Balladyna po gryfowsku
Za nami dziewiąta odsłona Narodowego Czytania w Polsce. W Gryfowie już piąta. Rozpoczęliśmy w 2016 roku „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza. Rok później tańcowaliśmy przy wersach „Wesela” Stanisława
Wyspiańskiego, a w 2018 pokazaliśmy „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. W minionym roku podjęliśmy się z powodzeniem niełatwej próby
realizacji polskich noweli. Rok bieżący to „Balladyna”.
Szczęśliwe narody, które mają arcydzieła. My, Polacy zostaliśmy nimi
obdarzeni obficie. I mimo, że od czasu ich stworzenia minęło niekiedy
dwieście i więcej lat, mamy obowiązek troszczyć się, by pamięć o nich
nie zaginęła. Dlaczego? Bo są cywilizacyjną wartością, świadectwem, że
nasza kultura ma nieprzypadkowe korzenie.
Juliusz Słowacki napisał dramat w pięciu aktach – „Balladynę” w 1834
roku. Autor miał wtedy ledwie 25 lat. Na wydanie swojego arcydzieła czekał lat pięć, ale mało kto wie, że „Balladynę” pokazano na deskach teatru
po raz pierwszy dopiero po 28 latach od daty powstania. Był rok 1862.
Słowacki nie żył już od lat 13. Takie są zawiłe losy twórców i ich dzieł.
„Balladyna” to wielki zamysł literacki. Iście szekspirowska historia
o zaślepieniu pożądaniem władzy i potęgi. Na ołtarzu władzy umierają
w niej po kolei miłość siostrzana, przyzwoitość, rozsądek i instynkt samozachowawczy. Skromna dziewczyna w pogoni za koroną dokonuje zbrodni, które ściągają na nią zemstę samego Boga. Bóg musi zaingerować, bo
ludzie już nic nie mogą.
A zatem filozoficzna rozprawa o szaleństwie władzy. Aktualna w swoim przesłaniu w każdym czasie i pod każdą szerokością geograficzną.
Warto wsłuchać się w nią także i dziś. Nad Wisłą i nad Kwisą. Warto
dodać, że w wersji gryfowskiej równoprawną z bohaterami rolę odegrała
cudowna, przejmująca, klimatyczna muzyka. To kompozytorski debiut
Renaty Przemyk – artystki znanej dotąd jako wokalistka. Płytę pod tytułem „Balladyna” przygotowała ona dla Bałtyckiego Teatru Dramatycznego. Płyta nasunęła również organizatorom przedsięwzięcia klucz interpretacyjny. Wersja gryfowska uwypukla bowiem postać Goplany, w której
głowie zawiązuje się cała intryga i której decyzje determinują przebieg
dramatycznych wydarzeń. To ujęcie skłania do próby odpowiedzi na pytanie na ile jesteśmy panami swojego losu, na ile zaś listkami rzuconymi
na wiatr.
Nad przedsięwzięciem pracował trzyosobowy zespół reżyserski:
Marek Sieradzki, Anna Michalkiewicz oraz Małgorzata Szczepańska.
Warto wspomnieć o specyficznym zespole, który od 5 lat przygotowuje dla gryfowian Narodowe Czytanie. To grupa ludzi reprezentujących
lokalną scenę oświatowo-kulturalno-samorządową, dla których naturalnym rytmem stały się sierpniowe próby prowadzące do wrześniowej
premiery pod gryfowską fontanną. W tym roku zobaczyliśmy dwójkę debiutantów: Irenę Włodarek w roli Wdowy oraz Daniela Koko – Starostę
Lwóweckiego w roli Kirkora.
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W sobotnim przedstawieniu udział wzięli:
Goplana – Marek Sieradzki; Kirkor pan zamku – Daniel Koko;
Pustelnik – Mieczysław Gnach; Matka wdowa – Irena Włodarek;
Balladyna – Magdalena Włodarczyk; Alina – Anna Michalkiewicz;
Grabiec syn zakrystiana – Jan Wysopal; Wawel dziejopis – Olgierd
Poniźnik; Skierka – Anna Pląskowska; Chochlik – Marzena Wojciechowska; w epilogu jako Publiczność – Karolina Koman.
Anna Michalkiewicz, Małgorzata Szczepańska
fot. Paweł Rubaj

Złote Gody w Gminie Gryfów Śląski
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowią nagrodę dla
osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim.
W tym roku, Urząd Stanu Cywilnego Gryfów Śląski, wystąpił do
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie dla 15 par małżeńskich.
19 września w świetlicy wiejskiej w Uboczu, burmistrz Olgierd
Poniźnik, dokonał odznaczeń czterech pierwszych, spośród 15 par małżeńskich. Odznaczenia otrzymali państwo:
Elżbieta i Edward Ciupowie, Jadwiga i Ryszard Drążkowie,
Elżbieta i Henryk Jeziorni oraz Krystyna i Jan Zajączkowscy, w miejscu ich zamieszkania. Pozostali Jubilaci zostaną zaproszeni na uroczyste
wręczenie odznaczeń w terminie późniejszym.

Szanowni Jubilaci,
z okazji Waszego Święta życzymy wszystkiego najlepszego:
Niech każdy dzień dostarcza radości
I uśmiech zawsze w sercach gości,
Niechaj problemy Was omijają,
A wszyscy bardzo Was kochają,
Bo jak nikt inny na świecie,
Wy na to zasługujecie!
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Krystyna Samborska
fot. Paweł Rubaj

Co jest w życiu najważniejsze?
Dwa pytania do jubilata

Pan Ryszard Drążek wpadł do naszej redakcji po płytę ze zdjęciami z uroczystości Złotych Godów. Chwilę porozmawialiśmy. Zaskoczył
mnie swoją witalnością, chęcią opowiadania, poczuciem humoru. Okazał
się doskonałym zaprzeczeniem poglądu, że po siedemdziesiątce zaczyna
się starość. U niego z pewnością jeszcze się nie zaczęła. Poniżej zamieszczamy odpowiedź na dwa pytania. Oto prosta recepta na długie, szczęśliwe życie.
Jak to jest przeżyć z sobą 50 lat?
Pierwsze ponad 20 lat, czas wychowywania dzieci mija bardzo szybko. Mamy trójkę, zatem minęło nawet człowiek się nie obejrzał. Teraz
zbieramy żniwo. Mamy dobry kontakt. Odwiedzamy nasze dzieci, mamy
z kim rozmawiać, do kogo pójść. Cieszymy się z ich sukcesów.

Co jest najważniejsze? Miłość. Zakochałem się i tak już zostało.
Jak się kocha, to się sobie wybacza, to się wzajemnie wspiera, trwa przy
sobie na dobre i złe. Bo złe przychodzi i odchodzi. A miłość jest cały czas
i daje siłę.
Czemu zawdzięcza pan taką świetną kondycję?
Choruję jak każdy, mam kilka chorób przewlekłych, ale nie skupiam
się na nich. Kondycję zawdzięczam żonie. Wszystko jest dzięki mojej
żonie. To wspaniała, pełna niespożytej energii kobieta. W życiu bardzo
ciężko pracowała, ma jak i ja różne przypadłości, ale nie narzeka. Jest
w ciągłym ruchu, nie usiądzie na miejscu, to chodzący żywioł. Życie
z taką osobą jest niezwykłe. Jestem szczęściarzem.
Red.
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Revival w Gryfowie
– było pięknie!

Dzień Działań w Gryfowie Śląskim w ramach projektu „REVIVAL!
– rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii” odbył
się 28 sierpnia.
Jednym z elementów była wędrówka po atrakcjach miasta z dwujęzycznym przewodnikiem, podczas której goście z Niemiec mogli również
zapoznać się z atrakcjami naszego miasta. Wędrówka była jednym z działań pilotażowych w projekcie.
W tym dniu organizatorzy zaplanowali również uroczyste spotkanie,
na którym przybliżone zostały założenia i efekty realizacji projektu oraz
otwarto oficjalnie wystawę objazdową partnerów projektu, która na gryfowskim wystawiona została od 17 sierpnia do 6 września.
Inauguracją dnia było widowisko multimedialne wyświetlone na
budynku ratusza ok godz. 21:00 pt. „Historia Gryfowa laserem pisana”
przez firmę Fire –Show z Lubania. Przyciągnęło ono wielu widzów, którzy byli zachwyceni efektami specjalnymi oraz przedstawieniem historii
miasta w oryginalny sposób. Widowisko zostało sfilmowane i udostępnione szerszemu gronu odbiorców na FB oraz oficjalnej stronie miasta.
Działania realizowane są w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014–2020, współfinansowane z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Akcja trwa do 11 listopada!
Rząd RP sfinansuje zakup masztów i flag dla gmin, które
dołączą do akcji „Pod biało – czerwoną”.
Głosy można oddać na stronie
https://bialoczerwona.www.gov.pl/
Serdecznie zapraszam do oddawania głosów
Lider programu
Burmistrz Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik

OGŁOSZENIE O WYKAZACH

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że wykazy
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu, dzierżawy
w roku 2020 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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Odznaczeni na sesji
W trakcie Sesji Rady Miejskiej 29 września wręczono medal i odznaki
honorowe. Minister Obrony Narodowej przyznał pani Stanisławie Romanowskiej Srebrny Medal „Za zasługi dla obronności kraju”, za odbycie
służby wojskowej przez jej czterech synów: Dariusza, Romualda, Bogusława i Krzysztofa.
Odznaki honorowe „ Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznane przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wręczono:
Jadwidze Hawryluk – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP w Gryfowie Śląskim, która pracuje w tej
szkole od 25 lat. Jest pomysłodawczynią i organizatorem ogólnopolskich
konkursów – Ekolog Poeta, Ekolog Plastyk oraz historyczno-regionalnych „Poznajemy źródła historii i kultury naszego regionu”. Od 8 lat co
roku patronat honorowy nad konkursami obejmują Minister Edukacji Narodowej, Marszałek Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląski
Kurator Oświaty. Ponadto Szkoła kierowana przez odznaczoną uzyskała
certyfikat szkoły wspierającej uzdolnienia.
Jerzemu Guzemu – radnemu Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
od 3 kadencji. Jest on regionalistą, kolekcjonerem lokalnych pamiątek,
współautorem książki pt. „Wieża”, obecnie w przygotowaniu jest druga
książka pt. „Proszówka”. Od 13 lat jest członkiem zespołu folklorystycznego „ Sołtysowe Gryfinki”, jest także współtwórcą wielopokoleniowych
spotkań kulturalnych w Proszówce – Marcińskie Świętowania i Dzień

Niepodległości oraz pomysłodawcą i współtwórcą Lapidarium w Wieży.
Został Odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Srebrną Odznaką „Za opiekę nad zabytkami”.
Sekretarz Gminy Jerzy Andrzejczak, fot. Paweł Cerkanowicz

