Herdzikowi.
Dziękuję bardzo serdecznie za te wspaniałe, tradycyjne, dożynkowe dekoracje.
Sołtys Ubocza Joanna Czerwiec
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Gorące podziękowania

12 września 2021 – to dzień który zapisze się złotymi zgłoskami
w historii naszej Gminy. Po 10 latach (11 IX 2011) odbyły się w Uboczu. „SNOPKOWINY GRYFOWSKIEJ GMINY” czyli Gminne
Uroczystości Dożynkowe. Niektórzy z nas niedowierzali, że po roku
przerwy spowodowanej pandemią będą udane, twierdzili, że w Uboczu
jest mało aktywnych ludzi, by to przedsięwzięcie było zrealizowane,
a także martwili się czy dopisze pogoda.
Wszystkie te wątpliwości zostały w pełni rozwiane, licznie dopisali
mieszkańcy Gminy i goście, sołectwo spisało się na medal. Sołtys Joanna Czerwiec porwała mieszkańców do wspólnej pracy, a pogoda też
była łaskawa! Pragnę serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w uroczystość dożynkową a w sposób szczególny: Fundacji „Ditero” – Agnieszce Surmacz i Stowarzyszeniu „Mocni” na czele z prezesem Stanisławem Froncem za udostępnienie wszystkich pomieszczeń
dawnej Szkoły Podstawowej.
Wyrazy wdzięczności składam księdzu dziekanowi Krzysztofowi
Kurzei i ks. proboszczowi Pawłowi Opala za odprawienie Mszy Świętej
dożynkowej. Dziękuję pięknie niestrudzonej, niezmiernie zaangażowanej sołtys Joannie Czerwiec, która całe wakacje przepracowała na rzecz
dożynek. Dziękuję starościnie dożynek Marcie Kochańskiej i staroście
Mieczysławowi Baszakowi za niezwykłą gościnność i pomoc w realizacji
dożynek. Dziękuję bardzo sołtysom naszej Gminy za wsparcie ciastowe
i kwiatowo-owocowo-warzywne w postaci koszy. Dziękuję dzielnym
strażakom z OSP Ubocze na czele z Andrzejem i Mariuszem Kownackim za zabezpieczenie uroczystości i obsługę parkingową i medyczną.
Dziękuję bardzo policjantom z Gryfowskiego Komisariatu i funkcjonariuszom Straży Miejskiej. Niezmiernie dziękuję Annie Michalkiewicz dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury, która z wielkim
zapałem czuwała nad organizacją całości uroczystości. Bardzo dziękuję
pracownikom MGOPS – Marioli Wójcikowskiej i Katarzynie Askuntowicz – za sprawne przygotowanie turnieju o „Złoty Kłos” Burmistrza.
Dziękuję pracownikom Urzędu Gminy i Miasta za aktywne włączenie
się w organizację tegorocznych dożynek. Dziękuję za spotkanie z folklorem Zespołom: Sołtysowe Gryfinki, Rząsinianki, Rozmarynek oraz
Gryfowskiej Kapeli Podwórkowej.
Do zobaczenia na przyszłorocznych uroczystościach dożynkowych
w Proszówce.
Burmistrz Gminy i Miasta
Olgierd Poniźnik

Zwarci, gotowi, wspaniali...
jednym słowem Klub Seniora!

Podczas uroczystości dożynkowych 12 września w Uboczu swoją
obecność zaznaczył gryfowski Klub Seniora na czele z Kierownik Edytą
Piwońską. Był to wspaniały początek ich startu w pomaganie. Kiedy seniorzy usłyszeli, że mogą dostać stanowisko do sprzedaży swoich wyrobów podczas dożynek nie wahali się ani chwili.
Panie ruszyły do pracy. Ser się mielił, mąka sypała tłuszcz skwierczał
na patelniach….Przygotowali krokieciki, pierożki i czerwony barszczyk
– jak u mamy…
W południe 12 września pani Kierownik wjechała na plac dożynkowy z „pysznym” zapleczem i zaczęły się gorączkowe przygotowania, aby
potrawy mogły trafić do pierwszych klientów. Humory dopisywały, aura
również
Wyroby przygotowały: Anna Franckiewicz, Halina Typer, Danuta
Olsiewicz, Czesława Radwańska, Maria Gut, Małgorzata Jaszkiewicz, a sprzedawały: Edyta Piwońska, Małgorzata Jaszkiewicz, Krystyna Szałajko, Jadwiga Wiszniewska, Ewa Maziata, Jolanta Kosińska, Wioletta Nawojczyk, Anna Franckiewicz.
Ogółem udało się zebrać kwotę 1.000,00 złotych. W pierwszej chwili
seniorzy planowali wydać zebrane pieniądze na potrzeby Klubu jednakże
zrezygnowali z tego i cały dochód przekazali na leczenie chorej na nowotwór mieszkanki Rząsin.
Wielkie brawa, niskie ukłony. Piękny start w pomaganie. Podziękowania kierujemy również w stronę dwóch dzielnych pracownic MGOPS
Kasi Askuntowicz i Marioli Wójcikowskiej, które zgromadziły sprzęt
potrzebny do przeprowadzenia konkursu w którym wystartowali radni
i sołtysi oraz uwijały się w pocie czoła podczas imprezy jak „niewidzialna
ręka”:).
Dziękujemy, że jesteście z nami
Z wyrazami szacunku: Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
Olgierd Poniźnik oraz dyrektor MGOPS Krystyna Bołtrukanis

***

Dziękuję Małgorzacie Jaszkiewicz,
Wiolettcie Nawojczyk oraz Seniorom
z Klubu Seniora w Gryfowie Śląskim za
wsparcie akcji charytatywnej podczas dożynek w Uboczu.
Kierownik Klubu Seniora Edyta Piwońska

KRUS na gryfowskich
dożynkach gminnych

W największym Sołectwie Gminy Gryfów Śląski – w Uboczu, w niedzielę – 12.09.2021 r. odbyły się – z wielkim rozmachem i przytupem –
Dożynki Gminne. Wśród wielu atrakcji tego bardzo udanego wydarzenia
można było także wziąć udział w konkursie pn.: „Mądrze postępujesz
wypadku nie spowodujesz” – zorganizowanym przez Placówkę Terenową
KRUS w Lubaniu. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem i było
wielu chętnych do rozwiązania pisemnego testu. Pani Lucyna Klusik –
Kierownik ww. Placówki wraz ze współpracownikami: panią Magdaleną
Krasowską i panią Patrycją Rosa, sprawnie przeprowadziła tę rywalizację
informując przy tej okazji m.in. o różnych innych działaniach prewencyjnych realizowanych na bieżąco przez KRUS.
Nagrodami w konkursie były praktyczne nagrody rzeczowe, które zostały wręczone laureatom osobiście przez panią Kierownik Lucynę Klusik na dożynkowej estradzie, co przysporzyło im dodatkowej satysfakcji
z udziału w tym działaniu prewencyjnym zrealizowanym przez Placówkę
Terenową KRUS w Lubaniu.
Inspektor ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych
Krzysztof Rozenbajger

Proszówka na dożynkach

Reprezentacja sołectwa Proszówka 12 września wzięła udział w gminnych dożynkach w Uboczu. Dziękujemy wszystkim za pomoc i zaangażowanie: Justyna Rusinek, Jola Burkot za piękną dekorację dożynkową
– kosz kwiatów. Gratulujemy panu Janowi Augustowi, Justynie Michałek
i Szymonowi Kownackiemu odznaczeń Zasłużeni dla Rolnictwa. Pani
Lucynie Krasnodębskiej I miejsca w konkursie Piękna posesja Gminy
Gryfów. Zespołowi "Sołtysowe Gryfinki" jak zawsze wspaniałego występu. Gratulujemy sołtys Proszówki Adrianie Karpowicz występu w inscenizacji wiersza Jana Brzechwy "Rzepka" oraz zwycięstwa w konkurencji
drylowania śliwek i zdobycia 2 pkt dla drużyny sołtysek. Dziękujemy gospodarzom, organizatorom i współorganizatorem za świetną organizację,
przepyszne jedzonko i wspaniale atrakcje.
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Piękna Posesja Gminy Gryfów Śląski 2021
Pragniemy poinformować mieszkańców Gminy Gryfów Śląski, że
podczas Dożynek Gminy Gryfów Śląski, które odbyły się 12 września
w Uboczu, zostały ogłoszone wyniki kolejnej, piątej już edycji konkursu
„Piękna Posesja Gminy Gryfów Śląski” skierowanego do mieszkańców
sołectw naszej gminy. Do konkursu zgłoszonych zostało 14 posesji. Wybrać wśród pięknych tę najpiękniejszą nie było łatwym zadaniem. Przyznawano punkty za: utrzymanie czystości, ładu i porządku na posesji,
zagospodarowanie i utrzymanie zieleni, zagospodarowanie posesji elementami małej architektury, estetykę zabudowań, oryginalność i pomysł
na zagospodarowanie posesji, rozwiązania ekologiczne i regionalne.
Komisja konkursowa w składzie: Ilona Cichoń – fotografik ze Złotego
Potoku; Agnieszka Olszówka – Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim;
Wilhelm Gałucha – UGiM w Gryfowie Śląskim; Agnieszka Bocian – UGiM
w Gryfowie Śląskim; Paweł Rubaj – Biblioteka Publiczna w Gryfowie Śląskim, po odwiedzeniu wszystkich zgłoszonych posesji postanowiła przyznać:
I miejsce – pani Lucyna Krasnodębska – Proszówka 75 A
II miejsce – państwo Ewa i Henryk Chomentowscy – Rząsiny 6
III miejsce – państwo Alicja i Tadeusz Jagiełło i Bożena i Leszek
Mizgier – Krzewie Wielkie 45.
Wyróżnić Państwa: Paulina i Marcin Złotek – Ubocze 136; Ewa Puzyniak – Ubocze 242 A; Jolanta i Bronisław Jastrzębscy – Ubocze 241; Tadeusz Prochownik – Krzewie Wielkie 28d; Grażyna Pawluczyk, Krzysztof
Ziółkowski – Rząsiny 29 A; Krystyna Klimek - Wolbromów 32.

6 KURIER GRYFOWSKI

SIERpień-wrzesień 2021

Pozakonkursową nagrodę specjalną otrzymała pani Sołtys Sołectwa
Młyńsko Maria Sosnowska, za wkład jaki Rada Sołecka i mieszkańcy
wkładają w pielęgnację terenu przy młyńskiej świetlicy wiejskiej.
Nagrodami przyznawanymi w konkursie są talony na zakupy w Centrum Handlowym „GRADIX” oraz Centrum Ogrodniczym „Krzewy
z Krzewia”. Dodatkowo laureaci konkursu otrzymali logo konkursu z napisem „Piękna Posesja Gminy Gryfów Śląski”. Gratulujemy wszystkim
uczestnikom konkursu, zarówno Laureatom, jak i wyróżnionym.
Inspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa
Agnieszka Bocian
							

Nowa wizytówka Gryfowa

Przebudowa sieci
kanalizacyjnych i wodociągowych
na terenie Gryfowa Śląskiego
Trwają prace związane z przebudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych ulicy Oldzańskiej w Gryfowie Śląskim. Termin zakończenia
inwestycji, której wartość wynosi 848 700,00 zł zostanie wydłużony o
30 dni. Spowodowane jest to występującymi w całym kraju trudnościami i opóźnieniami w dostawie materiałów budowlanych. Po zakończeniu
prac droga zostanie utwardzona tłuczniem bazaltowym, natomiast nawierzchnia bitumiczna ulicy oraz chodniki zaplanowano do wykonania
w roku przyszłym.
Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Melioracji i Inżynierii Środowiska ,,EKO-MEL” Sp. z o.o. z Jeleniej Góry. Zadanie finansowane jest
w 100% z budżetu Gminy Gryfów Śląski.

FOTO
29 lipca odbył się odbiór prac związanych z przebudową ulicy Wojska Polskiego. Komisję odbiorową stanowili: Ze strony Powiatu Lwóweckiego - Starosta Daniel Koko, - Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych — Marek Makowski, – Inspektor w ZDP — Joanna Grzegorek.
Ze strony Gminy Gryfów Śląski uczestniczyli przy odbiorze: - Burmistrz
Gminy i Miasta Gryfów Śląski — Olgierd Poniźnik, - Inspektor ds.
drogownictwa – Anna Petruch Ze strony wykonawcy: - Prezes Firmy
PRD Jałowiec – Piotr Zając. Komisja przeszła całą jezdnię uwzględniając
w drodze uwagi mieszkańców związanych z remontem tej ulicy. Zakres
obejmował remont chodników, nawierzchni jezdni oraz zjazdów. Koszt
inwestycji wyniósł 802 561,19 zł, w tym połowa kosztów została sfinansowana z Rządowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, a pozostałą kwotę sfinansował Powiat Lwówecki i Gmina Gryfów Śląski – po
200.640,30 zł. W imieniu Gminy Gryfów Śląski, pragnę podziękować
bardzo Zarządowi Powiatu Lwóweckiego w tym szczególnie Staroście
Danielowi Koko, który od samego początku wspierał tą inwestycję. Dziękuję także Radzie Powiatu Lwóweckiego, za przyjęcie tej inwestycji do
zadań budżetowych powiatu. Składam również gorące podziękowania
Kierownikowi Zarządu Dróg Powiatowych —Markowi Makowskiemu,
za osobiste zaangażowanie w prowadzeniu tej inwestycji. Bardzo dziękuję
Wykonawcy tego zadania PRD z Jałowca — na czele z Prezesem Piotrem
Zającem. Dzięki w/w i ich zaangażowaniu — ulica Wojska Polskiego —
stała się wizytówką Gryfowa Śląskiego.
Burmistrz Gminy i Miasta
Olgierd Poniźnik

Natomiast na ukończeniu są prace związane z przebudową sieci kanalizacyjnych i wodociągowych ulicy Lipowej w Gryfowie Śląskim. Podobnie jak w przypadku ulicy Oldzańskiej nawierzchnia została utwardzona
kruszywem drogowym, a wykonanie jezdni oraz chodników zaplanowano na kolejny rok kalendarzowy. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo
Robót Inżynieryjnych „HEMAX” Henryk Wasilewski z Mirska. Całkowity koszt zadania wyniesie 476 000,00 zł i finansowany jest w 100%
z budżetu Gminy Gryfów Śląski
W związku z występującymi utrudnieniami prosimy Państwa o wyrozumiałość i przepraszamy za wszelkie niedogodności, związane z realizowanymi inwestycjami.

