


Drużyna z Gryfowa w napięciu obserwuje skuteczność interwencji bramkarza K. Szczerbickiego w konkursie rzutów karnych.

Gryfowscy i bogatyńscy cykliści.

Zespół Gryfowianie z nagrodą.
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Anna Koszak (trzecia od lewej) na meczu Grecja-Czechy.

Wernisaż wystawy Marzeny Staliś „Miniatury”.

Fot. Martyna Buchowska (więcej na stronie 7).
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Oliwa Majchrowska wykonała m.in. walca i etiudę.

Wydarzyło się...

Poznaj miasto moje
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ZSET w Rakowicach Wielkich doczekał się 
Orlika, którego uroczyste otwarcie miało miejsce 1 
czerwca. Szczerze gratulujemy mając po cichu na-
dzieję, że podobną okoliczność świętować będziemy 
w bliżej nieokreślonej przyszłości, obok któregoś 
budynku ZSOiZ w Gryfowie. Niezwykle klima-
tycznemu wydarzeniu w Rakowicach towarzyszył 
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Powiatu 
Lwóweckiego. 

W brawurowo poprowadzonym przez Ada-
ma Dymitrocę turnieju, udział wzięło ponad stu 
zawodników  z Czech, Ukrainy i Francji. Polskę 
reprezentowały grupy ze szkół rakowickiej i gry-
fowskiej oraz zespół strażaków. Gryfowska drużyna 
w składzie: Krzysztof Szczerbicki, Damian Pich, 
Piotr Lewandowski, Erwin Krok, Mateusz Bia-
łoń, Karol Kondracki, Krzysztof Kusiakiewicz                                                                                                                         
okazała się największą niespodzianką pierwszego 
dnia turnieju. Zawodnicy pokonali ekipę z Rako-
wic oraz, co było sporym zaskoczeniem, Czechów, 
którzy uważani byli za faworytów spotkania. Tym 
samym zagwarantowali sobie udział w niedzielnym 
półfinale. Potem było już nieco gorzej. Przegrane 
mecze z drużyną strażaków oraz Ukraińcami spo-
wodowały ostatecznie miejsce tuż za podium, co 
należy uznać jednak za wynik całkiem niezły. Gry-

1 czerwca w galerii ECKI odbył się wernisaż wystawy rysunku Marzeny Staliś pt. „Miniatury”. 
Wydarzenie uświetnił występ Oliwii Majchrowskiej uczennicy szóstej klasy gryfowskiej Szkoły Pod-
stawowej oraz V klasy Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lubaniu, która uraczyła zebranych 
piękną grą na gitarze klasycznej.

Tych z Państwa, którzy nie mogli uczestniczyć w otwarciu wystawy, zapraszamy serdecznie do 
jej obejrzenia w godzinach pracy biblioteki. Zapraszamy też do obejrzenia fotorelacji oraz katalogu 
wystawy na stronie biblioteki – www.biblioteka.gryfow.info.

Pierwszy raz od powstania naszego Gryfow-
skiego Towarzystwa Cyklistycznego, wzięliśmy 
udział w „Święcie cyklistów” zorganizowanym  
i promowanym przez portal „polskanarowery.
pl”. Trochę obawialiśmy się o frekwencję, gdyż 
telewizyjne prognozy pogody nie brzmiały opty-
mistycznie, jednak gdy rano tradycyjnie zjawiliśmy 
się na naszym gryfowskim ryneczku, czekała na 
nas już sympatyczna grupa rowerzystów z Boga-
tyni. Chciałbym im jeszcze raz podziękować, gdyż 
wprowadzili w naszą wycieczkę pogodny humor  
i koloryt, który dodawał uroku naszej grupie. Rangę 
święta podnieśli zagraniczni uczestnicy wycieczki, 
pan Marek z Czech i pan Reinhard z Niemiec.

Tradycyjnie o godzinie 10.00 wyruszyliśmy 
z rynku naszego miasteczka, które w tym roku 
obchodzi swoją 770-letnią rocznicę nadania praw 
miejskich. W Uboczu skręciliśmy do Olesznej 
Podgórskiej. W Olesznej zaczęły się schody. Dro-
ga została zamknięta z powodu odbywającego 
się rajdu samochodowego. Bocznymi, polnymi 
drogami dojechaliśmy do Lubomierza. Tutaj cze-
kał już na nas niezawodny Stanisław z żoną Ire-
ną, którzy poprowadzili nas dalej. Zahaczyliśmy 
jeszcze o wystawę habitów w byłym klasztorze  
i po przedarciu się przez oznaczoną trasę rajdu sa-
mochodowego, pojechaliśmy w kierunku Pławnej. 
Obecnie to wioska z wieloma atrakcjami. Znajduje 
się tutaj galeria, Zamek Legend Śląskich i nowo 
powstałe Muzeum Przesiedleńców. Wjechaliśmy 
na ścieżkę rowerową położoną na byłym torowi-
sku i przez Mojesz dotarliśmy do celu naszej wy-
prawy – Szwajcarii Lwóweckiej. To malowniczo 
usytuowane skały z piaskowca i ulubione miejsce 
wagarowiczów z okolicznych szkół. Po zwiedzeniu 
tego miejsca pojechaliśmy na sesję zdjęciową na 
lwówecki rynek. Tam, korzystając z okazji, pani 
Irena zakupiła truskawki, mając cichą nadzieję, 
że po drodze nie zamienią się w kompot. Przez 
wieś Płóczki i malownicze Nagórze wróciliśmy 
do Olesznej Podgórskiej i przez Ubocze powró-
ciliśmy do Gryfowa Śląskiego. Naszą wycieczkę 
zakończyliśmy przed hotelem „Stacja nad Kwisą”, 
gdzie uczestnicy otrzymali za dobre sprawowanie 
symboliczne upominki w postaci dwóch okazjo-
nalnych publikacji wydanych przez Towarzystwo 
Miłośników Gryfowa: okazjonalny magazyn histo-
ryczny „Gryfowski Hejnalista” i katalog wystawy 
„Gryfów w starej fotografii”. Jeszcze raz wszystkim 
serdecznie dziękuję za mile spędzony czas. Niech 
rowerowa moc będzie z wami.

W niedzielę 13 maja w Warszawie na boiskach AWF-u odbył się finał Dziecięcej Eskorty McDonal-
d's. Miło nam poinformować, że gryfowianka Ania Koszak wywalczyła główną nagrodę i 12 czerwca 
wyprowadziła w meczu Grecja-Czechy we Wrocławiu reprezentanta Czech Tomáša Hübschmana (gra 
obecnie w klubie Szachtar Donieck) na boisko! Anię można było oglądać w TV. Żeby dostąpić tego 
zaszczytu, musiała wykazać się dużymi umiejętnościami piłkarskimi w ogólnopolskim programie 
„Dziecięca Eskorta McDonald’s”.  Pokonała ponad 25 tysięcy innych uczestników konkursu. Wcześniej 
Ania przebrnęła przez eliminacje we Wrocławiu. W nagrodę dostała zestaw kibica, czyli oficjalną piłkę 
mistrzostw Adidasa Tango 12, koszulkę piłkarską oraz grę komputerową FIFA 2012. W warszawskim 
finale także zaprezentowała się świetnie i w nagrodę otrzymała wieżę muzyczną, dwa bilety na mecze 
Euro 2012, no i przede wszystkim bezcenną możliwość eskorty. Serdecznie gratulujemy.

Międzynarodowy 
tygiel 

fowski zawodnik  – Krzysztof Szczerbicki uznany 
został za najlepszego bramkarza turnieju. Komisja 
doceniła niezwykle skuteczne interwencje Krzyśka, 
któremu serdecznie gratulujemy, bo to już kolejne 
jego trofeum. Pominąć nie można również profe-
sjonalnej obsługi sędziowskiej Arkadiusza Cichonia 
i Piotra Olejnika – nauczycieli ZSOiZ w Gryfowie 
Śląskim. Zwycięską drużyną okazała się ekipa z 
Ukrainy. To tyle, jeśli chodzi o mierzalne efekty tur-
nieju. Nie można jednak pominąć emocji, które ta 
świetnie zorganizowana impreza ze sobą niosła. Ten 
iście międzynarodowy tygiel to świetna okazja do 
wymiany doświadczeń, kształtowania u młodzieży 
postaw w duchu tolerancji. Nasi zawodnicy zdali ten 
egzamin znakomicie. Cel, jakim było zbudowanie 
wzajemnego zaufania, usunięcie uprzedzeń, pozna-
nie, co nas różni, a co nas łączy, został osiągnięty.

Jak pokazuje opracowanie na temat długofalo-
wych skutków wymiany młodzieży, około połowa 
uczestników wymiany ma silniejszą świadomość 
własnej tożsamości, a także wykazuje większe 
umiejętności społeczne i międzykulturowe. Warto 
więc organizować tego typu imprezy, byśmy mimo 
obecnych trudności, w przyszłości tworzyli napraw-
dę silną Europę.

Święto 
cyklistów

Miniatury

M.

EURO 2012: reprezentantka 
Gryfowa na meczu Grecja-Czechy

Z rowerowym pozdrowieniem Jan Wysopal
www.rowery.gryfow.pl

W niedzielę 27 maja zespół Gryfowianie wziął 
udział w „IV Festiwalu Piosenki Biesiadnej  
w Czerwieńsku” (woj. lubuskie).

Konkurs odbywał się w czterech kategoriach: 
Gmina Czerwieńsk, Instrumenty elektroniczne, 
Debiuty oraz Instrumenty żywe.

Nasz zespół wystąpił w kategorii Instrumen-
ty żywe i zajął drugie miejsce. Nagrodami były: 
pamiątkowy dyplom, statuetki oraz nagrody 
rzeczowe: lodówka turystyczna i najważniejsza – 
gratyfikacja pieniężna.

Śpiewaliśmy i graliśmy w najnowszym skła-
dzie: Katarzyna Szczerbicka, Emilia Drońska, 
Maria Szuman, Marzena Dubiel, Maria Bodak 
i Natalka Dziewit oraz kapela: Józef Zając, Kry-
styna Łabuz-Berbecka, Wiesław Dąbrowski, 

Zbigniew Cybulski, Zygmunt Bodak. Wrócili-
śmy późno, zmęczeni, ale warto było. Mieliśmy 
okazję zobaczyć i usłyszeć zespół folklorystyczny 
z naszych młodzieńczych lat „NOTOCO”.

Gryfowianie znów z nagrodą

Zygmunt Bodak

Red.

Oliwa Majchrowska wykonała m.in. walca i etiudę.
Red.
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Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 
im. Jana Pawła II to szkoła od lat ciesząca się zasłu-
żoną renomą, jako kuźnia talentów zawodowych. 
Ostatnim przykładem potwierdzającym tę ogólnie 
znana prawdę, był znaczący sukces dwojga uczniów 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Regionalnym Kon-
kursie Kulinarnym. Radosław Ostrouch z klasy III a 
(piekarz) oraz Jacek Prawdzin z klasy II b (kucharz), 
w towarzystwie Krystyny Chamier-Liszczyńskiej 
(cukiernik) z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu, 
stanowili zespół reprezentujący Cech Rzemiosł Róż-
nych i Małej Przedsiębiorczości w Lubaniu. Konkurs 
został zorganizowany przez Starostwo Powiatowe  
w Bolesławcu, bolesławiecki Cech Rzemiosł Róż-
nych i Małej Przedsiębiorczości oraz Zespół Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjr Henry-
ka Sucharskiego w Bolesławcu. To właśnie ta szkoła 
gościła pięć drużyn, uczestników zawodowej rywa-
lizacji, która miała na celu wyłonić najlepiej przygo-
towany zestaw potraw, dla adeptów następujących 
zawodów: kucharz, cukiernik i piekarz. Istotnym 
celem przedsięwzięcia była promocja wyżej wymie-
nionych zawodów, jak również upowszechnianie 
wzorców etyki zawodowej, rozwijanie umiejętności 

oraz wzbogacanie nauki o innowacyjne formy. To 
kontynuacja wyjątkowej promocji szkolnictwa zawo-
dowego. W ubiegłym roku podziwialiśmy fryzury,  
w tym roku przyszedł czas na pyszności stołu.