Wysokie miejsce Gminy Gryfów Śląski
w rankingu finansowym samorządów w Polsce w 2019 roku
Z przyjemnością informujemy, że nasza gmina zajęła wysokie
miejsce w Rankingu Finansowym Samorządów w Polsce. Ranking opracowany został przez naukowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, który bada kondycję finansową gmin
i powiatów z całego kraju. Tworzony jest w oparciu o dane przekazywane przez Regionalną Izbę Obrachunkową (RIO – organ
kontroli i nadzoru jednostek samorządu terytorialnego).
W rankingu za 2019 rok Gmina Gryfów Śląski uplasowała się na 70 miejscu wśród 628 gmin miejsko-wiejskich w Polsce
(w województwie dolnośląskim zajęliśmy piąte miejsce). Warto
podkreślić, że w stosunku do roku 2018 zanotowaliśmy awans aż
o 47 miejsc (pozycja w rankingu z 2018 roku to 117 miejsce).
Wysokie miejsce w opublikowanym zestawieniu potwierdza, że nasza
gmina prowadzi zrównoważoną i aktywną działalność inwestycyjną oraz
postrzegana jest jako przyjazny samorząd. Uzyskany wynik to motywacja
do dalszej wytężonej pracy na rzecz mieszkańców oraz kontynuacja obranego kierunku rozwoju.
Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce to pełne
opracowanie, które obejmuje wszystkie samorządy. Jest kompleksowe,

apolityczne i obiektywne, mierzone siedmioma aktualnymi, najważniejszymi wskaźnikami ekonomicznymi:
1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem,
2. Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem,
3. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem,
4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
5. Udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń,
6. Relacja zobowiązań do dochodów ogółem,
7. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.
W badaniu ekonomiści przeanalizowali finanse 2 790 polskich gmin,
miast i powiatów. Jednostki samorządu terytorialnego podzielono na
pięć kategorii - gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie,
miasta na prawach powiatu oraz powiaty ziemskie. Badali sposób gospodarowania pieniędzmi, pracowali na „twardych danych” – oficjalnych
sprawozdaniach finansowych, jakie każda jednostka samorządu terytorialnego składa do Okręgowej Izby Obrachunkowej.
Skarbnik Gminy Gryfów Śląski Marek Kurec
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Nowa droga w gminie

W poniedziałek, 28 września w Uboczu miało miejsce oficjalne oddanie do użytku drogi, która jak wspomina burmistrz Gryfowa Śląskiego
na swoją kolej czekała kilka lat. Wreszcie się udało. Prowadzi ona do domostw, pól, ale także do zbiorników wody pitnej zaopatrujących w wodę
sołectwa Ubocze, Rząsiny i Wolbromów.
W uroczystości uczestniczyli: Grażyna Adamuszek z wydziału ds.
ochrony gruntów rolnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Joanna Czerwiec – sołtys Sołectwa Ubocze, Andrzej Tartak
– zastępca burmistrza Gryfowa Śląskiego, Anna Petruch – inspektor ds.
drogownictwa UGiM w Gryfowie Śląskim, Krzysztof Szczerbicki i Marek Niebylski – radni Rady Miejskiej, Tadeusz Prochownik- inspektor
nadzoru, Józef Michalik – wykonawca robót, Edward Sidorenko – kierownik biura spółki wodnej w Uboczu, Ludwik Kubasiewicz – przewodniczący spółki wodnej w Uboczu i Piotr Pleszkun – pracownik spółki
wodnej. Przybyłych gości powitał burmistrz Olgierd Poniźnik.
Mam nadzieję, że ta droga będzie dobrze służyć zarówno rolnikom, jak
i spółce wodnej – mówił burmistrz, który podkreślał, iż budowa drogi nie
mogłaby dojść do skutku, gdyby nie przychylność pani Grażyny Adamuszek z wydziału ds. ochrony gruntów rolnych UMWD i pana Marszałka Województwa, za co złożył na jej ręce podziękowania: – Pragnę
serdecznie podziękować za wieloletnią pomoc w budowie dróg na terenie naszej
gminy – mówił Olgierd Poniźnik, który nie omieszkał w imieniu własnym i radnych wspomnieć, iż w gminie jest jeszcze dużo dróg do zrobienia. – Pierwszą, którą chcemy zaproponować, to prowadząca do pól droga
w Rząsinach oraz drogi w Krzewiu Wielkim i w Uboczu do źródła wody.
Burmistrz dodał, że liczy na dalszą bardzo dobrą współpracę w tym zakresie.
Podziękowania z rąk burmistrza odebrał także wykonawca drogi pan
Józef Michalik, któremu Olgierd Poniźnik dziękował nie tylko za szybką
realizację tego zadania, ale także za pomoc, jaką udziela gminie. – Muszę
przyznać, iż o co się tylko nie zwrócimy to zawsze możemy na pana Józefa
liczyć. Jak trzeba było poprawić drogę z Rząsin do Nagórza, to nie było problemów. Jak było potrzebne trochę masy na Sanatoryjną to też nie było problemu.
Czy jak trzeba było na przystanek w Uboczu to również nie było problemu.
Chciałem podkreślić i podziękować, bo pan Józef robił to wszystko bezinteresownie. Burmistrz złożył także podziękowania panu Mariuszowi Gałkowskiemu za pomoc i wsparcie przy projektowaniu dróg. Uroczystość
zakończyło przecięcie powrósła i inspekcja przeprowadzona przez gości.
Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Uboczu (zbiornika spółki
wodnej) zbudowana jest z kruszywa łamanego, warstwy wiążącej z betonu
asfaltowego oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Długość drogi
wynosi 904 metry. Szerokość drogi to 3 metry a szerokość poboczy 50 cm.
Koszt zadania wyniósł 330.686,12 złotych. Zadanie zostało współfinansowane ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 189.840 zł.
Na podstawie tekstu Marka Drala lwówecki.info
M., fot. Paweł Rubaj

Nowy chodnik
przy ulicy 7 Dywizji
Został rozstrzygnięty przetarg na budowę
chodnika w ciągu ulicy 7. Dywizji w Gryfowie
Śląskim. Koszt inwestycji to blisko 200 tysięcy
złotych. W ciągu ulicy 7-Dywizji powstanie nowy
chodnik o długości 685 metrów i szerokości 2 metrów o nawierzchni z kostki betonowej. Odcinek
chodnika posiadać będzie odwodnienie w postaci
istniejącej już kanalizacji deszczowej oraz wymagane spadki poprzeczne i podłużny, które poprowadzą wodę do istniejącego odwodnienia. Do
ogłoszonego przez burmistrza przetargu stanęło
pięć firm. Za najkorzystniejszą ofertę uznano tę
złożoną przez lwówecką firmę, która za wykonanie zadania zgodnie ze specyfikacją zaoferowała
najmniej, czyli 193.811,10 zł brutto.
Źródło: lwowecki.info
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Panoramiczna ma nową drogę!

Od kilku lat o budowę tej drogi zabiegała jedna z rodzin,
a także właściciel firmy transportowo-usługowej, która ulokowała przy tej ulicy swoją działalność. We wrześniu droga doczekała się realizacji. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych z Jałowca. Wykonano prawie 300mb. drogi,
a koszt inwestycji wyniósł 74 301,51 zł.
Referent ds. drogownictwa Anna Petruch

W Gryfowie powstaje nowe miejsce dla seniorów
Trwa modernizacja budynku przy ulicy Kolejowej 45 w Gryfowie Śląskim. Wykonawcą jest firma El-Stan pana Stanisława Fronca.
Warto podkreślić, że była to jedyna firma, która wystartowała w procedurze przetargowej.
Oferta cenowa była wyższa od tego co planowano w budżecie gminy,
jednak fakt, że remont a raczej modernizacja tego obiektu jest powiązana
z dwoma wnioskami, które złożyła gmina i na które otrzymała dofinansowanie, burmistrz w porozumieniu z Radą Miejską postanowił dofinansować to zadanie ze środków gminy.

Całkowity wkład gminy w tę inwestycję to prawie 860 tysięcy złotych.
Do tego 150 tys. z Urzędu Marszałkowskiego, które zostały pozyskane
przez gryfowskie władze z rządowego programu Senior Plus. Z tej kwoty
25 tys. zostanie przeznaczone na zakup wyposażenia. To jednak nie koniec dobrych wiadomości, bo władze Gryfowa Śląskiego pozyskały także
prawie milion złotych na prowadzenie bieżącej działalności w wyremontowanym już obiekcie.
Projekt będzie realizowany do końca maja 2022 roku, następnie jego
działanie będzie finansowane z pieniędzy własnych gminy. Niewykluczone, że uda się pozyskać kolejne fundusze na kontynuację projektu.
Budynek przy ulicy Kolejowej przejdzie kompleksową modernizację.
W głównej sali powstanie pomieszczenie rekreacyjne, wypoczynkowe,
pomieszczenie spotkań, część sali, gdzie jest scena przeznaczona zostanie na pomieszczenie, gdzie będą się odbywały zabiegi rehabilitacyjne,
ćwiczenia. Całkowicie przebudowane zostaną sanitariaty, powstaną toalety, prysznice dla osób niepełnosprawnych w odpowiednim standardzie.
Zostanie też wyodrębnione pomieszczenie administracyjne. Ponadto
powstanie zaplecze kuchenne, żeby osoby, które będą spędzały tam czas
mogły przygotować sobie posiłki.
Zagospodarowany zostanie także teren. Wjazd do budynku oraz
miejsca parkingowe usytuowane będą od strony biblioteki. Remont będzie obejmował tylko część budynku, w którym znajdowała się hala.
W części gdzie obecnie znajdują się pomieszczenia biurowe zlokalizowana będzie tylko kotłownia gazowa.
Całością tego zadania, czyli prowadzeniem Klubu Seniora będzie zajmował się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Oprac. M