Zastępca burmistrza Gminy i Miasta Andrzej Tartak
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Dotacje na wymianę tzw. kopciuchów w budynkach wielorodzinnych
na Dolnym Śląsku mają ruszyć w IV kwartale br.
Zapowiadany wcześniej – na III
kwartał br. – pilotaż Programu
„Czyste powietrze” skierowany do
właścicieli mieszkań w budynkach
wielorodzinnych i wspólnot mieszkaniowych w woj. dolnośląskim,
ma ruszyć na początku października
br., o czym poinformował na swojej
stronie internetowej WFOŚiGW we
Wrocławiu https://wfosigw.wroclaw.pl/aktualnosci/a_1957,wymiana-tzw-kopciuchow-w-budynkach-wielorodzinnych-na-dolnym-slasku-ruszyw-pazdzierniku
Wymiana 720 szt. nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe
oraz termomodernizacja, a dzięki temu poprawa efektywności energetycznej w 60 wielorodzinnych budynkach mieszkalnych i 300 lokalach
mieszkalnych – to zakładany efekt dolnośląskiego pilotażu, który jest
nową propozycją uzupełniającą ogólnopolski program „Czyste Powietrze”. Na ten cel zarezerwowano 20 mln zł. Na większą intensywność
dofinansowania mogą liczyć mieszkańcy gmin graniczących z Republiką Czeską.
Jak czytamy w informacji opublikowanej na w/w stronie internetowej
WFOŚiGW, Beneficjentami w ramach w/w pilotażu w podstawowym
poziomie dofinansowania mogą zostać osoby fizyczne o rocznym dochodzie nieprzekraczającym 100 tys. zł, będące właścicielami lub
współwłaścicielami lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym
od 3 do 20 lokali mieszkalnych. W tym przypadku intensywność dofinansowania kosztów kwalifikowanych wynosi od 30% do nawet 45%
kosztów kwalifikowanych w zależności od rodzaju realizowanego
przedsięwzięcia. Dotacja wyniesie:
- do 20 tys. zł w przypadku wymiany źródła ciepła na pompę ciepła
powietrze/woda oraz inwestycji z zakresu wymiany stolarki okiennej/
drzwiowej lub montażu wentylacji;
- do 15 tys. zł, jeśli będą to inne źródła ciepła albo podłączenie do efek-

tywnego źródła ciepła w budynku połączone ze wspomnianymi zadaniami z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej lub montażu wentylacji;
- do 5 tys. zł, jeśli przeprowadzona będzie tylko wymiana stolarki okiennej/drzwiowej lub zakup i montaż wentylacji, bez wymiany źródła ciepła.
Dla podwyższonego poziomu dofinansowania (tak jak w standardowej wersji Programu „Czyste Powietrze” konieczne będzie zaświadczenie
z gminy o dochodach) będą to odpowiednio dotacje w wysokości do: 30,
25 i 10 tys. zł, maksymalnie do 60% kosztów kwalifikowanych wykonanego przedsięwzięcia.
Beneficjentami pilotażu mogą zostać również wspólnoty mieszkaniowe w budynku wielorodzinnym od 3 do 20 lokali. W tym przypadku
nie będzie występować kryterium dochodowe.
Dla mieszkańców gmin graniczących z Republiką Czeską dotacje
będą odpowiednio wyższe o dziesięć punktów procentowych.
Warto przypomnieć, że warunki dolnośląskiego pilotażu zakładają,
że jeśli w budynku/lokalu mieszkalnym prowadzona jest działalność
gospodarcza, to dotacja będzie pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na jej prowadzenie (jeśli powierzchnia przeznaczona dla działalności gospodarczej przekracza 30% – przedsięwzięcie
nie kwalifikuje się do dofinansowania), a jeśli budynek/lokal mieszkalny
wyposażony jest w inne źródło ciepła niż na paliwo stałe lub źródło na
paliwo stałe spełniające wymagania minimum klasy 5 normy EN 303-5,
wówczas dotacja możliwa jest tylko na docieplenie lub wymianę stolarki
okiennej/drzwiowej oraz zakup i montaż wentylacji. Przyszli beneficjenci
powinni też wiedzieć, że po zakończeniu przedsięwzięcia w budynku/
lokalu mieszkalnym nie mogą być użytkowane źródła ciepła na paliwo
stałe o klasie niższej niż 5, ponadto wszystkie źródła ciepła muszą spełniać docelowe wymagania uchwały antysmogowej przyjętej przez Sejmik
Województwa Dolnośląskiego.
Inspektor ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych
Krzysztof Rozenbajger

Punkt informacyjny Programu „Czyste powietrze” w mobilnej formule
Gryfowski gminny punkt informacyjno-konsultacyjny Programu „Czyste powietrze”, świadczy swoje usługi także w formule mobilnego stoiska.
W ostatnim czasie, tj. dokładnie 21.08.2021 r. i 04.09.2021 r. takie stoisko
można było odwiedzić na festynach organizowanych w sołectwach – tj.
odpowiednio: w Wieży - „Bieg Wieżozwierza” i w Proszówce - „Piesze
wędrówki z Gryfowa do Proszówki”.
Nie mogło też zabraknąć tego mobilnego punktu dnia 12.09.2021 r.,
na tegorocznych Dożynkach Gminnych w Uboczu, które odwiedził m.in.
znany wszystkim aktor Pan Paweł Burczyk, który był jednym z grona Gości
zaproszonych na dożynkowe uroczystości. Pan Paweł, sam przekonany do
działań na rzecz podniesienia poziomu jakości powietrza, zachęcał innych
do wymiany kopciuchów i pozyskiwania dostępnych dotacji na termomodernizację domów i mieszkań.
Uczestnicy
ww.
wydarzeń, poza dobrą
zabawą mieli także
możliwość zapoznania się z rządowym Programem „Czyste powietrze”, odwiedzając plenerowe stoisko gminnego
punktu konsultacyjno-informacyjnego ww. programu. Zainteresowani otrzymaniem dotacji na
wymianę starego pieca i termomodernizację swoich domów lub mieszkań mogli pobrać materiały
promocyjne i skonsultować swoje zamierzenia inwestycyjne oraz zadawać pytania Panu Krzysztofowi Rozenbajger, który udzielał szczegółowych informacji w tym zakresie. Bardzo dziękujemy
Pani Renacie Adamskiej - Sołtys Wieży, Pani Adrianie Karpowicz - Sołtys Proszówki i Pani Joannie Czerwiec – Sołtys Ubocza oraz innym współorganizatorom tych udanych wydarzeń, za pomoc przy zorganizowaniu plenerowych punktów informacyjnych Programu „Czyste powietrze”.
Przypominamy, że na bieżąco w/w punkt działa stacjonarnie w gryfowskim ratuszu, gdzie
można się spotkać i porozmawiać z Panem Krzysztofem Rozenbajger na temat pozyskania dotacji
na termomodernizację swojego domu lub mieszkania. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem telefonu 667 813 552 lub mailowo: czystepowietrze@gryfow.pl
Inspektor ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych
Krzysztof Rozenbajger
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Algorytm wyłapie niepłacących
za odpady w Gminie Gryfów Śląski!
Z zasady gminny system gospodarki odpadami komunalnymi powinien się sam finansować, jednak, gdy część mieszkańców świadomie
nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi lub podaje w nich nieprawdę, zaniżając ilość osób zamieszkujących nieruchomość, to wtedy koszty funkcjonowania systemu
pokrywają pozostali jego członkowie, którzy zmuszeni są ponosić coraz
to wyższe opłaty za odpady.
Nie godzimy się dłużej na sytuację, w której uczciwi mieszkańcy
naszej Gminy ponoszą koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi również za osoby, które nie wypełniają swoich obowiązków
i nie wnoszą opłat z tego tytułu w należnej wysokości. Szukając zatem
dodatkowych narzędzi, które umożliwiłyby weryfikację danych zawartych w składanych przez mieszkańców deklaracjach, udało się nam nawiązać współpracę z Gminą Miejską Świdnik, która na podstawie zawartego porozumienia udostępniła nam bezpłatnie algorytm, powstały
w ramach pilotażowego Programu GovTech Polska, umożliwiający wykrywanie "niespójności w deklaracjach określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami". Mamy nadzieję, że to
innowacyjne rozwiązanie, podobnie jak w Gminie Świdnik, pozwoli nam uszczelnić gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi. Dzięki przedmiotowej aplikacji wykryto tam bowiem
1400 osób, które nie płaciły za odbiór odpadów. Osoby te musiały
w konsekwencji zmienić dane zawarte w deklaracjach, a także ponieść
opłatę wstecznie nawet do 5 lat.

Jak to działa?

Aplikacja zestawia ze sobą informacje otrzymane m.in. z jednostek
podległych Gminie, tj.: z MGOPS, szkół, przedszkoli, ZBGKiM (m.in.
informacje o ilości zużytej wody) oraz danych uzyskanych ze Wspólnot
i Spółdzielni Mieszkaniowych, z danymi zawartymi w składanych przez
mieszkańców deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Następnie algorytm wychwytuje rozbieżności
w liczbie osób zamieszkujących dane nieruchomości. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, co do ilości osób zamieszkujących nieruchomość, do jej właściciela kierowane jest wezwanie do złożenia stosownych
wyjaśnień lub w przypadku braku deklaracji wezwanie do jej złożenia.
Jeśli ustalenia aplikacji potwierdzą się, wówczas właściciel nieruchomości nie tylko będzie musiał zmienić deklarację, ale również zapłacić należną opłatę za odpady nawet do 5 lat wstecz.

I co teraz?

Obecnie trwają przygotowywania bazy danych, na podstawie której
zostaną zweryfikowane informacje zawarte w składanych przez mieszkańców deklaracjach odpadowych. W związku z powyższym APELUJEMY do wszystkich mieszkańców Gminy Gryfów Śląski
o zgłaszanie się do tut. urzędu w celu skorygowania danych zawartych
w złożonych deklaracjach (o ile tej korekty wymagają), aby uniknąć
ewentualnych konsekwencji poświadczenia w nich nieprawdy. Natomiast
mieszkańców Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych prosimy o składanie aktualnych oświadczeń o liczbie osób zamieszkujących w danym
lokalu do swoich Zarządców.

MANDAT ZA BRAK DEKLARACJI ODPADOWEJ?!
TAK- STRAŻNICY MIEJSCY ZAJMĄ SIĘ TYM!

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto
wbrew obowiązkowi nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub podaje w niej nieprawdę– podlega
karze grzywny do 500 zł.
Przypominamy zatem, że właściciel nieruchomości zobowiązany jest do
złożenia, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów
komunalnych, deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zwiększenie
bądź zmniejszenie liczby osób zamieszkujących nieruchomość), właściciel
nieruchomości zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła
zmiana.

PAMIĘTAJ!

Jeśli urodziło Ci się dziecko, członek rodziny powrócił do domu
z zagranicy, zmieniłeś miejsce zamieszkania, ktoś wprowadził się do
Ciebie lub jeden z domowników zmarł – masz obowiązek niezwłocznie złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi!
insp. ds. gospodarki odpadami Agnieszka Olszówka

OGŁOSZENIE
O WYKAZACH
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu,
dzierżawy w roku 2021 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.

Awarie wodociągowo-kanalizacyjne
poza godzinami pracy ZBGKiM
prosimy zgłaszać
pod nr tel.: 500-117-064
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CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ruszyła 1 lipca
Dla kogo CEEB jest obowiązkowa i czemu służy?
CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to system
informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. CEEB ma wspierać działania w wymianie kopciuchów, a tym samym walkę ze smogiem.
Za budowę systemu CEEB odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Baza CEEB ruszyła 1 lipca 2021. Od tego dnia można, a nawet
trzeba składać deklaracje, w przeciwnym razie grożą kary.

Co to jest CEEB?

To Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, a jej utworzenie
przewiduje przegłosowana we wrześniu 2020 przez Sejm, a wcześniej
przez Komisję Sejmową do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisję Infrastruktury ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu
termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Po publikacji przez ministra właściwego ds. budownictwa komunikatu inicjującego
powstanie bazy danych na temat źródeł ciepła właściciele nieruchomości mają składać deklaracje, wypełniając (online lub odręcznie) specjalny
formularz, jakim źródłem ciepła ogrzewają swoje domy. W ten sposób
powstanie "mapa" emisyjności budynków w całym kraju. Deklaracje są
przyjmowane od 1 lipca 2021. Cały projekt ma być rozwijany etapami do
2023 r.