Zespoły robocze zostały wyłonione drogą losowa-
nia. Każda z drużyn składała się z jednego kucharza, 
cukiernika oraz piekarza. Poszczególne ekipy do za-
dań specjalnych przygotowały posiłek składający się 
z przystawki, dania głównego i deseru. A to wszystko 
w odpowiedniej aranżacji. Zestawy potraw zespoły 
wykonywały według własnego pomysłu i własnej 
inicjatywy. Werdykt komisji konkursowej został 
ogłoszony podczas Gali „Festiwalu Smaków”, która 
odbyła się w Teatrze Starym w Bolesławcu 31 maja 
br. Nasza ekipa zajęła II miejsce. Dodatkowo, 
obydwaj uczniowie gryfowskiego ZSOiZ – Radek 
i Jacek, zajęli w swoich kategoriach zawodowych, 
również II lokaty. Zespół ten przygotował atrakcyjny 
zestaw kulinarny – filet soute z ananasem i żurawiną 
z pieczonymi ziemniakami, zestaw surówek oraz tort 
okazyjny na „Dzień Matki” z kremem śmietanowym, 
truskawkami w galaretce, przyozdobiony różami  
z lukru plastycznego, jak również chałkę z kruszonką, 
rogala z makiem i sezamem oraz chleb okazjonalny 
na I Komunię Świętą. 

Od 2012 roku dłużnicy Zakładu Budżetowego 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gry-
fowie Śląskim, zalegający z płatnością czynszu za lo-
kale mieszkalne lub użytkowe mogą swoje zaległości 
odpracować. Od marca do maja br. skorzystało z tej 
szansy 8 osób. Świadczenie pracy polega głównie na 
sprzątaniu miasta. W ofercie są też inne prace, takie 
jak usługi transportowe, stolarskie, malarskie. Zachę-
camy do skorzystania z tej formy oddłużenia.

Na terenie naszej gminy, 3 sołectwa i miasto Gryfów 
Śl. są wyposażone w sieć kanalizacyjną podłączoną do 
oczyszczalni. Aktualnie sieć kanalizacyjna jest obsłu-
giwana przez 14 przepompowni ścieków. Utrzymanie  
i eksploatacja przepompowni stanowi największy 
koszt w całej eksploatacji sieci wod.-kan. Oprócz kosz-
tów niebędnych, wszyscy płacimy również za usuwa-
nie awarii spowodowanych nieprawidłowym korzy-
staniem przez mieszkańców z urządzeń sanitarnych 
w mieszkaniach, a mówiąc wprost – za wrzucanie do 
muszli odpadów, które nie rozpuszczają się w wodzie, 
a przeciwnie – pod jej wpływem mogą dodatkowo 
zwiększyć swoją objętość, jak np. pampersy, itp. Jeżeli 
taka blokada przejdzie przez wąski odpływ w domo-
wej instalacji i przez przyłącze do budynku, to z całą 
pewnością zatrzyma się na przepompowni. Blokują 
się wtedy pompy i często dochodzi do uszkodzenia 
silnika lub całego zestawu pompowego. Pracownicy 
oczyszczalni wyjeżdżają po kilka a nawet kilkadziesiąt 
razy w miesiącu w celu usunięcia zatorów.

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy jednym  
z bardziej awaryjnych był marzec 2011 roku. W okre-
sie od 2 do 30 marca ekipa oczyszczalni wyjeżdżała 
do awarii 38 razy. W analizowanym miesiącu wolne 

Czy Magda Gessler powinna już zacząć się bać?
Poza werdyktem komisji konkursowej, finalny 

efekt pracy wszystkich ekip, został poddany weryfi-
kacji w głosowaniu internetowym. Oddanie ponad 
1000 głosów zadecydowało o wygraniu drużyny gry-
fowsko-lubańskiej. Krystyna, Radek i Jacek serdecz-
nie dziękują wszystkim, którzy na nich głosowali.

Należy również dodać, że istotny wkład w przy-
gotowanie uczniów ZSOiZ wnieśli ich mistrzowie, 
uczący w ramach praktycznej nauki zawodu. Jacek 
Prawdzin zdobywa umiejętności cukiernicze pod 
okiem Mirosława Palbowa w Hotelu „Narcyz”  
w Świeradowie Zdroju, zaś Radosław Ostrouch 
kształtuje swój kunszt piekarski ucząc się tajników 
zawodu od Jerzego Horbacza, w Piekarni – Cukierni 
M&J Horbacz, w Gryfowie Śląskim.

Należałoby życzyć uczniom ZSOiZ w Gryfo-
wie Śląskim, ażeby w następnych latach zdobywali 
kolejne laury w ramach różnorakich konkursów 
zawodowych.

od blokad były tylko 3 przepompownie: 1) – główna  
– Za Kwisą, 2) – na Osiedlu Horyzont, 3) – przy ul. 
Wojska Polskiego. Pozostałe przepompownie zarów-
no w Gryfowie Śl., jak i w sołectwach, blokowały się od 
kilku do kilkunastu razy każda. Na załączonej fotogra-
fii widać wyraźnie skutki niefrasobliwego działania. 

Koszty usuwania zatorów, oraz naprawy uszko-
dzonych silników lub całych zestawów pompowych 
ponoszą wszyscy użytkownicy kanalizacji. Każda 
wrzucona nierozważnie rzecz przekłada się na kosz-
ty eksploatacji sieci, a te mają bezpośredni wpływ na 
cenę ścieków.

Pomyślmy o tym zanim wrzucimy do muszli co-
kolwiek; obierki z kuchni, resztki pokarmów, kawałki 
styropianu, pampersy, ścierki, czy nawet cienkie synte-
tyczne pieluszki, które nie rozpuszczają się w wodzie. 
Nie wszystko można uregulować przepisami prawa. 
W nowoczesnym społeczeństwie musi wzrastać 
świadomość i w tym artykule, w tej kontretnej sprawie  
o taką postawę do wszystkich mieszkańców bardzo 
gorąco apelujemy.

Cena niefrasobliwości w sieci

PODZIĘKOWANIE
Pragnę złożyć podziękowanie panu 

Mariuszowi Baszczowskiemu za pomoc  
w pracach stolarskich wykonanych na stadio-
nie miejskim w Gryfowie Śląskim w ramach 
przygotowań obiektu, razem z pracownikami 
ZBGKiM, do Igrzysk Samorządowych, które 
odbyły się 26 maja. Serdecznie dziękuję.

Zadłużenia czynszowe 
można odpracować

Dyrektor ZBGKiM Helena Okulowska

Dyrektor ZBGKiM Helena Okulowska

APELUJEMY DO WSZYSTKICH 
MIESZKAŃCÓW O ROZWAGĘ.

Helena Okulowska

M.
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Jeszcze nie przebrzmiały ostatnie słowa wypowie-
dziane przez prelegentów na sesji popularno-nauko-
wej, zorganizowanej z okazji 770-lecia Gryfowa Ślą-
skiego, a już wkrótce będziemy mieli kolejna okazję 
do poznawania tajników historii regionalnej.

W sobotę 23 czerwca o godzinie 10.00  
w siedzibie Europejskiego Centrum Kulturalno-
Informacyjnego w Gryfowie Śląskim odbędzie 
się, przygotowana przez Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju ZSOiZ „Homo Viator” przy współ-
pracy z Biblioteką Publiczną sesja pod hasłem 
„Twój region – twoja historia”. Patronat nad nią 
sprawuje Starosta Powiatu Lwóweckiego Józef 
Stanisław Mrówka. Będziemy gościć szacowne 
grono historyków i popularyzatorów dziejów 
regionalnych. Dr Joanna Nowosielska-Sobel 
(Instytut Historii Uniwersytetu Wrocławskiego), 
wraz z mężem doktorem Grzegorzem Sobelem 

(Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu – Gabi-
net Śląsko-Łużycki) będą mówić o życiu codzien-
nym mieszkańców naszego regionu w minionych 
epokach, dr Łukasz Tekiela (Łużyckie Centrum 
Rozwoju w Lubaniu) przedstawi historię najważ-
niejszych świątyń Powiatu Lwóweckiego, w po-
dobnym „klimacie” zaprezentuje swój wywód na 
temat XIX-wiecznej architektury Górnych Łużyc 
Andrzej Wilk – historyk sztuki z Wrocławia. 
Grono miejscowych popularyzatorów historii 
reprezentować będzie pan Jan Wysopal, który 
zaprezentuje wkład Towarzystwa Miłośników 
Gryfowa w upowszechnianie tzw. „historii bli-
skiej” związanej ze zjawiskiem małej ojczyzny. 

Zapraszamy wszystkich, którym bliska jest 
wiedza o przeszłości naszego najbliższego oto-
czenia.

Dla tych, którzy chcą 
wiedzieć więcej

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju ZSOiZ Ho-
mo-Viator w Gryfowie Śląskim ogłasza otwarty 
konkurs fotograficzny „Historia bliższa okiem 
obiektywu”. Jego celem jest odkrywanie i reje-
strowanie znanych i nieznanych świadectw mate-
rialnych przeszłości powiatu lwóweckiego. Zbliża-
jący się okres wakacyjny jest znakomitą okazją do 
poznawania naszej – regionalnej historii. 

Patronat medialny nad przedsięwzię-
ciem sprawują: Kurier Gryfowski oraz  
ZSOiZ im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim  
(www.zsoiz.gryfow.pl).

To właśnie na niej można znaleźć szczegóło-
we założenia programowo-organizacyjne kon-
kursu. Prace fotograficzne można przesyłać do 
3 września 2012 roku. Również w tym miesiącu 
nastąpi podsumowanie i rozdanie nagród.

Zachowaj 
dla potomnych 

pamięć o historii 
naszej małej ojczyzny

17 maja w Oddziale Dziecięco-Młodzieżowym 
Biblioteki Publicznej w Gryfowie odbyły się zajęcia 
czytelniczo-plastyczne w których uczestniczyła 
klasa I a SP w Gryfowie (opiekun Agnieszka Pu-
chalska).

Spotkanie z racji dużej frekwencji odbyło się 
w galerii. Uczestnicy zagrali w grę „Poznajmy się", 
wykonywali wiosenne drzewo imion oraz odczy-
tywali ze specjalnej księgi znaczenie i pochodzenie 
swoich imion. Następnym punktem programu było 
przejście do biblioteki dziecięcej, w której odbyło 
się uroczyste pasowanie na czytelnika. Dzieci wy-
słuchały również wiersza pt. „W naszej bibliotece”, 
odgadywały zagadki o książkach i o bibliotece oraz 
złożyły przysięgę o szanowaniu książek i obowiąz-
kach czytelnika. Na zakończenie każdy uczestnik 
otrzymał słodki upominek.

Olka, Julka, Wojtek...
skąd pochodzi i co oznacza moje imię?

OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Gryfowie 

Śląskim informuje, że 20 czerwca (środa) 
w godzinach 10.00-12.00 w siedzibie 
Urzędu Gminy i Miasta pełnić będzie 
dyżur Dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy – Dorota Piotrowska-Maślanka.

Serdecznie zapraszam w imieniu pani 
dyrektor.

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej w Gryfowie Śląskim informuje, że  
14 czerwca o godzinie 16.00 odbyło się spotka-
nie Grupy Wsparcia dla Rodziców. W ramach 
spotkania zostały przeprowadzone konsultacje 
indywidualne, warsztaty wsparcia emocjo-
nalnego dla rodziców oraz wykład na temat 
„Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży”. 
Osoby, które nie są zapisane a chciałyby uczest-
niczyć w Grupie Wsparcia, prosimy o kontakt 
pod nr telefonu 75 78-13-268.