Aplikacje o dotacje dla Gminy Gryfów Śląski
Jak już wcześniej było podawane do publicznej wiadomości, w lipcu br.
miało miejsce podpisanie listów intencyjnych pomiędzy Gminą Gryfów
Śląski i norweskim Partnerem – NORSKOG – organizacją członkowską
właścicieli lasów – Norweską Grupą Leśną (NGL), reprezentującą ponad
1,2 miliona hektarów lasów w tym skandynawskim kraju. W rezultacie
powyższego, w sierpniu i wrześniu br. Gmina Gryfów Śląski, w ramach
ww. partnerstwa, złożyła do NFOŚiGW trzy aplikacje dotyczące dofinansowania – z tzw. funduszy norweskich - n/w projektów pn.:
- „Realizacja przedsięwzięć w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w gminie Gryfów Śląski” – koszt projektu: 4.726.958,81 zł – wnioskowana dotacja na poziomie 85%;
- „Prowadzenie przez szkoły podstawowe w gminie gryfów śląski działań podnoszących świadomość w zakresie łagodzenia zmian klimatu
i przystosowania się do ich skutków” – koszt projektu: 1.371.362,00 zł
– wnioskowana dotacja na poziomie 100%;
- „Wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy Gminą Gryfów Śląski i NORSKOG z Norwegii” – koszt projektu: 85.936,00 zł – wnioskowana dotacja na poziomie 100%.
Wyżej wymieniony wniosek w zakresie tzw. „zielono-niebieskiej infrastruktury” dotyczy głównie inwestycji związanych z rewitalizacją Parku
Miejskiego w Gryfowie Śl. ale obejmuje także szeroko zakrojone działania edukacyjno-informacyjne w zakresie zmian klimatu i przystosowania
się do ich skutków, jak również adaptacyjne i mitygacyjne w tym obsza-

rze, które są ze sobą wzajemnie powiązanie. Wniosek ten przeszedł już
pozytywnie ocenę formalną i aktualnie jest oceniany merytorycznie. Pozostałe dwa ww. wnioski przechodzą także proces oceny w NFOŚiGW.
Kolejnymi wnioskami o dofinansowanie w formie dotacji złożonymi
przez Gminę Gryfów Śląski w ostatnim okresie były aplikacje o środki
z n/w źródeł zewnętrznych:
1) Fundusz Dróg Samorządowych - na inwestycję pn.: „Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej - ul. Oldzańska
w Gryfowie Śląskim” - koszt przedsięwzięcia: 1.724.665 zł. – wnioskowana dotacja na poziomie 50%;
2) Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego – na n/w inwestycje:
- „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 1
w Gryfowie Śląskim” - koszt inwestycji: 2.951.258,98 zł. – wnioskowana
dotacja na poziomie 50%;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 110035D wraz z przebudową kanalizacji
deszczowej oraz budową kanalizacji sanitarnej i wodociągowej” – koszt
inwestycji:: 2.951.258,98 zł. – wnioskowana dotacja na poziomie 60%.
Trzymajmy teraz kciuki za wystarczająco duże alokacje środków w naborach wyżej wymienionych projektów, by starczyło dla naszej Gminy
i pozostałych wnioskodawców.
Inspektor ds. pozyskiwania
zewnętrznych środków finansowych Krzysztof Rozenbajger
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Otwarcie hali sportowej w Rząsinach

Liczna ekipa urzędników, radnych i przedstawicieli Szkoły Podstawowej w Rząsinach uczestniczyła w otwarciu wyczekiwanej przez mieszkańców Rząsin hali sportowej. Po przecięciu symbolicznej wstęgi, głos
zabrali dyrektor SP Wioletta Cieślik, prezes Stowarzyszenia Rozwoju
Wsi Rząsiny Witold Mikos oraz burmistrz Olgierd Poniźnik. Przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Królak wraz z radnym Wojciechem
Pawlukiem przekazali na ręce przewodniczącej samorządu uczniowskiego Weroniki Anioł pięć piłek do różnych gier zespołowych. Z kolei
uczniowie SP w Rząsinach złożyli na ręce naszych samorządowców podziękowania za pomoc w realizacji ich marzeń.
O poszczególnych etapach powstawania hali pisaliśmy już w Kurierze

Gryfowskim, przypomnijmy jednak, iż
namiotowa hala sportowa w Rząsinach
jest obiektem jednokondygnacyjnym,
zadaszonym dwuspadowym, symetrycznym dachem ze specjalnej tkaniny
powlekanej PCW. Konstrukcja obiektu
złożona jest ze stalowych słupów i dźwigarów, usztywnionych stężeniami i obudowana płytami warstwowymi w układzie pionowym. Wymiary hali: długość
20 m, szerokość 10 m, wysokość ściany
bocznej podłużnej 3,70 m i ściany szczytowej 6,0 m.
Powierzchnia użytkowa hali wynosi
195,60 m 2 a jej kubatura 970 m3. Koszty
całego zadania, obejmujące m.in.: opracowanie dokumentacji projektowej, nadzór archeologiczny i inwestorski,
stabilizację podłoża i wykonanie fundamentów, dostawę i montaż hali,
wylanie posadzki poliuretanowej, wykonanie zasilania i instalacji elektrycznej wyniosły 343 723,68 zł.
M.

Tor pumptrack w Gryfowie

21 lipca podpisano umowę na realizację pod nazwą „Budowa obiektu
sportowego przeznaczonego na sporty rowerowe – Tor Pumptrack”.
Przedmiotem inwestycji jest przedsięwzięcie o zasięgu lokalnym, którego
celem jest utworzenie za budynkiem M-GOK rowerowego placu zabaw
i udostępnienie terenu różnym grupom użytkowników: rowerzystom,
deskorolkarzom, rolkarzom czy osobom na hulajnogach. Tor Pumptrack
składa się z garbów, zakrętów profilowanych oraz małych „hopek” ułożonych w takiej kolejności, by możliwe było rozpędzenie się i utrzymanie
prędkości bez pedałowania. Przeszkody toru wraz z zakrętami tworzą
zamkniętą pętlę, po której można jeździć w obu kierunkach.
Parametry toru:
- powierzchnia toru po obrysie skarp – 707 m 2,
- powierzchnia asfaltowa w rzucie – 340 m 2,
- długość toru w rzucie – 172 m,
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- wysokość zakrętów profilowanych toru pumptrack (mierzona od powierzchni asfaltowej w najniższym punkcie bandy do powierzchni asfaltowej na koronie bandy) – minimum 85 cm,
- szerokość warstwy jezdnej toru minimum – 170 cm,
- grubość warstwy asfaltu – 5-7 cm,
- ilość zakrętów profilowanych – 5 sztuk,
Zaprojektowano też plac do wypoczynku z dwoma ławkami bez oparć
oraz kosz na śmieci. Wartość inwestycji wyniesie 334 560,00 zł.
Ponadto w ramach przedsięwzięcia podpisano umowę na montaż
czterech lamp solarnych przeznaczonych do oświetlenia toru pumptrack
w Gryfowie Śląskim. Wartość zadania wynosi 34 440,00 zł brutto.
Podinspektor ds. inwestycji i infrastruktury Rafał Olszówka

Strażnicy miejscy wystawią mandaty za
brak deklaracji „śmieciowej”
lub podanie w niej
nieprawdziwych informacji
W związku z nowelizacją Rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży
gminnych są uprawnieni do
nakładania grzywien w drodze
mandatu karnego, informujemy,
że od dnia 4 września 2020 r.
strażnicy miejscy mają prawo
nałożyć mandat do 500 zł na
osobę, która nie złożyła deklaracji „śmieciowej”. Takiej samej kary
może spodziewać się mieszkaniec gminy, który by płacić mniej za odpady,
w złożonej przez siebie deklaracji podał mniejszą, niż rzeczywista, liczbę domowników. Mandat czeka także właściciela nieruchomości, który
oświadczył, że posiada przydomowy kompostownik, a tak naprawdę nie
kompostuje bioodpadów.
Apelujemy zatem do mieszkańców gminy o uczciwe wywiązywanie się
z obowiązku składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz podawanie w deklaracjach faktycznej liczby
osób zamieszkujących nieruchomość.
Jednocześnie przypominamy, że w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, np. narodziny dziecka, powrót domownika
z zagranicy / studiów itp., właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

NIE WRZUCAMY

NALEŻY WRZUCAĆ

PAPIER

METALE I TWORZYWA
SZTUCZNE

Szanowni mieszkańcy Gminy Gryfów Śląski!
Informujemy, że na terenie Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim przy ul. Kolejowej 42 mieści się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),
do którego w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi mogą Państwo przekazać m.in.:
• zużyte baterie i akumulatory, • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• meble i inne odpady wielkogabarytowe, • odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych prac remontowych (w ilości do 1m3 rocznie od gospodarstwa domowego), • zużyte opony od samochodów osobowych,
• odzież, tekstylia, • przeterminowane leki, • odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone (liście, skoszona trawa, drobne gałęzie),
• szkło, plastik, opakowania z papieru i tektury, • odpady niebezpieczne
takie jak: pozostałości farb, lakierów, rozpuszczalników, kwasów, olejów,
płynów do chłodnic, itp.
Do PSZOK-u nie są przyjmowane:
• odpady zawierające azbest, • szyby samochodowe, • szkło zbrojone i hartowane, • zmieszane odpady komunalne, • części samochodowe, • odpady
budowlane zmieszane z innymi odpadami, • padłe zwierzęta.
Pamiętaj, że PSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne.
Jeśli jesteś przedsiębiorcą PSZOK nie przyjmie od Ciebie odpadów pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.

PSZOK czynny jest:
• od poniedziałku do czwartku w godzinach: 8:00 – 12:00
• w piątki: 14:00– 18:00
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 75 78-13-484
TRANSPORT ODPADÓW DO PSZOK-u
MIESZKAŃCY ZAPEWNIAJĄ WE WŁASNYM ZAKRESIE

SZKŁO

BIO

- gazety
- czasopisma
- katalogi
- ulotki
- książki
- zeszyty
- papier biurowy
i torebki papierowe
- papier opakowaniowy
- kartonowe
i tekturowe pudełka

- puste opakowania po kosmetykach,
tj.: szamponach, żelach pod prysznic,
odżywkach, balsamach do ciała itp.
- puste opakowania po tzw. chemii
gospodarczej domowej, tj.: płynach
do mycia naczyń, podłóg itp.
- worki foliowe: typu zrywka, folie
bąbelkowe, koperty bąbelkowe, itp.
- puste butelki po napojach
- plastikowe zakrętki
- zakrętki od słoików
- plastikowe torebki i reklamówki
- kartony po napojach, mleku, sokach
i innych produktach spożywczych
- puszki po piwie, napojach,
konserwach i innych produktach
spożywczych
- zużyte igły i strzykawki tylko w
oznakowanych (jednorazowych)
przeznaczonych do tego celu
pojemnikach

- szklane butelki po
napojach i innych
produktach spożywczych
- słoiki bez nakrętek
- szklane opakowania po
kosmetykach (jeżeli nie są
wykonane z trwale
połączonych kilku
surowców)

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

- zatłuszczonego, brudnego
papieru lub opakowań z
papieru,
- papieru z folią, kopert
bąbelkowych,
- papierków po cukierkach
- papieru termicznego i
papieru przebitkowego
(używany w faksach,
paragonach)
- opakowań po gipsie,
cemencie, zaprawach
budowlanych i murarskich
- pieluch i materiałów
higienicznych
- kartony po mleku, sokach
- tapet
- segregatorów z okuciami
- zużytych ręczników
papierowych i chusteczek

- zabawek, sprzętu AGD i innych
urządzeń elektronicznych
- styropianu (w tym tacek po
jedzeniu, pojemników jednorazowych
na wynos)
- torebek po chipsach, kawie itp.
- zatłuszczonych, z zawartością,
opakowań po maśle, margarynie,
śmietanie, jogurtach itp.
- odpady gabarytowe (np. plastikowe
listwy przypodłogowe)
- opakowania po lekarstwach
- części samochodowe
- meble i odpady wielkogabarytowe
- pojemniki po farbach
- opakowań po wyrobach
garmażeryjnych, olejach i smarach
środkach owadobójczych, aerozolach