CEEB – nowy obowiązek właściciela nieruchomości

CEEB to rejestr źródeł energii budynków, ale nie tylko. Ma także
uwzględniać informacje na temat udzielonej pomocy publicznej w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów. Zebrane informacje w sumie
mają dotyczyć ok. 5-6 mln budynków. W ewidencji znajdą się informacje
dotyczące przede wszystkim domów mieszkalnych, ale pod uwagę zostaną wzięte również lokale usługowe i budynki publiczne.
W związku z tym właściciel czy zarządca nieruchomości będą mieli
obowiązek zgłoszenia źródeł ciepła o mocy do 1 MW, wykorzystywanych
do ogrzewania budynku i podgrzewania wody użytkowej.

Gmina Gryfów Śląski laureatem
programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie”
Gmina Gryfów Śląski została laureatem tegorocznej edycji programu grantowego „Wzmocnij Swoje Otoczenie”
(WSO), organizowanego przez Polskie
Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE
S.A.), skierowanego do podmiotów zlokalizowanych na terenach, na których
PSE S.A. realizują projekty inwestycyjne oraz eksploatacyjne.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., są obecne w wielu gminach
w Polsce i jako bliscy sąsiedzi ludzi tam mieszkających, właśnie w ramach
w/w dobrosąsiedzkiego programu pomagają w integrowaniu i aktywizacji
członków lokalnych społeczności wokół spraw, które są dla nich istotne.
Priorytetem działalności PSE S.A. jest współtworzenie i rozwijanie lokalnej przestrzeni publicznej i infrastruktury społecznej.
W poprzednich edycjach programu WSO, z otrzymanych grantów, na
terenie Gminy Gryfów Śląski, została zainstalowana ławeczka solarna w
Proszówce (2019 rok) zaś w ubiegłym roku, przy nowowybudowanej hali
sportowej przy Szkole Podstawowej w Rząsinach została wybudowana
nawierzchnia z kostki brukowej, umożliwiająca korzystanie z tego obiektu również osobom niepełnosprawnym.
Z grantu otrzymanego przez Gminę Gryfów Śląski w tegorocznej
edycji programu WSO w kwocie 20 tys. zł. zostanie sfinansowana dostawa i montaż wielofunkcyjnego zestawu zabawowego na placu zabaw
dla dzieci, stanowiącego element większej całości nowopowstającej
„Plenerowej Strefy Aktywności” w Uboczu.
Celem wyżej wymienionego projektu jest:
1) wsparcie rozwoju wspólnej przestrzeni publicznej z myślą o mieszkańcach gminy Gryfów Śląski, w szczególności sołectwa Ubocze, poprzez
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Skąd dane w CEEB?

W CEEB zbierane są dane pochodzące z deklaracji właścicieli czy zarządców nieruchomości, ale nie tylko w ten sposób będzie powstawać rejestr. Do CEEB będą również wpisywane informacje z innych rejestrów,
a także kontroli i interwencji. Projekt ustawy mówi m.in. o kontrolach
kominiarskich, kontrolach przedsiębiorców prowadzonych przez inspekcję
ochrony środowiska, kontrolach dotyczących gospodarowania odpadami
czy ściekami, także zleconych przez BGK po otrzymaniu dofinansowania
do termomodernizacji czy remontu, a nawet wskazanych przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w zakresie przyznanych świadczeń z pomocy
społecznej lub innych form wsparcia finansowego ze środków publicznych.
Dostęp do informacji w CEEB będą mieli urzędnicy gmin, Inspekcja
Ochrony Środowiska, czy - na mocy przepisów szczegółowych – policja.

Jakie źródła ciepła trzeba zgłosić do CEEB?

W projekcie nowelizacji ustawy określono źródła ciepła, które będą
podlegać obowiązkowi zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności
Budynków. W ramach tych urządzeń i instalacji wskazano m.in.: sieć ciepłowniczą, kocioł grzewczy na paliwa stałe, piec kaflowy lub wolnostojący
opalany paliwem stałym (węgiel, pellet, drewno), kominek na paliwo stałe, kocioł olejowy, gazowy podgrzewacz przepływowy lub/i pojemnościowy, kominek gazowy, grzejnik gazowy, nagrzewnicę gazową, promienniki gazowe, trzony kuchenne, piecokuchnię, kuchnię węglową, pompę
ciepła, instalacje ogrzewania elektrycznego oraz kolektory słoneczne.

Ile jest czasu na zgłoszenie?

Czas, jaki został przewidziany na zgłoszenie urządzeń do ogrzewania
budynków, to:
• 14 dni od pierwszego uruchomienia urządzenia lub instalacji w przypadku nowych źródeł ciepła.
• 12 miesięcy od uruchomienia CEEB (1 lipca 2021), w przypadku źródeł
ciepła już pracujących, czyli do 30 czerwca 2022.
Źródło: www.muratorplus.pl
wyposażenie tych mieszkańców w narzędzia umożliwiające wdrażanie
długotrwałych i pozytywnych zmian w miejscu, w którym żyją;
2) zwiększenie ww. mieszkańcom dostępności do wybudowanej ww. infrastruktury społecznej - przestrzeni rekreacyjno-sportowej i integracji
społecznej,
3) pozostawienie ww. mieszkańcom na długie lata ww. wybudowanej
infrastruktury dzięki Programowi „WzMOCnij Swoje Otoczenie i jego
udział we współfinansowaniu niniejszego projektu społecznego, odpowiadającego na potrzeby lokalnej społeczności.
Rzeczowa realizacja ww. projektu została zaplanowana na II połowę września br., zaś jego szacunkowy całkowity koszt to 44 tys. zł.
Więcej informacji na temat realizacji swoich zadań przez PSE S.A.
i misji publicznej, można dowiedzieć się na stronie: www.wzmocnijswojeotoczenie.pl lub www.raport.pse.pl

Inspektor ds. pozyskiwania zewn. środków finansowych
Krzysztof Rozenbajger

Niewybuchy w Rząsinach

Aktualne telefony oraz dni
i godziny rejestracji do Przychodni
Wielospecjalistycznej w Gryfowie
Śląskim do Poradni Lekarza
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
oraz do poradni specjalistycznych

13 września jeden z rolników z Rząsin podczas prac polowych wyorał
pociski Panzerfaustów. Po powiadomieniu policji teren zabezpieczono
i powiadomiono Patrol Saperski z Bolesławca. Po przyjechaniu patrolu
okazało się, że jeszcze zlokalizowano 3 pociski i 3 granaty.
Teren został oznakowany i był pilnowany przez załogę Komisariatu
Policji w Gryfowie Śląskim. Następnie dyżurny Komendy Powiatowej
Policji poprosił o zabezpieczenie tego miejsca przez strażaków.
Zwróciłem się do Naczelnika Ochotniczej straży Pożarnej
w Rząsinach – Damiana Komana i od godziny 18:00 przejęli opiekę nad
zagrożonym miejscem. Pełnili tą służbę do czasu zdetonowania pocisków
do godziny 14:00 – 14 września 2021 roku.
Chcę bardzo gorąco podziękować druhnom i druhom za odpowiedzialne zabezpieczenie. Byli to: Ewa Midek, Kinga Torba, Dawid Torba,
Piotr Kołcz, Sebastian Wal, Patryk Wolak, Bartosz Trąd pod wodzą Naczelnika Damiana Komana.
Dziękuję także druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej Ubocze za pomoc w zabezpieczeniu podczas detonacji niewybuchów pod wodzą Naczelnika Andrzeja Kownackiego.
Dziękuję także załodze Patrolu Saperskiego z Bolesławca. Dziękuję
także policjantom Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim.Na szczęście
cała operacja zakończyła się szczęśliwie.
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
Olgierd Poniźnik
PS.
A tak na przyszłość jeśli ktoś natknie się w okolicy na coś co przypomina pocisk, granat lub inne rzeczy tego typu prosimy o natychmiastowe powiadomienie Policji i pod żadnym względem nie działać na własną
rękę.

KOMUNIKAT
W związku ze stwierdzeniem sinicy i zielenicy na wodach Jeziora
Złotnickiego prosi się zarówno mieszkańców jak i osoby wypoczywające
nad Jeziorem by nie korzystali z kąpieli.

Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim
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Złote Gody

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowią nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. W sobotę 31 lipca, w sali ślubów gryfowskiego ratusza, Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Olgierd Poniźnik, odznaczył
medalami, przyznanymi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, następujące Pary Małżeńskie: Krystynę i Czesława Bogackich, Helenę i Wawrzyńca Heichelów, Stanisławę i Henryka Marciniaków, Janinę i Jana Szejmów, Mirosławę i Tadeusza
Trościańców, Zofię i Leona Trościanków, Irenę i Michała Wydrów.
Dostojni Jubilaci, z okazji 50. Rocznicy Ślubu, składamy Wam najserdeczniejsze życzenia zadowolenia z każdego nowego dnia oraz
przeżycia w szczęściu i zdrowiu jeszcze wielu pięknych rocznic.
Kierownik USC Krystyna Samborska
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Narodowe Czytanie na gryfowskim rynku
Za nami dziesiąta odsłona Narodowego Czytania w Polsce. W Gryfowie już szósta. Rozpoczęliśmy w 2016 od “Quo Vadis”
Henryka Sienkiewicza, następnie w 2017 r.
żywiołowo odczytaliśmy “Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, w 2018 niezapomniane
“Przedwiośnie Stefana Żeromskiego, a w 2019
Nowele polskie. Rok 2020 to odważna i nowatorska interpretacja Balladyny.
W bieżącym roku podobnie jak w ubiegłym,
posiłkowaliśmy się talentem, wiedzą i doświadczeniem teatralnym Marka Sieradzkiego.
Wyreżyserowana przez niego Zemsta Gabrieli
Zapolskiej zebrała bardzo dobre recenzje. Nasz
reżyser wycisnął z nas siódme poty na próbach,
co przełożyło się na niemalże perfekcyjny efekt
końcowy. W tym roku czytali: Anna Michalkiewicz, Marzena Wojciechowska, Anna Pląskowska, Magdalena Włodarczyk, Marcelina
Wnukowicz, Karolina Koman, Kamila Augustyn, Jan Wysopal, Marek Sieradzki.

Piękno Ziemi Gryfickiej w Gryfowie
9 lipca, w galerii Biblioteki Publicznej, odbył się wernisaż fotografii Jana Majora „Piękno Ziemi Gryfickiej”. Serdecznie zapraszamy do
oglądania wystawy zorganizowanej we współpracy z partnerską gminą
Gryfice. Wystawa będzie czynna do końca września w godzinach pracy
Biblioteki Publicznej.

SIERpień-wrzesień 2021 KURIER GRYFOWSKI

13

Bo najważniejszy jest uśmiech dziecka
Bajki nie tylko na dobranoc

Kto z nas w dzieciństwie nie lubił słuchać bajek? Smoki, księżniczki,
odważni rycerze, … śmieszne historyjki i mrożące krew w żyłach zdarzenia. Podczas festynu dla dzieci w Wieży w rolę bajarza wcielił się Grzegorz Żak, który na ich twarzach raz wywoływał niepokój, by za chwilę
zamienić go w radosny śmiech.

Wojska Obrony Terytorialnej

W organizację festynu dla dzieci włączył się WOT. Z jego ramienia
pan Przemysław Pastuchewicz zachęcał rodziców do wstąpienia do wojska, ale przyjął także rolę człowieka od zabezpieczenia biegów.

Kolorowa Wieża

W ostatnich lata na popularności zyskują zabawy z proszkami Holi.
Te wyrzucane w powietrze tworzą wielokolorową mgłę, która osiadając
na ciele i ubraniach zostawia barwne ślady. W sobotni wieczór przekonać
się tym mogli najmłodsi mieszkańcy Wieży.

Czyste powietrze

Dla każdego z rodziców uśmiech dziecka jest najważniejszy i bezcenny. Dobrze wiedzieli o tym także organizatorzy sobotniego festynu, którzy dla najmłodszych przygotowali moc atrakcji. Obserwując wydarzenie
trudno jednak było nie zauważyć, iż rodzice bawili się równie dobrze, jak
dzieci.
W sobotę, 21 sierpnia w sołectwie Wieża koło Gryfowa Śląskiego
odbył się festyn dla dzieci. Na wszystkich, którzy korzystając z pięknej
pogody zdecydowali się przyjść na plac przy świetlicy wiejskiej w Wieży czekało wiele atrakcji. Przybyłych powitali wspólnie Sołtys Renata
Adamska, pomysłodawczyni wydarzenia Aneta Pałkowska, Przewodnicząca Rady Powiatu Lwóweckiego Małgorzata Szczepańska, współprowadzący wydarzenie radni Arkadiusz Cichoń i Mariusz Kozak oraz
Burmistrz Olgierd Poniźnik.
– Bardzo się cieszę, że jest to festyn rodzinny, jakich teraz mało, a jest przecież
duże zapotrzebowanie na tego rodzaju imprezy – mówił witając gości Burmistrz Gryfowa Śląskiego, który docenił wysiłek wszystkich organizatorów i złożył im serdeczne podziękowania.

