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Wydawało się, że niesprzyjająca pogoda i ko-
nieczność błyskawicznej zmiany miejsca imprezy 
spowodowana długotrwałymi opadami deszczu 
pokrzyżują plany organizatorów. Stało się wręcz 
odwrotnie, a okolice ulicy Kolejowej okazały się 
miejscem przyjaznym kwisonaliowym działaniom. 
Co najważniejsze zadowoleni uczestnicy Kwisona-
liów są dla nas najlepszą rekomendacją i nagrodą za 
ciężką pracę. Propozycje programowe zrealizowane 
z powodzeniem zostały przyjęte bardzo entuzja-
stycznie. 

Prawdziwie niepowtarzalnym widowiskiem był 
Korowód Ekologiczny. Jednym z głównych celów 
tego przedsięwzięcia było zwrócenie uwagi miesz-
kańców na problem recyklingu, segregacji odpadów 
i szeroko pojętej ochrony środowiska, w którym 
żyjemy. Przedszkolaki jako owady, starsze dzieci jako 
skrzaty leśne, przebrane też za trzy żywioły, młodzież 
prezentująca modę recyklingową i kolory segregacji 
– wszystkie misterne przygotowane stroje powstały 
specjalnie na tą jedyną okazję. Oryginalny happe-
ning wystartował spod Gimnazjum, a uczestnicy 
przebrani w kolorowe stroje i uzbrojeni w odpowied-
nie transparenty ruszyli głośnym korowodem głów-
ną ulicą miasta. Radosnej atmosfery panującej wśród 
uczestników (a było ich ponad 700 osób) nie zepsuł 
nawet ulewny deszcz, który przywitał korowód na 
samym finiszu pod estradą. Po przeczekaniu desz-
czu nastąpiła uroczysta inauguracja ekologicznego 
święta podczas której wręczono Złote Rybki, Zielone 
Laury Gryfa oraz wręczono nagrody dla zwycięzców 
konkursów ekologicznych. 

Sobotnie programy estradowe przygotowane 
przez Przedszkole Publiczne w Gryfowie Śląskim, 
Szkoły Podstawowe z Ubocza, Rząsin i Gryfowa 
Śląskiego, Gimnazjum oraz Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących i Zawodowych w zabawny i przystępny 
sposób oswoiły widzów z tematyką ekologiczną. 
Brawurowy pokaz mody recyklingowej przygotowa-
ny przez uczniów gryfowskiego Liceum oraz pokaz 
strojów przygotowany przez młodzież gimnazjalną 

pokazał, że ekologia nie jest nudna i można się nią 
świetnie bawić. Blok rozrywkowy sobotniego wie-
czoru rozpoczął występ wokalistek z sekcji wokalnej 
działającej w M-GOK. Następnie do słonecznej 
Grecji zabrał nas zespół „Mythos”. Prawdziwe tłumy 
zgromadził koncert zespołu „SKANER” z charyzma-
tycznym wokalistą Robertem Sasinowskim.

Deszczowe niedzielne popołudnie upłynęło nam 
w tematyce turniejowej oraz kulinarnej (informacje o 
konkursie „Eko-mix w kociołku” oraz o „Trójmeczu 
ekologicznym” w ramkach obok). Blok niedzielnych 
występów estradowych rozpoczął koncert zaprzyjaź-
nionego z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury 
zespołu „Za Kratą” z Lwówka Śląskiego oraz „Zdro-
wej Wody” z Ciechocinka. Koncerty tych zespołów 
były nie lada gratką dla wielbicieli bluesowo-rocko-
wych brzmień. Po godzinie 21.00 na kwisonaliowej 
estradzie pojawił się długo oczekiwany Kabaret pod 
Wyrwigroszem. Łukasz Rybarski, Beata Rybarska, 
Maurycy Polaski i Andrzej Kozłowski rozbawili do 
łez gryfowską publiczność, bisom nie było końca, 
a kończące występ wykonanie piosenki „Ona nie 
tańczy dla mnie” porwało zgromadzonych. Organi-
zatorzy przygotowali na zakończenie niespodziankę 
w postaci pokazu ogni sztucznych. Tak to wyglądało 
w fotograficznym skrócie. Wiele się działo. Było cie-
kawie, zabawnie, momentami zaskakująco. 

