AKCJA BEZPIECZNE
LATO WAKACJE 2014
Akcja Bezpieczne Lato Wakacje 2014 organizowana jest w Świetlicy Środowiskowej przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gryfowie Śl. w ramach zajęć profilaktycznych.
W roku 2014 zakwalifikowano czterdzieścioro
dzieci z terenu gminy Gryfów Śl. na podstawie
karty kwalifikacyjnej dziecka do świetlicy. Zajęcia trwały od 1 do 29 lipca w godzinach od 9.00
do 14.30.
Do głównych zadań prowadzonej od kilku lat
akcji, należy przede wszystkim organizacja czasu
wolnego dzieci podczas wakacji przez prowadzenie różnorodnych zajęć integracyjnych; wspieranie lokalnej społeczności w procesie wychowania
dzieci i młodzieży; rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci, kształtowanie właściwych po-

lipca dzieci ze świetlicy zwiedziły Saurierpark
Kleinwelka w Bautzen, a następnie ZOO w Bischofswerdzie.
Dzięki życzliwości sponsorów, którzy pokryli
koszt autokaru i ubezpieczenia, uczestnicy zajęć
pojechali na basen do Świeradowa Zdroju. Dziękuję Sabinie i Januszowi Niebieszczańskim,
Adriannie i Piotrowi Karpowiczom, Marcie
i Mariuszowi Haczela, Małgorzacie Szczepańskiej oraz Agnieszce i Piotrowi Mielniczyn.
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Olgierd
Poniźnik przyczynił się do bezpłatnego zwiedzania przez dzieci Krainy Bajek w Karpaczu, za co
również dziękuję.
Spotkania w świetlicy dają dzieciom możliwość aktywnego wypoczynku, nawiązania

staw społecznych itp. Dzieci i młodzież podczas
spotkań w świetlicy uczestniczyły w zajęciach
muzycznych, plastycznych, sportowych, kulinarnych, tanecznych, odbywały się również gry
i zabawy edukacyjne i zespołowe.
Podczas wakacyjnych spotkań w świetlicy
miała miejsce zabawa taneczna z konkursami
oraz słodkim poczęstunkiem, którą poprowadził
pan Mariusz Swastek. Dwukrotnie zorganizowano ognisko z pieczeniem kiełbasek.
Celem prowadzonej akcji było również
upowszechnianie wiedzy z zakresu udzielania
pierwszej pomocy czy też bezpieczeństwa podczas wakacji stąd też przeprowadzone zostały
zajęcia z udziałem ratownika medycznego oraz
funkcjonariusza policji, a także spotkanie z panią psycholog oraz zajęcia języka niemieckiego,
prowadzone nieodpłatnie przez panią Małgorzatę Szczepańską. Dzieci zwiedziły Urząd Gminy
w Gryfowie Śląskim, gdzie w rozmowie z panem burmistrzem mogły dowiedzieć się więcej
o jego pracy oraz Biuro Rady Miejskiej, w którym
z kolei o swoich obowiązkach opowiadał przewodniczący Rady pan Robert Skrzypek.
Od dwóch lat Świetlica Środowiskowa współpracuje z miastem Bischofswerda w Niemczech
realizując projekt unijny p.n.: „Polsko-niemieckie Centrum Spotkań i Informacji Oaza Zmysłów. W ramach naszej współpracy, pod koniec

nowych znajomości, spotkań w gronie kolegów
- jednym słowem miłych wspomnień. Wszystkim uczniom i studentom z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego życzę wielu sukcesów,
rozwijania uzdolnień oraz nawiązania nowych
przyjaźni. Zapraszam na zajęcia w świetlicy od
poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do
17.30.
Marta Wilas
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W wakacje dzieci
się nie nudzą
To był główny cel zajęć animacyjnych jakie co roku odbywają się
w Domu Kultury w Gryfowie Śląskim. Tegoroczne wakacje upłynęły nam
bardzo ciekawie i wesoło Bezpłatne zajęcia w gryfowskim Domu Kultury
trwały przez cały lipiec i sierpień.
Początek wakacji był deszczowy, i taka aura sprzyjała metamorfozie
nudzących się w domach dzieciaków w pełnych pasji twórczych artystów-malarzy. Wszystkie dzieci, które nie miały pomysłu na spędzenie swojego
wolnego czasu podczas wakacji, brały udział w zajęciach stacjonarnych,
w festynach plenerowych na terenie gminy i miasta Gryfów Śląski. W ofercie zajęć każdy mógł wybrać coś dla siebie. Były quizy i zagadki logiczne,
plenery plastyczne, „warsztatomania”, czyli autorskie warsztaty twórcze
z wykorzystaniem niestandardowych materiałów twórczych, kino wakacyjne. Zajęcia były okazją do ciekawego i pożytecznego spędzenia czasu
oraz sprzyjały zawiązywaniu nowych przyjaźni. Wakacje zakończyliśmy
plenerowym festynem na boisku za budynkiem M-GOK. Liczna grupa
przybyłych dzieci wraz z opiekunami uczestniczyła w wielu konkursach
i zabawach przygotowanych przez instruktorów ośrodka kultury. Były
zamki dmuchane, zjeżdżalnie oraz koncerty zespołów „Skauci z Nielestna”,
„METABOLIC” z Drezna. Podobno najlepszym bagażem jaki można przywieźć z wakacji jest ten wypełniony wspomnieniami.
Mamy nadzieję, że dzieci i młodzież szkolna będzie miała co powspominać z wakacji 2014.
ad

Plener artystyczny
Jak co roku o tej porze, na terenie Gryfowa pojawiły się sztalugi i młodzi artyści: jedni, to już wieloletni, doświadczeni uczestnicy, inni, chcący
spróbować swoich sił. Piękno, ukryte w zakamarkach architektury miasta,
w nastrojowych wnętrzach kościoła, czy detalach architektonicznych, zostało utrwalone kreską, kolorem, konturem. To nie zapis rzeczywistości,
a indywidualna wrażliwość twórcza każdego z autorów prac sprawiają, że
na nowo widzimy miejsca znane, jednak nie zauważane na co dzień. Mimo,
że co roku poziom prac jest wysoki, w tym roku przeszedł moje najśmielsze
oczekiwania - prace są po prostu piękne!
Gorąco zachęcamy do oglądania wystawy poplenerowej w M-GOK,
ul. Kolejowa 33a, w godzinach pracy placówki. Serdeczne podziękowania
składamy na ręce Ks. Krzysztofa Kurzei – proboszcza i dziekana – za udostępnienie kościoła.
ms

PODZIĘKOWANIE

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury składa serdecznie podziękowania na
ręce Pana Jana Kowalonka z Firmy PROBUD Produkcja Betonu w Uboczu za nieodpłatne przekazanie materiałów do uzupełnienia ubytków
w elewacji budynku M-GOK.
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Wakacyjne hece w bibliotece
Bawiliśmy się i uczyliśmy zarazem. Tak jest najlepiej, bo lekko, ciekawie
a przy okazji w głowie pozostaje sporo cennych wiadomości. Po zajęciach
„Była sobie królewna i królewicz na zamku” tworzyliśmy stroje i makiety
zamków. Bawiliśmy się w damy i rycerzy, poznaliśmy różne zamki i herby
rycerskie przeglądając książki księgozbioru biblioteki. Odkrywaliśmy na
nowo bajki z dawnych lat, m. in. „O gąsce Balbince”, „Jacek i Agatka”, „Reksio”, „Zaczarowany ołówek”, „Pszczółkę Maję”, „Wodnik Szuwarek” oraz
„Żwirek i Muchomorek”. Zawsze po obejrzeniu bajek porównywaliśmy je
z bajkami obecnymi i z książkami, a następnie wykonywaliśmy super ilustracje. Wszystkie rysunki można obejrzeć w holu biblioteki. Przeżyliśmy
magię kolorów, dzięki czemu powstały rysunki do piosenki „Gramy w kolory”. Martynka i jej przygody zainspirowały nas do stworzenia pięknych
balonów wyklejanych kulkami z bibuły. Poznaliśmy „od podszewki” jak
powstaje chleb, bułki i ciasta zwiedzając zaprzyjaźnioną piekarnię, a nawet
rakietą udaliśmy się w kosmiczną przestrzeń po zajęciach plastycznych.

Czytania nigdy za wiele! Czytaliśmy więc fragmenty ulubionych bajek.
Turniej czytania wygrała Ania Majkoś – brawo! Czytanie zakończyliśmy
balonową zabawą, wykonaliśmy również różne stworki z długich balonów.
W inny dzień powstały widoczki z muszelek, kamieni, i piasku. Piękne rękodzieła zabraliśmy do domu i wręczyliśmy swoim rodzicom.
Czy znamy czasopisma dziecięce? Tak, już znamy! Poznaliśmy te, które
ukazują się dziś oraz archiwalne, które już nie ma. Przegląd Kuriera Gryfowskiego pomógł nam poznać ciekawą osobę, pasjonata starych aut i motorów – pana Edwarda Miłosza. Postanowiliśmy odwiedzić go i zobaczyć
jego kolekcję. Dziękujemy panu Edwardowi za udostępnienie nam swojej
kolekcji oraz pani Teresie jego żonie za poczęstunek i miłe przyjęcie.

Bibliotekę odwiedził też Pan Kuleczka (w tę postać wcieliła się bibliotekarka, nasza pani Jola - fot. po prawej).
W tym dniu poznaliśmy serię książeczek autorstwa Wojciecha Widłaka
„Pan Kuleczka”. Przeczytaliśmy dwa opowiadanka: „Porządek” i „Podróż”.
Było porównywanie treści a następnie malowaliśmy ilustracje do przedstawionych bajek. Pan Kuleczka podziwiał jak pięknie to robimy.
Podczas dnia dowolnych robótek ręcznych wykonywaliśmy różne prace
techniczne np. pojazdy z pudełek, bransoletki z gumek recepturek, szyliśmy
stroje ze szmatek dla lalek, itp.
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Furorę zrobił konkurs piosenki dziecięcej. Występowaliśmy pojedynczo
i parami, piosenki były bardzo znane, np. „Jagódki” i „Płonie ognisko”.
I miejsce zdobył Miłosz Kuczyński, II Gabrysia Pawłowska i Zosia Szulc a
III Ania Majkoś i Gabrysia Gosk. Gratulujemy serdecznie laureatom oraz
wszystkim uczestnikom.
Na zakończenie zajęć wakacyjnych wykonaliśmy super sałatki i koktajle
owocowe, następnie udekorowaliśmy stół i odbyła się uczta. Degustowaliśmy potrawy oraz bawiliśmy się przy muzyce.Było pysznie! Wszystkie nasze
prace można obejrzeć na wystawach w bibliotece. Zapraszamy!
Relację sporządzili uczestnicy zajęć przy pomocy Jolanty Kuczyńskiej

Podziękowania

W czasie zajęć dzieci częstowały się słodyczami i herbatkami owocowymi ufundowanymi przez rodziców i innych sponsorów. Dziękujemy
za wszystkie dary rzeczowe i pieniężne: pani Joannie i Ireneuszowi Kuczyńskim, Mirosławie i Jerzemu Horbaczom, Justynie Rusinek, Annie
Majkoś, Iwonie Obrębskiej, Teresie Miłosz, Monice Mierzejek, Adamowi
Jakubowskiemu, Agnieszce Lewandowskiej.
Jolanta Kuczyńska

Maluchy z książką pod pachą
Mają zaledwie 3-4 lata i bez problemów poruszają się po bibliotece. Dzieje się tak, bo przychodzą tu od dawna, bo ich rodzice i dziadkowie, uznali,
iż wczesne rozczytanie dziecka ułatwi mu naukę w szkole i będzie przyczynkiem do osobistego rozwoju. Są ciekawe świata, a świat uśmiechający
się do nich ze stron książeczek jest przyjazny i niesamowicie intrygujący.
Ostatnie zajęcia dla najmłodszych zorganizowano w trakcie wakacji. Dzieci
poznały świat biedronek, a pani Biedronka przeczytała im bajkę „Nieproszony gość”. Dodatkową atrakcją, jak zawsze, była zabawa przy muzyce oraz
wykonywanie biedronek z papieru z pomocą rodziców oczywiście.
5-6 latki poznały z kolei tajemnice chleba i istotę dożynek. Jako kanwa
spotkania posłużyła książka „Skąd się bierze chleb”. W ramach zabawy tym
razem zaproponowaliśmy dzieciom wykonywanie chlebków, bułek i rogalików z masy solnej. Zabawa w piekarza przypadła maluchom do gustu, a za
wspaniałe wypieki wszyscy otrzymali ordery uśmiechu.
Zajęcia dla maluchów organizujemy w małych grupach. Zawsze odbywają się one w obecności opiekuna. Wszystkich chętnych prosimy o kontakt w bibliotece.
Jolanta Kuczyńska