Bieg wieżozwierza

Recepta na uśmiech dziecka i aktywnie spędzony czas na świeżym
powietrzu wydaje się być niezwykle prosta. Kawałek łąki, kilka bel siana,
kilka opon, trochę starych desek, siatka i sznurek. To właśnie z takich
materiałów organizatorzy biegu wieżozwierza przygotowali tory przeszkód. Dla każdej z grup wiekowych wytyczona została inna trasa.
Przed biegiem oczywiście musiała się odbyć rozgrzewka, którą prowadził pan Arkadiusz Cichoń. On też pokazywał dzieciom jak sprawnie
pokonać całą trasę.
Podczas biegów rywalizacja była bardzo zacięta. Na mecie wszyscy
jednak byli zwycięzcami i każdy otrzymywał drobną nagrodę. Nie chodziło bowiem o sukces tylko o dobrą zabawę.

Dobra zabawa

Pomiędzy kolejnymi biegami rodzice mogli niemal całkowicie zapomnieć o swoich pociechach. Tymi znakomicie zajmował się Mariusz Kozak, który organizował dla nich tańce i różne konkursy. Każda z potyczek
kończyła się wręczeniem nagrody.

Nie tylko na słodko

Rodzice w tym czasie mogli zajrzeć do namiotu, w którym można było
znaleźć wiele słodkości. Soki, kawa, herbata, różnego rodzaju domowej
roboty ciasta, czy gofry czekały tu na łasuchów. A dla tych, którym wysiłek dał się we znaki była kiełbasa z grilla.

Pożar domu w Wieży

Pojawienie się strażaków zazwyczaj nie oznacza nic dobrego. Przyjeżdżają oni ratować dobytek, zdrowie i życie. Tym razem druhowie z OSP
KSRG Gryfów Śląski przyjechali, żeby umilić czas najmłodszym. Dzieci
mogły zobaczyć strażacki sprzęt, wsiąść do wozu, czy założyć hełm. Ale
strażacy przygotowali dla nich także zadania bojowe. Odważni „gasili
pożar”. Na koniec nie obyło się bez polewania wodą.
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Festyn w Wieży koło Gryfowa Śląskiego był także okazją do porozmawiania z mieszkańcami o rządowym programie czyste powietrze.
Chętnych by dowiedzieć się, jak uzyskać dofinansowanie na pozbycie się
starego kopciucha nie brakowało.

Jak zorganizować udany festyn?

Pomysłodawczynią wydarzenia jest pani Aneta Pałkowska. Organizatorami tegorocznej edycji była pani Sołtys Renata Adamska wraz z Radą
Sołecką oraz sporą grupą zaangażowanych mieszkańców. Bezcennym
wsparciem posłużyli prowadzący imprezę gryfowscy radni – Mariusz
Kozak i Arkadiusz Cichoń, zabezpieczający wydarzenie członkowie
grupy Be Activ Leśna, Team Gryfów Śląski i Przemysław Pastuchewicz
z Wojsk Obrony Terytorialnej. Nieocenionym wsparciem posłużyli także
strażacy z OSP KSRG Gryfów Śląski. Wydarzenie zostało zorganizowane ze środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego przy wsparciu
Piotra Rodzika z Drukarni Bogatynia. Zdjęcia: Wiktor Szumiło, OSP
KSRG Gryfów Śląski i Marek Dral. Patronat medialny Lwówecki.info.

Pamięć o poecie...

Podziękowania

Wiktor Szumiło dziękujemy za cudowne zdjęcia. Dziękujemy
serdecznie osobom zaangażowanym całym serduchem w realizację
przedsięwzięcia. Dziękujmy twarzom imprezy Mariuszowi Kozakowi
Studio TAŃCA Mar-Ko, radnemu Arkadiuszowi Cichoniowi, sołtys
Renacie Adamskiej, Mańkowi Markowi, Tomaszowi i Joannie Krawczyk, Arturowi Adamskiemu, Michałowi Adamskiemu, Weronice
Adamskiej, Łukaszowi Budzanowi, Aleksandrze Łubockiej, Ewie
Głowackiej, Lili Pałkowskiej za górę ciast, Patrycji Subocz, Piotrowi
Rodzikowi, Grzegorzowi Żakowi, Marcie i Przemkowi Pastuchewiczom, Marcie Krawczyk, Karolinie Kotwas, Annie Kownackiej,
Krystianowi Żądle, Przemysławowi Kubieńcowi, Kacprowi Pastuchewiczowi, Małgorzacie Szczepańskiej, Szymonowi Suboczowi,
Darkowi Głowackiemu, OSP Gryfów Śląski Olgierdowi Poniźnikowi, Zbyszkowi Mielańczukowi, Emilii Korczyńskiej – Mielańczuk,
Katarzynie Mielańczuk, Be activ Leśna za przybycie, uczestnictwo,
pomoc, wspieranie w jakiejkolwiek formie. Tym, których pominęliśmy
przypadkowo również dziękujemy.
Organizatorzy

„Niebo złote ci otworzę” - to tytuł wzruszającego wiersza o młodzieńczych marzeniach i okrucieństwie wojny, który Krzysztof
Kamil Baczyński napisał najprawdopodobniej
swojej żonie Basi, w czerwcu 1943 roku.
Dzięki niezapomnianej interpretacji Ewy
Demarczyk, utwór zyskał po wojnie sławę
i drugie życie jako poezja śpiewana.
Dwudziestego siódmego listopada 2020
roku Sejm RP ustanowił poetę – Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego jednym z pięciu patronów 2021 roku. Pozostali czterej patroni to
Kardynał Stefan Wyszyński, Tadeusz Różewicz, Cyprian Kamil Norwid,
Stanisław Lem. Ten rok jest również rokiem Konstytucji 3 Maja, w związku
z 230 rocznicą jej uchwalenia.
Krzysztof Kamil Baczyński został uhonorowany w setną rocznicą urodzin. Ten dobrze zapowiadający się, utalentowany polski poeta czasów
II wojny światowej urodził się 22 stycznia 1921 r. Był synem Stanisława Baczyńskiego – działacza PPS, żołnierza Legionów Polskich, pisarza i krytyka
literackiego, oraz Stefanii z domu Zieleńczyk – nauczycielki i autorki podręczników szkolnych.
Młody Krzysztof, po ukończeniu Gimnazjum im. Stefana Batorego, a następnie – liceum ogólnokształcącego o kierunku humanistycznym, zamierzał
podjąć studia na Akademii Sztuk Pięknych, ale wybuch wojny przekreślił te
plany. Miał zaledwie osiemnaście i pół roku, kiedy wojna wdarła się drastycznie w dopiero co rozpoczęte dorosłe życie poety. W czerwcu 1942 roku wziął
ślub ze swoją wielką miłością, Barbarą Drapczyńską.
Okupacyjna rzeczywistość stawiała nowe wyzwania - aby zarobić na
utrzymanie rodziny, Baczyński podejmował dorywcze prace; szklił okna,
malował szyldy, pracował u węglarza. Od jesieni 1942 roku rozpoczął studia polonistyczne na tajnym Uniwersytecie Warszawskim, które przerwał po
roku, aby poświęcić swoje młode życie walce o wolność ukochanej Ojczyzny. Zamierzał powrócić do nauki w bardziej sprzyjających okolicznościach.
Uczestniczył w tajnych kompletach, w Harcerskich Grupach Szturmowych,
m.in. Parasol.
Wybuch powstania warszawskiego 1 sierpnia 1944 r. zastał go w rejonie
Placu Teatralnego, dokąd poszedł po odbiór butów dla swojego oddziału.
W czwartym dniu powstania, 4 sierpnia 1944 r. trafiła go kula snajpera, od
której zginął na posterunku w pałacu Blanka, mając zaledwie 23 lata. Żona
Baczyńskiego, Barbara Drapczyńska również zginęła w powstaniu, cztery
tygodnie później – pierwszego września 1944 r. Niektóre źródła podają, że
prawdopodobnie zginęło ich troje. Czwartego sierpnia 2021 roku minęła 77
rocznica śmierci poety. Był jednym z około dwustu tysięcy obrońców stolicy,
poległych w powstaniu warszawskim.
To było w sumie nie tak dawno – minęło zaledwie jedno pokolenie. Jednak z dzisiejszej perspektywy, tamten czas wydaje się bardzo odległy i patrząc
po ludzku - niewyobrażalny. A jednak to się wydarzyło naprawdę. Wobec
okrucieństwa trwającej wówczas prawie pięć lat wojny i okupacyjnego terroru, Warszawiacy stanęli bohatersko do nierównej walki z wrogiem, w obronie
najdroższych dla nich wartości. Powstanie Warszawskie trwało 63 dni i niestety skończyło się klęską, chociaż po kilku miesiącach przyszło wyzwolenie spod niemieckiej okupacji. Do dzisiaj trwają dyskusje, czy w tej sytuacji
miała sens ofiara krwi tylu mieszkańców Warszawy. Nie wiemy jednak co by
było gdyby Powstanie nie wybuchło. Z obu stron mieliśmy sąsiadów, którzy
posługiwali się wobec Polski argumentem siły, więc możliwe były różne scenariusze, których tak naprawdę chyba nigdy nie będzie nam dane poznać.
Niezależnie od wszystkiego, winni jesteśmy Powstańcom szacunek i wieczną
pamięć za determinację, odwagę, męstwo i poświęcenie.
Pomimo wojennych warunków talent Baczyńskiego rozwijał się imponująco – młody, zaledwie dwudziestotrzyletni poeta pozostawił po sobie
ogromny dorobek; ponad 500 wierszy (w tym niektóre pisane w języku francuskim), kilkanaście poematów, około 20 opowiadań, oraz kilkaset grafik.
Patrząc na znaczące odniesienia dzieł Baczyńskiego w twórczości filmowej i muzycznej, oraz prestiżowe odznaczenia państwowe, honorowe patronaty szkół, drużyn harcerskich i różnych instytucji, a także upamiętnienie
przez Sejm RP setnej rocznicy urodzin, można powiedzieć, że pamięć o poecie została godnie uczczona, ale nigdy za wiele przypominania o Powstańcach Warszawskich, którzy oddali życie za ukochaną Stolicę i wolną Polskę.
Helena Okulowska
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Rodzina to jest to!
7 sierpnia w Krzewiu Wielkim odbył się festyn rodzinny pod hasłem
„Rodzina to jest to”. Na przybyłych mieszkańców naszego sołectwa i gminy czekało wiele atrakcji: dmuchańce, klaun, popcorn, wata cukrowa, gry
i zabawy oraz loteria fantowa. Serdecznie dziękuję za pomoc wszystkim
którzy zaangażowali się w organizację festynu: Alicja Jagiełło, Jan Jagiełło, Małgorzata Bentkowska, Grzegorz Wieliczko,OSP Krzewie Wielkie:
Piotr Jagiełło,Krzysztof Brodziński,Paweł Moczydlak oraz OSP Gryfów
Śląski. Dziękuję również OSP Proszówka za wypożyczenie domków oraz
pani sołtys Wieży Renacie Adamskiej za wypożyczenie ławek. Serdeczne
podziękowania dla sponsorów loterii fantowej: Kamila Orzoł-stylizacja
paznokci, Paulina Stolarska-zakład fryzjerski, Jolanta i Krzysztof Mikieciuk, STANTAD Okręgowa Stacja Kontrolii Pojazdów Krobica oraz
radnemu Ryszardowi Łozińskiemu. Podczas zabawy została wybrana
Miss i Mister Lata. Dziękuję Alicji i Tadeuszowi Jagiełło za ufundowanie nagród. Serdeczne podziękowania dla Mariusza Swastka za oprawę
muzyczną oraz za przeprowadzenie konkursów. Do zobaczenia za rok.
Sołtys Krzewia Anna Wieliczko
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Młyńsko żegnało lato

5 września przy pięknej pogodzie odbyła się impreza integracyjna „Żegnamy lato”. W programie było dużo atrakcji dla dzieci dorosłych i maluchów: duża zjeżdżalnia dmuchana, różnorodne zabawy z klaunem oraz
inne atrakcje. Dużą popularnością cieszył się turniej tenisa stołowego
w kategorii dorośli, młodzież i dzieci. Cały turniej sprawnie poprowadziła pani Anna Sołtys. Zwycięzcą okazał się Kacper Łukasik. Nagrodę
ufundowali Eliza i Piotr Kurowscy z Młyńska. Nagrodzone zostały trzy
miejsca. burmistrz Olgierd Poniźnik i sołtys Maria Sosnowska pogratulowali i przekazali zasłużone nagrody. Uwieńczeniem tego wydarzenia
była wspólna fotografia. Dorośli na koniec mogli potańczyć przy swojskiej muzyce. W tym dniu było miło i wesoło. Dziękujemy uczestnikom
i gościom.
Sołtys Młyńska Maria Sosnowska