- szkła stołowego, porcelany
i ceramiki
- talerzy, kubków,
dzbanków, flakonów
- kryształów, naczyń z
duraleksu
- doniczek ceramicznych
- szkła okiennego, luster,
szyb samochodowych
- szkła żaroodpornego
i okularowego
- wszelkich żarówek, lamp
- szklanych opakowań po
środkach chemicznych
i lekach
- kineskopów, monitorów,
tabletów, itp.
- termometrów i strzykawek

- resztek z obiadu, zup,
kompotów, soków
- mięsa, kości
- jedzenia przetworzonego
(sery, kiełbasy, konserwy)
- padłych zwierząt
- popiołu
- worków z odkurzacza
- ziemi i kamieni
- papierosów
- pampersów i artykułów
higienicznych

ODPADY ZMIESZANE

(POSORTOWNICZE- pozostałe po segregacji)
- stłuczoną ceramikę, talerze, kubki, dzbanki,
falkony, naczynia z duraleksu, doniczki ceramiczne
- zatłuszczony papier,
- brudne torebki plastikowe i zrywki
- zatłuszczone opakowania po maśle, margarynie
- zbite lustra, szkło okienne i okularowe
- kalkę techniczną
- szmatki, którymi pastowano podłogę
- lakier do paznokci, tusz do rzęs
- styropianowe tacki
- pampersy i art. higieniczne
- torebki po chipsach, kawie itp.
- szczoteczki do zębów, maszynki jednorazowe
do golenia
- pojemniki po lakierach, dezodorantach, piankach
- reszki żywności przetworzonej
- popiół (zimny),
- pisaki i długopisy
- odchody zwierząt domowych
- worki od odkurzaczy
- papierosy
- styropianu
- azbestu, papy
- opon
- zużytego sprzętu elektryczny i elektronicznego
- mebli i odpadów wielkogabarytowych
- odpadów budowlanych i rozbiórkowych
- zużytych baterii i akumulatorów
- tekstyliów i odzieży (można je wrzucić do
kontenerów PCK, oddać do PSZOK-u)
- odpadów niebezpiecznych
- przeterminowanych leków i chemikaliów
- zużytych igieł i strzykawek
W pojemnikach na odpady ZMIESZANE mogą
znajdować się wyłącznie odpady komunalne,
które nie zostały zakwalifikowane do wrzucenia
do pojemników lub worków do gromadzenia
poszczególnych rodzajów odpadów (tj. papieru,
metali i tworzyw sztucznych, szkła, bioodpadów)
i nie stanowią odpadów niebezpiecznych lub
odpadów, które powinny być przekazane do
PSZOK-u
(Punktu
Selektywnej
Zbiórki
Odpadów Komunalnych).
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Walczymy o zdrowie i życie Beaty, Maksyma i Krzyśka
W wrześniowo-październikowym numerze Kuriera Gryfowskiego zamieszczamy aż trzy ogłoszenia o zbiórkach publicznych na ratowanie zdrowia i życia osób związanych z naszą gminą, które pilnie potrzebują pomocy. Są to zbiórki internetowe dlatego podajemy adresy, pod którymi można je znaleźć na pomagam.pl oraz siepomaga.pl. Beata, Maksym i Krzysiek oraz ich bliscy walczą i nie poddają się.
Drodzy czytelnicy Kuriera Gryfowskiego, jeśli możecie wesprzyjcie zbiórki najmniejszą choćby kwotą. Nawet z pozoru niewielkie
wpłaty sumując się przybliżają naszych wojowników do celu. Z góry dziękujemy.

Maksym, mały wojownik

Apel o pomoc dla Beatki

Beata Dżygóra, 15 latka z Rząsin cierpi
na ostrą białaczkę limfoblastyczną
Niestety – nowotwór jest bardzo agresywny. Powikłania, jakie wywołała choroba okazały się bardzo poważne. Pojawiła się padaczka, grzyb
płuc, grzyb mózgu… Beata bardzo źle znosi chemioterapię. Dlatego też
lekarze uznali, że potrzebny będzie nierefundowany, eksperymentalny
lek, który ma pomóc walczyć z powikłaniami. Jedno opakowanie kosztuje
jednak ponad 3 tysiące złotych, a potrzeba ich będzie co najmniej ośmiu.
I to tylko na początek… Mama Beaty nie jest w stanie w tak krótkim czasie zgromadzić tych pieniędzy, dlatego zdecydowała się na apel o pomoc.

Wejdź na www.siepomaga.pl/beata-dzygora
Celem jest uzbieranie pieniędzy na 10 dawek nierefundowanego leku
w walce z białaczką. Liczy się każda wpłata.

Redakcja

Na stronie pomagam.pl
pod adresem www.pomagam.pl/79nay98d
jest założona zbiórka Maksym 25 tc 700 g.
Można tam wpłacać dobrowolne datki na leczenie i rehabilitację małego Maxyma, synka zawodnika drużyny Gryfa. Maksym urodził się jako
wcześniak w 25 tygodniu ciąży, mimo że dziś ma już 1.5 roku ciągle toczy
się walka o jego zdrowie. Ważył 700 g i mierzył 30 cm. Lekarze nie dawali mu najmniejszej szansy na przeżycie.
Jego stan był krytyczny. Urodził się z : zespołem zaburzeń oddychania noworodka, niewydolnością oddechową, wewnątrzowodniowym zakażeniem płodu, niedokrwistością wcześniaków, dysplazją oskrzelowo
płucną. Maksym nie słyszy. Na domiar złego, Maksymowi kilka tygodni temu przydarzył się wypadek, wskutek którego mógł stracić wzrok.
Dzięki szybkiej i specjalistycznej pomocy lekarzy z Heidelbergu udało
uratować się oczko chłopca. Koszt operacji wyniósł 80 tys. zł, a Maksym
potrzebuje dalszego, kosztownego leczenia. Rodzice Maksyma zbierają
środki na rehabilitację i leczenie u okulisty, neurologa, kardiologa, audiologa, laryngologa i fizjoterapeuty. Częste rehabilitacje bardzo pomagają
chłopcu. Rodzice będą wdzięczni za każdą pomoc i wpłaconą złotówkę.

Walczmy o Krzyśka!

Krzysiek – zawsze uśmiechnięty, radosny, z ogromnym poczuciem
humoru i nieprawdopodobnym optymizmem, a także niesamowicie
wdzięczny za wszystko co ma. Skończył dopiero 33 lata, pracuje jako wychowawca w Domu Wczasów Dziecięcych w Świeradowie. Planuje ślub
i założenie rodziny z ukochaną Madzią. Wszystkie plany i marzenia na przyszłość stanęły pod znakiem zapytania, gdy przyszła diagnoza - glejak
wielopostaciowy IV stopnia, czyli najgorszy i najbardziej agresywny ze wszystkich guzów mózgu.
Zaczęło się niepozornie: ból głowy, który prawie każdy z nas bagatelizuje myśląc poboli poboli i przestanie. Kiedy ból nie mijał i Krzychu nie
mógł już normalnie funkcjonować, zgłosił się do lekarza, ale w dobie COVID-19 oczywiście miał „szczęście” skorzystać z teleporady. Po analizie objawów rozpoczęto leczenie zatok... Po wykonaniu tomografu i rezonansu okazało się, że w lewym płacie czołowym znajduje się wielki guz
– 8 cm x 5,5 cm x 5,2 cm. Rosnące ciśnienie wewnątrzczaszkowe, utrata przytomności, mikro udary, atak padaczkowy.... To wszystko sprawiło, że błyskawicznie, w trybie pilnym, już następnego dnia, przeprowadzono ratującą życie operację usunięcia guza.
Wynik badania histopatologicznego był jednoznaczny - glejak wielopostaciowy IV stopnia. Większość informacji, jakie można wyczytać na temat tego nowotworu w internecie to prawie wyrok.
Szansą na wyleczenie Krzycha jest immunoterapia. W Polsce dostęp do immunoterapii jest ograniczony do zaledwie kilku nowotworów i nie obejmuje leczenia glejaka wielopostaciowego. Leczenie
takie jest możliwe w Klinice Immun-Onkologischen Zentrum Koln (IOZK) w Kolonii. Całkowity
koszt kompleksowej indywidualnej spersonalizowanej terapii to ok. 80.000 EURO. Czasu jest tak
mało..... a koszt całkowity terapii ogromny!!!!! Będziemy wdzięczni za najdrobniejsze nawet wpłaty,
bo razem dadzą one kwotę, której potrzebujemy.

Zbiórka pod adresem https://pomagam.pl/walczmyokrzyska
lub dokonaj samodzielnie wpłaty na numer konta:

FUNDACJA ALIVIA 24 2490 0005 0000 4600 5154 7831
w tytule przelewu wpisz: DAROWIZNA DLA KRZYSZTOF TASULIS 111369
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Spełnione marzenie 100-letniego Ślązaka
Hermann Günther obecnie zamieszkały w Zeil w powiecie Haßberge,
w swoje setne urodziny chciał po raz ostatni zobaczyć dom w którym się
urodził 16 kwietnia 1920 roku oraz swoją rodzinną wioskę – Ubocze,
(Schossdorf) na Dolnym Śląsku.
„Przed wyjazdem mój ojciec był przekonany, że może odbyć samodzielnie długą podróż. Przed koronawirusem wyobrażał sobie, jak całą
rodzinę zabierze do Polski kilkoma minibusami. Szybko zdaliśmy sobie
sprawę, że podróż będzie dla dla niego niezwykle wyczerpująca. Czasami myśleliśmy, że mu się nie uda” – mówi Ulrike Günther, najstarsza
z trzech córek. Marzenie stulatka udało się spełnić dzięki pomocy Arbeiter-Samariter-Bund. W tej sentymentalnej podróży towarzyszyły jubilatowi jego trzy córki, dwóch wnuków oraz lekarz, pielęgniarz i ratownik
z Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), która to instytucja zadbała o karetkę.
Podróż trwała osiem godzin. Córki zapisały uczucia, które ogarnęły ich
ojca, kiedy zobaczył swój stary dom w dzienniku podróży: „Kiedy zobaczyłem dom, w którym się urodziłem, z trudem mogłem powstrzymać
łzy. Jest w tak pięknym stanie, nie spodziewałem się. Utrata domu bolała, ale jednocześnie cieszyłem się, że nasz dawny dom jest tak pięknie zadbany przez nowych właścicieli”. Chociaż wizyta Günthera była
całkowitym zaskoczeniem dla obecnych właścicieli domu, to zaprosili
oni jego rodzinę i ich towarzyszy do siebie, a nawet wręczyli im stare
zdjęcia, które znaleźli podczas prac remontowych. Po spędzeniu nocy w
Görlitz, Hermann Günther następnego dnia odwiedził Gryfów Śląski.
Odżyły dawne wspomnienia, zwłaszcza te o pożarze wieży ratuszowej
i jego czasach szkolnych w naszym miasteczku. Córki są szczęśliwe, że
spełniły ostatnie życzenie ojca. To ich bratanek Mirko wpadł na pomysł by skontaktować się z ASB w sprawie pomocy podróży do Polski.
Na koniec tej spełnionej podróży marzeń, po raz ostatni przejechano
przez Ubocze. Podróżnicy opuścili starą ojczyznę Hermanna Günthera
przez most, który pomógł zbudować jego ojciec Gustav.