Jolanta Kuczyńska

Grupa wsparcia
Olgierd Poniźnik

Red.
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26 maja w Gryfowie Śląskim na stadionie 
miejskim odbyły się XX Jubileuszowe Samorzą-
dowe Igrzyska Sportowe Związku Gmin „Kwisa”. 
Uczestniczyły w niej następujące samorządy: 
Leśna, Lubań Gmina, Lubań Miasto, Lubomierz, 
Olszyna, Osiecznica, Siekierczyn i Gryfów Śląski. 
Przed Igrzyskami wycofał się Mirsk i Nowogro-
dziec. Igrzyska otworzył barwny, piękny i duży 

korowód startujących zespołów. Ponieważ jedną 
z konkurencji był „wystrój drużyny”, wszyscy 
bardzo poważnie i profesjonalnie podeszli do 
tego zadania. Uważam, że w 20-letniej historii 
Igrzysk Samorządowych był to najpiękniejszy 
korowód. Bezapelacyjnie tę konkurencję wy-
grała Leśna, która prezentowała „Rosję”, drugi 
był Lubań Miasto – „Czechy” i trzeci Lubomierz 

– „Grecja”. Przed Igrzyskami każdy zespół wylo-
sował nazwę państwa – uczestnika Euro 2012 r. 
Drugą konkurencję – „strzał do pustej bramki” 
wygrał Lubomierz, drugi był Siekierczyn, a trze-
cia Osiecznica. Kolejną konkurencją było „malo-
wanie Orłów Górskiego” - pierwsze miejsce zajął 
Lubomierz, a pozostałe zespoły - równorzędne 
drugie miejsca. Czwartą konkurencją był „tunel 
piłkarski” - pierwsze miejsce zajął Lubań Gmina, 
drugie Lubań Miasto a trzecie Gryfów Śląski. 
Piątą konkurencją było „żonglowanie piłką” – 
pierwsze miejsce zajęła nasza gryfowska para za-
wodników – Renata Adamska i Dariusz Wilczyń-

ski, drugie miejsce – Lubań Miasto  
i trzecie – Olszyna. Szóstą konkurencją 
był „wyrzut z autu” – i tę konkurencję 
wygrał Gryfów Śląski – reprezentowali 
nas – Renata Misiak i Grzegorz Bielak, 
drugie miejsce Olszyna – a trzecie 
pozostałe zespoły, które nie wrzuciły 
do kosza ani jednej piłki. Jedną z naja-
trakcyjniejszych była konkurencja pod 
nazwą – „król strzelców”. Osobiście 
każdy z burmistrzów i wójtów musiał 
umieścić z 11 metrów piłkę w otworze 
zabudowanej bramki. Jedynym, który 
celnie strzelił był burmistrz Olszyny – 
Leszek Leśko, którego drużyna w ten 
sposób wygrała tę konkurencję. Pozo-
stałe drużyny zdobyły drugie miejsca. 
Ósmą konkurencją, która trwała przez 
cały czas Igrzysk był turniej piłkarski. 
W rezultacie rozgrywek pierwsze 
miejsce zajęła Olszyna – reprezen-
tująca Hiszpanię, drugie miejsce 
– Lubomierz reprezentujący Grecję,  
a trzecie – Siekierczyn reprezentujący 
Danię, który wygrał mecz o III miej-
sca z Gryfowem Śląskim – Polska. Czy 

taka będzie kolejność na Euro 2012? Po tej kon-
kurencji w punktacji Igrzysk prowadziły zespoły 
Lubomierza i Gryfowa Śląskiego. Ostatnią, dzie-
wiątą konkurencją było przeciaganie liny zwane 
„królową igrzysk”. Wygrał ją Lubań Miasto, drugi 
był Lubomierz a trzeci Lubań Gmina.

W punktacji generalnej Igrzysk zwyciężył 
Lubomierz – 100 pkt, drugie miejsce zajął Lubań 
Miasto i trzecie Olszyna. Kolejne miejsca poza 

Atrakcyjne działki
na sprzedaż

Gmina Gryfów Śląski pragnie zapropono-
wać ofertę sprzedaży kompleksu 6 działek 
budowlanych, przeznaczonych pod budow-
nictwo mieszkaniowe jednorodzinne o po-
wierzchni od 1088-1514 m2, w atrakcyjnych 
cenach. 

Działki położone są w miejscowości 
Krzewie Wielkie, w okolicach byłej szkoły,  
z malowniczym widokiem na znajdującą się 
poniżej wieś Krzewie Wlk. oraz Sudety.

Działki posiadają dostęp do drogi oraz 
infrastruktury technicznej.

Szczegółowe informacje zawarte są w wy-
kazach od nr 32-37, dostępnych na stronie 
www.gryfow.pl (w zakładce nieruchomości) 
oraz w pok. nr 6 UGiM Gryfów Śl.
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Na nasz konkurs zdjęcia nadesłali: Martyna Bu-
chowska oraz osoba posługująca się pseudonimem 
Ronin. Wybraliśmy fotografię przysłaną przez 
Martynę Buchowską (fot. na stronie 2). Gratulujemy 
i zachęcamy państwa do udziału w konkursie. 

Oczekujemy zdjęć, na których znajdą się:
• architektura Gryfowa (zabytki, budowle, cha-

rakterystyczne dla miasta detale architektoniczne),
• ludzie (mieszkańcy Gryfowa), • ciekawe miej-

sca, wydarzenia związane z naszym miastem,
• fotografie z przeszłości.
Konkurs adresowany jest nie tylko do miesz-

kańców naszej gminy. Zdjęcia może nadsyłać 
każdy, kto ma na to ochotę, pod warunkiem 
spełnienia powyższych założeń. Zdjęcia prosimy 
nadsyłać do 25 dnia każdego miesiąca na adres 
biblioteka.gryfow@gmail.com 

Poznaj miasto moje 
– konkurs dla mieszkańców

OGŁOSZENIE O WYKAZACH
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytko-

wanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę znajduje się na tablicy ogło-
szeń w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz na stronie internetowej  
www.gryfow.pl lub www.bip.gryfow.pl w zakładce nieruchomości. 

OGŁOSZENIE
Mieszkanie do wynajęcia, 75 m2, w no-

wym budownictwie na ul. Żeromskiego.  
3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc. Umeblowane.

Kontakt: 
519-819-008 (po południu)
511-112-409 (po południu)

podium zajęły zespoły: czwarte – Gryfów Śląski 
(1 pkt mniej od trzeciego miejsca), piąte – rów-
norzędnie Siekierczyn i Lubań Gmina, siódme 
Leśna i ósme Osiecznica.

Następne XXI Igrzyska organizować będzie 
Gmina Lubań.

Bardzo serdecznie dziękuję za pomoc w or-
ganizacji tej imprezy pani Annie Domino wraz 
z ekipą Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury 
za współorganizację i wsparcie logistyczne pani 
Małgorzacie Krakowskiej i pracownikom 
Przedszkola Miejskiego, za przygotowanie wyży-
wienia dla zawodników, paniom Helenie Oku-
lowskiej, Elżbiecie Bill, Eugenii Słodkowskiej 
i Annie Wronie oraz pracownikom Zakładu 
Budżetowego Gospodarski Komunalnej i Miesz-
kaniowej za wszystkie prace porządkowe i tech-
niczne, panu Krzysztofowi Królowi i strażakom 
z gryfowskiej OSP za ochronę i zabezpieczenie, 
pani Agnieszce Remez i kierowanej przez nią 
brygadzie z ZK Zaręba za odnowienie stadionu, 
panom: Andrzejowi Stecowi oraz Łukaszowi 
Jednorowskiemu z Nadleśnictwa Świeradów 
Zdrój za remont bieżni i poboczy, panu Wie-
sławowi Gierusowi – prezesowi ZUOK za nie-
odpłatne wywiezienie śmieci, panu Bartoszowi 
Cybulskiemu za koordynację prac remontowych 
i porządkowych na stadionie, panu Mariuszowi 
Barszczewskiemu za prace stolarskie, panom: 
Jerzemu Żmudzie i Markowi Twardochlebowi 
za prace spawalnicze, panu Jackowi Lewandow-
skiemu i Zarządowi GKS „Gryf ” za różnorod-
ną pomoc organizacyjną, panu Stanisławowi 
Wójcikowi za posadzenie kwiatów w klombach, 
panu Piotrowi Pichowi gospodarzowi stadionu 

za pomoc logistyczną. Dziękuję za działania or-
ganizacyjne pracownikom i stażystom Urzędu 
Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

Bardzo serdecznie dziękuję sponsorom za 
przekazanie różnych artykułów i przedmiotów 
niezbędnych do przygotowania i przeprowadze-
nia Igrzysk – panu Stanisławowi Sawczakowi  
i jego Rodzinnej Spółce, Stanisławowi Froncowi 
– „EL-STAN”, Grażynie i Romanowi Stana – 
„GRADIX” oraz Waldemarowi Reimannowi.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
w Gryfowie Śląskim ponawia ogłoszenie 
o wynajmie pomieszczeń. Przedmiotowe 
lokale znajdują się budynku M-GOK przy 
ul. Kolejowej 33a. 

Do wynajęcia pozostają trzy pomiesz-
czenia o powierzchni 100 m2, 20 m2 oraz 
30 m2. Wszelkich informacji o warunkach 
wynajmu udzielamy w siedzibie M-GOK  
w godzinach 8.00-16.00 oraz pod nr telefo-
nu 75 78-12-900.

Pomieszczenia 
do wynajęcia

Sekretarz Gminy Jerzy Andrzejczak

Gryfowska Kapela Podwórkowa. Od lewej stoją: Zbigniew Cybulski – bęben, Józef  
Zając – skrzypce-sax, Waldemar Wróbel – gitara, śpiew, Wiesław Dąbrowski – bajo-trąbka,  
Zygmunt Bodak – akordeon, śpiew, kierownik kapeli, Marian Szlak – śpiew, tara. 

Fo
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W majowym numerze Kuriera pojawił się 
artykuł o dewastacji drzew w Gryfowie Śląskim. 
Lekturze artykułu towarzyszyły mi skrajne uczu-
cia. Z jednej strony byłem zadowolony, że społe-
czeństwo reaguje na tego typu akty wandalizmu, 
a z drugiej po raz kolejny zasmucił mnie fakt, 
że ludzie odpowiedzialni za wydawanie decyzji 
wobec drzew, jak i sami wykonawcy, o drzewach 
nie mają pojęcia i coraz bardziej utwierdzam się 
w poglądzie, że chęci do uzupełnienia wiedzy też 
nie mają.

Pracuję w organizacji pozarządowej, gdzie 
staram się chronić drzewa (głównie te w zadrze-
wieniach przydrożnych) od niepotrzebnej 
wycinki czy dewastacyjnych zabiegów takich, 
jak te widoczne na zdjęciach w ww artykule. 
Z wykształcenia jestem leśnikiem, więc wiem, 
jak drzewo reaguje na tego typu cięcia. Ale 
nawet laik, kierując się zdrowym rozsądkiem, 
śmiało może stwierdzić, że ogłowione drzewo 
zostało zniszczone i oszpecone.

Drzewa, poza oczywistymi zaletami 
takimi, jak pochłanianie dwutlenku węgla  
i produkcja tlenu (jedno duże drzewo może 
zapewnić tlen dla jednej osoby, a człowiek 
jeszcze nie potrafi produkować tlenu i praw-
dopodobnie jeszcze przez długi czas takiej 
możliwości mieć nie będzie), mają wiele in-
nych bardzo istotnych zalet. Pochłaniają z po-
wietrza zanieczyszczenia gazowe i przechwy-
tują pyły, w tym metale ciężkie. Obecność 
drzew w otoczeniu ulic i dróg może obniżyć 
zanieczyszczenie powietrza nawet o 60%. 
Drzewa i krzewy mogą redukować hałas i jego 
odczuwanie nawet o połowę. Są barierami, 
które rozpraszają i pochłaniają część energii 
akustycznej przez to łagodzą gwałtowność 
dźwięków, co zmniejsza dokuczliwość hałasu. 
W upalne dni drzewa działają jak klimaty-
zatory. W ciągu godziny dojrzały klon może 
wyparować nawet ponad 250 litrów wody.  
W ten sposób chłodzi otoczenie i bardzo 
często właśnie w ten sposób chroni budynki 
i ulice od nadmiernego nagrzewania się. 
Naukowcy udowodnili, że obecność drzew 
wpływa bardzo korzystnie na zachowania lu-
dzi. W swoich badaniach wykazali, że tereny 
zielone w mieście obniżają liczbę przestępstw 
a wszyscy wiemy, z czym kojarzą się nam sza-
re bezdrzewne blokowiska. Drzewa działają 
odprężająco i dają wytchnienie od ostrych  
i nienaturalnych kształtów, jakie mają bu-
dynki. Wielkie korporacje sadzą drzewa 
wokół biur i tworzą parki właśnie dlatego, że 
pracownicy mający bliski kontakt z naturą 
są bardziej produktywni. Inny zespół na-
ukowców wykazał, że chorzy leżący w pokoju 
szpitalnym z widokiem na drzewa i krzewy 
powracają do zdrowia nawet dwa razy szyb-
ciej niż Ci, którzy takich widoków nie mają.