Tegoroczne Kwisonalia to nie tylko działania 
estradowe, to również wiele inny wydarzeń. W ra-
mach ekologicznego święta odbyły się również nad 
jeziorem Złotnickim zawody wędkarskie o Puchar 
Prezesa Koła PZW w Gryfowie Śląskim. W okoli-
cach sceny umiejscowiona była hala namiotowa, w 
której zorganizowana była wystawa „Ekolog-Pla-
styk” i „Ekolog-Poeta”. To przedsięwzięcie zorgani-
zowane przez pedagogów ze Szkoły Podstawowej 
w Gryfowie Śląskim pozwoliło na zaprezentowanie 
wyników ogólnopolskiego konkursu szerszemu 
gronu odbiorców, a zwiedzającym spojrzeć na przy-
rodę oczami dzieci. Przez dwa kwisonaliowe dni 
gościliśmy również przedstawicieli Karkonoskiego 

Ekologiczne Kwisonalia 2013 już za nami
Parku Narodowego, którzy w charakterystycznym, 
zielonym namiocie rozstawionym nieopodal estrady 
prowadzili działania edukacyjne, informacyjne oraz 
przeprowadzali konkursy okraszone wspaniałymi 
nagrodami.
Organizatorzy dziękują z całego serca:
» Wszystkim Sponsorom i Partnerom – to dzięki 
Waszej wspaniałomyślności i przychylności mogli-
śmy zorganizować tegoroczne Kwisonalia,
» Mieszkańcom kamienic w okolicach ulicy Kolejo-
wej za wyrozumiałość,
» Dzieciom, młodzieży oraz ich rodzicom, babciom 
i dziadkom za zaangażowanie w przygotowaniach 
do Korowodu Ekologicznego i wytrwałość pomimo 
ulewnego deszczu,
» Pedagogom Przedszkola Publicznego, szkół 
podstawowych, Gimnazjum i ZSOIZ za aktywne 
włączenie się w organizację punktów programu es-
tradowego oraz wydarzeń towarzyszących,
» Pracownikom Zakładu Budżetowego Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za pomoc 
przy przygotowaniu ulicy Kolejowej pod imprezę,
» Dziękujemy służbom prewencyjnym i zabezpie-
czającym przedsięwzięcie: 
j» ednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Gry-
fowie Śląskim, Krzewiu Wielkim, Wolbromowie, 
Rząsinach i Młyńsku, gryfowskiej Policji, Straży 
Miejskiej oraz służbom medycznym.
» Podziękowania składamy również właścicielowi i 
załodze hotelu „Stacja nad Kwisą” za okazaną pomoc 
i życzliwość,
» Pracownikom Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie 
Śląskim za pomoc w organizacji święta,
» W sposób szczególny dziękujemy dzielnej załodze 
Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie 
Śląskim na czele z Panią Dyrektor Anną Domino.

9 czerwca o godz.16.15, na gminnej imprezie ple-
nerowej „Kwisonaliach”, rozpoczął się coroczny tur-
niej przygotowany przez pracowników Przedszkola 
Publicznego w Gryfowie Śl. Udział w konkurencjach 
brały następujące drużyny: „Urzędnicy”, „Radni”, 
„Sołtysi”. Konkurencje tematycznie były związane z 
ekologią i ochroną środowiska: 1) Segregacja śmieci, 
2) Jedzenie rabarbaru na czas, 3) Gra w „zielone”, 4) 
Łowienie ryb, 5) Śpiewać każdy może, 6) Naślado-
wanie głosów ptaków i zwierząt, 7) Kręgle, 8) Ukła-
danie z rozsypanki wyrazowej haseł ekologicznych, 
9) Reklamowanie produktów ekologicznych, 10) 
Rozpoznawanie krzewów.