Mocno opatulony w koce, Hermann Günther został przywieziony do Polski
karetką Arbeiter-Samariter-Bund z prędkością maksymalnie 80 kilometrów
na godzinę, aby ponownie zobaczyć swoją rodzinną wioskę

Źródło. Artikel von: Katja Müller Veröffentlicht von:
Fränkischer Tag, inFranken.de 28.07.2020
Źródło: TMG FB. Tłumaczenie: Jan Wysopal

Wymiana korespondencji
z burmistrzem Gryfowa

Burmistrz Olgierd Poniźnik, gdy tylko dowiedział się o historii pana
Guntera wystosował do niego list gratulacyjny, z okazji setnych urodzin.
W liście znalazły się życzenia wielu lat w dobrym zdrowiu i szczęściu
rodzinnym. Do listu dołączono foldery, mapę i pocztówki ze zdjęciami
Gryfowa.
Wzruszony Hermann Gunter szybko odpisał:

Drogi Panie Burmistrzu!
Serdecznie dziękuję za życzenia. Poruszyło mnie to i jestem bardzo dumny, że otrzymałem list gratulacyjny z Gryfowa Śląskiego, mojej starej małej ojczyzny. Załączone upominki związane z Gryfowem to miła pamiątka. (…) Jestem
bardzo szczęśliwy widząc jak zadbano o utrzymanie Gryfowa Śląskiego i jak pięknie odnowiono moje miejsce urodzenia
w Uboczu. (…) Sprawił mi Pan wielką przyjemność swoim
listem (…).

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2020 KURIER GRYFOWSKI
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Moja Warszawa
23 sierpnia w poruszającą literacką podróż przez powstańczą rzeczywistość zabrali nas wybitni, młodzi artyści Marek Sieradzki, Michał Hadasik i Filip Turkowski. Gryfowska fontanna ponownie stała się centrum
niezwykłych, artystycznych wydarzeń. Widzowie wysłuchali muzycznego monodramu łączącego adaptację dzieła Mirona Białoszewskiego z nietuzinkową interpretacją utworów muzycznych poświęconych Warszawie.
Spektakl „Moja Warszawa. Pamiętnik z powstania” w adaptacji i reżyserii
Marka Sieradzkiego pod kierownictwem muzycznym Michała Hadasika.
Poruszająco i wstrząsająco o lękach, słabościach, tęsknotach i pragnieniach drzemiących w sercach powstańców opowiedział nam Marek. Opowiedział o atmosferze tamtych dni, o walczącej Warszawie, o miejscach
znanych i kochanych, które w jednej chwili obracają się w pył. Pokazał
obraz ludzkich emocji i problemy powstańczej rzeczywistości przenosząc
je w sposób zaskakujący i momentami wstrząsający na współczesną płaszczyznę dylematów, z jakimi borykamy się na co dzień. Przestrzeń rynku
otulili muzyką na żywo Michał i Filip.
„Cudowny koncert, choć jeszcze nigdy puenta nie była tak gorzka.
Jeszcze nigdy puenta nie była tak przerażająca. Marek Sieradzki bez znieczulenia przeprowadził nas przez karty polskiej historii od powstania
warszawskiego zaczynając, na Tu i Teraz skończywszy.” Moja Warszawa. Pamiętnik z powstania”. Obejrzyjcie koniecznie, kiedy nadarzy się
kolejna okazja.” – niech ten krótki komentarz Małgorzaty Szczepańskiej
będzie dla Państwa najlepszą rekomendacją.
Na to niezapomniane wydarzenie zaprosili Państwa: Teatr KONSTELACJE Marka Sieradzkiego, Scena pod Regałem, Kawiarnia Literatka
i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim.
Anna Michalkiewicz, fot. Paweł Rubaj
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Kino plenerowe

Kino plenerowe, które w czasach pandemii COVID-19 cieszyło się
ogromną popularnością odwiedziło również Gryfów Śląski. 17 lipca
M-GOK zaprosił mieszkańców na seans pod chmurką na boisku za budynkiem. Nielicznie zgromadzeni na wygodnych leżakach widzowie
obejrzeli film „Gotowi na wszystko. Exterminator”. Wdrożony reżim sanitarny zgodny z wytycznymi dla kin plenerowych pozwolił w bezpieczny
i profesjonalny sposób zrealizować wydarzenie.
Dziękujemy serdecznie za obecność, bezinteresowną pomoc i zabezpieczenie strażakom OSP Gryfów Śląski, a w szczególności Marii Dykowski z psem Robinem, Sławomirowi Cichuta oraz Arturowi Bocheńskiemu. Dziękujemy naszej wolontariuszce Magdalenie Włodarczyk,
Wilhelmowi Gałucha ze Straży Miejskiej oraz Janowi Kownackiemu.
A na ręce Prezesa OSP Krzysztofa Króla oraz Komendanta Komisariatu Policji Jarosława Rogólskiego składam podziękowania za nieustające
wspieranie naszych działań.
					 Anna Michalkiewicz

Młodzi artyści
w akcji
W przedostatnim tygodniu lipca przestrzeń przy M-GOK opanowali
młodzi artyści. Grupa młodzieży pracowała kreatywnie podczas Pleneru Artystycznego „Lato w kolorach”. Wydarzenie zostało zrealizowane
zgodnie z wytycznymi dotyczącymi funkcjonowania ośrodków kultury
w trakcie pandemii. Dopisała nam również piękna pogoda. Plener kreatywnie poprowadziła Beata Wolar – pedagog ze Szkoły Podstawowej
nr 1 w Gryfowie Śląskim, jednocześnie uzdolniona artystka. Mnogość
niestandardowych technik malarskich oraz nieskrępowana swoboda tworzenia w warunkach plenerowych były niepodważalną wartością dodaną
zajęć. Na zakończenie tygodniowego cyklu każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom oraz słodki upominek.
Na naszym profilu facebookowym możecie Państwo znaleźć galerie
zdjęć z każdego dnia pleneru. Prace są wyeksponowane i można je podziwiać w siedzibie M-GOK (I piętro) przy ul. Kolejowej 33a.
Na ręce pana Stanisława Fronca Firma „El-Stan” składamy serdeczne
podziękowania za nieodpłatne przekazanie materiałów (podkładów styropianowych oraz farb) niezbędnych do realizacji pleneru.
Dziękujemy za wspólnie spędzony, wakacyjny czas!
					 Anna Michalkiewicz
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Prawnik radzi
We wrześniowym numerze Kuriera
Gryfowskiego prawnik pani Bernadetta Baszak omawia temat odpraw
należnych przy zwolnieniach grupowych.

Zwolnienia grupowe,
kiedy pracownikom należą się odprawy?