Pełne fantazji wakacje w filii w Uboczu
W lipcu jak co roku dzieci mogły spędzić
swój wolny czas w bibliotece. Zajęcia zorganizowane były w urozmaiconej formie. Uczestniczyły w nich nie tylko dzieci z Ubocza, ale także
z Rząsin, a nawet goście z Łodzi. Dzieci m.in.
projektowały oraz urządzały pokaz mody, grały
w gry stolikowe. Bardzo interesujące były prezentacje talentów. Dzieci przedstawiły swoje zbiory
kolekcjonerskie oraz wiersze. Gratulujemy tak
zachwycających umiejętności. Integrowaliśmy
się również z sąsiadami z Rząsin. U swoich kolegów w tamtejszej filii dzieci doskonaliły swoje
umiejętności kulinarne wykonując tosty, które
następnie ze smakiem degustowały. Nie obyło
się oczywiście bez zajęć plastycznych. Dzieci
różnorodnymi technikami wykonywały stworki
z krainy fantazji oraz podobizny swoich pupili.
Na zakończenie odbyło się w Uboczu ponowne spotkanie integracyjne obu bibliotek.
Chrupiąc pieczone kiełbaski przy ognisku wszyscy wspominali wspólnie spędzone wakacyjne
chwile. Wszyscy zobowiązali się, że będą kontynuować nawiązane kontakty i przyjaźnie.
Joanna Czerwiec

A teraz leci
program dla dzieci

Pod takim hasłem odbyły się wakacje w Bibliotece w Rząsinach.
Dzieci chętnie uczestniczyły w przygotowanych dla nich zajęciach
Piękna pogoda sprawiła, iż większość z nich odbywała się na świeżym powietrzu a dla ochłody szliśmy na lody. Największą atrakcją był
Dzień Smerfa. Dzieci przebrane za postacie z bajki wysłuchały głośno
czytanej opowieści o smerfach, a potem świetnie się bawiły.
W połowie miesiąca mieliśmy spotkanie integracyjne z dziećmi
z Ubocza. Był to dzień kulinarny, w którym przygotowywaliśmy tosty,
smakowały znakomicie tym bardziej, że przygotowane były własnoręcznie.
Na koniec wakacji w ramach rewanżu zostaliśmy zaproszeni na
wspólne pożegnalne ognisko z kiełbaskami. Wszyscy wspaniale się
bawili i tym spotkaniem zakończyliśmy biblioteczne wakacje. Szkoda, że takie krótkie – skwitowała młodzież szkolna.
Chciałabym serdecznie podziękować pani Edycie Tkacz za współpracę.
Jadwiga Miłan
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Nowy dyrektor
szkoły
podstawowej

WYBORY SAMORZĄDOWE
– 16 LISTOPADA 2014 r.
Przez wiele lat wybory do rad gmin odbywały się w okręgach wielomandatowych. Ustawa
z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy – wprowadziła nowe zasady wybierania radnych
w gminach. Radni w gminach będą wybierani w okręgach jednomandatowych. W Gminie i Mieście
Gryfów Śląski będziemy wybierać 15 radnych – wygra ten kandydat, który otrzyma największą liczbę
głosów w danym okręgu. Podziału na okręgi jednomandatowe dokonała Rada Miejska Gminy Gryfów
Śląski uchwałą nr XXII/112/12 z dnia 30 października 2012 r. Podział ten przedstawia się następująco:
Nr
okręgu

Granice okręgu wyborczego

Liczba wybieranych
radnych w okręgu

1

Gryfów Śląski:
ulice: Garbarska, Młyńska 1-4c, Młyńska 16-37, Żeromskiego

1

2

Gryfów Śląski:
ulice: Cmentarna. Kolejowa 1-19c, Kolejowa 41-66,
Lipowa, Przedszkolaków, Rybna, Szkolna, Uczniowska

1

3

Gryfów Śląski:
ulice: Andersa, Floriańska, Kwiatowa, Lwowska,
Malownicza, Osiedle Horyzont, Storczykowa,
Tulipanowa, Wiosenna

1

4

Gryfów Śląski:
ulice: Garncarska, Jeleniogórska 14-24, Osiedle 7 Dywizji,
Parkowa, Partyzantów, Spacerowa, Widokowa, Zielona

1

5

Gryfów Śląski:
ulice: Akacjowa, Sienkiewicza

1

6

Gryfów Śląski:
ulice: Jeleniogórska 7-9, Krótka, Kusocińskiego,
Nad Stawami, Oldzańska, Polna, Słoneczna,
Spokojna, Strzelnicza, Wiśniowa

1

7

Gryfów Śląski:
ulice: Gliniana, Kolejowa 20-38a, Lwówecka, Młyńska
5-15a, Sikorskiego, Spółdzielcza, Targowa

1

8

Gryfów Śląski:
ulice: Grodzka, Łąkowa, Rolna, Rzeczna, Rzepakowa,
Sanatoryjna, Wąska, Za Kwisą

1

9

Gryfów Śląski:
ulice: Bankowa, Boczna, Felczerska, Wojska Polskiego,
Zakątek, Zaułek, Źródlana

1

10

Gryfów Śląski:
ulice: Lubańska, Plac Kościelny, Rynek

1

11

Sołectwo: Proszówka, Wieża

1

12

Sołectwo: Krzewie Wielkie, Młyńsko

1

13

Sołectwo: Rząsiny, Wolbromów

1

14

Sołectwo: Ubocze od nr 1 do nr 144

1

15

Sołectwo: Ubocze od nr 145 do nr 305

1

Sekretarz Gminy Jerzy Andrzejczak

Ustalono także, że siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Gryfowie Śląskim mieści się
w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim – Ratusz pok. 9. Kolejne informacje dotyczące obwodów głosowania i siedzib obwodowych komisji wyborczych, a także kto z wyborców w którym lokalu
będzie głosować ukażą się w październiku.
Wszelkie urzędowe dokumenty wyborcze oraz dodatkowe informacje dotyczące wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. ukazywać będą się na głównej stronie
www.gryfow.pl w zakładce „Wybory samorządowe 2014” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
Gryfowa Śląskiego (www.bip.gryfow.pl).
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Z dniem 1 września 2014 r. Burmistrz Gminy
i Miasta Gryfów Śląski przedłużył powierzenie Panu Dariuszowi Zatońskiemu stanowiska
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów
Łużyckiej Brygady WOP w Gryfowie Śląskim na
okres 5 lat (do 31 sierpnia 2019 r.).
Powyższa decyzja została poprzedzona kompleksową oceną pracy dyrektora dokonaną przez
organ nadzoru pedagogicznego – Kuratorium
Oświaty we Wrocławiu oraz przez organ prowadzący szkołę – Gminę Gryfów Śląski reprezentowaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów
Śląski. Ocena jest wyróżniająca. Pozytywną
opinię o przedłużeniu powierzenia stanowiska
Dyrektora Szkoły Panu Dariuszowi Zatońskiemu
wydała także Rada Pedagogiczna.

OGŁOSZENIE
O WYKAZACH
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów
Śląski informuje, że wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
oddania w użytkowanie wieczyste,
użytkowanie,
najem,
dzierżawę
w roku 2014 znajdują się na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz na
stronie internetowej www.gryfow.pl
i www.bip.gryfow.pl na zakładce nieruchomości.

Zwiększona
obsada
lekarska
Od sierpnia nastąpiło zwiększenie obsady
lekarzy w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w gryfowskiej przychodni zdrowia, funkcjonującej codziennie w godz. 8.00-18.00. Jest to
odpowiedź na potrzeby mieszkańców. W ramach
POZ zatrudnieni zostali dodatkowi lekarze, co
z pewnością poprawi jakość świadczonych usług
medycznych.
Doktor Grzegorz Sindrewicz przyjmuje
pacjentów codziennie od poniedziałku do piątku. Zatrudniony został także doktor Dariusz
Żołnowski – przyjmuje w poniedziałki od godz.
15.00-18.00, a także doktor Marek Barwiński,
który przyjmuje we wtorki, czwartki i piątki
w godz. 15.00-18.00. Również częściej będą wykonywane badania laboratoryjne. Odtąd oprócz
poniedziałków i śród będą realizowane także
w piątki w godz. 7.00-8.30.

Nowa droga w Wieży
5 września odebrano przy udziale przedstawicielki Urzędu Marszałkowskiego Grażyny Adamuszek nową drogę w Wieży. Na zadanie rekultywacyjne pod nazwą „WIEŻA droga dojazdowa do gruntów rolnych”, gmina
otrzymała dotację celową z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 302 400,00 zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 344 813,90 zł.,
w tym środki z budżetu Gminy Gryfów Śląski to 42 413,90 zł. Wykonawcą
robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z
Jałowca.
Zakres prac obejmował m.in.:
√ wykonanie robót rozbiórkowych i przygotowawczych,
√ wykonanie elementów odwodnienia,
√ wykonanie robót związanych z konstrukcją drogi,
√ wykonanie nawierzchni oraz robót wykończeniowych.
Inspektorem nadzoru inwestorskiego był Ryszard Stępniak.

Środki na odbudowę muru
obronnego zgromadzone
Z wielką radością chcę poinformować mieszkańców naszego miasta
i gminy, iż w wyniku licznych starań zostały pozyskane środki na odbudowę
murów obronnych z przełomu XIII i XIV wieku, prace ratownicze, stabilizację konstrukcyjną oraz zabezpieczenie na całej jego długości wynoszącej
501 m od ul. Garncarskiej, aż do Placu Kościelnego.
Środki zostały pozyskane z trzech źródeł. Są to:
√ środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 150 000 zł
przyznane uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z 29 maja 2014
r. (skan uchwały w załączeniu)
√ środki z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych w wysokości 1 000 000 zł (skan promesy w załączeniu)
√ środki z rezerwy ogólnej budżetu Państwa w wysokości 1 229 440 zł przyznane na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a podpisane zarządzeniem Nr 53 z 12 sierpnia 2014 r. przez Prezesa Rady Ministrów
Łącznie zostało pozyskanych 2 379 440 zł – co powinno wystarczyć na
całkowitą rewitalizację murów obronnych. Raz jeszcze wszystkim bardzo
gorąco i serdecznie dziękuję.
Burmistrz Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik

Rozstrzygnięto
przetarg na ulicę Zieloną
3 września rozstrzygnięto przetarg dotyczący wykonania zadania
pn. „Przebudowa skarpy wraz z przebudową części drogi gminnej dz.
nr 624 ul. Zielona w Gryfowie Śląskim....” Firma wyłoniona w ramach
przetargu nieograniczonego to Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
„HEMAX” H. Wasilewski z Mirska, koszt inwestycji - 465 232,81 zł. Zadanie będzie realizowane w całości ze środków finansowych otrzymanych
z rezerwy celowej budżety państwa Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Termin realizacji zadania
2 miesiące od podpisania umowy.
Zakres prac obejmuje m.in.:
√ wykonanie robót rozbiórkowych i przygotowawczych, √ roboty ziemne
i drenarskie, √ wykonanie konstrukcji muru, izolacji i balustrady stalowej,
√ wykonanie robót związanych z konstrukcją drogi, √ wykonanie nawierzchni oraz robót wykończeniowych.

Przetarg na odbudowę murów
5 września rozstrzygnięto przetarg na odbudowę murów obronnych.
Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie CASTELLUM Sp. z o.o. z Wrocławia. Całkowity koszt inwestycji
to 2 054 175,85 zł.