Uczestnicy godnie reprezentowali swoje drużyny. 
Było dużo śmiechu, radości i zabawy. Mimo „ostrej” 
rywalizacji, zawodnicy zachowywali się zgodnie z 
zasadami gry fair play. Wygrała drużyna: Sołtysów”; 
drugie miejsce zajęli „Radni”, a trzecie – „Urzędni-
cy”. Burmistrz Olgierd Poniźnik wręczył wszystkim 
drużynom wspaniałe nagrody (pluszowe maskotki – 
ryby), pogratulował i podziękował za mile spędzony 
czas oraz za świetną zabawę.

Trójmecz Ekologiczny

Marzena Rzeszut, Przedszkole Publiczne

Z kwisonaliowymi pozdrowieniami
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

Olgierd Poniźnik

Uczestnicy trójmeczu z nagrodami.



4 KURIER GRYFOWSKI  CZERWIEC  2013

9 czerwca 2013 roku podczas XIII „Kwisona-
liów” odbył się kolejny wpisany w tradycję święta 
naszego miasta konkurs kulinarny. Gryfów Śląski 
słynie z dobrej kuchni i talentów kulinarnych 
zarówno profesjonalnych punktów gastronomicz-
nych jak i amatorów, którzy swoje specjały mieli 
okazję zaprezentować właśnie dziewiątego czerwca 
2013 na scenie „Kwisonaliów”.
Do konkursu przystąpiło siedem drużyn:
» Świetlica środowiskowa w Gryfowie Śl.
»Koło Gospodyń Wiejskich „Jadmar” z Młyńska
»Irena Włodarek z Gryfowa Śl.
»„Zieloni” z Gryfowa Śl. i Olszyny
»Sołectwo Rząsiny
»Stowarzyszenie „Homo Viator” przy ZSOiZ  
w Gryfowie Śl.
» Technikum Hotelarskie – ZSOiZ w Gryfowie Śl.
Komisja konkursowa w składzie: Zofia Rak, 
Artur Grabowski,Teresa Polesiak, Krystyna 
Pietruszewska, Edyta Wilczacka oceniała przy-

Kilka słów o konkursie kulinarnym 
„EKO–MIX W KOCIOŁKU”

» Irena Włodarek – drużyna jednoosobowa z 
potrawami: „Sałatka z kaszy kus – kus z tuńczy-
kiem”” i „Śledź w sosie zielonym”
» „Zieloni” - w składzie: Kajetan Sondaj i Dariusz 
Wilczacki z potrawami: „Roladki z recyclingu” i 
„Żeberka skrzata”
Dwa II miejsca:
» Świetlica środowiskowa w Gryfowie Śl. w 
składzie: Seweryn Michelet, Marcin Majerski i 
Bartosz Michelet z potrawami: „Madagaskar” i 
„Eco-roladki rodzinne”
» Koło Gospodyń Wiejskich „Jadmar” z Młyń-
ska- w składzie: Jadwiga Kubiszyn i Maria So-
snowska z potrawami: „Pierogi rodzinne z sosem 
czosnkowym” i „Mięsny eco – mix z surówką”

Dwa III miejsca:
» Technikum Hotelarskie – ZSOiZ w 
Gryfowie Śl. w składzie: Magdale-
na Kostrzewa, Ewelina Trajewska 
i Przemysław Kulig z potrawami: 
„Tomate ze złotym środkiem” i 
„Zielony twister”.
» Stowarzyszenie „Homoviator” 
przy ZSOiZ w Gryfowie Śl. w 
składzie: Angelika Król, Dagmara 
Choruza-Walińska i Krzysztof 
Kusiakiewicz z potrawami: „Gran-
da – Eco” i „Czyste niebo”