Ogłoszona epidemia koronawirusa spowodowała liczne utrudnienia
w sferze pracowniczej, gospodarczej. Wiele firm boryka się z problemami finansowymi, związanymi m.in. ze spadkiem zleceń. W tej sytuacji
przedsiębiorcy, aby zmniejszyć koszty prowadzonego przedsiębiorstwa
zdecydowali się na redukcję zatrudnienia w drodze likwidacji stanowisk
pracy. Jeśli jesteśmy zatrudnieni u pracodawcy, która zatrudnia więcej
niż 20 osób, to wówczas zastosowanie znaleźć może ustawa z 13 marca
2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Wskazana ustawa potocznie
zwana jest ustawą o zwolnieniach grupowych. Pracodawcy zatrudniający
mniej niż 20 osób nie maja obowiązku stosowania tej ustawy. Ustawa ma
zastosowanie tylko do osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę,
bez względu na jej rodzaj tzn. nie ma znaczenia czy jest to umowa zawarta
na czas określony czy nieokreślony.
Wskazana powyżej ustawa definiuje zwolnienie grupowe od ilości
zwalnianych pracowników, a więc będzie to sytuacja, w której pracodawca w okresie 30 dni zwalnia: 10 osób, jeżeli zatrudnia mniej niż 100 pracowników; 10% pracowników, jeżeli w przedsiębiorstwie zatrudnionych
jest przynajmniej 100 osób o nie więcej niż 300; 30 pracowników, jeżeli
w firmie pracuje przynajmniej 300 osób.
Oprócz zwolnień grupowych ustawa przewiduje również wyjątek,
który dotyczy zwolnień indywidualnych, wyjątek ten przewidziany jest
w art. 10 wskazanej ustawy. Zgodnie z tym przepisem ustawa będzie
mieć zastosowanie nawet w przypadku zwolnienia jednego pracownika,
ale zwolnienie to, niezależnie czy jest to wypowiedzenie czy rozwiązanie
na mocy porozumienia stron, musi nastąpić wyłącznie z przyczyny niedotyczącej pracownika.
Pracownikom zwolnionym czy to grupowo czy to indywidualnie przysługuje w myśl art. 8 ustawy odprawa pieniężna w wysokości uzależnionej
od zakładowego stażu pracy u danego pracodawcy. Wysokość tej odprawy
wynosi:
- jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
- dwumiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,
- trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.
Odprawę pieniężną ustala się stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu
ekwiwalentu pieniężnego za urlop, przy czym wysokość odprawy nie może
przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę
obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy, czyli w 2020 roku nie
może przekroczyć kwoty 39 tys. zł.
Przykład:
W dniu 30 września 2020 roku rozwiąże się umowa pracownika za
mocy zwolnienia indywidualnego w trybie ustawy o zwolnieniach grupowych. Pracownik zatrudniony był u tego pracodawcy 7 lat i 3 miesiące.
Pracownik otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w kwocie 3 tys. zł,
a zatem jego odprawa wyniesie: 3 tys. zł x 2.
Pracodawca ma obowiązek wypłaty odprawy wraz z ostatnim wynagrodzeniem, a zatem w odniesieniu do naszego przykładu wypłata musi
nastąpić najpóźniej do 10 października. W przypadku zaś braku zapłaty,
powinniśmy na piśmie wezwać pracodawcę do zapłaty odprawy, wyznaczyć mu odpowiedni termin, a w przypadku bezskutecznego upływu terminu będziemy mogli wystąpić do sądu pracy z powództwem o zapłatę.
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Sandra poleca
Książka na październik
„Kiedy giną w Tobie twoje najgłębsze pragnienia i marzenia, giniesz ty i ostatnia iskra nadziei
gaśnie. W życiu możesz stracić wszystkie pieniądze,
część siebie czy nienarodzone dziecko, ale pragnień
i marzeń nie możesz stracić, bo wtedy usychasz ty
i nie ma już na nic nadziei.”
Marta Milda
SPLAMIONA JEGO ŻĄDZĄ
Czytacie powieści erotyczne i wydaje Wam się, że
nic was już w nich nie zdziwi? A może, podobnie jak ja
myślicie, że nie jest to gatunek dla Was? Bez względu
na to, do której grupy się zaliczacie, mam dziś dla Was
książkę, która zupełnie zmieni wasze postrzeganie tego
typu powieści... Ladies and Gentleman przed wami...
„Splamiona jego żądzą” – Marty Mildy.
On: młody, chłopak z Ukrainy, który przyjechał do Polski w poszukiwaniu lepszego życia. Tymczasem utknął jako nielegalny emigrant, pracujący w tartaku.
Ona: Piękna, inteligentna Bogini. Dojrzała kobieta z „wyższych sfer”.
Obiekt westchnień każdego mijającego ją mężczyzny.
Ale to nie koniec, bo jest jeszcze ktoś... Ten trzeci...
ON: pan i władca. Biznesmen. Właściciel wielu przedsiębiorstw, jeden
z najbogatszych Polaków i... mąż Bogini...
Kiedy Andrej kolejny raz przychodzi do pracy, ma mocne postanowienie,
by prosić właściciela firmy, o zmianę stanowiska i lepsze warunki. Nie spodziewa się nawet, że ten dzień na zawsze odmieni jego życie. Grzegorz zaintrygowany młodym pracownikiem, postanawia dać mu pracę we własnym
domu, gdzie chłopak poznaje żonę swojego szefa- Patrycję. Ambitny chłopak
wierzy, że los w końcu się do niego uśmiechnął, nie spodziewa się jednak, że
kładzenie tynków to najmniej istotny z jego nowych obowiązków...
Osobiście nie jestem fanką powieści erotycznych, gdyż uważam, że
większość z nich jest niestety przesadzona do tego stopnia, że stają się
wręcz komiczne. Jednak z twórczością Marty Mildy spotkałam się już przy
okazji jej debiutanckiej powieści „Dwanaście warunków Pani Prezes”, dlatego z ciekawością sięgnęłam po jej nową książkę i nie zawiodłam się.
Autorka ma bardzo ciekawe i moim zdaniem mądre podejście do gatunku, jakim jest powieść erotyczna. Jak na tego typu powieść przystało mamy
tutaj sporo scen erotycznych, jednak są one napisane ze swego rodzaju elegancją. Autorka buduje napięcie, tworzy atmosferę i podsyła czytelnikowi
kolejne „smaczki”, jednak wszystko to jest zrobione z zachowaniem pewnej
klasy, dzięki czemu całość powieści nas intryguje, a nie irytuje, jak to często
bywa w podobnych powieściach.
Osobiście bardzo podoba mi się pomysł na fabułę, który początkowo
wydawał mi się dość prosty i oczywisty, ale w rzeczywistości okazał się
bardzo oryginalny i sama nie spotkałam się z podobnymi wątkami.
Olbrzymi plus należy się autorce na kreację bohaterów, którzy są niezwykle charyzmatyczni. Każde z nich ma swój niepowtarzalny charakter.
Nie są to bezwolne lalki zainspirowane Gray’em. To postacie z krwi i kości- targane sprzecznymi emocjami, mające swoje historie, przeżycia, które
ukształtowały ich w określony sposób, borykające się z różnorakimi problemami i mierzące się z własnymi lękami i mimo ich „nienormatywnych”
relacji, bez problemu zaskarbiają sobie sympatię czytelnika.
Dodatkowym atutem, jakiego kompletnie nie spodziewałam się znaleźć, w tego typu lekturze jest... poczucie humoru autorki. Chwilami naprawdę płakałam ze śmiechu! I nie mam tu na myśli śmiechu z zażenowania, a świetnie skonstruowany i napisany komizm sytuacyjny.
„Splamiona jego żądzą” to coś znacznie więcej niż kolejny, miałki erotyk, jakich w ostatnich latach pojawiło się mnóstwo na półkach księgarni.
To pikantna, elektryzująca opowieść, przepełniona emocjami, skrajnymi
uczuciami, pełna namiętności, ale również bólu, tęsknoty i samotności,
ukazująca ludzkie bolączki i traumy. Zdecydowanie polecam zarówno zwolennikom gatunku, którzy chcą przeczytać coś zupełnie innego, jak również przeciwnikom powieści erotycznych, by przekonali się, że tego typu
powieść można napisać z fabułą, charakterem i klasą...
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Wieści ze Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina”

Miło nam poinformować, że Żłobek Miejski „Bajkowa Kraina”, funkcjonujący od września 2019 roku w naszej gminie, został wyróżniony
w kategorii „Żłobek Roku 2020” podczas III Ogólnopolskiej Konferencji
„Żłobki i Kluby Dziecięce 2020, bo jakie początki takie będzie wszystko”,
organizowanej przez I Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych.
Podczas Konferencji 17 września w Pułtusku, objętej honorowym patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Rzecznika
Praw Dziecka rozstrzygnięto ogólnopolski konkurs „Żłobek Roku 2020”
zwycięzcą został Żłobek w Suwałkach. Nasza „Bajkowa Kraina” znalazła
się na liście 26 (w tym 8 z województwa dolnośląskiego) wyróżnionych
żłobków spośród wszystkich zgłoszeń z całej Polski, a było ich ponad
90. Żłobki były oceniane w wielu aspektach m.in. program adaptacyjny
dla dzieci rozpoczynających uczęszczanie do żłobka, program dydaktyczno–wychowawczy, współpraca z rodzicami, współpraca z jednostkami
gminnymi, uczestnictwo żłobka w życiu gminy, pozyskiwanie środków
zewnętrznych, kreatywność, innowacyjność i zaangażowanie kadry żłobka, innowacyjne pomysły realizowane w żłobku oraz wyposażenie sal,
zaplecze kuchenne i warunki sanitarne żłobka. Otrzymana nominacja
jest dla nas pracowników żłobka ogromnym wyróżnieniem i docenieniem
naszej pracy. Wyróżnienie dodaje nam skrzydeł i radości, że zmierzamy
w dobrym kierunku.
Nie spoczywamy na laurach, działamy dalej i miło nam poinformować o kolejnych sukcesach. W konkursie ofert „Inicjatywa Lokalna 2020”
ogłoszonym w sierpniu przez Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski, projekt Rady Rodziców naszego żłobka otrzymał dofinansowanie zajęć ogólnorozwojowych dla naszych żłobkowiczów. Dzięki otrzymanym środkom w wysokości 1.500 zł nasze dzieci będą uczestniczyć w okresie od
października do grudnia w zajęciach ogólnorozwojowych prowadzonych
przez specjalistę w tej dziedzinie Natalię Weidner - Gabinet Integracji
Sensorycznej „SENSI” z Lubania.
Żłobek „Bajkowa Kraina” przystąpił we wrześniu do Ogólnopolskiego
Projektu Edukacyjnego "Wyzwania Teodora". Projekt „Wyzwania Teodora” to sposób na przekazanie dzieciom, czasem prostych, ale bardzo
ważnych umiejętności i wartości. A wszystko za sprawą z pozoru zwykłego bociana. Teodor chce, aby dzieci zdobyły siedem sprawności, które uważa za najbardziej przydatne, dlatego wyznaczy siedem zadań do
wykonania. Będą one związane ze sportem, przygotowywaniem posiłku,
okazywaniem pomocy, wyrażaniem emocji i uczuć, dbaniem o przyrodę,
ale również znajdzie się coś dla małych artystów. Kto podejmie wyzwanie
i poradzi sobie z zadaniem otrzyma odznakę, a gdy zbierze wszystkie,
zostanie nagrodzony dyplomem profesora Teodora. Na placówki biorące
udział w projekcie czeka certyfikat miejsca sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi dziecka.
Nowy rok szkolny w żłobku rozpoczęliśmy pracowicie. Do żłobka
uczęszcza 40 dzieci najmłodszy żłobkowicz ma 6 miesięcy. Lista rezerwowa chętnych do uczęszczania do żłobka ciągle się powiększa, na ten
moment na miejsce w żłobku czeka 14 dzieci. Jest nam niezmiernie miło,
że nasz żłobek jest rozpoznawalny i cieszy się dobrą opinią wśród naszej
społeczności lokalnej, ale również w ościennych powiatach. Zapraszamy
do śledzenia wszelkich nowinek z życia żłobka na Facebooku Żłobek
Miejski Bajkowa Kraina w Gryfowie Śląskim.
Dyrektor Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim
Anna Zawisza-Paliwoda

III Niepodległościowy Bieg Gryfitów

Stowarzyszenie Aktywny Gryfów Cross Gryfitów po raz trzeci
zaangażuje się w organizację obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Gryfowie. Już dziś zaprasza na Niepodległościowy Cross
Gryfitów. Odbędzie się symboliczny bieg i rajd rowerowy wokół Jeziora
Złotnickiego. Uczestnicy otrzymają pamiątkowy gadżet, udział będzie
bezpłatny. Organizatorzy zastrzegają, że organizacja wydarzenia zależna jest od aktualnej sytuacji epidemicznej i idących za nią obostrzeń.
Szczegółowe informacje o wydarzeniu wkrótce pojawią się na Facebooku stowarzyszenia www.fb.com/crossgryfitow
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Podziel się z nami swoją pasją

Jedyny taki szewc, czyli zaskakująca metamorfoza buta
Z Pawłem Kulińskim rozmawiają Małgorzata Szczepańska i
Marzena Wojciechowska