Oprac. inspektor ds. drogownictwa Arkadiusz Klask
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA
GMINY I MIASTA
GRYFÓW ŚLĄSKI
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Gryfów Śląski
na podstawie art. 11 pkt 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 647 ze zmianami), oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235)
zawiadamiam:
o podjęciu przez Radę Miejską Gminy Gryfów Śląski Uchwały Nr
XLVI/228/14 z dnia 9 września 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
XLI/212/14 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do opracowania:

zmiany w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Gryfów Śląski

Przedmiotem ww. uchwały jest:
1) korekta granic obszaru objętego zmianą w studium;
2) rozszerzenie przedmiotu zmiany studium o ustalenia dotyczące gospodarki odpadami.
Mapa z oznaczonym przebiegiem skorygowanych granic obszaru objętego
zmianą studium jest do wglądu w Wydziale Technicznym Urzędu Gminy
i Miasta Gryfów Śląski. Zainteresowani mogą składać wnioski w zakresie
rozszerzonego przedmiotu zmiany studium oraz obszaru dodatkowo włączonego do opracowania. Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie
Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski,
w terminie do dnia 13 października 2014 r. Wniosek powinien zawierać
nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Nowy plac przed szkołą
1 września letni wypoczynek uczniów i nauczycieli dobiegł końca. Okres
wakacyjnego relaksu i odprężenia dla uczniów był jednocześnie czasem
wytężonych prac w szkole nad poprawą stanu technicznego i podniesienia
bezpieczeństwa na naszym terenie.
Dzięki zaangażowaniu Burmistrza naszej gminy i miasta Olgierda Poniźnika, który przyczynił się do przekazania materiału na podbudowę placu
przed szkołą i podpisał umowę z Dyrektorem Zakładu Karnego w Zarębie
w celu skierowania do pracy w szkole czterech osadzonych zdążyliśmy gospodarczym sposobem wykonać nowy plac i dojście do szkoły.
Dziękujemy za życzliwość i pomoc w realizacji tego zadania zastępcy
dyrektora zakładu karnego panu majorowi Ryszardowi Leszczyńskiemu,
pani Anieli Sikorze właścicielce Zakładu Usług Drogowo-Budowlanych,
panom Stanisławowi i Przemysławowi Froncom prowadzącym Firmę Usługowo Handlową El Stan, panu Kamilowi Sobocińskiemu - ECO WORLD
Elektro Recykling, firmie Hemax z Mirska. Poręcze na podjeździe dla
niepełnosprawnych nieodpłatnie wykonał i zainstalował pan Kazimierz
Reszko prowadzący działalność gospodarczą w zakresie kowalstwa ozdobnego. Dziękujemy też czterem więźniom, którzy przez ponad dwa tygodnie
pracowali z dużym zaangażowaniem. Dziękujemy pani Małgorzacie Dereń
– przewodniczącej RR za zorganizowanie posiłków regeneracyjnych dla
ciężko pracujących.
Szczególne uznanie i podziękowanie kierujemy do naszych pracowników: pana Tadeusza Lenarta i pana Andrzeja Piotrowskiego, którzy dużą
część wyczerpujących robót musieli wykonywać w prawie afrykańskich
warunkach.
Dariusz Zatoński

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Olgierd Poniźnik

Nowe ogrzewanie
w gimnazjum
Podziękowanie dla Rady
Rodziców Szkoły Podstawowej
w Gryfowie Śląskim

W sierpniu ruszyły prace związane z modernizacją sieci centralnego
ogrzewania w Gimnazjum Publicznym w Gryfowie Śl. Celem inwestycji jest
wymiana nieszczelnej instalacji z rur na rurociągi. Roboty polegają na wymianie sieci w budynku głównym oraz sali gimnastycznej o łącznej długości
131,5 mb wraz z przekopem przez ul. Uczniowską i wymianę sieci zasilającej w drugiego budynku szkolnego przy ul. Kolejowej o długości 70 mb.
Oprócz tego wymieniony zostanie także kocioł c.o. wraz z cała armaturą.
Jak mówi naczelnik Wydziału Technicznego UGiM Andrzej Tartak – prace
mają zakończyć się do końca września, a ich łączny koszt to 225 tys. zł.
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Z radością informujemy, że dzięki inicjatywie, przedsiębiorczości
i szczególnemu zaangażowaniu Pani Małgorzaty Dereń oraz przedstawicielom Rady Rodziców od 1 września uczniowie SP w Gryfowie Śl.
rozpoczęli zajęcia w „nowej odmienionej” świetlicy szkolnej.
To wspaniała niespodzianka w nowym roku szkolnym 2014/2015.
Zajęcia odbywają się w nowoczesnym, przyjaznym dla uczniów (szczególnie najmłodszych) pomieszczeniu wyposażonym w nowe meble,
biurko, kącik zabaw, stanowiska komputerowe. Nowa aranżacja wnętrza na pewno sprawi, że uczniowie chętnie będą spędzać tu czas na
nauce i zabawie.
Składamy serdeczne podziękowania Radzie Rodziców licząc na
dalszą współpracę, życząc sukcesów i powodzenia w życiu osobistym.
Z poważaniem
Beata Wolar, Dorota Wilczyńska oraz całe Grono Pedagogiczne

INFORMATOR POWIATOWY
Ciągi otwarte
Niecodzienny charakter miała inauguracja roku szkolnego w Zespole Placówek Edukacyjno Wychowawczych
w Lwówku Śląskim. Oprócz tradycyjnego przywitania uczniów wraz z rozpoczynającym się rokiem szkolnym miało miejsce uroczyste otwarcie „ciągów
komunikacyjnych na terenie placówki”.
Zgromadzonych na placu uczniów i nauczycieli oraz zaproszonych gości
przywitała Ala Janz – dyrektor placówki, w krótkich słowach przywitała
zebranych i życzyła sukcesów w nadchodzącym roku szkolnym, inaugurację uświetnił występ zespołu „Debiut”, który porwał publiczność góralskimi
piosenkami i góralskim tańcem.
Pod wrażeniem występu byli nie tylko uczniowie i nauczyciele ale również
zaproszeni na otwarcie inwestycji Zofia Czernow – posłanka na Sejm RP,
Cezary Przybylski – marszałek województwa dolnośląskiego, oraz przedstawiciele władz powiatowych – Józef Mrówka – starosta lwówecki wraz ze Zbigniewem Grześkowem – wicestarostą lwóweckim. Wymieniona czwórka pod czujnym okiem Ali Janz dokonała przecięcia wstęgi i ponad 1400 m2 chodników
wraz z podjazdami dla osób niepełnosprawnych zostało uroczyście otwarte. Wykonawcą inwestycji była firma Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjno
– Usługowe „ALE” Zenon i Leszek Kusiak z Zaręby, całość kosztowała 1 mln 100 tys. zł z czego zdecydowana większość to dofinansowanie z PFRON-u.

Nabór do Akademii Piłkarskiej

Wraz z początkiem sierpnia do treningów wrócili młodzi zawodnicy Akademii Piłkarskiej z Gryfowa Śląskiego.
Wielu przedszkolaków uzyskało wiek
żaka i przeszło do starszej grupy. Już we
wrześniu nadszedł czas na otwarcie list
akademii na nowych żądnych sportowych emocji młodych piłkarzy. Jak co
roku bramy akademii otwierają się na
nowych 4-latków (rocznik 2010), którym w trakcie naszych zajęć staramy się
przybliżyć świat piłki nożnej poprzez kolorowy świat bajek i baśni.
Zajęcia dla naszych najmłodszych są prowadzone dwa razy w tygodniu po

60 min, a zapisy do grup kończą się wraz z zapełnieniem listy chętnych, przy
założeniu iż grupy nie przekraczają 15 piłkarzy przypadających na 1 trenera.
Poprzez taką liczebność i przedział czasu możemy w najlepszy sposób trafić do
młodego adepta akademii.
Nabory prowadzimy w rocznikach od 2010 do 2004 w tym również chłopców o zamiłowaniach bramkarskich. Treningi dla grup już istniejących, odbywają się w formie dwóch treningów tygodniowo po 90 min. Na terenie Gryfowa
Śl. funkcjonują trzy grupy treningowe, które obecnie trenują na ORLIKU przy
gimnazjum, natomiast już od października w Sali gimnazjum. Wszystkie
osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z opiekunem oddziału
pod numerem 507-828-309 (Krzysztof Gajewski). Zapraszamy do wzięcia
udziału w pierwszy bezpłatnym treningu!!! Przyjdź i przekonaj się, że warto!!
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Wypadki drogowe
31 sierpnia na ul. Wojska Polskiego kierujący
samochodem o początkowych numerach DLB
uderzył w zaparkowany samochód marki Renault Laguna, uszkadzając go po czym wycofał
się i odjechał w nieznanym kierunku. Trwają
czynności w kierunku ustalenia sprawcy.
***
31 sierpnia w Rząsinach policjanci Ogniwa
Ruchu Drogowego KPP Lwówek Śląski zatrzymali 52 letniego mieszkańca Rząsin, który kierował samochodem marki Renault Kangoo po
drodze publicznej będąc w stanie po spożyciu
alkoholu – 0,38 promila.
***
1 września w Uboczu kierująca samochodem
VW Golf 19- letnia mieszkanka Gryfowa nie dostosowała prędkości do panujących warunków
na drodze i na łuku drogi wpadła do przydrożnego rowu.

Włamywacze
w rękach policji
Policjanci Komisariatu Policji w Gryfowie
Śląskim otrzymali zgłoszenie, iż nieznani sprawcy włamali się do pomieszczeń po byłej stołówce
zakładowej w biurowcu w miejscowości Ubocze.
Na miejsce udała się grupa dochodzeniowo-śledcza, która stwierdziła, iż z terenu budynku
skradziono składowane tam arkusze blachy ryflowanej o wartości 600 zł. Natychmiast podjęto

działania operacyjne mające na celu wskazanie
i zatrzymanie sprawców oraz odzyskanie skradzionego mienia. Już po kilku dniach zatrzymano dwóch sprawców, którymi okazali się
25- i 27-letni mieszkańcy Gryfowa. Na następny
dzień zatrzymano także trzeciego ze sprawców
27- letniego mieszkańca Gryfowa.
Policjantom udało się odzyskać skradzioną
blachę, którą przekazano właścicielowi.
Zatrzymani mężczyźni za popełnione przestępstwo odpowiedzą przed sądem w Lwówku
Śląskim, za co grozi im kara do 10 lat pozbawiania wolności.

Jednocześnie
apelujemy
do
właścicieli posesji o prawidłowe
zabezpieczanie swojego mienia,
a w przypadkach gdy mienie te jest
znacznej wartości zalecamy montaż
systemów alarmowych lub monitoringu oraz zlecanie ochrony obiektów wyspecjalizowanym firmom.

Napadł na starszą kobietę – już siedzi za kratkami
Policjanci zatrzymali mężczyznę który w środku dnia napadł na starszą kobietę na cmentarzu, wyrwał
jej torebkę i uciekł. Obecnie jest zatrzymany i czeka na sprawę w sądzie. Za rozbój grozi mu do 12 lat więzienia. Do zdarzenia doszło w sobotę około godz. 11, na cmentarzu komunalnym w Gryfowie Śląskim. Do
idącej 83-letniej mieszkanki Gryfowa podbiegł mężczyzna.Uderzając ją, wyrwał torebkę po czym uciekł.
Na miejsce natychmiast przybyli zaalarmowani policjanci z Komisariatu Policji. Podjęte działania operacyjne i śledcze pozwoliły ustalić, iż sprawca pochodzi najprawdopodobniej z Olszyny Lubańskiej. Przy
pomocy policjantów z Lubania udało się zatrzymać 27 letniego mieszkańca Olszyny w okolicach miejsca
jego zamieszkania. Jak już ustalili policjanci sprawca wcześniej przygotowywał się do napadu, zaraz po
wyrwaniu torebki zmienił nawet swój ubiór, który miał przygotowany w pobliżu celem zmylenia pościgu.
W sprawie trwają dalsze czynności ustalające czy napadu dokonał sam, czy ktoś mu w tym pomagał. Obecnie sprawca przebywa w areszcie który na wniosek prokuratora. Sąd zastosował na okres 2 miesięcy.

Pijani rodzice opiekowali się miesięcznym dzieckiem
Gryfowscy policjanci około godz. 19:00 otrzymali zgłoszenie o dwóch osobach kompletnie pijanych.
Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby z dalszego
toku zgłoszenia nie wynikało, iż są to rodzice miesięcznego dziecka, które jest wraz z nimi pod sklepem spożywczym w Gryfowie Śląskim.
Na miejscu policjanci zastali 34 letnią matkę oraz
29 letniego ojca. Rodzice zamieszkują w Gryfowie.
Jak się okazało matka miesięcznego dziecka ledwo
stała na nogach, a ojciec z uwagi na stan upojenia alkoholowego stał tylko dlatego, że trzymał się wózka,
w którym był niemowlak. Dziecko zostało odebrane

rodzicom i przekazane do pogotowia opiekuńczego.
Rodziców zaś po zbadaniu alkotestem z wynikami
matka 2,48 promila i ojciec dziecka 1,40 promila
zatrzymano i przewieziono do komisariatu.
W trybie pilnym powiadomiono także ośrodek pomocy społecznej oraz sędziego rodzinnego, a dziecku udzielono pomocy medycznej.
Bezmyślnym rodzicom za narażenie dziecka na
niebezpieczeństwo grozi teraz sprawa w sądzie i kara
pozbawienia wolności do lat 5.
Oficer Prasowy KPP Lwówek Śląski
st. asp. Mateusz Królak

Uwaga na alkohol z Czech

Na stronach internetowych Służby Celnej Republiki Czeskiej ukazała się informacja dotycząca
przeprowadzonej kontroli na terenie zakładów
w miejscowości Bystrzyca. Podczas kontroli ujawniono 500 butelek alkoholu o nazwie Absinth, który
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zawierał w swoim składzie niebezpieczny dla zdrowia
i życia konsumentów alkohol metylowy. Producentem zakwestionowanego alkoholu jest firma VAPA
DRINK s.r.o. Mają zieloną etykietę z wyraźnym czerwonym napisem: ABSINTH 60%. Celnicy na razie nie
wiedzą, ile skażonego absyntu znajduje się w punktach
sprzedaży. W związku z powyższym Główny Inspektor Sanitarny ponownie przypomina, że spożywanie
alkoholu niewiadomego pochodzenia, nawet w butelkach łudząco przypominających oryginalne produkty,
może powodować poważny uszczerbek na zdrowiu
a nawet śmierć. Dawka alkoholu metylowego zagrażająca uszkodzeniem nerwu wzrokowego wynosi od
4 do 15 ml. Dawka śmiertelna minimalna to tylko
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30 ml. W pierwszych godzinach od wypicia alkoholu metylowego objawy są takie same jak po wypiciu
alkoholu spożywczego - pobudzenie, wesołkowatość,
wzmożona aktywność fizyczna i psychiczna. Po kilku
godzinach od zatrucia (czas wystąpienia objawów
zależy od wypitej ilości metanolu) dochodzi do senności, śpiączki i głębokich zaburzeń świadomości
(utrata przytomności, bez możliwości dobudzenia).
Dochodzi do zaburzeń oddychania, oddech jest
przyśpieszony, głęboki. Występują nudności, wymioty
i bóle brzucha. Następują: spadek ciśnienia tętniczego i przyspieszenie czynności serca oraz zaburzenia
widzenia (czasem występujące z opóźnieniem) do
całkowitej nieodwracalnej (najczęściej) ślepoty.