To tylko garstka z całej masy zalet pły-
nących z drzew. Więc dlaczego drzewa się 
niszczy? W wielu przypadkach powody są 
absurdalne. Ale są też takie sytuacje, kiedy 

drzewem powinien zaopiekować się fachowiec. 
Aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom, 
suche gałęzie powinny być odcinane, a korona 
odpowiednio formowana. Tego zabiegu nie wol-
no odkładać, bo cięcia wykonane w odpowied-
nim czasie nie będą wymagały usuwania gałęzi 
o średnicy większej niż 5 cm, która uważana jest 
za granicę, poniżej której zabieg nie powoduje 
negatywnych konsekwencji. Jednak każde cięcie 
żywej części drzewa powoduje zaburzenia fizjolo-
giczne i zachwianie równowagi pomiędzy częścią 
nadziemną i podziemną drzewa. Z tego powodu 
trzeba zdawać sobie sprawę, że nadmierne cięcia 

W obronie drzew
powodują zaburzenia funkcji życiowych drze-
wa. Zbyt zredukowana korona nie jest w stanie 
wyprodukować wystarczająco dużo asymilatów, 
aby dostarczyć pożywienie dla całego drzewa  
a w szczególności systemu korzeniowego, który 
tworzy 50% całego drzewa. Zniszczone drzewa  
w Gryfowie teraz czeka już tylko powolna śmierć. 
Z pewnością wyrosną nowe pędy i liście, ale 
duża część systemu korzeniowego obumrze, bo 
drzewo nie jest w stanie siebie wykarmić. System 
ochronny drzewa jest znikomy, więc dużo łatwiej 
może zostać zaatakowane przez patogeny. Ktoś 
może powiedzieć, że pod drzewem będzie teraz 

bezpieczniej, bo nie ma suchych gałęzi, 
ale prawda jest taka, że gałęzie, które 
wyrosną będą stwarzały jeszcze większe 
zagrożenie, bo nie będą tak bardzo za-
kotwiczone w pniu jak te, które zostały 
usunięte. Dodatkowo korzenie, które do 
tej pory zapewniały stabilność właśnie 
umierają. 

Co w takim razie robić? Po pierwsze 
urząd gminy powinien dysponować pra-
cownikiem, który o drzewach ma pojęcie, 
żeby nie pozwolił na ich niszczenie. Jeżeli 
pojawiają się trudności w ustalaniu fak-
tycznego stanu drzewa urząd powinien się 
zgłosić do fachowca, czyli arborysty lub 
dendrologa, który wykona odpowiednią 
ekspertyzę i doradzi co z drzewem należy 
zrobić. Czasami zdarza się tak, że wyko-
nawca popełni błąd podczas prac, wtedy 
urzędowi sugeruję, żeby następnym ra-
zem nie podpisywał protokołu odbioru 
i dochodził swoich praw w ramach źle 
wykonanej pracy określonej w umowie. 
A kiedy już trzeba wyciąć drzewo – tylko 
w przypadkach kiedy jest to faktycznie 
konieczne, a nie kiedy niedoświadczonej 
osobie się tak wydaje! – należy żądać na-
sadzeń kompensacyjnych i skutecznie je 
egzekwować. 

Każdego mieszkańca zachęcam do 
troszczenia się o nasz krajobraz z wielo-
ma pięknymi drzewami nie tylko poprzez 
zwracanie uwagi na akty wandalizmu, ale 
też poprzez sadzenie drzew w akcjach 
społecznych. Może, wspólnoty mieszka-
niowe chcą zazielenić swoje otoczenie, 
albo uczniowie szkół chcą posadzić 
drzewa i się nimi opiekować? Można też 
sadzić drzewa, aby upamiętnić ważne 
wydarzenie. W sadzenie drzew warto też 
zaangażować lokalny biznes w roli spon-
sora. Bądźmy rzecznikami drzew wobec 
władz i sąsiadów. Uczmy się o drzewach, 
aby lepiej je chronić.

Na koniec proszę wykonawców pielę-
gnacji, aby pamiętali, że praca na drzewie 
jest jak jazda na koniu (drzewa też są 
żywymi organizmami), a nie jazda na 
martwym drewnianym koźle!

Listy do redakcji 

Kamil Witkoś
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                    UWAGA!!!
                             PORADY PRAWNE DLA ROLNIKÓW

                           Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej informuje,  
                        że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom  

                            dolnośląskich rolników, uruchomił 
                       bezpłatną pomoc prawną.
Udzielana jest ona poprzez bezpłatne

porady telefoniczne i konsultacje osobiste.
Porad udziela adwokat Łukasz Opaliński.

Adwokat przyjmuje w następujących dniach i godzinach:
Biuro Terenowe DIR w Uboczu, Ubocze 300, 
tel. 75 752-57-52, 510-190-777, 508-087-736 

– adwokat przyjmuje w każdą środę w godzinach 13.00-16.00

Już jest decyzja o dofinansowaniu 
transgranicznego projektu 

– Centrum Spotkań „Oaza zmysłów” 
dla Ogrodu Zoologicznego Bischofswerda

W ramach Programu Operacyjnego Współ-
pracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 – 
2013 zostanie dofinansowany projekt: Niemiec-
ko-polskie Centrum Spotkań i Informacji „Oaza 
zmysłów”. Wydatki w projekcie opiewają na sumę 
210.313,28 euro, z czego 178.766,30 euro pokryte 
zostanie ze środków UE. Przed paroma dniami 
przesłana została decyzja o dofinansowaniu. 

Po niemieckiej stronie rolę Partnera Wiodące-
go przejmuje Ogród Zoologiczny Bischofswerda 
wraz z podmiotem go reprezentującym Stowa-
rzyszeniem Pomoc Na Rzecz Osób Niepełno-
sprawnych T.z. a w charakterze partnera wystąpi 
miasto Bischofswerda. 

Po polskiej stronie za projekt odpowiada 
gmina Gryfów Śląski, w której imieniu działać 

TIERPARK BISCHOFSWERDA
(Ogród Zoologiczny Bischofswerda) 

Dziękujemy panu Stanisławowi Sawcza-
kowi za ufundowanie słodyczy na nagrody 
dla dzieci występujących podczas uroczystości 
770-lecia Gryfowa Śląskiego.

***
Serdecznie dziękujemy za podarowanie 

książek, wzbogacających księgozbiór zarówno 
biblioteki dziecięcej, jak i dla dorosłych, na-
szym wiernym czytelniczkom:

– paniom: Stanisławie Sołtys oraz Krysty-
nie Śmieszek.

– pani Beacie Kramarczyk dziękujemy za 
przekazanie czasopism i materiałów plastycz-
nych do zajęć z dziećmi.

będzie jej Ośrodek Pomocy Społecznej. Przy-
gotowania do projektu miały miejsce w trakcie 
spotkań partnerskich. Organizowane były one 
na przemian w Gryfowie Śląskim w dniach 
05.04. i 5.10.2011 r. oraz w Bischofswerdzie w 
dniach 13.05. i 25.10.2011 r. Aktualnie zatwier-
dzony wniosek o dofinansowanie został złożony  
w imieniu partnerów przez Partnera Wiodącego 
w zeszłym roku w Saksońskim Banku Odbudowy 
- Banku Wsparcia. 

Realizacja projektu będzie miała miejsce  
w okresie od dn. 1.04.2012 r. do dn. 30.06.2014 r. 
Grupę docelową projektu stanowią osoby niepeł-
nosprawne fizycznie i umysłowo, z problemami 
psychicznymi, ludzie chorzy i samotni, ale także 
zdrowe dzieci i dorośli.

Część inwestycyjną w projekcie stanowi bu-
dowa nowego Centrum Spotkań w Bischofswer-
dzie. Ma być ono punktem spotkań i kontaktów 
dla rozwijającego się niemiecko-polskiego part-
nerstwa, gdzie będą mogli się spotkać nasi pod-
opieczni i zainteresowani z obu krajów. Centrum 

Spotkań znajdować się będzie bezpośrednio  
w Ogrodzie Zoologicznym a zwierzęta stanowią 
istotny element tej koncepcji. Dzięki kontaktowi 
ze zwierzętami tworzy się szybko między uczest-
nikami więź oparta na zaufaniu. Są one ważnym 
pośrednikiem w relacji z dziećmi i osobami 
niepełnosprawnymi. Kontakt człowieka ze zwie-
rzęciem ułatwia zbliżenie się do ludzi, którzy bez 
tego mieliby trudności się otworzyć. 

W ramach projektu zaplanowane są liczne im-
prezy po obu stronach granicy. Pierwsza impreza 
odbędzie się w dn. 20.07.2012 r., jest nią wyciecz-
ka ze zwiedzaniem Zamku Książ w Wałbrzychu 
połączona z pobytem w stadninie koni.

Plan imprez sięga jednak znacznie poza ramy 
projektu i aktualnie obejmuje okres do 2019 r. 
Naszym celem jest stworzenie podstawy dla dłu-
gotrwałej współpracy, która pozwoli na wniesie-
nie więcej życia do naszych obu miast. O naszych 
zamierzeniach, wystawach i imprezach będziemy 
regularnie informować na tablicach informacyj-
nych, wystawowych, w ulotkach itd.

Towarzystwo Miłośników Gryfowa

PODZIĘKOWANIA

Pracownicy biblioteki

OGŁOSZENIE
 DROBNE

Mieszkanie do wynajęcia w Gryfowie. 
Dwupokojowe, na dłuższy okres czasu.

Kontakt: 725-807-019
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10 maja obchodziliśmy w naszym przedszko-
lu „Dzień Zdrowia”. Grupa „Kotki” przedstawiła 
inscenizację pt. „Czystość to zdrowie”. Dzieci 
dowiedziały się, że aby zdrowo żyć, należy dbać 
o higienę ciała oraz jamy ustnej.

Wszystkie przedszkolaki ubrane na sportowo 
złożyły przyrzeczenie uczestnicząc w grach i za-
bawach sportowych pod hasłem „Żyjmy zdrowo 
na sportowo”.

Na zakończenie uroczystości zaprezentowany 
został przez panów Marka Niebylskiego i Ro-
berta Skrzypka pokaz ratownictwa medyczne-
go, a także przekazane zostały dzieciom istotne 
informacje na temat trudnych sytuacji np. kiedy 
należy dzwonić po pogotowie, jakie są numery 
telefonów alarmowych. Dzieci z chęcią same 
próbowały na fantomie lekcji sztucznego oddy-
chania według instruktażu prowadzących.

Dzień pełen wrażeń minął w przyjaznej at-
mosferze, a dzieci zapamiętają go na długo.

Słowika trel
Na skraju lasu słowik śpiewał
Trel jego po lesie rozbrzmiewał
Solowy występ ptaki znały
Siedziały na drzewach – słuchały.

Silny wiatr drzewa rozkołysał
Słowika śpiew z szumem wymieszał
Inne ptaki też dołączyły
Ciekawą melodię stworzyły

Biało-czarna chmura płynęła
Groźną burzę zapowiadała
Błysk, grzmoty dominowały
Ptasie trele nie rozbrzmiewały.

W czasie majowego weekendu (1-6 maja) 
gryfickie trzydzieści siedem „Tarantul” gościło  
z wizytą w partnerskim mieście Gryfowie Śląskim. 
Kilkudniowy wypad w Góry Izerskie, jak podkreśliły 
opiekunki zespołu pani Jola i Agnieszka był bardzo 
udany i twórczy. Dzieciaki miały okazję, oprócz 
szlifowania swoich umiejętności w czasie warsztatów 
tanecznych prowadzonych przez pana Krzysztofa 
Skolimowskiego z Łodzi instruktora tańca współ-
czesnego i choreografa, także aktywnie wypoczywać 
poznając liczne atrakcje turystyczne m.in. Zamek 
Czocha (prezent otrzymany od burmistrza Gryfo-
wa pana Olgierda Poniźnika), Skalne Miasto, Park 
Miniatur, Wodospad Kamieńczyk, Szklarską Porębę  
i Chatę Walońską. W tym samym czasie mamy, które 
towarzyszyły zespołowi poznawały tajniki jogi oraz 
tai-chi oraz brały udział w spektaklu Teatru Naszego 
z Michałowic.

Gryfowianie 
wiersze piszą

Poniżej publikujemy wiersz nadesłany do 
redakcji napisany przez gryfowiankę, panią  
Danielę Gumieniak.

Tarantule z wizytą w Gryfowie 

Tarantule z wizytą w gryfowskim urzędzie, gdzie spotkały się z burmistrzem i sekretarzem gminy.Źródło: http://www.gdk-art.net/

Dzień zdrowia w przedszkolu

Monika Smykowska, Monika Głowacka
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Tarantule z wizytą w gryfowskim urzędzie, gdzie spotkały się z burmistrzem i sekretarzem gminy.