Wakacje w Świetlicy Środowiskowej
W lipcu w Świetlicy Środowiskowej odbyły się coroczne zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży z Gryfowa Śląskiego. Mimo konieczności
ograniczenia liczby wychowanków, akcja wakacyjna cieszyła się dużym
zainteresowaniem, same zajęcia natomiast jak co roku były zróżnicowane,
od robótek ręcznych przez prace plastyczne, aż po zajęcia sportowe, gry,
zabawy i wspólne wyjazdy.
Wychowankowie mieli okazję brać udział w fascynujących warsztatach ogrodniczych, zajęciach z szycia, wyszywania oraz poszukiwaniach
złota zorganizowanych przez panią Natalię Łój. Dzieci uczyły się między
innymi obsługi maszyny do szycia, poznawały różne nasiona i rośliny,
miały również okazję stworzyć swoje własne mini ogrody w donicach.
W naszej świetlicy pojawiły się alpaki z hodowli alpak w Proszówce,
które później odwiedziliśmy w ramach wspólnego wyjazdu. Jak co roku
zostaliśmy zaproszeni przez Zdrojowy Teatr Animacji na spektakl, co
pozwoliło nam zagłębić się w niezwykły świat widowiska teatralnego.
Odwiedził nas również pan Tomasz Pogorzelski z Lokalnej Inicjatywy
Społecznej, z którym mieliśmy okazję zagrać w fińskie kręgle Mölkky,
bardzo ciekawą grę plenerową,
tak wciągającą iż ciężko było
nam się oderwać od zabawy.
Ogromne podziękowania dla
wszystkich którzy zechcieli poświęcić swój czas i nie tylko, aby
wesprzeć nas w tej inicjatywie
oraz dla wszystkich uczestników
za te niezwykłe, pozytywnie
spędzone wspólne dni. Zapraszam również na zajęcia w roku
szkolnym, nasza świetlica pracuje od poniedziałku do piątku
w godzinach 10:00 – 18:00.
Jarosław Niedbalski,
wychowawca

Święto lwóweckiej Policji w nowej komendzie
Święto Policji zostało ustanowione przez Sejm RP w 1995 r. przy
okazji nowelizacji ustawy o Policji z 1990 r. Przypada ono każdego roku
w dniu 24 lipca. Nie jest to dzień wolny od służby. Ze względów organizacyjnych poszczególne komendy miejskie/powiatowe i wojewódzkie
Policji obchodzą w różnych dniach lipca. Komenda Powiatowa Policji we
Lwówku Śląskim swoje święto obchodziła 16 lipca br. Lwóweccy stróże
prawa obchodzili je po raz pierwszy na placu przy nowej komendzie przy
ul. Przyjaciół Żołnierza 22. W czasie uroczystej zbiórki zostały wręczone
awanse na wyższe stopnie służbowe i nagrody, a zaproszeni goście złożyli
życzenia.
W imieniu Dolnośląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA (International
Police Association - Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) życzenia
złożył niżej podpisany mł. insp. w st. spoczynku, który z tej okazji przekazał do gabloty z policyjnymi czapkami, kask policji angielskiej, zaznaczając tym samym kilkunastoletnią
międzynarodową współpracę lwóweckich policjantów z nadgranicznego Powiatu Lwóweckiego. Zachęcał do wstępowania w szeregi
IPA, która daje wiele satysfakcji
i możliwości rozwoju w służbie.
Zdzisław Mirecki
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Cztery tygodnie zabawy
w bibliotece

Odlotowo w Rząsinach

Chciałabym podziękować wszystkim uczestnikom wakacji w bibliotece, za cztery intensywne tygodnie, pełne ciekawych zajęć, gier, zabaw,
wspólnych wypraw w krainę fantazji. Za to, że bez żalu porzuciliście komputery, laptopy i telefony i weszliście ze mną w świat książek, bajek, opowieści, fantastycznych scenariuszy. Za to, że podążyliście śladem bohaterów literackich, piratów z Karaibów, małych rozbójników, księżniczek,
mądrych myszek, a nawet historii regionalnych i bohaterów lokalnych.
Dziękuję za Wasze prace plastyczne, dzięki którym mamy piękne wystawy. To był wspaniały czas. Wszystko udokumentowane jest na naszej
stronie internetowej: biblioteka.gryfow.pl. Zapraszam do wspominania.
Jolanta Kuczyńska

Przez cały lipiec w bibliotece odbywały się „Odlotowe wakacje”, zajęcia cieszyły się dużym powodzeniem. Bawiliśmy i graliśmy się tak jak bawili się nasi dziadkowie (bez współczesnych zabawek) zrobiliśmy zabawki
eko, zdobiliśmy kamienie, wykonaliśmy piękne obrazki z niepotrzebnych
rzeczy.
Jak przystało na bibliotekę poznawaliśmy rzeczywistość poprzez słowo. W czasie zajęć czytelniczych odbyliśmy podróże z książką po Dolnym Śląsku i reszcie Świata. Tworząc własny spektakl teatralny i muzykę
bawiliśmy się słowem. Czas spędzony w bibliotece nie był czasem straconym.
Teresa Cierlik

18 KURIER GRYFOWSKI

SIERpień-wrzesień 2021

Z naturą za pan brat w Uboczu
Młodzi czytelnicy w lipcu uczestniczyli w zajęciach plenerowych
„Z naturą za pan brat”. Rozpoczęliśmy od spotkania integracyjnego w
fundacji Ditero. Dzieci wysłuchały baśni „Muzykanci z Bremy”, na podstawie której uczestnicy półkolonii przygotowywali przedstawienie pod
hasłem „Lato w teatrze”. Mogliśmy je obejrzeć podczas festynu integracyjnego zorganizowanego przez Fundację Ditero, Stowarzyszenie na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Mocni” oraz sołectwo Ubocze.
Podczas kolejnych wyjść plenerowych, młodzi czytelnicy poznawali
lokalnych producentów i zapoznawali się ze specyfiką ich pracy. Odwiedziliśmy między innymi : gospodarstwo rolne państwa Emilii i Szymona
Polesiaków, pasiekę ,,Na górce” państwa Pawluczyków i Hasiaków, „Lawendę na Uboczu” pani Renaty Drabowicz. Wszystkim lokalnym przedsiębiorcom dziękujemy bardzo za tak serdeczne przyjęcie i zapoznanie
dzieci z tajnikami wykonywanego przez was zawodu.
Gościliśmy również w bibliotece panią edukator z Nadleśnictwa Lwówek Śl., która przeprowadziła lekcję edukacyjną w lesie. Dzieci wykonywały również ogródki w szkle, które wyszły fantastycznie.
Na zakończenie zajęć bibliotecznych odbyło się tradycyjnie ognisko
z kiełbaskami oraz gry i zabawy przy muzyce. Gorąco dziękuję dzieciom
i rodzicom za czynny udział.
Joanna Czerwiec

Wakacje w M-GOK

Gryfowskie wakacje organizowane przez ośrodek kultury zaskoczyły
rozmachem. Czego tutaj nie mieliśmy: zumba dla dzieci w plenerze, taneczne zajęcia wakacyjne, spektakle teatralne na rynku organizowane we
współpracy z Fundacją Wspierania Twórczości Niezależnej, plenery artystyczne Lato w kolorach, zajęcia współorganizowane z biblioteką m.in.
zabawy retro, oj działo się. Frekwencja dopisała, pogoda również. Relacje z zajęć oraz liczne zdjęcia uwieczniające wspaniałe, wakacyjne chwile
można obejrzeć na naszym profilu na FB i stronie internetowej.
Dziękujemy za tegoroczną udaną zabawę i już zapraszamy za rok.
Organizatorzy
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III Piesze Wędrówki z Gryfowa do Proszówki
W piękne, słoneczne i wyjątkowo ciepłe popołudnie 4 września
o godz. 14.00 swoją wędrówkę z rynku w Gryfowie rozpoczęło 6 rodzin
zamieszkałych w naszej gminie.
Celem imprezy było stworzenie atrakcyjnej formy spędzania czasu
wolnego w gronie rodziny, popularyzacja aktywności fizycznej na świeżym powietrzu oraz promocja walorów krajoznawczych i historycznych
Gryfowa oraz Proszówki. Rodziny na starcie otrzymały karty startowe
z opisem wyprawy w treści należało wykonać: 7 zadań na spostrzegawczość i ich wynik zapisać, zaliczyć 7 punktów kontrolnych (m.in. zadania
z wiedzy o Proszówce, sprawnościowe, manualne) za które rodziny otrzymywały punkty. Dziękujemy obsłudze punktów kontrolnych: biuro zawodów rynek Gryfów- Adriana Karpowicz, szpital – Agnieszka Królak,
kasztany – Anna Zawisza-Paliwoda, świetlica w Proszówce - Agnieszka
August, remiza OSP Proszówka – Kamila Zajączkowska, Kapliczka Leopolda – Jola Burkot, „Alpaki z Proszówki” – Szymon Kownacki. Do
pokonania rodziny miały trasę długości ok. 5 km. Na łączną klasyfikację
rodzin miały wpływ zdobyte punkty, ale również czas przejścia. Najszybciej trasę pokonała rodzina uzyskując czas 1 godz. 20 min.
I miejsce oraz tytuł Rodziny Roku 2021 otrzymała rodzina Kowalonek
w nagrodę otrzymali z rąk sekretarza urzędu Jerzego Andrzejczaka Puchar Rodziny Roku ufundowany przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Olgierda Poniźnika oraz nagrodę rzeczową voucher o wartości
350 zł do realizacji w sklepie Decathlon i upominki od stowarzyszenia.
II miejsce zajęła rodzina Łój w nagrodę otrzymała voucher o wartości 250
zł do realizacji w sklepie Decathlon i upominki od stowarzyszenia.
III miejsce rodzina Kozłowskich i rodzina Kowalskich w nagrodę otrzymali vouchery o wartości 150 zł do realizacji w sklepie Decathlon i upominki od stowarzyszenia.
IV rodzina Niebieszczańskich, V rodzina Liwosz - Babin, w nagrodę
otrzymali zestawy upominkowe od Stowarzyszenia Rozwoju Proszówki.
Wszystkie rodziny otrzymały pamiątkowe dyplomy i medale oraz posiłek
regeneracyjny.
Na placu rekreacyjnym w Proszówce czekała kolejna niespodzianka
była to gra „Potyczki Gryfów”. W zabawie mógł wziąć udział każdy bez
ograniczeń wiekowych a gra polegała na pobraniu karty, zebraniu 6 naklejek, które otrzymywało się za wykonanie zadań na stoiskach.
Bardzo dziękujemy w tym miejscu za obecność i pomoc w organizacji tej zabawy: OSP Proszówka: Kamila, Dominika, Wiktoria, Sebastian
Zajączkowscy, Józef Staszkiewicz, Powiatowa Straż Pożarna Lwówek
Śląski, Punkt Informacyjny „Czyste Powietrze” z Urzędu Gminy i Miasta
Gryfów Śląski: Krzysztof Rozenbajger, Zagroda „Alpaki z Proszówki”:
Justyna Michałek, Szymon Kownacki, Loteria Fantowa: Justyna Rusinek, Agnieszka Królak, Strefa Gastronomiczna: Adriana Karpowicz,
Agnieszka August, Elżbieta Rosowska, Damian Rusinek, Leszek Paliwoda.
W zabawie pobranych zostało 43 kart gry „Potyczki Gryfów” a wśród
wszystkich uczestników, którzy oddali kupony zostały rozlosowane nagrody. Główną nagrodą były dwa vouchery o wartości 50 zł każdy do
realizacji w sklepie Decathlon oraz 6 szklarń ogrodowych firmy Jelenia
Plast z Jeleniej Góry. Dodatkowo na wszystkich uczestników czekała
strefa gastronomiczna z pysznymi kiełbaskami i pierogami oraz słodki
bufet z domowymi ciastami, zimnymi i ciepłymi napojami oraz pyszną
lemoniadą. Strefa animacji: malowanie farbami na foli, mega bańki mydlane, dmuchaniec, zabawy z OSP Proszówka, wysięgnik z Powiatowej
Straży Pożarnej z Lwówka Śląskiego cieszył się chyba największym powodzeniem wśród uczestników. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwał zespół medyczny DIVEMED Jarosław Przybylski Jelenia Góra.
Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie
i realizację wydarzenia: Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski na czele z Burmistrzem Olgierdem Poniźnikiem, Członkom: Stowarzyszenia
Rozwoju Proszówki, Ochotniczej Straży Pożarnej w Proszówce, Rady
Sołeckiej wsi Proszówka, Zespołowi Folklorystycznemu „Sołtysowe
Gryfinki” z Proszówki, Zagrodzie „Alpaki z Proszówki” Justyna Michałek i Szymon Kownacki, Powiatowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim,
Państwu Horbacz „Piekarnia – Cukiernia” w Gryfowie Śląskim, Dariuszowi Niebieszczańskiemu „Zakłady Mięsne Niebieszczańscy”, Państwu Kowalskim i Sawczak Supermarket SAWCZAK, FF POLMEX
Proszówka, PAS-TRANS, Agencja ubezpieczeń Jolanta Kołosionek,
Zabezpieczeniu medycznemu DIVEMED Jarosław Przybylski Jelenia
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Góra, państwu Mirczewskim Wypożyczalnia Dmuchańców z Olszyny
Lubańskiej, pani Annie Pląskowskiej Dyrektor Szkoły Podstawowej nr
2 w Gryfowie Śląskim, Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Gryfowie Śląskim
Uczestnikom, mieszkańcom i gościom zaproszonym dziękujemy za
stworzenie rodzinnej atmosfery imprezy.
Przedsięwzięcie dofinansowane ze środku Urzędu Gminy
i Miasta Gryfów Śląski w ramach realizacji zadanie publicznego.