Garść wspomnień
o zakładzie drzewnym, ludziach, miejscach i czasach
Postęp cywilizacyjny skurczył przestrzeń świata. Dzięki szybkim środkom transportu, a przede wszystkim Internetowi, docieramy do najbardziej odległych zakątków ziemi. I jeszcze jeden naprawdę najszybszy wehikuł czasu – wspomnienia. W czasie wakacyjnych wędrówek
przyjechał do Gryfowa były mieszkaniec naszego miasta. Dzisiaj starszy pan profesor specjalista – klimatolog, dr nauk przyrodniczych Jerzy
Olszewski, który chętnie podzielił się wspomnieniami.
Po jedenastu latach pracy w ogromnych
zakładach przemysłu drzewnego w Hajnówce
na skraju Puszczy Białowieskiej ojciec mój
Wacław Olszewski dostał nakaz przyjazdu
i podjęcia pracy w związku z akcją zagospodarowywania Ziem Odzyskanych w Cieplicach.
Następnie Dolnośląskie Zjednoczenie Przemysłu Drzewnego w Jeleniej Górze skierowało ojca do dzisiejszego Gryfowa Śląskiego
wówczas jeszcze Gryfiogóry. Pojechaliśmy tu
w październiku 1946 r. Podróż trwała krótkotylko tydzień. Główna część zakładu drzewnego mieściła się przy ul. Polnej 1, obok gazowni
naprzeciw dworca PKP. Tam była dyrekcja
i cała buchalteria a druga część zakładu mieściła się przy ul. Jeleniogórskiej 42
dzisiejsza Wojska Polskiego. Ojciec został tam kierownikiem, zamieszkaliśmy
w budynku biurowo- mieszkalnym z dużym napisem na elewacji „Oswald Boerner” – tak nazywał się poprzedni niemiecki właściciel zakładu. W zakładzie
nr 2 pracowały trzy traki w tym jeden poziomy, piły tarczowe, piły taśmowe,
piła łańcuchowa, tokarki, heblarki, frezarki, nie licząc licznych wiertarek i innych mniejszych narzędzi. Najważniejsza była giętarka z kotłownią, kuźnia,
oraz warsztat ślusarski, gdzie przede wszystkim spawano elektrycznie ciągle
pękające piły taśmowe, czym zajmował się Gustaw Boerner. Surowiec stanowiło głównie drewno bukowe najlepsze na meble gięte. Produkowano tarcicę,
beczki, parkiet, sanki zwykłe, góralskie i dziecięce, wózki gospodarcze, a przede
wszystkim stojące wieszaki. Załogę zakładu nr 1 stanowili nieliczni Niemcy –
starsi, siwi mężczyźni, siłą rzeczy najlepsi fachowcy. Pamiętam pana Schneidera,
który na pile taśmowej wycinał dla mnie pistolety, doskonale odtwarzając ich
kształt. Sanitariusz zakładowy pan Girschner układał na szynie moją złamaną
rękę; zresztą od tego czasu nie chodzę do cudzych ogrodów na jabłka. Pracowało też kilku fachowców w randze majstra z zakładów drzewnych z Radomska (jak pan Wiśniewski) i z Gorlic (pan Wojciech Wócik). Jednak wyraźnie
przeważali „centralniacy”, ale byli też repatrianci z Francji i ekspatrianci z ziem
wschodnich Rzeczypospolitej, przyłączonych do ZSRR. Jak już wspomniałem
w zakładzie nr 1 mieściła się dyrekcja, księgowość i kasa, za to w zakładzie
nr 2 był tylko 1 pracownik umysłowy (kierownik) zarządzający kilkudziesięcioma robotnikami, pełniący też raz w miesiącu funkcję kasjera. Podczas
wypłat zauważyłem, że kilku robotników podpisywało się trzema krzyżykami.
Po prostu nie umieli napisać ani narysować swego nazwiska. Kierownik miał
do dyspozycji duży pokój, na drzwiach którego pozostał napis KANTOR. Do
ściany był przytwierdzony starodawny (z dzisiejszego punktu widzenia) telefon z ruchomym mikrofonem na sprężynie, ogromną słuchawką i oczywiście
korbką. Nie było maszyny do pisania a najważniejszym urządzeniem były liczydła. Zdarzały się podczas obsługi maszyn nieszczęśliwe, wręcz przerażające
wypadki, szczególnie przy heblarkach i piłach tarczowych. Stale mam to przed
oczami. Oba zakłady leżały w przeciwległych krańcach Gryfowa, w odległości
około 3 km. Konieczny był między nimi transport surowca jak i produkcji, co
zapewniał jednocylindrowy poniemiecki traktor Lanz Buldog (konstrukcja
z 1921 roku).
Z powodu trwałego uszkodzenia skrzyni biegów poruszał się tylko na jednym biegu (3,3 km/h), można więc było chodzić z nim na spacer. Drugim środkiem transportu była para koni, wymieniana co 2-3 lata, zaprzężona do dużej
platformy. Pamiętam, że w roku 1948 były to dwa piękne, rwące się do biegu
wierzchowce, stworzone do kłusu i galopu, a męczące się w platformianym
zaprzęgu. Długo nie pociągnęły. Był też samochód osobowy opel P4 z kierowcą
Wilhelmem Nestamnnem (górnoślązakiem).
Tym małym autem p. Nestamann przywiózł nas z Cieplic do Gryfowa podczas śnieżnej, ostrej zimy w styczniu 1947 roku, w co trudno dziś uwierzyć. To
auto wyprodukowano przed 1937 rokiem, a przy pojemności 1,2 l miało moc
23 KM i osiągało 85 km/h...
Wejście na teren zakładu Nr 2 było przez portiernię, gdzie całą dobę czu-

wał strażnik z niemieckim karabinem typu Mauser Kar98k, pękniętym akurat
w najważniejszym miejscy (szyjce) i wzmocnionym tam mosiężną śrubką. Przy
pierwszym strzale (nigdy do niego nie doszło) powinien się rozlecieć. Zachodząc bardzo często na portiernię dzięki sympatycznym strażnikom (pamiętam
panów Leśniaka, Andrzejewskiego a szczególnie Izydora Nebelskiego) poznałem dokładnie tego Mausera, a także teoretycznie rkm PD wz. 28, gdyż niektórzy strażnicy byli frontowcami. Strażą przemysłową dowodził bardzo sprawnie
pan Bursacki, dobrze zorientowany w tej profesji, czego przyczynę poznałem
znacznie później.
W zakładach była też straż pożarna, złożona z pracowników, dla których
był to dodatkowy obowiązek. Dobrym komendantem był p. Cegielski, mały
ciałem, lecz wielki duchem. Wszyscy mieli specjalnie wykonane hełmy z chromowanymi grzebieniami, oczywiście hełm komendanta był bardziej błyszczący. Każdy strażak miał też służbowy pas i toporek. Na szczęście nic się nigdy nie
paliło, a przecież wszędzie było drewno lub wyroby z drewna.
Mieszkając przez kilka lat na terenie zakładu korzystałem z każdej okazji aby
obserwować pracę przy różnych maszynach, które już wymieniałem. Zacząłem
dostrzegać z upływem czasu zróżnicowanie w traktowaniu obowiązków, w fachowości i różnego typu zaradności przy upraszczaniu cyklu produkcyjnego
(np. wbijanie śrub zamiast ich wkręcania), i kto pierwszy stawał przy bramie
gotów do wyjścia, zanim odezwała się syrena fabryczna.
Robotnicy niemieccy doceniali ich kulturalne traktowanie nie tylko przez
kierownika, ale i przez kolegów. Nie pamiętam ani jednej poważnej scysji między pracownikami lub z kierownikiem, a pokój biurowy był tylko przez oszklone drzwi z naszego mieszkania. W styczniu 1960 roku ojciec napisał podanie
o zwolnienie go z pracy ze względu na zły stan zdrowia jego rodziców. I tak po
trzynastu latach mieszkania w Gryfowie wróciliśmy z powrotem do Hajnówki.
Wspomnienia Jerzego Olszewskiego wysłuchał i spisał Robert Skrzypek

WRZESIEŃ 2014 KURIER GRYFOWSKI

11

Chłopiec z zapałkami
Nasze miasto to nie tylko mury obronne, ulice,
fontanna i stare kamienice. Miasto to ludzie, którzy
wypełniają przestrzeń. Ludzie, którzy nadają miastu
pewien styl i charakter. Ludzie z pasjami i hobby.
Jedni zbierają pocztówki, drudzy malują obrazy inni
ścigają się na starych motocyklach. Jednym z nich
jest pan Szczepan Tentschert, którego pasją są zapałki. Oczywiście nie podpala ich, tylko z benedyktyńską cierpliwością tworzy z nich małe dzieła sztuki.
Domki góralskie, obudowy zegarów, kopie znanych
światowych budowli i to wszystko z zapałek. Zapałczarskiego bakcyla pan Szczepan załapał, gdy na wystawie sklepowej zobaczył wiatrak zrobiony właśnie
z zapałek. Postanowił spróbować i po pewnym czasie
doszedł do mistrzostwa. Na zdjęciu pan Szczepan
prezentuje zrobioną przez siebie kopię wieży Eiffla.
Jej wysokość to 150 cm. a poszło na nią około 600
tysięcy zapałek. A takich wież Eiffla pan Szczepan
zrobił kilka. Zdjęcie wykonano w nieistniejącym
już zakładzie fotograficznym pana Kaneckiego.
Zabawne było zdobywanie materiału na zapałczane
projekty pana Szczepana. Jak wspomina – poszedłem
do sklepu między blokami w którym sprzedawała
pani Gabrysia. Po zrobieniu standardowych zakupów, zapytałem – pani Gabrysiu a ma pani zapałki?

Mam – odpowiedziała pani Gabrysia. Dużo? – drążyłem dalej. Dużo! – odpowiedziała pani Gabrysia.

Zbliża się 55-lecie!

Oprowadzają po zabytkach,
zakątkach i zakamarkach

Sympatyczna grupa turystów z Lubonia, wpadła
10 września przejazdem do naszego miasteczka.
Towarzystwo Miłośników Gryfowa zobowiązało
się do oprowadzenia tej życzliwej naszemu miastu, grupy uśmiechniętych ludzi, po zakątkach
i zakamarkach Gryfowa. Poprowadziliśmy więc
tę 50 osobową wycieczkę wzdłuż ulicy Lubańskiej
opowiadając po drodze o mijanych historycznych
obiektach. Następnie zwiedziliśmy kościół i tutaj
muszę powiedzieć, że zrobił na zwiedzających piorunujące wrażenie. Wszystko pięknie odnowione,
odrestaurowane, widać gospodarską rękę naszego
księdza proboszcza. Potem zwiedziliśmy rynek
i okoliczne uliczki z jego ciemnymi i jasnymi stronami. Zwiedzającym podobało się, że nie pokazujemy
tylko lukier, ale samo życie, które jest codziennością
małych, biednych miasteczek z dużymi perspektywami. Na koniec wycieczki i naszych opowieści
zostaliśmy nagrodzeni brawami, co mile połechtało
nasze ambitne dusze.
Myślę, że naszym gościom z Lubonia się podobało. Zmieniły się trendy w turystyce, ludzie już nie
chcą zwiedzać tylko Zamek Czocha i inne miejsca
obliczone na zachłanną komercję. Chcą poznać
małe miasteczka, z ich blaskami i cieniami. Zobaczyć miejsca, gdzie z domów lecą tynki, a piwo się
pije spod marynarki. Chcą również zobaczyć, odremontowane małe kamieniczki i klimat miejsc, gdzie
życie toczy się trochę wolniej. I nasze miasteczko
Gryfów Śląski doskonale się w te tematy wpisuje.

Wielkie dzięki dla Barbary Baszak za wspaniały
wykład o grobowej krypcie Schaffgotschów, Angeli
Byczko i Franciszkowi Jezierskiemu za logistyczne
wsparcie.
Jan Wysopal

OGŁOSZENIE

Sprzedam mieszkanie 33 m kw w Gryfowie
Śl. niedaleko centrum miasta. Mieszkanie w
kamienicy dwupiętrowej, w całej klatce tylko 2
mieszkania. Dodatkowo piwnica.
Cena: 40.500 zł. (do negocjacji).