gotowane potrawy pod względem walorów 
smakowych, estetyki potrawy, estetyki stołu oraz 
oryginalnej nazwy posiłku. Konkursowe potrawy 
były podane i przystrojone rewelacyjnie. Przygo-
towane z produktów ekologicznych, zgodnie z 
tematem naszych tegorocznych „Kwisonaliów”, 
dostarczały niezapomniane doznania smakowe 
jurorom o czym mogły świadczyć zachwycone 
westchnienia z namiotu, w którym odbywała 
się degustacja. Ocena była na tyle trudna, że po 
burzliwej debacie przyznano:
Trzy I miejsca:
» Sołectwo Rząsiny w składzie: Grażyna Cho-
mentowska i Teresa Cierlik z potrawami: „Ryba 
jako – tako” i „Spleśniały grzyb”

Żaden uczestnik konkursu nie odszedł do 
domu bez nagrody, a stało się to dzięki hojności 
naszych sponsorów: Mariusza Cybulskiego firma 
– „MCK Kunststofftechnik”, Stanisława i Krysty-
ny Sawczak – firma rodzinna „Sawczak”, Grażyny 
i Romana Stana – firma „Gradix”. 

Sponsorom serdecznie dziękujemy za warto-
ściowe nagrody w imieniu własnym i uczestni-
ków tegorocznych potyczek kulinarnych. Warte 
wzmianki jest również to, że w tym roku w ku-
linarne szranki stanęli młodzi ludzie, których 
pasją stało się gotowanie, a przygotowane przez 
nich potrawy były wyśmienite i przepięknie po-
dane. Brawo i do zobaczenia w przyszłym roku!

Edyta. Wilczacka, Krystyna Pietruszewska
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Ogłoszony przed Kwisonaliami konkurs okazał 
się strzałem w dziesiątkę. Prestiżowy mecenat nad 
konkursem objął Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 
Warunkiem udziału w rywalizacji było wykonanie 
z surowców wtórnych pracy na dowolny temat. Do 
oceny zgłoszono ponad 40 prac w sześciu kategoriach 
wiekowych. Jury w składzie: Marzena Staliś, Teresa 
Wolska, Teresa Polesiak oraz Iwona Tatarczuk nie 
miało łatwego zadania. Jury oceniało m.in. pomy-
słowość, kreatywność wykonawcy, przydatność 
przedmiotu oraz estetykę i staranność wykonania. 
Po długich obradach dokonano wyboru zwycięskich 
prac. Ze względu na ogromną ilość zgłoszeń w kate-
goriach klas I-III oraz gimnazjum podjęto decyzję o 
nagrodzeniu w tych grupach dodatkowych osób. W 
poszczególnych kategoriach zwyciężyli:
1. Kategoria wiekowa „Przedszkolaki”:
I miejsce – Grupa „KOTKI” 
z Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim,
II miejsce – Oskar Pasiak z Wieży 
(Przedszkole Publiczne w Gryfowie Ślaskim),
III miejsce – Grupa „MOTYLKI” 
z Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim.
2. Kategoria wiekowa 
„Szkoły Podstawowe/klasy I-III”:
I miejsce – Mikołaj Wolar
– Szkoła Podstawowa w Gryfowie Śląskim,
II miejsce – Oskar Cybulski 
– Szkoła Podstawowa w Gryfowie Śląskim,
III miejsce – Borys Hryciew 
– Szkoła Podstawowa w Gryfowie Śląskim,
IV miejsce – Tomasz Romanowski - Szkoła Podsta-
wowa w Gryfowie Śląskim,
V miejsce – Julia Brodzińska – Szkoła Podstawowa 
w Gryfowie Śląskim.
3. Kategoria wiekowa 
„Szkoły Podstawowe/klasy IV-VI”:
I miejsce – Katarzyna Szostak – Szkoła Podstawowa 
w Gryfowie Śląskim,
II miejsce – Julia Łopąg – Szkoła Podstawowa w 
Uboczu,
III miejsce – Dagmara Pender – Szkoła Podstawo-
wa w Gryfowie Śląskim.
4. Kategoria wiekowa „Gimnazjum”:
I miejsce – Anna Szostak 
– Gimnazjum w Gryfowie Śląskim,
II miejsce – Marcelina Zwierzańska i Natalia Ru-
snarczyk – Gimnazjum w Gryfowie Śląskim,
III miejsce – Weronika Wysopal – Gimnazjum w 
Gryfowie Śląskim,
IV Julia Boska i Magdalena Gajczyk - Gimnazjum 
w Gryfowie Śląskim.
5. Kategoria wiekowa 
„Szkoły średnie i zawodowe”:
I miejsce – Mateusz Walenciak 
– Liceum w Mirsku,
II miejsce – Przemysław Walenciak – Technikum w 
Gryfowie Śląskim.
6. Kategoria wiekowa „Dorośli”:
I miejsce – Pracownicy Szkoły Podstawowej w 
Uboczu,
II miejsce – Danuta Jańczyk z Gryfowa Śląskiego,
III miejsce – Magdalena i Aleksander Antonowicz 
z Karłowca.