Proszówka wita w Wiosce Gryfa

Wakacje w Wiosce Gryfa były pracowite. 14 lipca gościliśmy podopiecznych z Domu Pomocy Społecznej w Mirsku, a w okresie od 19 –
23 lipca przyjęliśmy pięć wycieczek półkolonii z Młodzieżowego Domu
Kultury w Jeleniej Górze. Goście uczestniczyli w warsztatach kaligrafii
- Historia Proszówki Gryfim piórem pisana, w grze terenowej Wyprawie Odkrywców na Kapliczkę Leopolda, w drodze powrotnej z kapliczki
uczestnicy odnaleźli skarb i odwiedzili gospodarstwo Alpaki z Proszówki a na zakończenie wzięli udział w Potyczkach Gryfa i Uczcie Gryfa.
Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty pobytu w Proszówce – Wiosce
Gryfa oraz upominki stowarzyszenia za wspólną zabawę.
10 września nasze sołectwo dzięki współpracy z Lokalną Grupą
Działania „Partnerstwo Izerskie” odwiedziła grupa pięćdziesięcioosobowa grupa z Lokalnej Grupy Działania Górna Proska woj. Pomorskie.
Uczestnicy wzięli udział w grze terenowej „Wyprawa odkrywców na kapliczkę Leopolda” w nagrodę odwiedzili Zagrodę „Alpaki z Proszówki”
a na zakończenie w warsztatach kaligrafii w świetlicy wiejskiej ze słodkim poczęstunekiem. Uczestnicy zapoznali się z działalnością Stowarzyszenia Rozwoju Proszówki naszymi osiągnięciami
i zrealizowanymi projektami, legendami i historią
sołectwa Proszówka. Był
to wspaniały moment na
wymianę doświadczeń.
Dziękujemy za pomoc
w organizacji wydarzenia: Dariusz Niebieszczański Zakłady Mięsne
Niebieszczańscy,
Jerzy
Horbacz Piekarnia - Cukiernia Państwa Horbacz
w Gryfowie Śląskim, Justyna i Szymon „Zagroda
Alpaki z Proszówki”, Rodzinne Ogrody Działkowe „Na Horyzoncie”

Kołki czyli kręgle fińskie w Gryfowie
31 lipca (sobota) LIS Lokalna Inicjatywa Społeczna z Gryfowa Śląskiego we współpracy z TKKF z Jeleniej Góry zorganizowała w Gryfowie
piękne zawody indywidualne w Mölkky pod nazwą „LIS Cup Mölkky
Gryfów Śląski 2021”.
W zawodach wystartowali przede wszystkim mieszkańcy Gryfowa,
ponieważ to dla nich zorganizowaliśmy te zawody. Odbyły się one na
terenie Szkoły Podstawowej nr 2 a inaugurację zawodów zaszczycił swoją
osobą pan Olgierd Poniźnik – Burmistrz Miasta i Gminy Gryfów Śląski. Jak podkreślają organizatorzy, celem tego wydarzenia było przede
wszystkim zapoznanie uczestników z grą, ale okazało się, że wielu gryfowian ma smykałkę do gry w „kołki” (inna nazwa, to kręgle fińskie). Zawodnicy zostali podzieleni na 8 grup, z których do play-off awansowała
czołowa dwójka. Ekipa TKKF Jelenia Góra pod przewodnictwem pana
Ryszarda Cegły – Prezesa stowarzyszenia służyła pomocą podczas turnieju, jako bardziej zaawansowani w grze zawodnicy, a także pełnili rolę
szkoleniową. W półfinałach dwóch jeleniogórskich zawodników spotkało się z gryfowskimi zawodniczkami. Obaj panowie triumfowali i spotkali się w Finale w którym Makary Piwiński wygrał 2:0 z Ryszardem Cegłą. Z bardzo dobrej strony zaprezentowała się Zosia Szulc (LIS Gryfów
Śląski) – juniorka, która uczestniczyła również w rozgrywkach Grand
Prix Polski w Mölkky 2021 (brała udział w rundzie w Jeleniej Górze
i Puszczykowie). Zosia w półfinale Turnieju spotkała się z panią Edytą
Piwońską – kierownik Gryfowskiego Klubu Seniora, która zdobyła brąz
mimo, że debiutowała w grze w kręgle fińskie. Całe wydarzenie wspierane było przez Miasto Gryfów Śląski (ufundowane nagrody oraz pakie-

Kącik logopedyczny
Ankyloglosja, czyli skrócone
wędzidełko języka
To problem anatomiczny ważnego narządu mowy,
który często diagnozowany jest w gabinecie logopedycznym, co dziwne, nie tylko u małych dzieci. Rodzice bardzo często reagują lekką paniką na informację, że mamy
do czynienia z ankyloglosją, ponieważ w tle pojawia się wówczas potencjalny
zabieg chirurgiczny. Panika to za dużo, ale dziś o tym, co rodzice dzieci w tej
sprawie wiedzieć powinni. Jak do ankyloglosji dochodzi? Błona śluzowa dolnej części języka wytwarza w linii środkowej fałd łączący ją z dnem jamy ustnej. Nazywamy go wędzidełkiem podjęzykowym. Pełni ono ważną funkcję
– ogranicza nadmierny ruch wierzchołka języka ku tyłowi. Czasami mamy
do czynienia z nieprawidłowościami, które mają charakter wrodzony i polegają na skróceniu wędzidełka bądź jego przyrośnięciu. Zaburzenie to dotyczy
0,04 – 0,1% populacji. Z równą częstością dotyka obu płci i nazywane jest
tytułową ankyloglosją właśnie. Wędzidełko bywa czasem skrócone, ponieważ doszło do większego zespolenia mięśnia bródkowo-językowego z dnem
jamy ustnej. Przyrośnięcie może mieć charakter całkowity lub częściowy.
Z częściowym przyrośnięciem mamy do czynienia wówczas, gdy wędzidełko
utrzymane jest aż do koniuszka języka. To z kolei uniemożliwia swobodne
wysuwanie i unoszenie języka do podniebienia twardego. Co proponuje logopeda? W zasadzie dziś nie ma już wątpliwości, że wraz ze stwierdzeniem
wady, pojawia się jedyne skuteczne rozwiązanie – interwencja chirurga. Do

ty startowe dla zawodników),
Wydawnictwo Tactic (ufundowane nagrody oraz zestawy
do gry), Kościół Nowe Życie
w Gryfowie Śląskim (pyszne
ciasta, kawa, herbata, napoje)
oraz TKKF Jelenia Góra (wypożyczenie zestawów do gry,
przygotowanie materiałów do
przeprowadzenia zawodów).
Ponadto wparli nas: Szkoła
Podstawowa nr 2 w Gryfowie Śląskim, Sklep motoryzacyjny AUTOMOTO-KAR oraz Urząd Pocztowy w Gryfowie Śląskim. Szczególne
podziękowania dla pani dyrektor Anny Pląskowskiej i pana Sebastiana
Soczyńskiego za pomoc.
To pierwsze wydarzenie tego typu zainicjowane przez LIS-a przy
współpracy i zaangażowaniu pani Edyty Piwońskiej - kierownik Gryfowskiego Klubu Seniora oraz pana Jarosława Niedbalskiego, wychowawcy
ze Świetlicy Środowiskowej w Gryfowie Śląskim. Serdecznie dziękujemy.
Mamy nadzieję na dalszą współpracę i więcej takich wydarzeń, gdyż misją Lokalnej Inicjatywy Społecznej jest m.in. budowanie relacji i współpracy międzypokoleniowej w naszym mieście i okolicy.
Dziękujemy za wsparcie i zaangażowanie.
Zespół LIS Lokalna Inicjatywa Społeczna

oceny jakości pracy wędzidełka u małych dzieci stosuję zestaw pięciu ruchów zaproponowanych przez Barbarę Ostapiuk. Narzędzie badawcze dostosowuje się oczywiście do wieku dziecka. Wędzidełko zbadać można już
u niemowlaka. Zbyt krótkie w generuje bowiem sporo trudności, nie tylko
tych związanych z rozwojem mowy. Matka niemowlaka ma kłopoty z karmieniem piersią oraz z laktacją. Często, kiedy diagnozuje się ankyloglosję,
wyjaśniają się wszystkie tego typu problemy sprzed lat. Tak więc krótkie wędzidełko ogranicza ruchomość języka podczas czynności fizjologicznych oraz
artykulacyjnych. Wada ta wpływa na jakość realizacji większości fonemów
w języku polskim. Nie jest więc tak, jak potocznie myśli się o konsekwencjach
krótkiego wędzidełka – że uniemożliwia tylko realizację głoski R. Wpływa
na realizację wielu innych. Zaburzenia artykulacji to nie wszystko, nieleczona ankyloglosja może przyczynić się do powstania wad zgryzu. Reasumując,
ankyloglosja to problem na styku kilku dyscyplin. Trzeba podjąć interwencję,
bo unika się wielu kłopotów w przyszłości. Nie warto bać się zabiegu, bo to
zazwyczaj prosta interwencja chirurgiczna, która wykonywana jest w znieczuleniu miejscowym i nie wymaga zakładania szwów. Zabieg to jednak
połowa sukcesu. Równie ważne jest postępowanie tuż po nim, najlepiej pod
czujnym okiem logopedy. Zaordynuje on ćwiczenia, dzięki którym nie powstaną blizny oraz przygotuje terapię zaburzeń artykulacji. Zazwyczaj efekty
widoczne są od razu. Wielokrotnie widziałam dziecko, które w chwilę po
zabiegu realizowało już donośne i radosne R wibracyjne i do tego stopnia nie
mogło się nim nacieszyć, że chwilowo R zastępowało również L. Oczywiście
ta zamiana ustępowała samoistnie po okresie wzmożonej fascynacji własnymi możliwościami artykulacyjnymi.
Opracowała Małgorzata Szczepańska
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Prawnik radzi
W sierpniowo-wrześniowym numerze
Kuriera Gryfowskiego prawnik pani Bernadetta Baszak porusza temat mobbingu w miejscu pracy.

Mobbing w miejscu pracy
Od kilku lat coraz częściej słyszymy popularne słowo „mobbing”, jednakże pomimo tego, że słowo to zna niemal każdy
z nas, to nie wszyscy potrafią określić, co tak naprawdę oznacza
to słowo. Dlatego dziś przybliżę Państwu zjawisko mobbingu.
Definicję mobbingu znajdziemy w Kodeksie pracy w art. 943
§ 2, a zatem już na wstępie wskazuję, że dotyczy to osób zatrudnionych jedynie w oparciu o umowę pracę (lub inne formy
zatrudnienia wymienione w kodeksie pracy, takie jak: mianowanie, powołanie, spółdzielcza umowa o prace, umowa o pracę
z młodocianym pracownikiem). W myśl wskazanego przepisu
Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na
uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu
współpracowników. Wszystkie elementy zawarte w definicji są
elementami obligatoryjnymi, tzn. że wszystkie muszą wystąpić
łącznie, aby móc powiedzieć, że jesteśmy ofiarą mobbingu. Elementy te to:
• działania lub zachowania dotyczą pracownika lub skierowane
są przeciwko niemu,
• działania lub zachowania są długotrwałe i uporczywe,
• działania lub zachowania polegają na nękaniu lub zastraszaniu,
• celem oddziaływania jest poniżenie lub ośmieszenie pracownika, odizolowanie go od współpracowników lub wyeliminowanie
z zespołu,
• w efekcie prowadzonych działań u pracownika występuje zaniżona ocena przydatności zawodowej, a także poczucie poniżenia
czy ośmieszenia albo odizolowanie lub wyeliminowanie go z zespołu współpracowników.
Działania lub zaniechania polegające na nękaniu lub zastraszaniu to przykładowo „ustawiczne dręczenie, niepokojenie, czy
też dokuczanie pracownikowi, wyrządzenie mu przykrości” (tak
np. wyrok Sądu Najwyższego z 10.10.2012 r., sygn. akt II PK
69/12). Działania lub zachowania długotrwałe i uporczywe jako
kolejny warunek, wskazuje nam, że musi to trwać określony,
dłuższy czas. Dotychczas orzecznictwo sądów wskazywało na
okres minimum 6 miesięcy, wynikało to z opinii psychologów
i psychiatrów. Jednakże z najnowszych orzeczeń sądów wynika,
że „długotrwałość nękania lub zastraszania pracownika musi
być rozpatrywana w sposób zindywidualizowany oraz uwzględniać okoliczności konkretnego przypadku” (tak np. wyrok Sądu
Najwyższego z 17.01.2007 r., sygn. akt I PK 176/06). Zgodnie
z najnowszymi orzeczeniami sąd przy ocenie długotrwałości
nękania lub zastraszania każdą sprawę musi rozpatrywać indywidualnie, mobbing może zostać zatem stwierdzony nawet jeśli
miał miejsce przez jeden dzień, ale były to wielokrotne w tym
dniu działania lub zaniechania. Z kolei wywołanie poczucia zaniżonej oceny przydatności zawodowej, czy też wyeliminowanie z zespołu pracowników polega na zachowaniu, które w myśl
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zasad współżycia społecznego jest naganne, niemające usprawiedliwienia moralnego, zaś zamiarem sprawcy jest poniżenie,
ośmieszenie lub izolowanie tego pracownika od pozostałych
pracowników.
Pracownik wobec którego stosowany jest mobbing powinien
powiadomić o tym fakcie swojego przełożonego, zaś jego mobberem jest bezpośredni przełożony to o pomoc należy zwrócić
się do kierownictwa wyższego szczebla. Ofiara mobbingu może
domagać się odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, jeśli wskutek mobbingu pracownik rozwiązał umowę o pracę, zaś w sytuacji, gdy mobbing u danego pracownika wywołał rozstrój zdrowia, to może dochodzić
od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia
pieniężnego za doznaną krzywdę. O tym czy mobbing rzeczywiście zaistniał, decyduje sąd pracy. Postepowanie sądowe nie
należy do łatwych, gdyż to ofiara mobbingu musi udowodnić,
że wobec niej był stosowany mobbing, sąd musi ustalić wiele
okoliczności, przeprowadzić postępowanie dowodowe, w tym
przesłuchać świadków czy też przeprowadzić dowód z opinii
biegłego lekarza psychiatry.
Przepisy Kodeksu pracy nakładają na pracodawcę obowiązek
przeciwdziałania zjawisku mobbingu. Oznacza to, że pracodawca zobowiązany jest do podejmowania wszelkich działań mających na celu zapobieganie mobbingowi, przeprowadzanie szkoleń, wdrożenie odpowiednich procedur w zakładzie pracy itp.