TEL. 792-149-003
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To poproszę za sto tysięcy złotych - powiedziałem
i położyłem banknot 100 000 zł na sklepową ladę.
Dla przypomnienia dodam, że w osiemdziesiątych
ubiegłego wieku krążył banknot o takim nominale.
Szczepan! – prawie krzyczała pani Gabrysia. Zlituj
się i zostaw parę pudełek, bo ludzie mnie wyśmieją,
że nie mam w sklepie nawet zapałek. Później było
już łatwiej. Zaopatrywałem się w hurtowni po
uprzednim podpisaniu dokumentu, że nie będę
zapałkami handlował na targu.
Komplementem dla tych małych dzieł sztuki
pana Szczepana może być fakt, że w latach, gdy na
zachodniej granicy istnieli jeszcze celnicy, jego zegar
z zapałek został uznany za antyk i nie mógł opuścić
kraju. Obecnie pan Szczepan pracuje nad panoramą
Gryfowa Śląskiego, oczywiście z zapałek. Miejmy
nadzieję że pozwoli nam po jej ukończeniu zrobić
zdjęcie, gdyż zapałczane dzieła pana Szczepana idą
jak świeże... zapałeczki!
Jan Wysopal
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Szanowni Państwo.
Związku ze zbliżającą się 55 rocznicą powstania Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim
czyli popularnej jedynki, poszukujemy klasowych zdjęć z ostatniej klasy (absolwentów).
Wszystkich, którzy posiadają takie zdjęcia prosimy o wypożyczenie lub przesłanie skanów drogą
elektroniczną na adres: muzykant67@op.pl lub
o kontakt telefoniczny pod nr 602-397-172 lub
osobiście z Robertem Skrzypkiem. Poszukujemy tylko tych roczników, które umieszczono
w tabelce obok. Za pomoc z góry dziękujemy.
Rok
urodzenia

Rok ukończenia szkoły

Klasa

1946

60/61

A, B

1947

61/62

B

1948

62/63

B

1949

64/65

A, B, C

1950

65/66

C

1952

66/67

A

1954

68/69

B

1955

69/70

B, D

1956

70/71

A, B

1957

71/72

A, B, C

1959

73/74

B

1965

79/80

B

1970

84/85

B

1974

88/89

B

1976

90/91

B, C

1977

91/92

C

1978

92/93

A, C

1979

93/94

B

1980

94/95

A

1983

97/98

A

1984

98/99

B, C

1987

99/00

C

1988

00/01

A

1995

07/08

D

1997

09/10

B

Apel Pamięci Oręża Polskiego w Jeleniej Górze
Poniżej przedstawiamy fragmenty relacji i wspomnienie o Eugeniuszu Głowaczu nadesłane do redakcji Kuriera Gryfowskiego przez prezesa
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Jeleniej Górze podpułkownika Edward Basałygo.

Dlaczego o tych sprawach
mówimy tu, w Jeleniej Górze?

Jednym z żołnierzy 1 Kompanii Kadrowej był Eugeniusz Głowacz. Eugeniusz Józef Głowacz - legionowy pseudonim Zenobi oraz Ojstaszewski, ur. 6 II
1890 r. w Stenrażycach na Wołyniu, w rodzinie leśnika. Rodzice po powrocie
z kresów osiedlili się w Łaskarzewie koło Grawolina. Do liceum uczęszczał w Warszawie.
Po maturze w 1911 roku wyjechał na studia
do Belgii, do Liege na Politechnikę na Wydział
Chemiczny, kierunek farbiarstwo. Tam wstąpił do Unii Stowarzyszeń Polskiej Młodzieży
Niepodległościowej działającej jako komórka
Związku Walki Czynnej. W obliczu wybuchu
I Wojny Światowej wszyscy członkowie tej Unii
wstąpili do Związku Strzeleckiego. Dlatego też
w lipcu 1914 roku Eugeniusz Głowacz zgłosił
się na kurs instruktorski Związku Strzeleckiego
do Krakowa. 3 sierpnia 1914 roku płk. Józef Piłsudski powołał do życia 1 Kompanię Kadrową.
Eugeniusz Głowacz był jednym z pierwszych wstępujących do tej Kompanii.
Wstąpił wraz z całym Krakowskim Związkiem Strzeleckim. Był w składzie
1 plutonu. W połowie sierpnia 1914 roku przeszedł do kawalerii Prażmowskiego - Beliny. Przez rok walczył w szeregach 1 szwadronu. W sierpniu 1915
roku zachorował i został skierowany na leczenie do Wiednia. Po wyzdrowieniu
został zwolniony z Legionów i przez kolejny rok był internowany w Wiedniu.
W 1917 roku powrócił do Łaskarzewa koło Garwolina, do rodziców. Wstąpił
do Polskiej Organizacji Wojskowej. Uczestniczył w listopadzie 1918 roku w rozbrajaniu Niemców w Garwolinie. Po wyzdrowieniu z kolejnej choroby – tyfusu
- wstąpił do Wojska Polskiego – do Szkoły Podchorążych Jazdy w Warszawie,
z przydziałem do 7 pułku ułanów lubelskich, którego skład osobowy stanowił
90 % ułanów Beliny. Pułk ten brał aktywny udział w wojnie 1918 – 1920. Jako
znający dobrze język francuski był słuchaczem wykładów prowadzonych przez
oficerów francuskich, między innymi Charlesa de Gaulla. 7 maja 1920 roku
został skierowany do sztabu 3 Armii. Po krótkim pobycie w sztabie powrócił
do pułku ułanów, gdzie pełnił służbę na stanowiskach dowódcy szwadronu
marszowego. dowódcy szkoły podoficerskiej, dowódcy plutonu łączności.
W latach 1926 – 1927 kończy kurs dowódców szwadronów w Oficerskiej Szkole Kawalerii w Grudziądzu. Powraca do swego pułku i obejmuje dowództwo
4 szwadronu. W pierwszej połowie 1928 roku kończy kurs w szkole czołgów

i samochodów pancernych w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. W listopadzie 1928 roku skierowany zostaje do departamentu Kawalerii
Ministerstwa Spraw Wojskowych na stanowisko referenta. W 1930 roku objął dowództwo 2 szwadronu a później Komendanta Parku Samochodowego
w 1 dywizjonie samochodów pancernych w Brześciu.
W 1934 roku obejmuje obowiązki kwatermistrza baonu. W stan spoczynku
odszedł 31 sierpnia 1938 roku. Po przejściu na emeryturę wraz z małżonką kupili dom w Kobyłce koło Warszawy. Od początku okupacji niemieckiej Eugeniusz
Głowacz działał w Organizacji Wojskowej, przemianowanej latem 1942 r. na
Kadrę Bezpieczeństwa, podporządkowanej bezpośrednio Komendzie Głównej
Armii Krajowej a z jej ramienia szefowi Oddziału VIII płk. Ludwikowi Muzyczce ps. Benedykt. W okresie późniejszym przemianowano oddziały i służby
Kadry Bezpieczeństwa w Wojskowy Korpus Służby Bezpieczeństwa. Rozkazem
z 5 listopada 1943 r. Eugeniusz Głowacz został awansowany na stopień majora,
a 9 kwietnia 1944 r. na stopień podpułkownika. Podczas okupacji nosił pseudonim „Gwintowt”. Ponadto używał pseudonimu „Sokół”, zajmował się szkoleniem z zakresu broni pancernej. W sytuacji zbliżania się frontu, wszystkich
mieszkańców Kobyłki wysiedlono. Eugeniusz Głowacz trafił do obozu w Zakroczymiu, skąd jesienią 1944 roku został wywieziony na roboty przymusowe
do Hanoweru. Tam pracował jako pomocnik maszynisty na kolei. Podczas jednego z nalotów alianckich został ranny w nogi. Po wyzwoleniu przez Anglików
został wyleczony i niezwłocznie powrócił do rodziny do Kobyłki. W związku
z tym, że jego dom został spalony podczas działań wojennych, postanowił wraz
z kuzynem – Kazimierzem Młodnickim wyjechać na Ziemie Odzyskane. Trafił
do Sobieszowa. Zamieszkał przy ul Szkolnej – dziś Kamiennogórskiej pod nr 6.
Był człowiekiem schorowanym i skrytym. Nie chciał ujawniać swojej chlubnej
przeszłości. Był żonaty.
W 1927 roku urodził im się syn. Kazimierz Młodnicki w pewnym okresie
pełnił funkcję burmistrza Sobieszowa. Jego grób również znajduje się na tym
cmentarzu. Eugeniusz Głowacz za działania wojenne był odznaczony między
innymi Krzyżem Walecznych, Krzyżem Niepodległości i Srebrnym Krzyżem
Zasługi. Zmarł w Sobieszowie 7 lipca 1950 roku. Po jego śmierci - ale ze znacznym opóźnieniem - sąsiedzi dowiedzieli się o jego przeszłości. Po śmierci męża
małżonka wyjechała w 1953 roku z Sobieszowa i zakupiła dom w Wołominie.
Przez długie lata na jego grobie był tylko metalowy krzyż z nazwiskiem ppłk
Eugeniusz Głowacz. Krzyż ten postawił jego syn. Przez wiele lat mogiła ta istniała w zapomnieniu. Nie było kontaktu z rodziną. Do rodziny nie dotarli również autorzy licznych publikacji o 1 Kompanii Kadrowej. Kombatanci z okazji
3 Maja składali na jego grobie wiązankę kwiatów. Dopiero w 2006 roku staraniem Związku Kombatantów RP i BWP i Prezydenta miasta postawiono
nagrobek. Po napisaniu przeze mnie artykułu o Eugeniuszu Głowaczu i opublikowaniu go w internecie, zgłosiła się do mnie wnuczka Eugeniusza Głowacza
z Wołomina Małgorzata Prawdzic-Szczawińska. Jesteśmy z stałym kontakcie.
Obiecała przekazać więcej pamiątek po dziadku. Tajemnice związane z Eugeniuszem Głowaczem zostały wyjaśnione. Teraz przyszedł czas, aby tą piękną
patriotyczną historię przekazać dla potomnych. To miejsce według Związku
Żołnierzy WP powinno stać się MIEJSCEM PAMIĘCI NARODOWEJ.

Fot.: mjr Jerzy Maron.

6 sierpnia 2014 r. na cmentarzu w Jeleniej Górze – Sobieszowie jeleniogórski Związek Żołnierzy Wojska Polskiego przeprowadził Apel Pamięci Oręża
Polskiego. Czas i miejsce tego Apelu zostało wybrane nieprzypadkowo. 100 lat
temu, 6 sierpnia 1914 roku z krakowskich Oleandrów wyruszyła 1 Kompania
Kadrowa z zadaniem udania się do Warszawy i wywołania tam powstania przeciwko zaborcy rosyjskiemu. Waga tego wymarszu była również ogromna, gdyż
tam gdzie pojawiła się ta Kompania, odtwarzano cywilne struktury państwa
polskiego. Kompania liczyła 168 żołnierzy. Jednym z tych 168 żołnierzy był Eugeniusz Józef Głowacz. Po II Wojnie Światowej zamieszkał w Sobieszowie i tutaj
zmarł. Przy Jego grobie zorganizowaliśmy Apel Pamięci Oręża Polskiego. Do
Apelu Pamięci Oręża Polskiego stawiły się delegacje władz, różnych ugrupowań i stowarzyszeń, wśród nich między innymi: Zofia Czernow – posłanka na
Sejm RP, Grażyna Malczuk – wiceprzewodnicząca Sejmiku Dolnośląskiego we
Wrocławiu, Marcin Zawiła – Prezydent Jeleniej Góry, ks. dr Adam Lasek – proboszcz parafii św. Marcina w Sobieszowie, Andrzej Więckowski - wicestarosta
jeleniogórski oraz jednocześnie Hetman Jeleniogórskiego Kontuszowego Bractwa Kurkowego, płk Edward Jakubowski – prezes ZO Związku Kombatantów
RP i BWP w Jeleniej Górze.
Stawiło się także wielu mieszkańców miasta. Poprzez swoich przedstawicieli
wiązanki kwiatów złożyli nieobecni parlamentarzyści Małgorzata Sekuła –
Szmajdzińska i Marzena Machałek oraz senator Józef Pinior a także wnuczka
ppłk Głowacza – Małgorzata Prawdzic- Szczawińska z Wołomina. Apel Pamięci Oręża Polskiego rozpoczął się od wysłuchania sygnału „Hasło
Wojska Polskiego” w wykonaniu sygnalistów - braci Krynickich. Całość uroczystości poprowadził prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Jeleniej
Górze ppłk Edward Basałygo. (...)