  OGŁOSZENIE
Kierownik budowy z uprawnienia-

mi do kierowania robotami budow-
lanymi bez ograniczeń w specjalno-
ści konstrukcyjno-budowlanej oraz 

dużym doświadczeniem zawodowym podejmie 
nadzór nad pracami przy budowie domków jed-
norodzinnych i innych obiektów.                            

Tel.: 697-932-875



W SP w Uboczu

12 KURIER GRYFOWSKI  CZERWIEC  2012      

Szkoła Przyjazna 
dla Sześciolatka 

Po fali sukcesów jakimi było przyjęcie Szkoły 
Podstawowej im. Władysława Stanisława Rey-
monta w Uboczu do elitarnego „Klubu Przodu-
jących Szkół w Polsce” oraz zwycięstwo w Ogól-
nopolskim Konkursie Ekologicznym „Szkoła  
z Energią” pora na kolejny. 

22 maja w Centrum Kultury Agora przy ul. 
Serbskiej we Wrocławiu z rąk wiceministra MEN 
Tadeusza Sławeckiego i dolnośląskiej kurator 
oświaty Beaty Pawłowicz, dyrektor szkoły Anna 
Pląskowska, przewodnicząca Rady Rodziców 
Renata Celuch i skarbnik Rady Rodziców  
Bogusława Łopąg, przyjęły gratulacje oraz tabli-
cę informującą o tym, że placówka otrzymała ty-
tuł ,,Szkoły Przyjaznej dla Sześciolatka”, która 
może być wizytówką szkoły.

Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława 
Reymonta w Uboczu zapewnia warunki umożli-
wiające wszechstronny rozwój ucznia twórczego, 
wrażliwego, samodzielnego i otwartego na proble-
my regionu, kraju i Europy. Każde dziecko może 
w spokoju i poczuciu bezpieczeństwa poznawać 
swoje prawa i obowiązki, uczyć się czym jest uczci-
wość, praca, wytrwałość i konsekwencja w dążeniu 
do  realizacji ambitnych celów. Misją szkoły jest 
hasło: ,,Moja szkoła – mój drugi dom’’

Funkcjonuje w niej 6 oddziałów klasowych i je-
den oddział przedszkolny, do którego przyjmowa-
ne są dzieci czteroletnie, pięcioletnie i sześciolatki. 
Dzieci chodzą do szkoły na jedną zmianę. Już od 
chwili przyjścia dzieci do oddziału przedszkol-
nego stają się one i ich rodzice integralną częścią 
społeczności szkolnej. Aktywnie uczestniczą  
w uroczystościach i imprezach szkolnych oraz 
włączają się w działania na rzecz środowi-
ska.  Opracowany został program adaptacyjny 
dla uczniów pierwszej  klasy, poprzez realizację 
którego dzieci mają możliwość nawiązywania 
satysfakcjonujących kontaktów z rówieśnikami, 
starszymi kolegami i dorosłymi. Prowadzone 
działania zapewniają  poczucie bezpieczeństwa, 
otwartości i szczerości. Pomagają  w eliminowaniu 
kompleksów i nieśmiałości, podejmują działania  
zmierzające do rozładować napięć wewnętrznych, 
umożliwiają  osiągnięcia satysfakcji i zadowolenia. 
Uświadamiają  dzieciom, że szkoła jest nie tylko 
miejscem do nauki, ale również do zabawy i spo-
tkań z ciekawymi ludźmi. W placówce dzieci czują 
się jak w domu. 

Budynek szkolny może z zewnątrz nie wy-
gląda imponująco, ale po przekroczeniu jego 
progów natychmiast każdy zmienia zdanie. Klasy 
są przestronne, kolorowe, przytulne, wyposażo-
ne w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Każdy  
z uczniów ma swoją szafkę, w której może zo-

stawić przybory, ćwiczenia, czy inne 
materiały, aby nie przeciążać plecaka. 
Piękna aula, czy sala zabaw i ćwiczeń 
zachęca dzieci do zajęć. Czyste, świeżo 
wymalowane korytarze i efektowny 
wystrój, zachęcają do miłego spędzania 
przerw w czasie niesprzyjającej pogody. 
Jedyną wadą jest brak sali gimnastycz-
nej, ale i tak uczniowie odnoszą wyso-
kie wyniki w sporcie. Kadra pedago-
giczna jest wysoko wykwalifikowana, 
ciepło nastawiona do ucznia. Panująca 
atmosfera sprzyja wszechstronnemu 
rozwojowi dziecka i osiąganiu bardzo 
dobrych wyników nauczania, o czym 
mogą świadczyć m. in. wysokie wyniki 
sprawdzianu uczniów klasy VI.

Dyrektor szkoły bardzo dziękuje 
wszystkim nauczycielom, rodzicom, 
władzom samorządowym, instytucjom 
oraz przyjaciołom szkoły za zaangażo-
wanie, wkład pracy, życzliwość, które 
przyczyniły się do sukcesów szkoły. 

Zapraszamy wszystkich chętnych 
do odwiedzenia tej małej, ale naszym 
zdaniem wyjątkowej szkoły!

23 kwietnia braliśmy udział w różnych akcjach niosących „ulgę” naszej Ziemi. Na początku odbyła 
się krótka inscenizacja na temat ratowania Ziemi, następnie Szkolny Konkurs Recytatorski poświęco-
ny przyrodzie i ekologii pt. „Nie pozwolimy, by opuściła nas energia”. W kategorii klas I-III pierwsze 
miejsce zajęła Aneta Kordalska, drugie Jolanta Gajdosz, trzecie miejsce Michał Juszkiewicz – wszy-
scy z klasy III. W kategorii klas IV- VI – pierwsze miejsce zajęła Agata Jeziorna z klasy IV, drugie 
Patrycja Koman – z kl.V, trzecie Aleksandra Trojanowska również z kl.V. Gratulujemy wszystkim 
laureatom i uczestnikom konkursu za przygotowanie wierszy związanych z tematyką dnia. Po kon-
kursie wszyscy wyruszyli w teren sprzątać wyznaczone tereny – przydrożne rowy i pobocza dróg  
w Uboczu. Na zakończenie odbyło się ognisko z pieczeniem kiełbasek. 

Nie wiemy jak długo jeszcze będzie docierać do nas – ludzi świadomość dbania o czystość naszego 
środowiska? Przez ile jeszcze lat będziemy znajdować wysypiska śmieci w rowach ? Wszystko to zależy 
tylko i wyłącznie od nas! Zastanówmy się zanim wyrzucimy butelkę po soku, pampersa, torebkę po 
chipsach, czy cały worek odpadków, bo niedługo będziemy mieszkać na wielkim śmietnisku!

Wszyscy uczniowie zastanawiali się nad problemem naszej planety i nad tym, co każdy z nas na co 
dzień może dla niej zrobić. Organizatorkami dnia była Alicja Celejowska i Danuta Woźniczko.

Szanujmy środowisko
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25 maja w bibliotece szkolnej otwarto wysta-
wę prac plastycznych uczennicy klasy 1c Anto-
niny Karnickiej. Młodą plastyczkę wyróżnia 
rónorodność pomysłów i szerokie spektrum sto-
sowanych technik. Obecni na wernisażu goście 
mogli podziwiać prace tworzone za pomocą farb, 
kredek, modeliny, masy solnej, papieru. Zachę-
camy Państwa do obejrzenia strony internetowej 
Tosi, na której prezentuje ona wszystkie swoje 
dzieła: https://sites.google.com/site/pomysly-
plastyczne/

Otwarcia wystawy dokonała wicedyrektor 
Agata Jankowiak, gośćmi spoza szkoły były m.in. 
instruktor pracowni plastycznej M-GOK Ma-
rzena Staliś i bibliotekarz Biblioteki Publicznej 
Jolanta Kuczyńska.

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękuję właścicielom firmy handlowo-usługowej „SPEC”: Waldemarowi 

Reimannowi i Tomaszowi Rosiakowi za zakup siatki na boisko do gry w piłkę siatkową 
dla Gimnazjum w Gryfowie Śląskim.

Wystawa 
prac Tosi

Dyrektor Gimnazjum Alicja Kownacka

W Gimnazjum

Ciepły, słoneczny maj więc oczywiście gorący 
klimat zapanował w bibliotece. Pierwszoklasi-
ści z SP w Uboczu doczekali się pasowania na 

Maj w filii w Uboczu

Joanna Czerwiec

W środę 6 czerwca grupa dziewcząt z gryfowskiego gimnazjum pod opieką pań Elżbiety Kilarskiej 
i Anity Ochockiej  odwiedziła dzieci w jeleniogórskim Domu Małego Dziecka. Spotkanie przebiegało 
w bardzo miłej atmosferze. Gimnazjalistki przygotowały zabawy ruchowe, kolorowe naklejanki, z któ-
rych powstały ciekawe prace plastyczne, śpiewały piosenki i czytały bajeczki trzymając wtulone malu-
chy na kolanach. Na koniec wszystkich poczęstowano domowym ciastem, upieczonym przez uczniów 
naszej szkoły. Spotkania z maluchami przebywającymi w Domu Małego Dziecka zawsze wywołują 
wiele emocji i zachęcają do kolejnych działań. W czasie rozmowy dyrektor placówki podziękowała za 
przyjazd, ciekawie zorganizowane zajęcia i przywiezione podarunki. Wspomniała o zaplanowanym 
wyjeździe wakacyjnym nad morze wszystkich wychowanków. Koszt wynosi 20 tys. zł. i obecnie są  
w trakcie poszukania sponsorów.

Składamy serdeczne podziękowania nauczycielom gimnazjum za wsparcie finansowe, rodzicom za 
upieczenie ciast oraz pani Jadwidze Kuczy za pomoc i zaangażowanie.

Wolontariusze w domu dziecka

czytelnika. 23 maja odbyła się uroczystość, na 
której złożyli ślubowanie, przyrzekając że będą 
szanować książki. Następnie zostali pasowani na 

czytelnika filii biblioteki w Uboczu. W nagrodę 
otrzymali dyplomy oraz kolorowe zakładki i słod-
ki upominek. Starsi koledzy – uczniowie IV-V 
klasy uczestniczyli w lekcji bibliotecznej, której 
tematem była „Budowa Książki”. Szóstoklasiści 
natomiast poznali „Historię Pisma” dzięki pre-
zentacji multimedialnej. Klub Seniora działający 
przy filii postanowił wybrać się poza obręb naszej 
miejscowości. Zwiedziliśmy Park Miniatur Za-
bytków Dolnego Śląska w Kowarach. Następnie 
sztolnie – czyli zabytkową kopalnię rudy uranu  
w tejże miejscowości. Na zakończenie udanej wy-
cieczki degustowaliśmy pyszne smażone pstrągi 
w zajeździe w Mysłakowicach. Panie po powrocie 
stwierdziły, że trafne jest powiedzenie „Cudze 
chwalicie swego nie znacie, sami nie wiecie co 
posiadacie”. Zobowiązały się nadal zwiedzać 
naszą najbliższą i najurokliwszą okolicę. 23 maja  
w bibliotece odbyły się obchody Dnia Matki. 
Koło biblioteczne przygotowało dla swoich mam 
oraz seniorek krótką część artystyczną urozma-
iconą wierszami i piosenkami. Mamy wspaniale 
się bawiły przy ciasteczku i kawie uczestnicząc  
w wesołych humorystycznych konkursach. Dzie-
ci oczywiście wręczyły własnoręcznie wykonane 
laurki oraz upominki. 

Kółko dziennikarskie przy Gimnazjum w Gryfowie Śl.
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7 maja w niedzielę odbyło się uroczyste 
spotkanie seniorów, pierwszych osób, które  
w przeszłości zainaugurowały spotkania w klubie 
we wsi Rząsiny.

Spotkanie z seniorami miało charakter 
wspomnieniowy pod tytułem „Jak za dawnych 
lat bywało”. Na początku, jak tradycja nakazuje, 
nastąpiło przywitanie przybyłych gości-seniorów 
szampanem oraz wierszem przeczytanym przez 
Jadwigę Miłan (autorem wiersza jest Henryk Ko-
ściukiewicz – prezentujemy go poniżej), który 
zachęcił do zabawy i ponownego przeżywania 
wspomnień z dawnych, młodzieńczych lat. 
Miłą chwilą dla uczestników był taniec w kręgu. 
Wspaniałe wspomnienia ożyły – więc będziemy 
razem nadal spotykać się w klubie, który na nowo 
pobudził nasze serca.