W Gryfowie nie ma szewca, taką opinię
usłyszałyśmy ostatnio na spotkaniu dotyczącym tworzenia strategii miasta. Na zwróconą
uwagę, że przecież jest, odpowiedziano, że
tak, owszem, ale nie ma w Gryfowie zakładu.
Może i nie ma, ale za to przyjedzie pod dom,
odbierze buty i zwróci naprawione. Zatem dementujemy informację, o tym że w Gryfowie
nie ma szewca. Jest szewc i to jaki!
„Metamorfozy niektórych butów zaskakują nawet mnie” – z rozbrajającą szczerością mówi Paweł Kuliński – szewc, który aktualnie robi furorę
we Lwówku Śląskim i w Gryfowie Śląskim. Rozbrajający i szczery – taki
właśnie jest Paweł. Łamie wszystkie stereotypy dotyczące tego rzemiosła – nie dotyczy go szewski poniedziałek ani też jak szewc nie klnie.
„To wręcz niemożliwe. W szoku jestem”, „ Zacne”, „Jest Pan cudotwórcą”
lub „ Mistrzuniu” – oto kilka komentarzy na profilu Pawła na FB. Paweł
pracuje z pasją – podkreślają to zgodnie klienci.
Pawle, jak to się stało, że zająłeś się metamorfozami butów, bo celowo nie nazywam tego tylko naprawianiem obuwia?
Mój tata prowadził warsztat szewski na ulicy Wojska Polskiego w Gryfowie. Kiedy zachorował i znalazł się w szpitalu, obserwowałem przez
okno klientów, którzy odchodzili od drzwi warsztatu. Zaproponowałem
tacie, że ja mu te buty od ludzi pozbieram, a on naprawi je kiedy wróci
do domu. Tato udzielił mi kilku wskazówek przez telefon, przeszedłem
krótki kurs. Byłem wówczas w takim momencie w życiu, że pomyślałem
„Czemu nie spróbować?”. Przy nadzorze taty, metodą prób i błędów, zacząłem naprawiać buty.
Wsparcie taty to bardzo dużo, ale nie mogłeś pójść do jakiejś szkoły,
na jakiś kurs?
Tego rzemiosła można nauczyć się tylko terminując u doświadczonego
szewca. Nie ma kursów ani szkół dla szewców.
To nie brzmi dobrze, kiedy okazuje się, że rzemieślnik, dzięki
któremu nie wyrzucamy, lecz naprawiamy obuwie nie ma możliwości
kształcenia. Zdajesz sobie sprawę, że stałeś się twarzą proekologicznych, przyjaznych środowisku działań? Wpisujesz się w filozofię dbania o planetę.
Uważam, że buty lepiej naprawić niż wyrzucać, bo to się też naprawdę
opłaca. Dbałość o planetę jak najbardziej, ale należy też dbać o własny
portfel.
No właśnie, ile kosztuje usługa takiej spektakularnej przemiany
buta?
40 zł sklejenie. Kiedy klient mówi mi, że to drogo, bo buty kosztowały
80 zł, to mówię, że jak ja mu naprawię, to już raczej do mnie więcej z tym
problemem nie wróci, a jeżeli nawet wróci, to z chęcią poprawię. Metamorfozy kosztują od 80 zł, cena zależy od wielu czynników, ale ludzie
mówią, że są zadowoleni, bo to są ich ulubione buty. No i jeszcze dodatkowo działamy proekologicznie.
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Z twojego bardzo fajnie prowadzonego konta na FB wiemy, że zajmujesz się nie tylko butami.
Tak. Naprawiam torebki, płaszcze, kurtki, walizki… nawet łańcuch
w rowerze.
Czyli działasz tak naprawdę na styku trzech obszarów: szewc,
kaletnik, krawiec? Do tego nauczyłeś się tego sam.
Tak. Od małego lubiłem wszystko naprawiać.
Pawle, życzymy ci powodzenia i trzymamy kciuki, ale szkoda, że
Twój warsztat, który właściwie mógłby nazywać się salonem metamorfoz, mieści się tylko we Lwówku.
Obsługuję też klientów z Gryfowa. Jadę do pracy, to zabieram zamówienie i odwożę również pod drzwi.
Gryfowianie mają takim razie lepiej. Bardzo dziękujemy za poświęcenie nam czasu.

Pies dopadł Twoje buty? Chcesz je uratować? Prześlij zdjęcie w dowolny sposób, zadzwoń lub przynieś buty do zakładu, a postaram się jakoś
pomóc. W tym wypadku potrzebne były skórzane łaty w podobnym kolorze. Naprawiaj nie wyrzucaj

Solidne buty wymagają solidnej podeszwy. Przed tą parą, kolejne kilometry na wymagających trasach. Praca pochłonęła cały dzień, ale jej efekt
wystarczy na lata
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Promujemy
czytelnictwo w plenerze

Jeśli chodzi o promocję czytelnictwa wśród dzieci, to jest to dla nas priorytet i nie poddajemy się tak łatwo, nawet wirusowi SARS-COV 2. Skoro
u nas nie ma warunków aby bezpiecznie przyjąć dzieci, my wybieramy się
do nich. Nasza pani bibliotekarka Jola Kuczyńska 23 września odwiedziła
grupę Stokrotki w Przedszkolu, gdzie zorganizowała: „Jesienne spotkanie
z jeżykiem”. Dzieci uczestniczyły w pogadance o jesieni, zwyczajach jeży,
wysłuchały wiersza Hanny Zdzitowickiej „Jeż” oraz opowiadania „Mieszkanie jeża”, miały też okazję obejrzeć wiele książek z biblioteki o tych uroczych,
kolczastych zwierzątkach. Kolejnego dnia pani Jola przeprowadziła jesienne
zajęcia dla grup: „Jeżyki”, „Motylki” i „Tygryski”. U tych ostatnich tematem
były „Dary jesieni”, a czytano bajkę „Wiewiórki, które nie chciały się dzielić”.
Jest to przezabawna historia o tym, że prawdziwe szczęście można odnaleźć
tylko dzieląc je z innymi. Zajęcia czytelnicze przeprowadzono na świeżym
powietrzu, w jesiennej scenerii przygotowanej przez prowadzącą bibliotekarkę. Zapraszamy dzieci do biblioteki po piękne książeczki nie tylko o wiewiórkach i jeżykach, obecnie mamy dużo nowości.
M.
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Odwiedziny u Franciszka
Wpadliśmy do Popielówka, odwiedzić naszego kolegę z Towarzystwa
Miłośników Gryfowa Śląskiego pana Franciszka Jezierskiego. W tym
znanym już w całej Polsce sanatorium nasz kolega leczy swoje dolegliwości. Franek gdzie tylko może reklamuje nasze miasteczko, a zwłaszcza jego bogatą historię. Można było spotkać go często na gryfowskim
rynku, gdzie objaśniał zdezorientowanym turystom, którzy znaleźli się
w Gryfowie Śląskim, dzieje naszego grodu. Przybyłym polecał naszego
„Hejnalistę Gryfowskiego” jak i wydawane przez nas przewodniki oraz
pocztówki i pamiątki. Nawet przebywając w sanatorium w Popielówku, rozpowiada o naszym mieście wśród kuracjuszy dzieląc się swoimi
prywatnymi egzemplarzami „Hejnalisty”. Nic więc dziwnego że odwiedzając Franka wzięliśmy parę numerów z sobą. Franek jest prawdziwym
lokalnym patriotą, rodowitym gryfowianinem od dziecka zakochanym
w dziejach Gryfowa Śląskiego. Jest też weteranem wszystkich Towarzystw Miłośników Gryfowa, które powstawały i upadały na przestrzeni
tych czterdziestu lat w naszym mieście. Z nami aktywnie działa już od
11 lat i jest podporą naszego obecnego TMG. Z powodu coronavirusa
musieliśmy dostosować się do obowiązujących w sanatorium przepisów,
więc rozmawialiśmy przez bramę i w maseczkach. Życzymy tobie Franku
szybkiego powrotu do zdrowia, gdyż historia Gryfowa toczy się dalej,
a bez ciebie ani rusz.
Koleżanki i koledzy z Towarzystwa Miłośników Gryfowa Śląskiego

O rycerzu,
co go „Katzhaus” zwali

Jeszcze w 1861 roku w granicach gminy wsi Krzewie Wielkie, leżały grunty rolne wraz zabudowaniami folwarcznymi. Folwark ów należał
do panów na zamku Gryf, lecz przez pewien czas był siedzibą rycerza
o dziwnym nazwisku czy też przezwisku - „Katzhaus”.
Przezwisko przylgnęła do niego, gdyż rycerz miał alergię na koty.
Gdy zachodził do chałup swoich podanych już na progu krzyczał – „Kot
z domu!” czyli „Die Katze aus dem Hause!”. Z połączeń tych dwóch wyrazów, powstało więc jego nazwisko – „Katzhaus”. Rycerz Katzhaus jak
przystało na rycerza ciężkozbrojnego w tamtych czasach, trudnił się rabunkami na drogach. Nie gardził też wymuszeniami drobnych opłat od
ludzi z sąsiednich wiosek. Nieważne było czy byli to bogacze czy też biedni zjadacze chleba. Wobec należnych podatków jak mawiał – „Wszyscy są
równi”. Miarka jego okrucieństw się przebrała i za swoje haniebne czyny
pewnego wieczora otrzymał należną zapłatę. W lesie zwanym „Bukowym
Lasem”, który otaczał w średniowieczu zbocza Krzewia Wielkiego, rycerz Katzhaus wpadł w zasadzkę. Grupa zakapturzonych mścicieli napadła na niego i po krótkiej walce rycerz Katzhaus został zabity. Zabójcy w
szale walki obcięli też jego rycerską głowę. Ciało rycerza, mściciele oparli
w nocy o bramę folwarku, nie zapominając o głowie, którą umieszczono
na jego kolanach. Jeszcze i dzisiaj w noc świętojańską w Krzewiu Wielkim można spotkać bezgłowego rycerza, jadącego przez wieś na czarnym
rumaku i w czarnej zbroi. Wtedy to miejscowi mówią – „To rycerz Katzhaus wraca do swojej siedziby”. Jednak przed bramami dawnego folwarku
jego postać nagle się rozpływa i znika w powietrzu.
TMG

Zmarł nasz kolega Zbigniew Bagrij

Zagubione krawaty
Krawaty zgubione, znalezione, porzucone są pieczołowicie zbierane i
zawieszane w altance gastronomicznej w naszym miasteczku. Jest to jedno
z wielu kultowych miejsc w Gryfowie Śląskim, gdzie można usiąść i spokojnie napić się piwa oraz podyskutować o przyszłości, która niewątpliwie
nadejdzie. Jak widać na załączonych zdjęciach krawaty są w różnych kolorach, jednak uprzedzając rozmaitych „stukaczy” nie ma tam koloru tęczy.
Jest to więc miejsce politycznie neutralne. Kto odgadnie, gdzie znajduje
się owa altanka gastronomiczna z kolorowymi krawatami, otrzyma od Towarzystwa Miłośników Gryfowa Śląskiego nagrodę, jest to nasza świeżo
wydana publikacja „Przewodnik po tajemnicach kaplicy Schaffgotschów”
TMG

Ponieśliśmy jako Towarzystwo Miłośników Gryfowa Śląskiego
stratę niepowetowaną. Zbyszek zawsze życzliwy, uśmiechnięty i pełen optymizmu działał w naszym Towarzystwie. Po prostu pewnego
dnia On, urodzony w Lubaniu, a mieszkający w Uboczu, przyszedł
do nas na spotkanie i został z nami kilka lat. Był człowiekiem, który lubił historię naszych małych ojczyzn, historię Dolnego Śląska
jak i historię dotyczącą II wojny światowej. Miał swój wielki wkład
w organizację naszych gawęd historycznych oraz projektów w trakcie
Kwisonaliów. Zawsze mogliśmy na niego liczyć. Wiek 57 lat to nie
jest wiek na umieranie. Jest nam smutno, jest nam żal. Nie tak miało
być…Żegnaj Zbyszku.
Towarzystwo Miłośników Gryfowa Śląskiego
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Retro wiadomości z Proszówki