Po zakończeniu Apelu Pamięci Oręża Polskiego. Stoją od prawej: płk Edward
Jakubowski – prezes Związku Kombatantów RPiBWP w Jeleniej Górze, Zofia
Czernow – posłanka na Sejm RP, Marcin Zawiła – Prezydent Jeleniej Góry
oraz ppłk Edward Basałygo – prezes Związku Żołnierzy WP w Jeleniej Górze.
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Smaki Regionów
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we
Wrocławiu, Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego oraz Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego zorganizowali już XIV edycję regionalnego etapu ogólnopolskiego konkursu „Nasze
Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów” konkurs
na najlepszy produkt regionalny oraz na najlepsze
danie – potrawę Dolnego Śląska. Konkurs odbył się
23 sierpnia na terenie Pasażu Grunwaldzkiego we
Wrocławiu.
Powiat lwówecki reprezentowały panie z gminy
Gryfów Śląski: Małgorzata Makuchowska z Wieży
– prezentująca nalewkę malinową, szynkę jagnięcą
pieczoną oraz ciasto drożdżowe oraz Irena Wydra
z Proszówki prezentująca farsz do tortu gryczanego. Finał konkursu, odbył się na terenie Pasażu
Grunwaldzkiego we Wrocławiu. Podczas imprezy
zaprezentowano produkty dziedzictwa kulturowego, odgrywające znaczącą rolę w podtrzymywaniu
polskiej tradycji.Z naszego regionu za produkt regionalny pochodzenia zwierzęcego „Szynka Jagnięca
Pieczona” główną nagrodę otrzymała Małgorzata
Makuchowska z Wieży. Pani Małgorzata otrzymała
tez wyróżnienie za produkt regionalny pochodzenia
roślinnego „Nalewka Malinowa”. Gratulacje!
Powiatowy Zespół Doradców Lwówek Śląski
Teresa Polesiak

Tradycyjnie czyli zdrowo,
ekologicznie i smacznie
Wspomnienie z dzieciństwa

Gdy wchodzimy do domu państwa Makuchowskich od progu czujemy wspaniały zapach
pieczonego ciasta, im wyżej, tym zapach staje się
coraz bardziej intensywny, do złudzenia przypomina ten z dzieciństwa, kiedy wracało się ze szkoły,
a babcia stawiała na stole drożdżowy, rumiany placek.
W kuchni wita nas bynajmniej nie babcia słusznej
wagi, ale filigranowa blondynka. Obłędnie wyglądające i pachnące drożdżowe stoi na stole, na płycie
pieca smażą się powidła, wszędzie wokół słoiczki
z konfiturami, buteleczki z soczkami, maliny. Zaczynamy się zastanawiać, czy aby nie jesteśmy w bajce.
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Miłośnicy natury

Państwo Małgorzata i Bronisław Makuchowscy sprowadzili się do Wieży ponad 18 lat temu.
Jak tu przyjechali, to w miejscu obecnego, przestronnego domu była stodoła i domek z pruskim
murem. Są miłośnikami natury, ekologii, życia
zgodnego z tradycjami naszych dziadków i pradziadków.
Wkrótce po tym, jak się osiedlili w Wieży,
urodził im się pierwszy syn Maksymilian. Zaangażowany sportowiec, nagradzany w zawodach,
jego sukcesy wielokrotnie odnotowywaliśmy
w Kurierze Gryfowskim. Teraz uczeń liceum,
wciąż interesuje się lekkoatletyką. Biega, gra
w piłkę ręczną. Puchary i inne sportowe trofea
zdobią półki w pokoju. Maksymilian bardzo pomaga w gospodarstwie. Jest dużą podporą, szczególnie dla taty, na którego głowie są najcięższe
prace, związane m. in. z hodowlą owiec.
Drugi syn Maciej, chodzi do 3 klasy podstawówki. To z kolei urodzony ekolog. Od małego
wraz z rodzicami jeździ na wszystkie konkursy
i wystawy. W szkole należy do kółka przyrodniczego, uczestniczy w konkursach ekologicznych.
Jest wzorowym uczniem, a jak trzeba to i on,
choć jeszcze mały, w gospodarstwie pomoże.
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Jubilaci
z Młyńska

W sierpniu państwo Wanda i Romuald
Kremisowie z Młyńska obchodzili 65-lecie pożycia małżeńskiego. W miejscowym
kościele odbyła się msza święta w intencji
jubilatów. Państwo Kremisowie są na zasłużonej, rolniczej emeryturze. Mieszkają
w sąsiedztwie kościoła, który jest im bardzo
bliski. Pani Wanda jak i jej mąż Romuald
włożyli dużo siły i zaangażowania w budowę miejscowego kościoła. Co roku państwo
Kremisowie użyczają swoją stodołę do przygotowania i uplecenia wieńca dożynkowego.
W trakcie przygotowania jubilatka służy swoją radą i doświadczeniem. Jesteśmy im bardzo
wdzięczni. Pan Romuald jest zasłużonym
strażakiem i kombatantem, wraz z małżonką
mimo podeszłego wieku, zawsze uczestniczą
w obchodach Święta Niepodległości w Młyńsku. W 2011r. pan Romuald z rąk burmistrza
Gminy i Miasta Olgierda Poniźnika otrzymał
medal „Zasłużony dla Rolnictwa”. Obydwoje
zasługują na oklaski, oby więcej takich społeczników na wsi.
Państwu Wandzie i Romualdowi Kremisom serdeczne i ciepłe życzenia wszystkiego
co najlepsze, opieki najbliższych, zdrowia
i długich, długich lat życia z okazji 65-lecia
pożycia małżeńskiego
składa Maria Sosnowska
sołtys Młyńska

Ekologicznie i z pasją

Najpierw była plantacja truskawek, potem ogórki
pod folią. Wszystko oczywiście bez chemii, tylko
naturalne nawozy. Teraz na topie jest uprawa malin,
no i oczywiście hodowla owcy wrzosówki. To – jak
mówi pani Małgorzata – ginąca, dzika i czysta rasa,
nieulepszona jeszcze przez człowieka. Hodowana
ze względu na skórę na kożuchy i mięso podobne
w smaku do dziczyzny, bardzo chude, bez łoju i charakterystycznego dla baraniny zapachu.
Państwo Makuchowscy od lat produkują własne
wyroby, wystawiają się na regionalnych jarmarkach
ekologicznych, targach, wystawach. Biorą udział
w konkursach. Promują przy tej okazji tradycyjną
kuchnię bez chemii, ekologię, zdrowy styl życia.

Pani Małgorzata udziela się także społecznie.
W szkole, we wsi, na różnych imprezach. Nigdy nie
odmawia pomocy. Czy potrzebne jest ciasto, wieniec, czy fanty na loterię, jest pewniakiem, na którego
zawsze można liczyć.
Pytamy, jak daje radę, jak nadąża z wszystkim,
wciąż pichcąc, piekąc, pracując w ogrodzie. Mówi, że
często wstaje bardzo wcześnie rano, 5-6 godzina jest
już na nogach i stara się być systematyczna. Podstawą
zaś sukcesu jest wiara w to, co się robi. Wierzy w wartość kultywowania tradycji, w to, że zdrowie zależy
od tego, co jemy i że choroby biorą się z wszechobecnej chemii.
Używa głównie naturalnych produktów. Np. masło do ciasta drożdżowego, kupuje w Mroczkowicach
u koleżanki. Dodatek tego masła wzbogaca smak
ciasta. Ludzie często pytają Kiedy ty śpisz – mówi pani
Małgorzata – a ja im odpowiadam bez pracy nie ma
kołaczy.
Podczas rozmowy dowiadujemy się, że właśnie
szykują z mężem pyszności na kolejną Wystawę
Produktów Regionalnych „Wyprodukowano pod
Śnieżką” w Jeleniej Górze 5 września, na drugi dzień
jest Kiermasz Ekologiczny, na którym również

reguły gry twarde i nie ma żadnej pewności co do
wygranej. Jeżdżą, bo choć to duże poświęcenie, mają
z tego wielką satysfakcję. Promują produkty, które
jedzą na co dzień i one zdobywają uznanie. Robione
bez chemii, tradycyjnie, z przepisów taty czy babci.
Na chwilę odrywają się od rzeczywistości poznają
nowych ludzi, którzy mają podobne pasje, promują
to w co wierzą, cieszą się że mogą. A wygrana to
bonus od losu. Pani Małgorzata chce podziękować
za pomoc w zgłaszaniu do konkursów oraz przy
wszelkich formalnościach pani Teresie Polesiak
z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego. To
wspaniała osoba, zawsze chętna do pomocy.

Tajemnica

Delektujemy się pysznym ciastem drożdżowym.
Na stole prawdziwe wiejskie masło, malinowa marmolada, promienie słońca zalewają salon. Pytam
o tajemnicę szczupłej sylwetki pani domu. Jak mantrę powtarza, że trzeba wrócić do źródeł. Wyrzucić
chemię ze swego życia. Prawdziwe, naturalne jedzenie nie tuczy. Trzeba hodować, uprawiać, przetwarzać i nie chorować. A jak się samemu nie ma czasu,
korzystać z usług drobnych hodowców, rodzimych

√ 2014 r. Festyn Kulinarny w Rząsinach, II nagroda
za ciasto drożdżowe z rodzynką, rabarbarem i jagodą,
√ 2013 r. Konkurs wojewódzki „Nasze kulinarne
Dziedzictwo – Smaki Regionów” – wyróżnienie za
pieczony udziec jagnięcy,
√ 2013 r. Wystawa Produktów Regionalnych „Wyprodukowano pod Śnieżką”, wyróżnienie w kategorii
„Karkonoski produkt spożywczy” za likier malinowy,
√ 2012 r. Konkurs wojewódzki „Nasze kulinarne
Dziedzictwo – Smaki Regionów”, I nagroda za kiełbasę jagnięcą,
√ 2011 r. Konkurs wojewódzki „Nasze kulinarne
Dziedzictwo – Smaki Regionów”, wyróżnienie za
pieczoną szynkę jagnięcą,
√ 2007 r. Konkurs wojewódzki „Ekoprodukt”, I miejsce za likier malinowy.

Przepisy z głowy

Pytam o przepisy, lecz okazuje się, że pani
Małgorzata większość z nich ma w głowie. Są to
bowiem przepisy przekazywane z pokolenia na pokolenie, w których większość składników dodaje się
po prostu na oko. Wreszcie znajdujemy coś w miarę
precyzyjnego. Przepis na nutellę ze śliwek.
Nutella inaczej
Składniki: 3 kg śliwek węgierek, 1 kg cukru,
3 opakowania cukru waniliowego, 10 dkg kakao
Śliwki wypestkować, smażyć powoli często mieszając. Na kuchni: cały dzień, w wersji skróconej na
kuchence gazowej ok. 3 godziny. Odparować, dodać
cukier i cukier waniliowy, jeszcze trochę przesmażyć
i dosiać przez sitko kakao, stopniowo, cały czas mieszając. Przełożyć do słoiczków i pasteryzować ok. 15
minut.
obowiązkowo się pojawią. Wezmą ze sobą kiełbasę
jagnięcą, pasztet, soki i marmolady malinowe, chleb
ziarnisty, ciasto drożdżowe w tym rogaliki z różnymi
marmoladami. Wszystko oczywiście, własnoręcznie
wykonane, dopracowane w szczegółach, bo nie potrafią inaczej. To perfekcjoniści. Większość prac przy
kiełbasach i innych wyrobach mięsnych wykonuje
pan Bronisław, pozostałe cuda są domeną pani Małgorzaty.
Gospodyni mówi, że jeżdżą na konkursy nie dla
pieniędzy, bo przecież konkurencja jest ogromna,

producentów. Prowadzić handel wymienny- ja tobie
kaczkę ty mi sery albo jajka. Prosto. I z korzyścią dla
zdrowia.