PODZIĘKOWANIA
Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania 

osobom, które przyczyniły się do zorganizo-
wanego po długich latach spotkania seniorów  
w Klubie w Rząsinach:
◆ Jerzemu Horbaczowi z Gryfowa Śląskiego,
◆ właścicielom sklepu „Spec” przy ulicy Grodz-
kiej w Gryfowie Śl.,
◆ Stanisławowi Czajewiczowi – sołtysowi wsi 
Rząsiny,
◆ Kościołowi Zielonoświątkowemu w Gryfowie,
◆ właścicielowi sklepu Graffiti – Jerzemu Wil-
czyńskiemu,
◆ Joannie Czerwiec za wypożyczenie naczyń 
stołowych,
◆ Ewie Gębarowskiej, właścicielce sklepu spo-
żywczego w Rząsinach,
◆ Jadwidze Miłan za pomoc w zorganizowaniu 
i realizacji uroczystego programu dla zebranych 
(konkursy, zabawy),
◆ Henrykowi Kościukiewiczowi za napisany 
wiersz.

Szczególne podziękowania składamy państwu 
Danucie i Markowi Leszczyńskim, mieszkań-
com Rząsin za podarowanie naczyń stołowych 
klubowi w Rząsinach.

Wieczór pełen wspomnień

Bardzo szybko płyną lata i czas szybko leci.
My się starzejemy, dorastają dzieci.
Też byliśmy dziećmi, ale dawno temu, wtedy nie brak było siły do zabawy każdemu.
Teraz patrząc w przeszłość nadchodzą wspomnienia, jak szybko czas leci nie do uwierzenia.
Teraz sił brakuje, szron już jest na głowie, czego wszystko tak szybko mija? – na to nikt nie odpowie.
Gdy wspominam tamte lata, aż trudno uwierzyć, 
ile przeżył każdy z nas w klubie wśród rząsińskiej młodzieży.
Dzisiaj się zmieniło, nadeszły inne czasy, mało kogo spotkać dziś jest z naszej klasy.
Każdy gdzieś wyjechał w rozmaite strony, jedna w stronę męża, drugi w stronę żony.
Nieraz jest przypadek, że się spotykamy - wtedy mówisz - kto Ty jesteś? Ooo! przecież my się znamy.
Dobrze powspominać stare dobre czasy, kto z kim siedział w ławce, a kto z kim grał w klasy.
Dziś szron okrył głowę to żaden przypadek, na pewno jesteś już babcią, a ja jestem dziadek.
Ale mimo tego dziś jesteśmy razem, bawmy się wesoło, zróbmy sobie koło, 
trochę pośpiewajmy i powspominajmy,by na nowo znów ożyło to co kiedyś było.

Jak za dawnych lat bywałoDorota Proracka, Jadwiga Miłan

Mieszkańcy Rząsin
Dorota Proracka

Henryk Kościukiewicz

19 maja, w Ludowym Wieczorze  
w Kromnowie w gminie Stara Ka-
mienica wystąpiły cztery zespoły 
folklorystyczne: Sołtysowe Gryfinki, 
Rybniczanki, Łużyczanki i Szklarki. Im-
preza odbyła się w Artystycznej Galerii 
Izerskiej pod przewodnictwem pana 
Adama Spolnika.

Projekt był współfinansowany  
w ramach działania 413 „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju „dla ma-
łych projektów, objętych PROW na lata 
2007-2013.

Gryfinki w projekcie

Teresa Polesiak
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My też mieliśmy swoje święto

Rodzinne Ogrody Działkowe 
„Sielanka” w Gryfowie Śląskim, 

ul. Floriańska zawiadamiają, 
że posiadają wolne działki ogrodowe. 

Chętnych prosimy o kontakt telefoniczny 

663-374-329

PODZIĘKOWANIA
Serdeczne podziękowania dla państwa  

Heleny i Jana Jagiełłów za odmalowanie figury 
Matki Boskiej oraz za pomalowanie i odnowie-
nie płotka wokół niej.

Z okazji Dnia Dziecka w bibliotece w Rzą-
sinach, a właściwie poza nią, spędziliśmy mile 
czas. Oprócz pieczenia kiełbasek na ognisku, 
które same rozpaliłyśmy (bo zabrakło męskiej 
ręki), rozegrałyśmy mecz siatkówki. Wspaniałą 
atrakcją okazała się zjeżdżalnia, tak samo zabawa 
w chowanego oraz wspinanie się na słupek. Żeby 
nie deszcz, na pewno bawilibyśmy się dłużej, bo 
później dołączyli do nas chłopcy, ale i tak nasze 
spotkanie było udane. Nie możemy się już docze-
kać następnego, na zakończenie roku szkolnego, 
bo pani Jadzia obiecała to nam jak będziemy 
grzeczni.

Jak co roku o tej samej porze, w bibliotece w Rząsinach odbył się Dzień Matki pod hasłem „Spor-
towy Dzień Mamusiek”. Dzieci z tej okazji przygotowały mamom laurki, wierszyki oraz bukieciki 
z polnych kwiatków. Kamila Kołcz z aktywu bibliotecznego upiekła przepyszne ciasto. Potem była 
herbatka, kawa i bardzo słodki poczęstunek, ale żeby zrzucić kalorie, mamy rozpoczęły zmagania 
z piłką, paletką, hula-hop, igłą itd. Nie zabrakło też innych konkurencji, w których mamy musiały 
wykazać się sprytem, pomysłem i umiejętnościami plastycznymi. Ponieważ otrzymały trochę czasu, 
aby odetchnąć od swoich dzieci, bawiły się wspaniale. Był też czas nawet na wspomnienia ze swoich 
szkolnych lat, jak to wtedy było fajnie i beztrosko. 

Na koniec zmagań sportowych jury, w którego skład wchodziły dzieci z aktywu, ogłosiło wyniki 
wszystkich konkursów. Największą ilość 36 punktów zdobyła Asia Miłan i to właśnie ona została „Miss 
Mamusiek 2012” otrzymując kluczyki do „wspaniałego samochodu”. II miejsce z 32 punktami – Kasia 
Jegierska, a III miejsce Marta Barańska. Reszta pań zmieściła się w pierwszej dziesiątce – gratuluję im 
tak wspaniałych wyników. Wszystkie panie otrzymały skromne nagrody. 

Biblioteka w Rząsinach dziękuje dzieciom za pomoc, mamom za liczne przybycie i zaprasza na 
kolejne spotkania.

Uczestniczki

Sportowe mamuśki

Sołtys Krzewia Wielkiego Anna Wieliczko

Jadwiga Miłan
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Słoneczna, wręcz śródziemnomorska aura, była 
godną oprawą kulminacyjnego momentu jubile-
uszu Gryfowa Śląskiego. W niedzielę 20 maja świę-
towaliśmy 770 rocznicę nadania naszemu miastu 
w 1242 roku przez księcia Bolesława Rogatkę praw 
miejskich. Gwoli prawdy, preludium do niedziel-
nych uroczystości stała się msza dziękczynna od-
prawiona w kościele parafialnym pod wezwaniem 
św. Jadwigi. Celebrował ją w intencji mieszkańców 
miasta i gminy ksiądz dziekan Krzysztof Kurzeja. 
Była ona również podziękowaniem Opatrzności 
za nieustanną opiekę nad miastem w blisko ośmio-
wiekowym okresie jego dziejów. W tym miejscu, 
nie od rzeczy należy dodać, że gryfowska świątynia 
obchodzić będzie 14 sierpnia swój wielki jubileusz. 
Tego dnia, w 1252 roku została ona konsekrowana 
przez biskupa wrocławskiego Tomasza I. Integralną 
częścią wkładu społeczności parafialnej w obcho-
dy święta miasta było rozpoczęcie tygodniowych 
misji świętych, w trakcie których nauki głosili re-
kolekcjoniści – ojcowie redemptoryści (o. Andrzej  
i o. Paweł). Nabożeństwo zakończyło się uroczy-
stym koncertem w wykonaniu zespołu muzyki 
dawnej z pobliskiego Świeradowa – „Rocal Fuzal”. 
Słuchacze, przy dźwiękach XIII-wiecznych pie-
śniach maryjnych, dali się bezwiednie przenieść  
w klimat średniowiecznej epoki. 

Niedziela była niezmiernie bogata w atrakcje. 
Wprowadzeniem, które przybliżyło gryfowianom 
dzieje ich grodu oraz pobliskich sołectw, była 
przedpołudniowa sesja popularno-naukowa. 
Licznie przybyli na nią mieszkańcy, władze samo-
rządowe, a także zaproszeni goście, wśród których 
znaleźli się m.in. poseł na sejm RP Małgorzata 
Sekuła-Szmajdzińska, władze zaprzyjaźnionych  
z Gryfowem Śląskim miast: Bischofswerdy, Raspe-
navy i Gryfic oraz starosta lwówecki Józef Stani-
sław Mrówka, mogli przysłuchiwać się wykładom 
prezentowanym przez troje historyków, a poświe-
conych różnorodnym aspektom dziejów ziemi 
gryfowskiej. Sesję otworzył burmistrz Olgierd 
Poniźnik, który w swoim wystąpieniu podkreślił 
potrzebę przybliżenia gryfowianom trudnych  
i skomplikowanych, ale przede wszystkim intere-
sujących wydarzeń związanych z historią naszej 
„małej ojczyzny”, a wpisanych w wielowiekowe 
dzieje ziemi śląskiej i Łużyc. Rozpoczynający sesję 
Mariusz Olczak z Archiwum Akt Nowych w War-
szawie, autor znanej monografii o historii Gryfowa i 
zamku „Gryf” do 1945 roku, przybliżył słuchaczom 
trudności, jakie piętrzą się przed badaczem gryfow-
skich dziejów w procesie analizy zachowanych źró-
deł. Historyk zaakcentował swoistą wyjątkowość 
naszego miasta. Uważa on, że Gryfów należy do 
grona nielicznych ośrodków miejskich na pograni-
czu śląsko-łużyckim, które posiadają bardzo dobrze 
zachowane archiwalia, przede wszystkim kroniki. 
Drugą, praktyczną cechą jest umiejscowienie zespo-
łów archiwalnych w jednym miejscu, w tym przy-

padku w Archiwum Państwowym w Jeleniej Górze. 
Dla historyka stanowi to trudny do przecenienia 
atut. Referent podkreślił również ograniczenia, któ-
re pojawiają się przed badaczami dziejów Gryfowa  
w zakresie analizy historiograficznej. Wynika to 
jego zdaniem, z braku najnowszych opracowań 
na temat przeszłości miasta. Warszawski historyk 
zdecydowanie podkreślił w swoim wywodzie spe-
cyficzną a zarazem naturalną symbiozę zachodzącą 
pomiędzy historią Gryfowa oraz pobliskiego zamku 
„Gryf” i jego właścicieli – rodem Schaffgotschów, 
stanowiącą o wyjątkowości tych trzech podmiotów. 
Na zakończenie swojego wystąpienia, Mariusz 
Olczak zaakcentował potrzebę opracowania kom-
pleksowej, pod względem warsztatu i faktografii 
monografii ziemi gryfowskiej. Uważa on że jest to 
wielkie wyzwanie dla młodych historyków. 

Doktor Joanna Nowosielska-Sobel z Instytutu 
Historii Uniwersytetu Wrocławskiego zaprezen-
towała drobny zakres swoich zainteresowań na-
ukowych dotyczący XIX-wiecznej obyczajowości 
mieszkańców Gryfowa i okolicznych wsi. Badaczka, 
specjalizująca się w historii Śląska i Wrocławia XIX 
i XX wieku, w bardzo ciekawy sposób ukazała, na 
tle przemian cywilizacyjnych epoki, kilka aspektów 
codziennych zachowań i postaw naszych poprzed-
ników, zamieszkujących miasto i okolice. Mieliśmy 
okazję poznać codzienne życie gryfowian, widzia-
nych przez pryzmat różnorakich działań przez nich 
podejmowanych, a związanych np. z urodzeniem 
dziecka czy też obchodzeniem świąt religijnych, 
jak również odwołujących się do sfery tradycji, 
zabobonów, a także magii. Słu-
chacze przenosząc się w bogaty 
świat wydarzeń, mieli możność 
„dotknięcia” z pozoru zwykłej, 
a zarazem frapującej codzien-
ności. Należy dodać, że pani dr. 
Joanna Nowosielska-Sobel jest 
naszą krajanką, byłą mieszkan-
ką Krzewia Wielkiego. 