Wieś Proszówka leżąca obok Gryfowa Śląskiego swego czasu była
słynna nie tylko ze znajdujących się na jej terenie ruin zamku „Gryf ”.
Działał tutaj prężnie klub piłkarski, który odnosił sukcesy w rozgrywkach B – klasy. Zdjęcie udostępnił pan Marek Baszak, a przedstawia ono
drużynę, która 24 października w 1982 roku pokonała Lubomierz aż 5 :1.
Dzisiaj na środku boiska tego wspaniałego onegdaj klubu stoi duży maszt
energetyczny. Jak głosi miejscowa legenda – jest to zemsta za przegrany
mecz, kiedy to Proszówka pokonała reprezentację Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej z Jeleniej Góry. Na zdjęciu rozpoznajemy wielu piłkarzy
pochodzących z Gryfowa Śląskiego – Tadeusza Jarnickiego i późniejszego burmistrza Gryfowa pana Czesława Wojtkuna, stojący obok niego po
lewej stronie to pan Marek Baszak.
Klęczą do lewej strony Tadeusz Jarnicki – Gryfów, Piotr Mizioł –
Gryfów, Henryk Rutkowski „Ciapek” – Proszówka, Zbigniew Mielańczuk – Wieża. Jeszcze raz składam podziękowania panu Markowi Baszakowi za udostępnienie zdjęć.
Jan Wysopal TMG

Jesienne wystawy

Sukcesy śpiewaków z Rząsin

5 września w Nowogrodźcu zorganizowano I Dolnośląskie Spotkania z Tradycją.
Założeniem regulaminowym konkursu było przedstawienie tradycyjnych pieśni i obrzędów. W konkursie uczestniczyli
śpiewacy z Rząsin. Zespół „Rząsinianki”
zaprezentował dwie pieśni i zdobył zaszczytne III miejsce w kategorii zespołów
śpiewaczych.
Z kolei nagrodę w kategorii wykonawców młodzieżowych zdobył zespół „Rozmarynek”. Nagrodę otrzymał także solista
Marian Pukacki, którego jury postanowiło rekomendować jako reprezentanta województwa dolnośląskiego do udziału w 55.
Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym w 2021 roku.
Serdecznie dziękujemy Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu
w Nowogrodźcu za zorganizowanie i spotkania, pomimo trudnej sytuacji
i obostrzeń związanych z pandemią.
Teresa Cierlik

15 października w galerii Biblioteki Publicznej kończy się wystawa
„Jelenia Góra Jeleniogórzanie 2020”, a już 23 wieszamy kolejną wystawę.

Malarstwo Joanny Małoszczyk
Od 23 października w galerii
Biblioteki Publicznej będzie można oglądać wystawę malarstwa
Joanny Małoszczyk. Naszej rodzimej artystki, utalentowanej
malarki, rysowniczki i poetki
przedstawiać nikomu nie trzeba,
dodam tylko, że prace są kolorowe
i pogodne, rozpogodzą i osłodzą
Państwu z łatwością nadchodzące
szare i pochmurne dni. 23 października w sieci ukaże się filmik
promujący wystawę. Zapraszamy.

Teatry uliczne wystawa plenerowa

Niezwykłą wystawę plenerową autorstwa dra Jacka Kardasiewicza
„Teatry uliczne” będą mogli Państwo podziwiać od ok. drugiego tygodnia listopada. Jej instalacja zależna jest od pogody, szczególnie nie lubi
ona deszczu podczas montowania, a zawieszona będzie na gryfowskich
płotach, w którym miejscu powiadomimy Państwa na naszym fanpejdżu
i stronie internetowej Biblioteki. W planie mamy także nakręcenie materiału filmowego promującego wydarzenie. Obserwujcie nas w sieci.
O autorze:
Jacek Kardasiewicz dr inż. – absolwent Politechniki Warszawskiej, na
której doktoryzował się w 1988 roku. Jest autorem i współautorem programów wspomagających projektowanie (CAD-CAM), w tym nagradza-

nych na targach systemów
SPTech i ArchiDraw. Zajmował się projektowaniem
rozproszonego mikroprocesorowego systemu sterowania IBPL oraz produkcją sterowników i innych
urządzeń
wchodzących
w skład tego systemu. W
latach 1970-1977 wyczynowo uprawiał lekkoatletykę – był między innymi
mistrzem i rekordzistą
polski juniorów. Jego pasją
pozazawodową jest fotografia, którą zajmuje się
od wielu lat. Uczestniczył
w kilku wystawach zbiorowych, miał także wystawę
indywidualną (2019). Jest
Przewodniczącym
Jeleniogórskiego Towarzystwa
Fotograficznego. Od 2018
roku mieszka w Jeleniej Górze.
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Wszystko co najpiękniejsze
Kilka lat temu usłyszałam zdanie, które zapadło mi w pamięć - „nie ma
nic piękniejszego, niż widok dzieci idących rano do szkoły”.
W tym roku, naznaczonym lockdownem, oraz trwającą jeszcze ciągle
walką z niewidzialnym wrogiem, to zdanie nabiera szczególnego znaczenia. Po kilku miesiącach zdalnych lekcji, wielu uczniów zatęskniło za stacjonarną nauką. Od pierwszego września dzieci wróciły do szkół, jednak
przy zachowaniu obostrzeń i rygorystycznych wymogów sanitarnych.
Tęsknimy za normalnością, chociaż wiele osób wypiera i bagatelizuje temat koronawirusa. Na szczęście nie wszyscy lekceważą zagrożenie,
widząc ilu ludzi dotknęła ta choroba, ilu rodzinom covid zabrał kogoś bliskiego. Pandemia odcisnęła piętno na życiu społecznym, oraz na gospodarce. Niektóre branże na początku wprowadzonego stanu epidemii, dość
ostro wyhamowały, a teraz powoli ruszają, w wielu przypadkach, z pomocą
rządowego wsparcia. U nas też nastąpiła zmiana. Rada Powiatu Lwóweckiego obraduje zdalnie i tak naprawdę nie wiemy jak długo jeszcze potrwa
taka forma pracy. Nie jest to sytuacja komfortowa, ale trzeba wypełniać
statutowe obowiązki i na bieżąco rozwiązywać problemy Mieszkańców.
Niedawno minęła jedna trzecia pięcioletniej kadencji samorządu terytorialnego. Dwadzieścia miesięcy, to dostatecznie długi czas, aby zrobić
małe podsumowanie. Od początku kadencji Rady Powiatu Lwóweckiego, złożyłam interpelacje, wnioski i zapytania w dziewiętnastu sprawach.
Do Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski, złożyłam wnioski i zapytania w dziesięciu sprawach. Ponadto zwróciłam się w jedenastu sprawach
bezpośrednio do różnych urzędów i instytucji. Było też kilka interwencji
w indywidualnych sprawach mieszkańców.
Z wniosków złożonych w R.P, których wykonanie jest rozpoczęte, lub
wkrótce się rozpocznie, to między innymi: 1/ zrealizowany zakup tomografu komputer. przez Powiatowe Centrum Zdrowia w Lwówku Śl., dla
lwóweckiego szpitala. Szczególna uwaga jest skierowana na potrzeby szpitala w Gryfowie Śląskim.
Na bieżąco są realizowane zadania miękkie, a w planie jest poważna inwestycja wymiany pokrycia dachowego budynku C (z inicjatywy Starosty
Lwóweckiego)
2/ planowany na lata 20/21 remont ulicy powiatowej W. Polskiego w Gryfowie, z dofinansowaniem ze środków Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Gminy Gryfów.
3/ częściowy remont w 2020 r. drogi wojewódzk. nr 364 (z Gryfowa do
Lwówka).
Zrealizowane zadania z wniosków składanych w Gminie Gryfów Śląski,
to: - naprawa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Uczniowska-Jeleniogórska-Lwowska, połączona z wymianą lamp,
- przebudowa kanału telekomunikacyjnego w pasie Drogi Krajowej nr 30,
naprzeciwko Osiedla Lwowska-Jeleniogórska-Uczniowska.
Wiele spraw jest w toku i o ostatecznych wynikach poinformuję pod
koniec kadencji. Należy dodać, że nie wszystkie wnioski udaje się załatwić
od ręki, po jednym wystąpieniu. Niektóre muszą poczekać, a część zostaje
załatwiona odmownie. Ale nie można się zniechęcać, bo mandat wyborczy
zobowiązuje nas do tego, aby nie ustawać w dążeniu do rozwiązywania
problemów Mieszkańców.
Helena Okulowska
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Jelenia Góra i Jeleniogórzanie 2020
Sukces gryfowianina w konkursie
Na jeleniogórskim Placu Ratuszowym przed Biurem Wystaw Artystycznych odbyła się uroczystość wręczenia nagród w 24. edycji konkursu fotograficznego „Jelenia Góra i Jeleniogórzanie 2020". Wcześniej jury oceniło 115 zdjęć
27 autorów. Po raz pierwszy w długiej historii konkurs, wymyślony w 1997 roku
przez sekretarza Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego Tadeusza Biłozora, wykroczył tematycznie poza granice Jeleniej Góry. Wśród konkursowych
prac były zdjęcia z Kotliny Jeleniogórskiej, Karkonoszy i Gór Izerskich.
Jury w składzie: przewodniczący Waldemar Grzelak, Janusz Moniatowicz,
Jerzy Zając, Radosław Pelisiak i sekretarz Andrzej Woźniak podjęło decyzję o nieprzyznawaniu I, II i III nagrody, w zamian przyznano 7 wyróżnień.
Uhonorowani zostali Szymon Bialic, Emilia Kraus, Lechosław Pustowaruk,
Paweł Rubaj (Gryfów Śląski), Klaudia Ryniak i Jarosław Słoczyński. Specjalną nagrodę w kategorii „Portret", którą ufundowała i wręczyła prof. Barbara Markiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego, odebrał Gilbert Zasoński.
Nagrody wręczyli zastępca prezydenta Jeleniej Góry Janusz łyczko i prezes
JTF dr Jacek Kardasiewicz. Do pokonkursowej wystawy w BWA, czynnej do
16 września jury zakwalifikowało 29 wielkoformatowych zdjęć 17 autorów.

Jelenia Góra w Gryfowie

Dzięki uprzejmości doktora Jacka Kardasiewicza, prezesa JTF,
25 września wystawa zawitała do Gryfowa Śląskiego. Ze względu na
panujące obostrzenia sanitarne, zamiast tradycyjnego wernisażu organizatorzy zdecydowali się
na wirtualny, z którego
nagranie
umieszczono
w sieci na stronie internetowej i fanpejdżu Biblioteki Publicznej na FB.
Krótki film promocyjny,
na którym organizatorzy
zaprosili do odwiedzenia
wystawy, a doktor Kardasiewicz opowiedział o idei
konkursu i planach jego
rozwoju, powstał dzięki
uprzejmości studia filmowego Mariusza Dragana.
Kto jeszcze nie widział
wystawy zapraszamy do
15 października!
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