Deszcz nagród w konkursach

√ 2014 r. Konkurs wojewódzki „Nasze kulinarne
Dziedzictwo – Smaki Regionów”, I nagroda za szynkę jagnięcą pieczoną oraz wyróżnienie za nalewkę
malinową,
√ 2014 r. Gala Izerska w Mirsku, konkurs „Smaki
Izerów”, II nagroda za pasztet jagnięcy,

Inna twarz Małgorzaty

Zanim stała się kulinarną ambasadorką naszej
gminy i zaczęła zgarniać najwyższe nagrody w województwie dolnośląskim, pracowała w biurze, była
m.in. kierownikiem zaopatrzenia w Mirsku, potem
w ośrodku kultury, jako instruktor do spraw świetlic
wiejskich. Była członkiem Związku Młodzieży Wiejskiej, potem PSL. Od 16 roku życia do dziś śpiewa
w zespole Podgórzanie. Bo lubi i może. Wbrew prawom fizyki i logiki, ona na wszystko znajdzie czas.
Podziwiamy.
Oprac. Marzena Wojciechowska
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Piłkarskie porozumienie

Po wielu latach starań doszło do podpisania porozumienia między Uczniowskim Klubem Sportowym
a zarządem Gryfowskiego Klubu Sportowego Gryf. Dotąd brak było takiej konkretnej współpracy szkoleniowej. Porozumienie zostało podpisane jeszcze w czerwcu, ale parę tygodni temu podczas wspólnego spotkania
zarysowana została konkretna koncepcja. Porozumienie między oboma podmiotami zakłada, że zarówno
jeden jak i drugi klub zachowa niezależność organizacyjną i finansową, ale współpracować będą w zakresie
szkolenia zawodników. Zawodnicy wyszkoleni w grupach żaków, trampkarzy i młodzików będą teraz automatycznie przechodzić do poszczególnych sekcji w GKS Gryf Gryfów, a nie tak jak to było poprzednio – do
innych zespołów w regionie. Strony zobowiązują się zatem do wzajemnego wspierania. Mecze obu klubów
będą rozgrywane na Stadionie Głównym im. Noela Wolnego przy ul. Jeleniogórskiej, jak i bocznym w zależności od warunków pogodowych.
- Na ten moment czekaliśmy bardzo długo, ponieważ nie zawsze była dobra wola działaczy zarówno jednego
jak i drugiego klubu – mówi burmistrz Olgierd Poniźnik. - Dwa tygodnie temu doszło do spotkania obu zarządów z moim udziałem. Omówiliśmy konkretne zasady współpracy obu klubów w roku bieżącym oraz przyszłym.
Warto przy tym wspomnieć, że rozpoczął się także remont łazienki w domku klubowym, który realizowany jest na wniosek burmistrza. Rada Miejska na ten cel przyznała 15 tys. zł. Zatem już wkrótce zawodnicy po
skończonych rozgrywkach będą mogli zregenerować się w zupełnie innych warunkach.
- Chciałabym serdecznie pogratulować prezesowi Uczniowskiego Klubu Sportowego Wojciechowi Matusewiczowi, prezesowi Gryfa Andrzejowi Badermanowi oraz zarządom obu klubów – konkluduje burmistrz Poniźnik. – Mam nadzieję, że to początek czegoś całkiem nowego i szansa na przyszłość dla naszych gryfowskich
piłkarzy oraz miłośników piłki nożnej.
Źródło: Ziemia Lubańska

Nowi zawodnicy Gryfa
Kolejne wzmocnienia w Gryfie. Na początku
sierpnia oficjalnie zawodnikami GKS-u został Mateusz Baszak - wychowanek UKS-u z Gryfowa i Bartosz Herman - wychowanek KKS-u z Jeleniej Góry.
Niektórzy żartobliwie mówią, że Mateusz Baszak
zrezygnował z wielkiego Śląska Wrocław dla Gryfa tak czy inaczej w sparingu z Olszyną był wyróżniającą
się postacią na boisku i jest chyba największym piłkarskim talentem w Gryfowie. 11.sierpnia ukończy
16.rok życia i będzie mógł oficjalnie zadebiutować w
pierwszym meczu ligowym z Orlikami Węgliniec.
Swoimi umiejętnościami zyskał w oczach nowych
kolegów z seniorskiej drużyny Gryfa i od razu stał się
częścią zespołu, który powalczy być może o więcej
niż tylko utrzymanie w okręgówce. Mateusz preferuje grę w ataku, czego dowiódł strzelając mnóstwo
bramek w swoim poprzednim klubie - UKS ZSOiZ
Gryfów Śląski. Już w sparingu z Olszą zanotował
asystę przy golu "Dzikiego".
Kolejnym wzmocnieniem jest Bartosz Herman
- nowa twarz w gryfowskim środowisku piłkarskim.

Ten piłkarz urodzony w 1993 roku w sparingach
Gryfa był zazwyczaj ustawiany na skrzydłach, co
często się opłacało, bowiem Bartek zapoczątkowywał
akcje raz lewą, raz prawą flanką - po jednym z rajdów
zdobył bramkę w Świeradowie z tamtejszą Kwisą,
wpisał się na listę strzelców również w sparingu z
Lechią Piechowice, a w meczu kontrolnym z Olszyną
nieustannie "szarpał" skrzydłem i nie bał się wdawać
w dryblingi i pojedynki jeden na jeden. Bartek swoje
pierwsze piłkarskie kroki stawiał w jeleniogórskim

Z nieba do piekła

Gryfowianie podejmowali u siebie gości
z Pieńska – do przerwy prowadziliśmy 3:2 po
dwóch golach Baszaka i jednym Hermana – niestety po zmianie stron z czasem było coraz gorzej.
Ostatecznie Hutnik wpakował nam pięć bramek.
Z uwagi na dość nietypową porę (środowe
popołudnie) tego spotkania, po kadrze Gryfa
widać było, że brakuje kilku graczy, m.in.: Chlabicza, Króla, Gandurskiego, A. Roskowińskiego
i Skwary. Gryfowianie rozpoczęli mecz w następującym ustawieniu: bramka: Nowosielski,
obrona: Traube, Rewers, Wójcikowski, Koko,
pomoc: Rodziewicz, Marzec, Herman, Baszak,
Koman, atak: Ślusarczyk. Już w ósmej minucie
spotkania mocnym uderzeniem pod poprzeczkę
wynik meczu otworzył Bartosz Herman. Jednak
minutę później szybką akcję na bramkę Gryfa
przeprowadzili goście, a niepewnie interweniujący Nowosielski dał szansę Dominikowi
Szydlarskiemu, której ten nie zmarnował. Dwie
minuty później w wyniku nieporozumienia mię-
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dzy bramkarzem a obrońcą GKS-u niezawodny
Dariusz Kowal umieścił piłkę w siatce. Od tego
momentu mecz był dosyć otwarty, obie drużyny często przeprowadzały akcje, jednak to Gryf
chciał częściej zagrozić bramce gości. Piłkarze
z Pieńska nie oszczędzali m.in. Krzysztofa Marca
czy Roberta Rodziewicza. Swoje umiejętności
pokazał Mateusz Baszak, który do przerwy dał
Gryfowi jednobramkowe prowadzenie – gol
po asyście Pawła Ślusarczyka, oraz uderzenie
z woleja ustawiły wynik na 3:2. Po zmianie stron
gryfowianie chcieli bezpiecznie podwyższyć rezultat na 4:2, jednak zmarnowali kilka dobrych
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Noel Cup 2014
28 czerwca na Stadionie Miejskim im. Noela
Wolnego w Gryfowie Śl. odbył się turniej piłkarski Noel Cup, organizowany już po raz kolejny
dla upamiętnienia zasług działacza, ale również
piłkarza – Noela Wolnego.
Noel Wolny przez lata związany był z Gryfem.
Często przesyłał zza oceanu naszej drużynie komplety strojów, w których gryfowscy zawodnicy mogli reprezentować swój klub oraz miasto w regionie.
Jego oddanie i poświęcenie na rzecz Gryfa nie przeszły bez echa, bowiem zarząd wraz z burmistrzem
Gryfowa – Olgierdem Poniźnikiem postanowił
nazwać stadion miejski przy ulicy Jeleniogórskiej
7a imieniem Noela Wolnego.
Turniej został oficjalnie otwarty przez burmistrza Olgierda Poniźnika i prezesa Gryfa - Andrzeja
Badermanna. W piłkarskich potyczkach rywalizowało siedem drużyn. Mimo towarzyskiej rangi
spotkań zawodnicy prezentowali się z jak najlepszej
strony. Po zawodach każdy mógł liczyć na poczęstunek, przyznano również puchary i statuetki.
Wyniki zmagań: I miejsce – Blokersi: Damian
Roskowiński, Tomasz Traube, Kacper Turek, Adrian Roskowiński, Wojciech Deliman, Mateusz
Baszak, Grzegorz Skwara, Marcin Wójcikowski;
II miejsce – Team Joy: Maksymilian Król, Radosław
Wójcikowski, Roland Król, Dawid Król, Maciej
Więcewicz, Piotr Chlabicz, Mariusz Chlabicz, Łukasz Bursacki, Sebastian Koman; III miejsce - Dan-Wit: Radomir Przybył, Tomasz Cabała, Daniel
Koko, Mateusz Tyszkowski, Wojciech Karolewicz,
Paweł Ślusarczyk, Piotr Karolewicz. Poza podium
znalazły się drużyny: Kay-Bud, Pas-Trans, Club
America i Juniorzy Chmielenia. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Paweł Ślusarczyk,
a najlepszym bramkarzem turnieju Damian Roskowiński.
Źródło: Ziemia Lubańska
KKS-ie. Ostatnio grał w B-klasowym Pub-Golu
Jelenia Góra - niech ten poziom rozgrywkowy Was
nie zmyli, stać go na wyższą ligę, czego dowiódł dobrze spisując się w sparingach naszego beniaminka
okręgówki.
sytuacji, m.in. Ślusarczyk.Swoich sił próbował
również Bartek Herman, Sebastian Koman, Tomek Traube i Mateusz Baszak. Ktoś powiedział
na trybunach: niewykorzystane sytuacje lubią się
mścić – wysoko ustawieni gospodarze co jakiś
czas odsłaniali tyły, a Hutnik konsekwentnie po
kontrach rozrywał defensywę Gryfa – w 83 minucie na 3:3 podwyższył Szydlarski, a później dwa
gole dołożył Dariusz Kowal – 3:5. Mimo nieprzyjaznej aury, dzisiaj (ale nie tylko) widać było, że
gryfowianie chętnie przychodzą oglądać swoich
reprezentantów w piłce nożnej - cieszy zwłaszcza
obecność i aktywny udział w dopingu coraz liczniejszej „żylety” (już nie tylko kilku kibiców, ale
również trampkarze i juniorzy Gryfa starają się
wspomagać swoich starszych kolegów). Kolejny
mecz, który był wyrównany i który graliśmy na
swoim terenie okazał się porażką żółto-niebieskich. O ile Lotnik był solidnym rywalem, to ze
Lwówkiem czy choćby dzisiaj mogliśmy wygrać.
W weekend postaramy się pokonać Leśną na
ich terenie – szczegóły spotkania wkrótce.
Źródło: Oficjalny serwis klubu GKS Gryf

Z Gryfic do Gryfowa

rowerowy ambasador na trasie
Tegoroczna wakacyjna trasa Bolesława Osipika to prawie 1000 km na rowerze z niewielką pomocą kolei. Trasa prowadziła m.in. do
partnerskich miast Jeleniej Góry. Pan Bolesław
odwiedził Hel, Świnoujście, Kołobrzeg, Międzyzdroje, Władysławowo, Słupsk i kilkadziesiąt
innych nadmorskich i pomorskich miejscowości.
Odwiedził także partnerskie miasto Gryfowa Śląskiego- Gryfice, gdzie swoim zwyczajem spotkał
się z władzami miasta. Po powrocie w rodzinne
strony nie odpoczywał długo, bo już 6 sierpnia
spotkaliśmy się w Gryfowie Śląskim. Pan Bolesław wstąpił do nas ze swoim bratem bliźniakiem
Mieczysławem, równie jak on zapalonym cyklistą. Panowie tradycyjnie spotkali się z burmistrzem i z redaktorami Kuriera Gryfowskiego.
Do daty naszego spotkania, czyli 6 sierpnia
2014 r. Bolesław Osipik przejechał 317.200 km
(siedem razy dookoła świata!). Jest podróżnikiem pasjonatem, organizatorem wycieczek
rowerowych, rajdów, wystaw fotograficznych.
Współpracuje ze szkołami, policją, ośrodkami
kultury. Młodzieży stara się przekazać bakcyla
zdrowego stylu życia, podróżniczego zacięcia.
Jego szczególnym zainteresowaniem jest walka
o bezpieczeństwo na drogach. Projekcje multimedialne, debaty, konkursy, to jest to, co poza
samym podróżowaniem na rowerze, szczelnie
wypełnia mu czas. Jest społecznikiem z wyboru
znanym w Polsce a także w wielu miastach Europy.
W trakcie podróży przydarzają mu się wspaniałe historie, niezapomniane przygody. Jak
choćby ta, w 2000 r., gdy przejechał szlak Euroregionu Nysa, przez Polskę, Czechy i Niemcy, na
zabytkowym rowerze NSU Opel z 1931 r. Przez
dwa lata szykował ten rower, odnawiał, zrobił

z niego cacko. Przejechał niekwestionowanym
zabytkiem 1700 km, opisały go 43 gazety, a po
wyprawie rower trafił do muzeum. Ma na swoim
koncie swoiste rekordy-ciekawostki:
√ 172 km przejechał jednego dnia
√ 37 kg ważył najcięższy bagaż na rowerze
√ 4082 km przejechał w ciągu miesiąca
√ 350 gazet opisało jego podróże
√ 10 rowerów „zajechał”.
By móc realizować swoją pasję, musi nieźle
się nakombinować, by zebrać pieniądze, wszystko bowiem finansuje sam. Sprzedaje puszki

i makulaturę, wykonuje drobne naprawy. I jedzie.
Los odpłaca mu radością życia i dobrym zdrowiem. Ma 65 lat a od 17 lat nie chorował. Polskę
przejechał wzdłuż i wszerz. Ponad 315 km to
także „przejechana” Belgia, Holandia, Austria,
Słowacja, część Grecji, Niemcy i Czechy. Obecnie podróżuje na 11 rowerze podarowanym mu
przez księdza Józefa Steca. Żegnając się z naszym
dzielnym cyklistą i jego bratem, życzymy obu
jeszcze wielu wspaniałych podróży i aby zdrowie
dopisywało jak najdłużej. Do zobaczenia.
Redakcja