Ostatnim, z grona uczest-
niczących w sesji historyków, 
był nauczyciel z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Za-
wodowych im. Jana Pawła II  
w Gryfowie Śląskim Mieczy-
sław Gnach. Przedstawił on 
problemy wynikające z prezen-
towania i upowszechniania dziejów regionalnych, 
opierając swoje przemyślenia na tle gryfowskiej 
historii. Zdefiniował zjawisko regionalizmu, sku-
piając się przede wszystkim na jego sferze socjolo-
gicznej, wyrażającej się w funkcjonowaniu wspól-
noty zwanej „małą ojczyzną”. Referent podkreślił  
w swoim wystąpieniu niezaprzeczalnie wielki wkład 
wielu pasjonatów historii w popularyzowaniu dzie-
jów Gryfowa Śląskiego i regionu. Na zakończenie 
sformułował siedem, podstawowych jego zdaniem 
założeń metodologiczno-organizacyjnych niezbęd-
nych do upowszechnienia historii lokalnej, a także 
promocji zewnętrznej ziemi gryfowskiej. Należy  
w tym miejscu poinformować naszych czytelników, 

że w oparciu o działalność edytorską Biblioteki 
Publicznej w Gryfowie Śląskim, zostanie przygoto-
wane okazjonalne wydawnictwo, w którym zostaną 
zaprezentowane wszystkie referaty przedstawione 
na niedzielnej sesji popularno-naukowej. 

Integralną częścią historycznych wędrówek po 
dziejach naszego miasta i regionu, było uroczyste 
podsumowanie „Wielkiego Konkursu Historyczne-
go”, zorganizowanego jako wspólne przedsięwzięcie 
Zespołu Szkól Ogólnokształcących i Zawodowych 
w Gryfowie Śląskim i Towarzystwa Miłośników 
Gryfowa. Okazją do sprawdzenia wiedzy historycz-
nej, nie tylko gryfowian, była 770 rocznica nadania 
miastu praw miejskich, a także 20-lecie utworzenia 
Związku Gmin „KWISA”. Laureaci zostali obdaro-
wani cennymi nagrodami, głównie rzeczowymi. 
Ich fundatorami byli: Poseł do Parlamentu Europej-
skiego Lidia Geringer de Oedenberg, Burmistrz 
Gminy i Miasta, Towarzystwo Miłośników Gryfo-
wa oraz Rada Rodziców ZSOiZ im. Jana Pawła II.

Oto grono najwybitniejszych znawców historii 
regionalnej: 
I miejsce – Małgorzata Tabańska 
II miejsce – Krzysztof Karaczun
III miejsce – Beata Nizioł 
IV miejsce – Kamila Krzemińska-Bielak
dwa piąte miejsca – Natalia Soczyńska i Patrycja 
Ścigan.

Honorowe wyróżnienie zostało przyznane Rok-
sanie Karaczun, uczennicy III klasy Szkoły Pod-
stawowej im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP  
w Gryfowie Śląskim (fot. poniżej).

Zwyciężczyni „Wielkiego Konkursu Histo-
rycznego” – Małgorzata Tabańska jest uczenni-
cą II klasy Technikum Hotelarskiego w ZSOiZ  
w Gryfowie Śląskim. Główną nagrodą będzie dla 
niej czterodniowy wyjazd studyjny do Parlamentu 
Europejskiego w Brukseli, na zaproszenie pani po-
słanki do PE Lidii Geringer de Oedenberg. Niestety, 
ze względu na uczestnictwo w miesięcznej praktyce 
zawodowej, odbywanej poza miejscem zamiesz-
kania, Małgosia nie mogła osobiście uczestniczyć 
w uroczystości. W jej imieniu nagrodę odebrał 
tato – pan Dariusz Tabański. Jako ciekawostkę 
należy zauważyć fakt, że laureatka właśnie 20 maja 
obchodziła swoje 18 urodziny. Z tej okazji, osoby 
obecne na sali posiedzeń, obdarowały ją burzliwy-
mi oklaskami. Należy również podkreślić, że m.in. 
wśród wręczających nagrody była Poseł na Sejm RP 
– Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska. 

Przeżyjmy to jeszcze raz, czyli niezapomniany 
jubileusz Gryfowa Śląskiego

Śródziemnomorska aura

O historii Gryfowa inaczej
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Tuż po zakończeniu sesji popularnonaukowej 
i rozdaniu nagród uczestnikom „Wielkiego Kon-
kursu Historycznego, uczestnicy i goście przenieśli 
się na ostatnie piętro Ratusza, gdzie w holu nastą-
piło otwarcie wystawy – „Gryfów Śląski w starej 
fotografii”, przygotowanej przez Towarzystwo 
Miłośników Gryfowa i Bibliotekę Publiczną Miasta 
i Gminy Gryfów Śląski. W trakcie tej uroczystości 
został zaprezentowany okazjonalny magazyn hi-
storyczy – „ Gryfowski Hejnalista”. Czytelnicy będą 
mogli znaleźć w nim wiele interesujących informa-
cji o historii naszego miasta. Otwierając wystawę, 
burmistrz Olgierd Poniźnik podkreślił trudny do 
przecenienia wkład TMG w upowszechnianie dzie-
jów ziemi gryfowskiej. 

Ostatnim akordem przedpołudniowej części 
niedzielnych obchodów gryfowskiego jubileuszu, 
było przekazanie przez strażaków z Bischofswerdy 
sprzętu ratowniczego, o wartości 20 tysięcy euro, 
gryfowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. W uro-
czystości, poza włodarzem Gryfowa Śląskiego, wziął 
udział nadburmistrz zaprzyjaźnionego niemieckiego 
miasta Andreas Erler. 

W godzinach popołudniowych miała miejsce 
kulminacja obchodów gryfowskiego święta. O go-
dzinie 15.30 z ulicy Partyzantów wyruszył uroczysty 
pochód ulicami miasta, nawiązujący klimatem do 
czasów średniowiecznych. Na jego czele jechał na ko-
niu, w towarzystwie rycerza książę Bolesław Rogatka  
(w tej roli wystąpił Paweł Wasilewicz – Marszałek 
Rycerstwa Śląskiego, reprezentujący Bractwo Rycer-
skie „Syrokomla” z Zamku Kliczków). Za nimi szli 
inni rycerze, giermkowie, damy a także przedsta-
wiciele innych średniowiecznych grup społecznych, 
odgrywanych przez ww. Bractwo. Grupie tej towa-
rzyszyli członkowie świeradowskiego zespołu „Rocal 
Fuzal”. Następnie szli włodarze miasta, na czele z bur-
mistrzem, radni, gryfowscy pracownicy samorządo-
wi, wszyscy dostojnie ubrani we wspaniałe stroje  
z epoki. Wśród zaproszonych gości, wyróżniały się, 
swoim ubiorem, dwie delegacje z zaprzyjaźnionych 
z Gryfowem miast – Bischofswerdy (z nadburmi-
strzem) a także Gryfic (na czele z I zastępcą burmistrza  
Waldemarem Wawryniakiem). Wśród wielkiego 
grona zaproszonych gości można było zauważyć mię-
dzy innymi – troje posłów do sejmu RP: Małgorzatę 
Sekułę-Szmajdzińską, Zofię Czernow, Marzenę 
Machałek oraz senatora Jana Michalskiego. Dol-
nośląskie władze samorządowe reprezentowane były 
przez dwóch wicemarszałków: Jerzego Łużniaka 
i Radosława Mołonia oraz wiceprzewodniczącą 
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Grażynę 
Malczuk. Wśród uczestników przemarszu było 
wielu członków regionalnych władz samorządo-
wych – miedzy innymi: prezydent Bolesławca Piotr 
Roman, występujący również w roli prezydenta 
Euroregionu „Nysa”, przewodniczący Rady Powiatu 
Lwóweckiego Henryk Kulesza, starosta lwówecki 
Józef Stanisław Mrówka (zdecydowanie wyróż-
niający się oryginalnym strojem) oraz wielu innych 
okolicznych burmistrzów i wójtów. Wśród gości szli 
również byli naczelnicy i burmistrzowie Gryfowa Ślą-
skiego, przedstawiciele duchowieństwa z ks. Krzysz-
tofem Kurzeją, oraz osoby reprezentujące różnorakie 
instytucje i organizacje. Malownicze tło pochodu 
stanowili członkowie Towarzystwa Miłośników Gry-
fowa. Jednak jego podstawę stanowili uczniowie ze 
wszystkich gryfowskich szkół, dzieci z miejscowego 

przedszkola, nauczyciele, rodzice oraz inni miłośni-
cy dobrej zabawy historycznej, fantazyjnie przebrani  
w średniowieczne stroje. Ten wielobarwny „tłum” 
odzwierciedlał złożoność średniowiecznego spo-
łeczeństwa. Mogliśmy podziwiać wszystkie grupy 
stanu mieszczańskiego, a także ówczesne ducho-
wieństwo, rycerstwo i chłopstwo. To pełne feerii  
i blasku widowisko zrobiło wielkie wrażenie na jego 
obserwatorach. Nastrój i klimat pochodu znakomicie 
oddają zdjęcia naszego fotoreportera Pawła Rubaja, 
które możemy podziwiać w Internecie.

Główne uroczy-
stości oficjalne odby-
ły się na gryfowskim 
rynku. To właśnie 
tam, z zachowaniem 
średniowiecznego 
szafażu, miała miejsce 
rekonstrukcja nada-
nia praw miejsckich, 
w trakcie której ksią-
żę Bolesław Rogatka 
odczytał treść aktu 
lokacyjnego z 1242 
roku, a następnie 
wręczył go burmi-
strzowi. Odbierając 
go, Olgierd Poniźnik w bardzo emocjonalnym wystą-
pieniu złożył swoisty hołd wszystkim gryfowskim po-
koleniom mieszkańców, szczególnie dziękując byłym 
włodarzom gminy i miasta, szczególnie tym, którzy 
kierowali nim od lat 70. XX wieku. Podkreślił, że uro-
czystość gryfowskiego jubileuszu jest przekonującym 
świadectwem wspólnego zaangażowania mieszkań-
ców gryfowskiej ziemi i tworzenia takiej przestrzeni 
społecznej, w której wykuwa się zjawisko „małej 
ojczyzny”. Podziękował też serdecznie wszystkim, tym 
którzy przyczynili się do zorganizowania 770 rocznicy 
nadania Gryfowowi praw miejskich. Powitał również 
wszystkich zaproszonych gości, ze szczególną atencją 
dziękując za przybycie delegacji z zaprzyjaźnionych 
miast. Wielkie wrażenie na zgromadzonych zrobilo 
odegranie, na cztery strony swiata, miejskiego hymnu. 
Integralną częścią „rynkowych” uroczystości było 
wręczenie okolicznościowych medali osobom zasłu-
żonym dla rozwoju grodu nad Kwisą, między innymi 
dla pierwszej Naczelnik Miasta i Gminy z lat 1972-
1973 Genowefy Dzikowskiej oraz wszystkim byłym 
naczelnikom i burmistrzom. W tym gronie znaleźli 
się również prezes Towarzystwa Miłośników Gryfowa 
Iwona Jarosz oraz ks. dziekan Krzysztof Kurzeja. 
Wielką frajdą dla licznie zgromadzonych widzów, 
była prezentacja legend i „obrazków historycznych”, 
związanych z dziejami gryfowskiej ziemi. Entuzjazm 
wśród widzów wzbudziła legenda o założeniu miasta, 
w brawurowym wykonaniu uczniów szkoły Podsta-
wowej w Gryfowie Śląskim. Istotnym atutem przedsta-
wienia była dynamicznie zmieniająca się scenografia. 
W drugim spektaklu aktorzy z naszego Gimnazjum 
przenieśli widzów w XIII wieczny okres tworzenia 
się podstaw rozwoju gospodarczego miasta, ukazując 
moment nadawania mu rozlicznych przywilejów 
ekonomicznych. Niebagatelnym walorem przedsta-
wienia był szacunek inscenizatorów wobec prawdy 
historycznej, jak również dbałość w przygotowaniu, 
nawet najdrobniejszych elementów ówczesnych stro-
jów mieszczańskich. Ważną rolę, w prezentacji tej for-
muły programu artystycznego mieli młodzi aktorzy 
z ZSOiZ w Gryfowie Śląskim. Ich dziełem były dwie 
inscenizacje. W pierwszej z nich, został zaprezento-