Jeśli mają Państwo pytania związane z zagadnieniami poruszanymi przez naszego prawnika, możecie je
zadać za pośrednictwem Kuriera Gryfowskiego i na
jego łamach zostanie udzielona odpowiedź lub też
uzyskać nieodpłatną poradę prawną w biurze senatora Rafała Ślusarza w każdą środę od 15.30 do 17.00.

Rekrutacja do 16 Dolnośląskiej
Brygady Obrony Terytorialnej
Rekruter st. kpr. Przemysław Pastuchewicz zaprasza do kontaktu osoby zainteresowane wstąpieniem do służby w 16 Dolnośląskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.
Działam w powiecie lubańskim i lwóweckim, szukam kandydatów z naszego terenu,
ludzi zainteresowanych zdobyciem umiejętności wojskowych.
tel. 793 205 565, email przemy.pastuchewicz@wot.ron.mil.pl

Spotkanie autorskie w Rząsinach

Pierwszego sierpnia o godzinie szesnastej w świetlicy wiejskiej
w Rząsinach odbyło się spotkanie promujące książkę zatytułowaną „Rząsiny”, wydaną przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rząsiny. Wybór daty
spotkania nie był przypadkowy, gdyż dzień pierwszego sierpnia to jedna
z najważniejszych dat w historii Polski.
Spotkanie rozpoczęto występem rząsińskiego chóru parafialnego pod
batutą Zuzanny Łach, który na cztery głosy odśpiewał hymn Armii Krajowej zatytułowany „Modlitwa Powstańców Warszawskich” by w ten
sposób uczcić przypadającą w tym dniu 77-tą rocznicę wybuchu powstania warszawskiego i oddać hołd tym, którzy na ołtarzu Ojczyzny złożyli
swoje zdrowie i życie.
Na spotkanie z autorami książki licznie przybyli obecni i byli mieszkańcy Rząsin, których powitała dyrektor Biblioteki Publicznej w Gryfowie Śląskim, pani Marzena Wojciechowska. Swoją obecnością zaszczycili też goście: Olgierd Poniźnik – burmistrz gminy, proboszcz Parafii
w Rząsinach - Paweł Opala oraz były proboszcz tej parafii Stanisław Bakes, dyrektor Ośrodka Kultury w Gryfowie pani Anna Michalkiewicz,
a także radny Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śl. pan Wojciech Pawluk.
Prowadząca spotkanie pani Marzena Wojciechowska, zanim oddała
głos autorom książki, przytoczyła kilka informacji na jej temat. Publikacja napisana przez panów Witolda Mikosa i Roberta Skrzypka została
wydana dzięki przyznanemu grantowi z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, wspieranego przez Lokalną
Grupę Działania Partnerstwo Izerskie. Składu i przygotowania do druku
książki dokonało wydawnictwo AD REM w Jeleniej Górze.
Po przejęciu głosu od prowadzącej, autorzy przedstawili kulisy tworzenia publikacji oraz podziękowali wszystkim osobom i instytucjom,
które przyczyniły się do jej powstania. Poinformowali też zebranych, że
książka nie jest dokumentem historycznym, lecz opowiadaniem autorów
o dziejach wsi i jej mieszkańcach. Składa się ona z 18 rozdziałów, 260
stron, które zawierają 153 zdjęcia.

W dyskusji głos zabrał burmistrz
Gryfowa Śląskiego, który wyraził słowa uznania i podziękował twórcom
publikacji.
Zanim jednak przystąpiono do wydawania książek przed zgromadzonymi
wystąpiła Marta Lochyńska, uczennica
Szkoły Muzycznej nr 2 we Wrocławiu
im Fryderyka Szopena i wykonała na
saksofonie utwór współczesnego hiszpańskiego kompozytora Ferrera Ferrana pt. Baghira, za co otrzymała gromkie brawa od publiczności.
O godzinie 17 zebrani minutą ciszy
uczcili rocznicę wybuchu powstania.
Każdy z uczestników spotkania
otrzymał książkę i na życzenie także
dedykację z autografami autorów. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem, który ufundowali członkowie stowarzyszenia oraz piekarnia
pana Jerzego Horbacza. Spotkanie przebiegło w przyjacielskiej atmosferze i można też było zobaczyć jak dzięki tego typu imprezom otwierają
się na innych ludzkie serca.
Witold Mikos Stowarzyszenie Rozwoju wsi Rząsiny

Opieka wytchnieniowa po raz pierwszy w powiecie lwóweckim
nych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie
czasu na odpoczynek i regenerację.

Powiat Lwówecki przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Solidarnościowego Funduszu
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Opieka Wytchnieniowa” – edycja
2021 i pozyskał środki finansowe na świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego oraz specjalistycznego poradnictwa.
W bieżącym roku Powiat Lwówecki będzie miał do dyspozycji na ten cel
254 400,00 zł. Program ma zapewniać czasowe odciążenie od codzien-

29 lipca Starosta Lwówecki podpisał umowę ze Stowarzyszeniem Na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Mocni”, na realizację zadania publicznego pn.: „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021, Stowarzyszenie „Mocni” wygrało bowiem konkurs na powierzenie realizacji tego zadania.
Realizacja ww. usługi przez Stowarzyszenie „Mocni” pozwoli na odciążenie członków rodzin oraz opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez
wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego
zastępstwa. Stowarzyszenie „Mocni” przez okres 5 miesięcy (od 1 sierpnia 2021 do 31 grudnia 2021) zapewniać będzie możliwość uzyskania
doraźnej, czasowej pomocy w formie pobytu dziennego w swojej siedzibie
(Ubocze 169) lub w miejscu zamieszkania dla 24 osób niepełnosprawnych
oraz specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego), a także zapewni wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/
dietetyki dla członków 12 rodzin lub opiekunów.
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Zobaczyć Lili

25 lipca miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Wyjątkowe z wielu
względów. Z powodu pandemii strefa rozrywki w naszym życiu codziennym na przestrzeni ostatniego 1,5 roku bardzo podupadła. Festyn pokazał, że pomimo niesprzyjających okoliczności można się bawić, można się
cieszyć oraz można się zjednoczyć ponad wszystko. Zjednoczyć w czynieniu dobra.
Celem głównym festynu było zebranie środków na realizację filmu
„Zobaczyć Lili, autystyczna autentyczna historia”. Jest to projekt niezwykle ważny i potrzebny. Można bez ogródek stwierdzić, że ów obraz
ma zmienić świat na lepszy. Dzieci autystyczne przez swoją odmienność
bywają wykluczane z życia codziennego, bywają niezrozumiane lub wytykane palcami. Film, który zamierzają stworzyć państwo Olimpia i Paweł
Burczyk ma za zadanie ukazanie ludziom świata oczami autystycznego
dziecka, nie będzie w tym filkcji, ponieważ od 18 lat wychowują wspaniałą już kobietę jaką jest ich córka Wiktoria. Chcą oni przekazać płomyk
nadziei rodzicom dzieci z zaburzeniami, natchnąć ich siłą i energią, którą
sami aż emanują. Cel został spełniony z nawiązką. Zebrana Kwota przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów. Udało się zebrać dokładnie
19220,32zł. A wszystko to dzięki wspaniałym ludziom. Sponsorom, obsłudze oraz przede wszystkim gościom. Dobroć i empatia dosłownie wybiły poza skalę.
Frekwencja była świetna. Festyn odwiedziła cała masa wspaniałych
ludzi. Najmłodsi chętnie korzystali z rozmaitych atrakcji jak dmuchane zjeżdżalnia i zamek, malowanie twarzy, zabawy sensoryczne. Dorośli
tłumnie odwiedzili loterię fantową, tworząc długie kolejki, przy czym
wielu ludzi po odkryciu co wylosowali chętnie wracało na koniec kolejki,
by zwiększyć swoje szanse na zdobycie jednej z nagród głównych. W międzyczasie cały czas odbywał się turniej piłkarski pociech w kategorii Orliki, zorganizowany przez Royal Biedrzychowice, gdzie najmłodsi czarowali swoimi umiejętnościami. Kto wie, może wśród nich biegała przyszła
gwiazda piłki? Warto wspomnieć, że swoją obecnością strefę sportową
uświetniła skrzydłowa reprezentacji Polski w piłce ręcznej, Adrianna
Górna. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się strefa gastronomiczna,
gdzie frytki, kiełbaski, hot dogi oraz pajdy schodziły jak świeże bułeczki. Po drugiej stronie ulicy miała miejsce gratka dla fanów motoryzacji.
Oprócz najnowszego wozu strażackiego można było tam znaleźć radiowóz policyjny, oraz na własne oczy zobaczyć jakiego sprzętu używa na co
dzień Grupa poszukiwawczo Ratownicza. Liczną obecność gości zapewniały wspaniałe motocykle grupy Free Riders Lubomierz oraz cudowne
zabytkowe i sportowe samochody. Od Cadillaców, przez Moskwicza, aż
po Chevroleta Camaro, do którego ustawiała się kolejka podobna jak do
loterii.
Natomiast Strefa artystyczna kipiała emocjami już od startu. Po uroczystym otwarciu scenę błyskawicznie przejęła cudowna Renata Galik,
prezentując nam pełnię swoich umiejętności wokalnych. Masę dobrej
zabawy zapewniła nasza wspaniała Gryfowska Kapela Podwórkowa. Fachową ręką pokaz pierwszej pomocy przeprowadził Pan Robert Skrzypek, pokazując zgromadzonym jak w skuteczny sposób można uratować
życie. Po krótkiej przerwie pokazem pełnego emocji tańca, nasze serca
niczym anioł rozgrzała Octavia Czabanowicz. Dała ona dwa cudowne
występy oraz pięknymi słowami zachęcała do wspólnego tańca i wspierania filmu. Swój uroczy pokaz dała również Wiktoria Burczyk, główna
bohaterka filmu Zobaczyć Lili. Całość tanecznych atrakcji zwieńczyła

24 KURIER GRYFOWSKI

SIERpień-wrzesień 2021

Zumba pod przewodnictwem Magdaleny Kwiatkowskiej Korczowskiej.
Następnie nastąpiło rozdanie nagród turnieju oraz uroczyste losowanie
i wręczenie nagród głównych loterii fantowej. Tuż po losowaniu miały
miejsce występy gwiazd wieczoru. Zespół Salen oraz Agata Hylińska cudownie zwieńczyli to cudowne popołudnie. Całość prowadzili Olgierd
Poniźnik, Bartosz Kuświk oraz Paweł Burczyk, który dzielił obowiązki
sceniczne z rozdawaniem autografów i robieniem pamiątkowych zdjęć.
Festyn okazał się wielkim sukcesem. Pomimo deszczowego poranka,
pogoda dopisała. Frekwencja również. Wnioski jakie możemy wyciągnąć
są wyjątkowo budujące. Jest wśród nas dużo wspaniałych ludzi wielkiego serca. Swoje wsparcie licznie okazało wielu sponsorów, ludzi dobrej
woli, darczyńców oraz wolontariuszy. Wiele osób zjednoczyło by szerzyć
miłość i czynić dobro. Serdecznie wszystkim dziękujemy. Za wsparcie finansowe, za wspaniałe fanty i vouchery przekazane na licytacje, a przede
wszystkim naszej wspaniałej obsłudze, która w pocie czoła pracowała nad
tym, aby każdy z gości był zadowolony. Był to festyn w szczytnym celu,
ale przede wszystkim dla ludzi, ludzi którzy mają wielkie serca. Bardzo
dziękujemy za obecność i wsparcie, jesteście wielcy, niczym anioły. Pamiętajcie, dobro wraca.
			
Martin Więcewicz, współorganizator

Wieści ze Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim
Okres wakacji w żłobku

Żłobek jest otwarty przez cały rok z wyłączeniem dni wolnych i świątecznych. Okres wakacji to czas kiedy spędzamy go jak najwięcej na
świeżym powietrzu. Niestety tegoroczne wakacje nie rozpieszczały nas
pod względem słońca, ale my mimo wszystko czas spędzaliśmy radośnie.
Dzieci uczestniczyły w zajęciach ruchowych na sali sensorycznej, plastycznych i muzycznych. Zrealizowaliśmy Dzień Pszczółki Mai, Dzień
Tygryska, Dzień Morza, Dzień Słonia, Dzień fotografii. Jak tylko pogoda
pozwalała dzieci czas spędzały na żłobkowym placu zabaw.