Po raz 15 odbyły się Artystyczne
Spotkania Przyjaciół w Gryficach
Zazdrościmy naszemu partnerskiemu miastu organizacji tej wspaniałej
imprezy. Zebranie artystów z całej Polski i z zagranicy w jednym czasie
i miejscu oraz wyczarowanie wspaniałej, twórczej atmosfery to nie lada
wyczyn. A jeśli wszystko dzieje się po raz piętnasty, działa i rozwija się,
przynosi wspaniałe efekty w postaci dzieł sztuki ale kontaktów i przyjaźni
właśnie, to oznacza, że ktoś to bardzo dobrze obmyślił i dba o to, jak o własne dziecko. Tą szczególną osobą jest dyrektor Gryfickiego Domu Kultury
Róża Szuster, a wspiera ją sztab pasjonatów, jak choćby właściciele pałacu
Ptaszynka Dorota Surma i Zbigniew Zając. Właściciele miejsca magicznego, które już dawno powinno zostać zapisane w rejestrze cudów świata.
W ASP uczestniczyły dwie „nasze” artystki. Z Gryfowa – malarka Joanna Małoszczyk i ze Złotego Potoku fotograficzka Ilona Cichoń. Poza
plenerem malarskim i fotograficznym, organizatorzy zaproponowali
uczestnikom i gościom udział w „Wieczornych rozmowach o sztuce”, jeden
z wieczorów zagospodarowała Joanna Małoszczyk, jej wieczór autorski spotkał się z naprawdę dużym zainteresowaniem międzynarodowej publiczności. Doceniono także malarstwo Joanny organizując jej wystawę prac
w Muzeum i Galerii „Brama” w Gryficach. Wernisaż „Być kobietą” zgromadził grono przyjaciół oraz zaproszonych gryficzan.
Gratulujemy Gryficom artystycznej strony miasta. To piękna strona,
będąca jego wspaniałą wizytówką i biletem wstępu do coraz większej ilości
galerii i znajomości z coraz większą ilością artystów. I to jakich. Świat jest
mały. Gryfice są wielkie.
Marzena Wojciechowska
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Awantura od siedmiu lat

W tym roku jesień się z nikim nie patyczkowała. Przyszła wcześnie – szara
i ponura – tuż po krótkim cyklu słonecznych dni. Jako, iż w Gryfowie właściwie
nie ma gdzie wyjść, podczas jednego z długich wieczorów tknęła mnie nutka
sentymentu. Innymi słowy, wzięło mnie na wspomnienia. Zacząłem wspominać dotychczasowe losy stowarzyszenia Awantura. Kto by pomyślał, że to już
ponad 7 lat od kiedy powstała organizacja, której celem stało się „Nakręcanie
pozytywnych akcji”.
Zaczęliśmy w 2007 z grubej rury, organizując z myślą o fotografach cykl
warsztatów, plener artystyczny i wystawę. Do tego dołożyliśmy koncert,
a wszystko skrywało się pod nieco długą nazwą „Wiosenna Awantura z szarością do kwadratu”. Wypaliło, dzięki wspaniałym ludziom, pomimo niskiego
budżetu, impreza się udała. Było tak fajnie, że rok później zorganizowaliśmy
drugą edycję. Jeszcze ciekawszą, bo udało nam się odwiedzić miejsca, których
już dziś nie ma. Piętnastoosobowa grupa obfotografowała nieistniejące już budynki Fosforów od A do Z. W międzyczasie nie przestawaliśmy z działaniami
koncertowymi i organizacją wernisaży lokalnych twórców. Grupa młodych
ludzi dodawała kolorytu naszemu nieco drętwemu miastu.
Za cel działania stowarzyszenie obrało także ochronę środowiska naturalnego. Przez 7 lat zorganizowaliśmy bardziej i mniej spektakularne akcje.
W międzyczasie udało się nam nawet wygrać konkurs na najlepszy film z akcji sprzątania świata. Ile worów śmieci udało się nazbierać, to ciężko zliczyć.
Łatwiej idzie z drzewami – w poprzednim roku posadziliśmy ich około 30
w Gryfowie i Mirsku.
Stowarzyszenie jest dość specyficzną organizacją. Nie dosyć, że za członkostwo pobierane są (symboliczne) składki, to jeszcze jego członkowie są

wolontariuszami pracującymi całkowicie za darmo na rzecz organizacji. Taka
forma działania wiąże się ze zmianami w grupie. Niektórzy z zakładających organizację trafili na studia gdzieś hen w Polsce, z innymi rozeszły się nasze drogi.
Stowarzyszenie istnieje nadal. Na miejsce odchodzących ludzi przychodzą
nowi, nic w przyrodzie nie ginie. Zmiany w składzie przekładają się na zmiany
w działaniach. Gdy trzon stowarzyszenia stanowiła grupa zainteresowana fotografią, stowarzyszenie w dużej mierze zajmowało się tą tematyką. Teraz, gdy
w organizacji większość osób zainteresowana jest muzyką udostępniamy salę
prób i organizujemy koncerty.
W trakcie naszych koncertów gościmy artystów powiązanych z podziemną
sceną szeroko rozumianej muzyki rockowej. Na deskach zbudowanego własnymi siłami klubu Fosfory występowali artyści z Polski, Niemiec, Czech, Białorusi
i Norwegii. Swego czasu przyłożyliśmy również swoje „łapska” do organizacji
Alternatywnych Kwisonaliów na głównej scenie. Tak, to dzięki naszym działaniom wystąpił m. in. O.S.T.R.
Wspomnień jest wiele, zdecydowanie brakłoby miejsca, aby je wszystkie
spisać. Przez nasze szeregi przewinęło się ponad 60 fajnych osób. Cały czas
jesteśmy otwarci na nowych ludzi. Chętnie przyjmiemy wszystkich, którym się
chce. Chce się zrobić coś dla siebie, a przede wszystkim dla innych. Jeśli jesteś
zainteresowany wstąpieniem w nasze szeregi skontaktuj się z nami za pomocą
www.facebook.com/awantura
Korzystając z okazji zapraszamy na nasz kolejny koncert. 17 października
przyjadą do nas trzy zespoły z nurtu hardcore punk. Będziemy gościć Lashdown, Damager`a i Redliner`a. Wszystkie zespoły pochodzą z Berlina. Na
organizację tego koncertu udało się nam pozyskać dotację od powiatu lwóweckiego, za co ogromne dzięki!
Mariusz Dragan

Grają, śpiewają, gotują i to jak!

Zespół „Gryfowianie” ostatnie miesiące może zaliczyć do bardzo pracowitych. Począwszy od 31 maja, kiedy to występował na Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej w Uboczu, poprzez 8 czerwca – na Kwisonaliach,
22 czerwca – w Czerwonej Wodzie na VIII Przeglądzie
Zespołów Folklorystycznych „Nad Wodą Śpiewanie”, po
6 lipca, gdzie grał w Piotrowicach na corocznych wojewódzkich targach rolnych i IX Dolnośląskim Przeglądzie Piosenki Folklorystycznej „ Śpiewająca Wieś”. Nasz
zespół z inicjatywy pani Teresy Polesiak z Powiatowego
Zespołu Doradztwa Rolniczego reprezentował powiat
lwówecki. 20 lipca byliśmy także na XVI Izerskiej Gali
w Mirsku. Nasze panie zaprezentowały swoje dzieła
kulinarne, często pochodzące z ich rodzinnych stron.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się cepeliny, pierogi
ruskie, pierogi z kaszy gryczanej, gołąbki, pasztet, kotlety rybne oraz smaczne wykwintne ciasta. Zaś smakosze
nalewek mogli wybierać i degustować w nalewkach
z mięty, imbiru, dzikiej róży, wiśni, granatu czy śliwek.
Latem także Gryfowska Kapela Podwórkowa nie
próżnowała. Na przełomie czerwca i lipca koncertowała
w Czerniawie Zdroju dla gości z Czech na I Festiwalu
Poławiania Pereł za tamą w Leśnej, w Świeradowie
Zdroju na wystawie rękodzieła ludowego oraz dorocznym Święcie Ceramiki w Bolesławcu. W ostatni
weekend sierpnia kapela wzięła udział w Święcie Jakuba
w Zgorzelcu.
Zygmunt Bodak
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Bieganie jest magiczne
Moda na bieganie, zwane czasem biegactwem, gdyż niektórym
przypomina już przedmiot kultu, dotarła do Gryfowa. Funkcjonuje sobie tutaj w pełnej symbiozie z modą na nordic walking i jazdę
na rowerze. Kiedy w Polsce w poważnej prasie trwają dyskusje
o wyższości biegania nad sportami rowerowymi i odwrotnie (patrz:
Rzeczpospolita), kiedy fani jednej nazywani są „odmóżdżonymi”
a redaktor Dominik Zdort określa biegaczy „ludźmi o niezbyt subtelnej umysłowości”, w naszym mieście w atmosferze szacunku i przyjaźni współegzystują wszyscy.

Nawet pobieżna obserwacja gryfowskich biegaczy ujawnia najmodniejszą obecnie trasę – to bez wątpienia kierunek: cmentarz komunalny przy osiedlu Horyzont, Nowa Świdnica lub Biedrzychowice.
Pierwsza jest tam rano Monika. Szczekanie osiedlowych psów około
6.15 informuje mnie, że jest blisko i muszę już zakładać buty. Kiedy po paru minutach jesteśmy na pierwszym wzniesieniu, widzimy
dziewczyny z Partyzantów. Stanowimy pierwszą turę tych, którzy do
pracy muszą zdążyć na 7-8. Popołudniowa tura zaczyna się około
18. Ostatnim biegaczem jest tutaj Mariusz. Jemu nie przeszkadza,
że jest całkowicie ciemno. Inną ulubioną przez fanów tej dyscypliny
częścią Gryfowa jest okolica szpitala, czyli kierunek Proszówka. To
wyjątkowo piękna trasa, szczególnie jesienią. Poranne mgły, lekkie
odrealnienie pozwala zapomnieć się na chwilę będąc w centrum
codziennego kieratu. Wśród gryfowskich biegaczy istnieje pewien
wypracowany savoir vivre - pozdrawiamy się na trasach, informujemy
o zagrożeniach. Kiedy na przykład dziki gubiły się latem w rzepaku
i miały problem z wyjściem, wiedzieliśmy z pewnego źródła, których
miejsc unikać. Znamy wszystkie okoliczne psy i wiemy, które są
bezpieczne, na które trzeba uważać. Ostatnio zauważono samotnego
byczka Fernando, który, łatwo sobie wyobrazić, może okazać się nie
lada kłopotem. Bieganie, niezależnie – poranne czy wieczorne, ma
w sobie coś z magii. Nieważne, że chwilę po przybiegnięciu zjadamy
trzy drożdżówki upieczone świeżo przez teściową
i w związku z tym wciąż w dziedzinie wagi tkwimy w jednym punkcie. Ten zastrzyk energii na
cały dzień, poczucie wspólnoty na trasie są nie do
przecenienia.
Ostatnio widzimy rozwój biegania amatorskiego w Polsce. Można nawet powiedzieć o modzie,
choć to w tym przypadku pejoratywne określenie.
Byłoby świetnie, aby świadomość społeczna w tej
materii wzrosła, bo nikomu nie trzeba tłumaczyć
roli aktywności fizycznej w życiu człowieka. My w
Gryfowie w nosie mamy pseudointelektualne dysputy. Biegamy, bo lubimy. Biegamy, bo to świetna
forma relaksu, odprężenia i czego kto sobie życzy.
Jesteśmy na najlepszej drodze, aby złapać życiową
formę. Uważajcie na nas.
P.S. Biegający o zmroku! Nie zapominajcie
o odblaskach – przy lekkiej nawet mgle (a to przecież sezon na nie) jesteście kompletnie niewidoczni.
Przekonały się o tym ostatnio dwie dziewczyny
biegnące w kierunku Ubocza, które zdumione
przyjęły ode mnie opaski odblaskowe z logo Powiatu Lwóweckiego. I okazać się może, że nie buty,
nie pulsometr, ale ten gadżet może być dla biegacza
najważniejszy.
Małgorzata Szczepańska

OGŁOSZENIE

Sprzedam działkę budowlaną o pow. 1250 m2, położoną w miejscowości
Proszówka (centrum) gmina Gryfów Śląski. Działka położona przy drodze
głównej, posiada wszystkie media (woda, prąd, kanalizacja sanitarna i deszczowa, telefoniczna) oraz zjazd na drogę powiatową. Działka w kształcie prostokąta o wym. około 26,0 x 49,0 m, położona blisko drogi przelotowej Zgorzelec
- Jelenia Góra oraz Świeradów-Zdrój.
WIĘCEJ INFORMACJI POD NUMEREM TELEFONU 607-500-211.
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Czerwona torebka

W Galerii ECKI w Gryfowie Śląskim do
połowy października czynna będzie wystawa malarstwa Joanny Małoszczyk
„Czerwona torebka”. Serdecznie zapraszamy
w godzinach pracy Biblioteki Publicznej.
Relacja z wernisażu, który odbędzie się
19 września, ukaże się w następnym numerze
Kuriera Gryfowskiego.