wany tragiczny epizod z historii miasta, czyli „czarna 
śmierć”, dżuma, dziesiątkująca jego mieszkańców na 
początku XV wieku. Był to swoisty odprysk potężnej 
epidemii, która od połowy XIV wieku pustoszyła Eu-
ropę. Dramatyczna ekspresja pantomimiczna podkre-
ślona była niezwykle przejmującą muzyką. W drugiej 
scence historycznej został przedstawiony widowisko-
wy epizod z dziejów Gryfowa, czyli powstanie w 1527 
roku Związku Łuczników, ważnej formacji obronnej 
miasta. Widzowie zobaczyli porywający balet, z łuka-
mi w roli głównej. Wśród aktorów przykuwała uwagę, 
swoją wyrazistą grą, nauczycielka języka angielskiego, 
Monika Ignaciuk-Borkowska (fot. poniżej). W klimat 

prezentacji gryfowskich szkół, wpisał się występ Brac-
twa Rycerskiego „Syrokomla” z Zamku Kliczków. 
Inscenizacja przedstawiającą średniowieczny epizod, 
związany z niechlubną „karierą” rycerza-rozbójnika 
i jego pojmaniem, przeplatany był widowiskowym 
pokazem tańców średniowiecznych. Dramatycznym 
zakończeniem pokazu tradycji rycerskiej, była spek-
takularna egzekucja katowska. Rozmach przedstawie-
nia wywarł wielkie wrażenie na widzach, bezwiednie 
przeniesionych w klimat śląskiego średniowiecza. 
Ostatni akord obchodów gryfowskiego jubileuszu, to 
przede wszystkim dwa zróżnicowane pod względem 
przekazu artystycznego koncerty. Wrocławski zespól 
Ethnoholic porwał widownię piosenkami folkowy-
mi, inspirowanymi głównie folklorem karpackim, 
jak również pieśniami bałkańskimi. Innym rodzajem 
muzyki uraczył publiczność Alosza Awdiejew, rosyj-
sko-polski bard z Krakowa. Usłyszeliśmy repertuar,  
w którym znalazły się miedzy innymi piosenki z Ode-
ssy, folklor Cyganów i Żydów rosyjskich a także bal-
lady Włodzimierza Wysockiego i Bułata Okudżawy. 
Finałem naszego święta, był późnowieczorny pokaz 
tańca z ogniem w wykonaniu grupy „Signum Ignis” 
z Kożuchowa.

Od niedzielnego poranka, gryfowianie i wszyscy, 
którzy przybyli na uroczystości miejskiego jubileuszu, 
mieli okazję poczuć atmosferę epoki, zwiedzając 
rozłożone nieopodal kościoła parafialnego średnio-
wieczne obozowisko, kupując różnorakie towary  
w rzemieślniczych kramach, a także smakując potra-
wy, typowe dla tamtych czasów. Wielką atrakcją był 
nieustanny pokaz „sztuki” katowskiej, w realistycz-
nym wykonaniu jednego z członków Bractwa Ry-
cerskiego „Syrokomla”. Obchody 770-lecia Gryfowa 
są już za nami, ale pamięć po nich na pewno jeszcze 
długo będzie nam towarzyszyła. Wszystko to, co było 
naszym doświadczeniem tych dwóch, pełnych wra-
żeń majowych dni, jest wielką szansą na skuteczne 
wykreowanie gryfowskiej tożsamości, opartej, tak na 
historii tej ziemi, jak również na wspólnej aktywności 
na rzecz rozwoju miejsko-gminnej „małej ojczyzny”. 
A co o tym sadzą nasi czytelnicy…?

Gryfów w starej fotografii

Średniowieczny korowód

Uroczystość jak sprzed wieków

Redakcja



18 KURIER GRYFOWSKI  CZERWIEC 2012      

Czas świętowania minął, co nie oznacza, że 
szybko zapomnimy o tak wyjątkowym wydarzeniu. 
Atrakcyjny program obfitował w wiele niepowta-
rzalnych wydarzeń. Piękna pogoda i niesamowite 
zaangażowanie wielu wspaniałych ludzi w tym 
głównie naszego Partnera współpracy przy pro-
jekcie, czyli Wydziału Kultury w Bischofswerdzie, 
pozwoliło nam zrealizować założenia programowe 
w 100%.

19 maja (sobota) był delikatnym wstępem do 
zbliżających się obchodów. W Kościele parafialnym 
odbyła się msza w intencji miasta i mieszkańców 
oraz koncert zespołu „Rocal Fuza”, który wykonał 
XIII-wieczne pieśni maryjne.

W godzinach porannych 20 maja odbyła się 
konferencja popularno-naukowa na temat historii 
i współczesności grodu nad Kwisą. Udział w niej 
wzięli wykładowcy wywodzący się z Gryfowa,  
w tym: pan Mariusz Olczak z Archiwum Akt 
Nowych w Warszawie, pani dr Joanna Nowosiel-

ska-Sobel z Instytutu Historycznego UW oraz pan 
Mieczysław Gnach – historyk z ZSOiZ w Gryfowie 
Śląskim. 

Najbardziej widowiskowym punktem progra-
mu był barwny korowód historyczny w średnio-
wiecznym stylu z udziałem Śląskiego Bractwa 
Rycerskiego, przedszkola, szkół oraz instytucji  
z terenu gminy, miast partnerskich Bischofswerda 
w Niemczech, Raspenava w Czechach oraz Gryfic, 
organizacji pozarządowych oraz mieszkańców. 
Przemaszerowało nim ponad 770 osób!

Centrum wydarzeń była estrada w rynku, 
gdzie zaprezentowano bogaty program, w tym: 
uroczystą rekonstrukcję nadania praw miejskich, 
widowiska historyczne, pokazy walk, tańce śre-
dniowieczne, retrospekcje najważniejszych faktów 
z historii miasta oraz dzieje Gryfowa oczami dzie-
ci i młodzieży. 

W pobliżu centrum miasta została zorganizo-
wana osada średniowieczna, która przybliżyła go-

ściom średniowieczną rzeczywistość. Na licznych 
kramach zaprezentowaliśmy stare rzemiosło oraz 
dawne ginące zawody. Ponadto każdy mógł spró-
bować „średniowiecznego jadła” przygotowanego 
przez Przedszkole Publiczne. O doznania muzycz-
ne postarał się zespół „Ethnoholic” z Wrocławia 
oraz wybitny artysta Alosza Awdiejew. „Wisienką 
na torcie” był pokaz tańca z ogniem w wykonaniu 
grupy „Signum Ignis” z Kożuchowa.

Projekt miał ważny cel przybliżenia ciekawej 
historii miasta i był również okazją do zbliżenia  
i zacieśnienia kontaktów z partnerem niemieckim 
poprzez lepsze zrozumienie historii, tradycji, kul-
tury, gospodarki i wydarzeń, które ukształtowały 
miasto w teraźniejszej postaci. 

Wierzymy, że pozytywne echa zrealizowanego 
projektu będą brzmieć jeszcze długo i zaowocują 
kolejnymi ciekawymi projektami współorganizo-
wanymi z miastem partnerskim Bischofswerda.

Euroregionalne Obchody 770-lecia Gryfowa Śląskiego 
– polsko-niemieckie średniowieczne spotkania już za nami

Projekt „Euroregionalne Obchody 770-lecia Gryfowa Śląskiego – polsko-niemieckie średniowieczne spotkania” jest współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa”

PODZIĘKOWANIA
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gry-

fowie Śląskim składa jednocześnie serdeczne 
podziękowania wszystkim, którzy aktywnie 
włączyli się do udziału w naszym wspólnym 
święcie oraz wszystkim, którzy bezinteresow-
nie pomogli w tak krótkim czasie zorganizo-
wać to jakże widowiskowe przedsięwzięcie. 
Są to przede wszystkim:
◆ Komitet Organizacyjny 770-lecia na czele  
z Burmistrzem Gminy i Miasta Gryfów Śląski 
– Olgierdem Poniźnikiem,
◆ Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta na cze-
le z Sekretarzem – Jerzym Andrzejczakiem,
◆ Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
Partnerstwo Izerskie, Ubocze
◆ Przedszkole Publiczne 
w Gryfowie Śląskim,
◆ Szkoła Podstawowa w Gryfowie Śląskim,
◆ Szkoła Podstawowa w Uboczu,
◆ Szkoła Podstawowa w Rząsinach,
◆ Gimnazjum w Gryfowie Śląskim,
◆ Zespół Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych w Gryfowie Śląskim,
◆ Rodzice dzieci przedszkolnych i szkolnych,
◆ Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gry-
fów Śląski,
◆ Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej,
◆ Towarzystwo Miłośników Gryfowa,
◆ Pan Paweł Wasilewski z Drużyny Rycerskiej 
„Syrokomla” z siedzibą w Zamku Kliczków,
◆ Ochotnicza Straż Pożarna 
w Gryfowie Śląskim,
◆ Komisariat Policji w Gryfowie Śląskim,
◆ Straż Miejska.

Michał Tomal, uczestnik Dziecięco-Młodzieżowej Pracowni Plastycznej M-GOK, otrzymał trze-
cie miejsce w międzynarodowym konkursie plastycznym „Kolorowy świat, malowany świat 2012”, 
zorganizowanym przez Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu Gdańskim. To kolejny dowód, 
że wytężona praca nad własnym talentem przynosi wymierne efekty. Z całego serca gratulujemy zwy-
cięzcy i życzymy dalszych sukcesów :)

PODZIĘKOWANIA
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury serdecznie dziękuje Komendantowi oraz funkcjonariuszom 

z Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim za błyskawiczne ujęcie sprawcy kradzieży sprzętu tech-
nicznego będącego na wyposażeniu konserwatora.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim zaprasza do udziału w wakacyjnych im-
prezach plenerowych. Już w lipcu na boisku za M-GOK odbędą się „Międzynarodowe Spotkania 
Rockowe”. Ponadto liczne festyny wakacyjne na terenie miasta i w sołectwach nie pozwolą nudzić 
się naszym milusińskim. Odbędą się również cykliczne warsztaty i plener malarski. I w tym roku 
nie zawiedzie nas „Pan Kino” z wakacyjnymi propozycjami filmowymi. W sierpniu powrócą do nas 
ponadto artyści cyrkowi. To tylko kilka z ciekawych propozycji planowanych na tegoroczny czas letni 
przez M-GOK.

Szczegóły oferty będą pojawiać się na bieżąco w gablotach informacyjnych na terenie miasta oraz 
na stronie www.gryfow.pl.

Znowu sukces

Akcja wakacyjna w gryfowskiej bibliotece rozpocznie się w sierpniu i potrwa cały miesiąc. Zajęcia 
będą odbywały się codziennie od 11.00 do 13.00. Szczegóły już wkrótce na plakatach i na naszej stro-
nie internetowej: www.biblioteka.gryfow.info 

Wakacje w Gryfowie
W M-GOK

W bibliotece
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Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej w Gryfowie Śląskim, Kwiaciarnia Anna Struzik, Gryfów 
Śląski, DINO Polska S.A., Auto Części, Transport Samocho-
dowy Bogdan Lisowski, Gryfów Śląski, Kolektura LOTTO 
Krzysztof Karaczun, Gryfów Śląski, Skład Opału Damian 
Sodolski i Lesław Hawrylewicz, Gryfów Śląski, Edward Mi-
łosz, Sklep Motoryzacyjny, Gryfów Śląski, Firma „Trans-Jack” 
Anna i Jacek Rybscy, Wieża, Piekarnia Wiesław Wnukowicz, 
Gryfów Śląski, Piekarnia Cukiernia Mirosława i Jerzy Hor-
bacz, Gryfów Śląski, Firma „El-Stan” Stanisław Fronc, Gry-
fów Śląski, Edward Stankowski, Profesjonalne rusztowania, 
Usługi Ogólnobudowlane, Gryfów Śląski

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury gorąco dziękuje Sponsorom i Partnerom Jubileuszu:
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Operator Gazociągów Przesyłowych 

GAZ-SYSTEM S.A., Wrocław
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– TAURON Sprzedaż 

Sp. z o.o., Kraków

Partner Główny 
– TAURON Ekoenergia, 

Jelenia Góra,
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SPONSORZY:

Anna Domino