Festyn Charytatywny

Jak tylko możemy zawsze chętnie wspieramy wszelkie akcje charytatywne. 25 lipca gościliśmy na Festynie „Zobaczyć Lili...” w Gryfowie.
Pracownicy żłobka włączyli się w akcję poprzez pieczenie ciast, pomoc
w obsłudze w dniu festynu strefy gastronomicznej, personel opiekuńczy
prowadził punkt animacji w postaci baniek mydlanych, malowania buziek, robienia gniotków antystresowych oraz kreacji balonowych. Animacyjna puszka dzięki hojności korzystających z naszego stoiska zasiliła szczytny cel kwotą 671.29 zł. Dziękujemy wszystkim za odwiedziny.
Dziękuję moim pracownikom za zaangażowanie i poświęcony czasu.

Wyzwania Teodora

We wrześniu ponownie przystąpiliśmy do
II edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Wyzwania Teodora” organizowanego przez Publiczne Przedszkole im. Jana
Pawła II w Woli Dębskiej. Celem projektu
jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju
dziecka. Zasady projektu są takie same jak
w zeszłym roku, zmianie uległy sprawności
Bociana Teodora do zdobycia. W okresie od
4 października 2021do 31 maja 2022 żłobkowicze będą realizować zajęcia i zdobywać
sprawności w zakresie: „pomocnej dłoni”,
„ratownika medycznego”, „małego chemika”, „detektywa”, „majsterkowicza”, „znawcy własnej miejscowości” i „podróżnika”.
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

Pogotujmy razem

Żłobkowa Kuchnia na czele z Jolantą Jastrzębską i przy wsparciu Małgorzaty Bentkowskiej i Doroty Gierasińskiej wzięła udział w konkursie
kulinarnym „Pogotujmy Razem” którego organizatorem było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów
Dziecięcych. Celem konkursu było stworzenie potrawy zgodnej z normami żywienia dzieci do lat 3 oraz aby konkursowa potrawa była zdrowa, smaczna i atrakcyjna wizualnie dla dzieci. Przepis na omlet „Żabia
Księżniczka” naszej żłobkowej kuchni otrzymał I wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie.

Nowy rok szkolny w żłobku

1 września swój nowy etap życia i przygodę z Bajkową Kraina rozpoczęło 27 nowych żłobkowiczów oraz 13 dzieci kontynuujących uczęszczanie do żłobka. To wyjątkowy dzień, w którym pojawiają się chwile
wzruszeń radosnych ale również stresu dla dzieci oraz dla rodziców. Aby
ułatwić ten trudny czas dla obu stron w okresie 23-27 sierpnia odbyły się
dla nowo przyjętych dzieci wraz rodzicami dni adaptacyjne w żłobku. Celem zajęć adaptacyjnych było ułatwienie maluchom bezstresowego wkroczenia w świat grupy żłobkowej. Podczas zajęć dzieci oraz rodzice poznali
pomieszczenia żłobka, opiekunki i personel obsługi. Maluchy uczestniczyły w zajęciach ruchowych, plastycznych oraz zabawach integracyjnych
w sali sensorycznej na terenie żłobka. Pragniemy, aby wszystkie dzieci
z uśmiechem, bez stresu i płaczu przychodziły do naszego żłobka.
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Kapela na wakacjach
ale w pracy
Gryfowska Kapela Podwórkowa podczas wakacji pracy miała sporo.
Graliśmy w składzie: Zbigniew Cybulski, Waldemar Wróbel, Marian
Szlak, Andrzej Stupiec, Zygmunt Bodak. Koncertowaliśmy w Zgorzelcu,
Jeleniej Górze, Leśnej, Miłoszowie, Świeradowie, Karpaczu na imprezach okolicznościowych: Łużyckie Powitanie Lata (Miłoszów), Łużycka
Biesiada pod Świerkami i Festiwal Pieśni Przywiezione (Leśna), Rajd
Zabytkowych Samochodów w Jeleniej Górze. Nawiązaliśmy przyjacielską współpracę z Kapelą Warszawską i Kapela z Nowej Soli. Po wakacjach wystąpiliśmy również na dożynkach gminnych gminy Gryfów Śląski w Uboczu. Informujemy również, że jest gotowy film o działalności
Gryfowskiej Kapeli Podwórkowej z okazji 35-lecia.
Zygmunt Bodak
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Sandra poleca
Książka na wrzesień

”Kobiety były miłe, zanim otrzymały prawa
wyborcze. Nie miały innego wyjścia. Teraz
jesteśmy rzeczowe.”
Katarzyna Bonda
KLATKA DLA NIEWINNYCH
Kiedy po otrzymaniu czterdziestu trzech ciosów
nożem umiera Róża Englot, a skazany za zabójstwo
zostaje jej mąż, najbliższym wydaje się, że nic gorszego
nie może już spotkać ich rodziny. Nie zdają sobie sprawy, że to co wydarzyło się w 2013 roku to zaledwie preludium do kolejnych wydarzeń, z którymi będą musieli
uporać się przez następne osiem lat. Bo śmierć nie zawsze oznacza koniec.
W tym przypadku śmierć, to dopiero początek...
Hubert Meyer, po dość długiej przerwie, pojawia się w Warszawie na
prośbę Weroniki Rudy, by pomóc w śledztwie w sprawie morderstwa.
Po upływie ośmiu lat od śmierci Róży Englot, jej mąż wychodzi na pierwszą przepustkę, spotyka się z teściami i synem w mieszkaniu, w którym
zamordował swoją żonę by uporządkować stare sprawy, jednak zebranie
przybiera zupełnie odwrotny przebieg, w wyniku czego śmierć ponosi
matka Róży – Stasia. Tutejsza prokurator przychyla się do wersji z motywem finansowym, jednak Meyer od początku doszukuje się drugiego
dna, które okazuje się bardziej szokujące, niż ktokolwiek wcześniej mógł
się spodziewać, a on sam niespodziewanie znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie...
Katarzyny Bondy nikomu przedstawiać nie trzeba – kiedy lata temu
pojawiła się na polskim rynku wydawniczym, niemalże z miejsca została
okrzyknięta „Królową polskiego kryminału” i od tego czasu niezmiennie szturmem podbija serca czytelników każdą kolejną książką, nie tylko
w Polsce, ale i na świecie, gdyż powieści autorki wydawane są łącznie
w 16 krajach, a na podstawie „Lampionów” z serii „Cztery żywioły Saszy
Załuskiej” powstał serial z Magdaleną Boczarską w roli głównej.
Teraz Bonda powróciła do swojej debiutanckiej serii z Hubertem Meyerem i tak oto otrzymaliśmy piątą już część przygód słynnego profilera
o jakże znamiennym tytule „Klatka dla niewinnych”.
Autorka zawiesiła sobie bardzo wysoko poprzeczkę: połączyła ogromną ilość bohaterów, z całą masą wątków, tropów i motywów, by ostatecznie obrócić wszystko o sto osiemdziesiąt stopni, a wszystko to utrzymane,
wbrew pozorom w dość lekkiej stylistyce, która nie wymaga od czytelnika nadmiernego skupienia i sprawia, że książka idealnie sprawdzi się
na nadchodzące długie, leniwe wieczory i pozwoli zrelaksować się po
ciężkim dniu- wydaje się niemożliwe? Cóż zapewne większość niedoświadczonych autorów koncertowo wyłożyłaby się na takim połączeniu,
jednak Katarzyna Bonda doskonale wiedziała co robi i jaki efekt chce
uzyskać i wyszło jej to perfekcyjnie. Dla mnie osobiście, to chyba najlepsza ze wszystkich książek autorki, jakie czytałam: Wciągająca historia
pełna zwrotów akcji, skomplikowana, zawiła sprawa i nieprzewidywalne
zakończenie –- czy można chcieć więcej? Owszem można, bo zarówno
ta, jak i wcześniejsze części serii nie byłby takie same, gdyby nie bohaterowie, których autorka kreuje w dość specyficzny sposób. Zazwyczaj im
więcej jest postaci, tym bardziej są one płytkie, bo ciężko z równym zaangażowaniem skupić się na każdym bohaterze, jednak Katarzyna Bonda potrafi sprawić, że każda postać sprawia wrażenie uszytej na miarę,
z dbałością o najdrobniejsze detale, z wykreowaną nie tylko osobowością
ale wręcz duszą.
„Klatka dla niewinnych” to powieść, jakiej w dorobku autorki jeszcze
nie było, bardzo duże zróżnicowanie wątków i motywów, emocjonalne
zaangażowanie śledczych i uwikłanie Meyera w zbrodnie sprawiają, że
od książki dosłownie nie można się oderwać. Katarzyna Bonda zafundowała czytelnikom prawdziwy emocjonalny rollercoaster, jakby powiedział
Hitchcock: „Najpierw było trzęsienie ziemi, a później napięcie rosło”
i szczerze mówiąc nie jestem w stanie sobie wyobrazić, w jaki sposób autorka mogłaby to przebić przy kolejnej powieści...
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Bezpłatne seminaria
w ośrodku kultury
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim zaprasza na
cykl seminariów inspirujących, które
kierowane są do rodziców, opiekunów,
dziadków i wszystkich dorosłych, którzy chcą budować z dziećmi świadome
relacje oparte na wzajemnym szacunku.
Seminaria prowadzić będzie Katarzyna Kubiczek – z wykształcenia pedagog i socjoterapeutka. Ponadto jako
certyfikowana trenerka Familylab Association, międzynarodowej organizacji założonej przez duńskiego pedagoga
i terapeutę Jespera Juula, zrzeszającej profesjonalistów pracujących z rodzinami
i wychowawcami, którzy wyznają podobne wartości, oparte na poszanowaniu
ludzkiej godności i chcą w ten sposób współtworzyć zdrowsze i bardziej świadome społeczeństwo, wspierająca dorosłych w budowaniu świadomych relacji
z dziećmi. Więcej informacji o Kasi na https://laboratoriumrelacji.pl/
Jeśli:
Chcesz dowiedzieć się jak stać się przywódcą, który stawia na równą godność i integralność?
Nie rozumiesz, dlaczego Twoje dziecko zachowuje się w dany sposób?
Pragniesz zrozumieć zachowania agresywne dziecka.
Chcesz dowiedzieć się, czy masz prawo mówić NIE?
Chcesz wspierać, a nie wyręczać swoje dziecko w szkolnych obowiązkach.
Chcesz dowiedzieć się, jak wspierać rozwój poczucia wartości u siebie i dziecka?
Nie wiesz, co dzieje się z Twoim nastoletnim dzieckiem.
Pracujesz z dziećmi lub młodzieżą i chcesz wspierać ich zdrowy rozwój.
Relacja dorosły-dziecko jest dla Ciebie ważna i chcesz, by opierała się ona
na wzajemnym szacunku.
Seminaria mogą pomóc Ci w poszukiwaniu odpowiedzi w tych i wielu
innych obszarach.

Spotkania będą odbywać się w czwartki
w godz. 17.00 – 19.00 w M-GOK
przy ul. Kolejowej 33a.
Zakres tematyczny:
16 września – „Jakiego przywództwa potrzebują dzieci”
23 września – „Agresja – niebezpieczne tabu?”
30 września – „Sztuka mówienia NIE z czystym sumieniem”
7 października – „Jak dzieci rozwijają zdrowe poczucie własnej
wartości?”
14 października – „Nastolatek – kiedy kończy się wychowanie?
21 października – „Dziecko w szkole”
Udział w seminariach bezpłatny. Spotkania mają charakter wykładowy
z nieograniczoną przestrzenią na zadawanie pytań.
Spotkania sfinansowane zostaną ze środków MAGOVOX (https://
magovox.pl) i objęte zostaną patronatem fundacji Family-lab Polska
(http://www.family-lab.pl/).
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Koncerty Muzyki Dawnej
w Gryfowie
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim zaprasza na
gryfowskie koncerty w ramach Międzynarodowych Spotkań z Muzyką
Dawną. W ramach wydarzenia odbędą się dwa koncerty:
• 24 września o godz. 19.00 w Kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej wystąpi
zespół „Lux Antiqua”.
• 25 września o godz. 16.30 w Kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej zaprezentuje się „Projekt ‘93”.
Zespół Muzyki Dawnej „Lux Antiqua” został założony w Poznaniu pod
koniec 2019 roku. Członkami zespołu
są absolwenci Akademii Muzycznych
– poznańskiej oraz wrocławskiej - specjalizujący się w wykonawstwie historycznym. Skład zespołu: Marta Cecylia Michalak, Joanna Bardzka, Zuzanna Paprzycka-Powel, Patryk Powel,
Damian Kacner.
Działalność zespołu skupia się na wykonywaniu muzyki średniowiecznej i renesansowej. Zespół posiada bogate instrumentarium, w skład którego wchodzą kopie instrumentów dawnych, tj. viola da gamba, lutnia
renesansowa, fidele ramieniowe, fidel kolanowa oraz harfa.
Projekt '93 to duo prezentujące
muzykę minionych epok zgodnie z historyczną praktyką. Jego członkami są
Szczepan Dembiński oraz Adam Rorat. Repertuar zespołu obejmuje okres
od baroku do romantyzmu, choć nieustannie poszukuje kolejnych źródeł
inspiracji. Zespół prezentuje się naterenie całego kraju i poza jego granicami.
Działalność artystyczną prowadzi od 2013 roku.
Serdecznie zapraszamy!