Kwisonaliowy konkurs recyklingowy 
„Co ze śmieci mogą wyczarować dorośli i dzieci”

Zwycięzcy zostali nagrodzeni przepięknymi wy-
dawnictwami o tematyce przyrodniczej i ekologicz-
nej. Wszystkie wspaniałe nagrody ufundował Pa-
tron Honorowy Kwisonaliów 2013 – Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej we Wrocławiu. A wystawę tych niesamowitych 

prac można było obejrzeć podczas Kwisonaliów 
w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury.

Jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom i dziękuje-
my wszystkim za liczny udział.

Zdobywca pierwszego miejsca w kategorii szkół podstawowych Mikołaj Wolar

Grupa „Kotki” z gryfowskiego przedszkola.

Gimnazjalistki: Magdalena Gajczyk, Julia Boska, Marcelina Zwierzańska i Natalia Rusnarczyk. 

Koordynator konkursu Anna Domino
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W bieżącym roku w czasie „Kwisonaliów” 
wręczone zostały dwa wyróżnienia „Złota Rybka 
2013” panom: pułkownikowi Edwardowi Jaku-
bowskiemu oraz Stanisławowi Dasiakowi.
Pan płk Edward Jakubowski 

Prezes Zarządu Okręgowego Związku Kom-
batantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych 
Więźniów Politycznych. W uznaniu za wielo-
letnią współpracę z Gryfowskim Kołem Komba-
tantów, za współpracę z samorządem lokalnym, 
a w szczególności za współpracę z Gimnazjum 
im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w podzię-
kowaniu za cenne spotkania, podczas których 
młodzież poznawała żywą historię polski. Dzięki 
panu pułkownikowi i z jego to inicjatywy odbywa 
się szereg uroczystości patriotycznych na terenie 
całego regionu. Pan pułkownik jest niezwykłym 
człowiekiem niosącym pomoc kombatantom i ich 
podopiecznym. 
Pan Stanisław Dasiak

Założyciel koła ekologicznego PLATAN, 
działającego we wszystkich szkołach na terenie 
Gminy. Przez 14 lat pracował w Urzędzie Gmi-
ny i Miasta w Gryfowie Śląskim na stanowisku 

Laureaci „Złotych Rybek” w 2013r.

inspektora do spraw rolnictwa i ekologii. Prezes 
Zarządu Miejsko-Gminnego Polskiego Komite-
tu Pomocy Społecznej od 1985 r. Był Radnym 
Powiatu Lwóweckiego przez dwie kadencje II 
i III (2002-2006; 2006-2010). W okresie swo-
jej działalności w Polskim Komitecie Pomocy 
Społecznej wielokrotnie organizował imprezy 

okolicznościowe i turnusy wypoczynkowo-reha-
bilitacyjne dla seniorów. Uczestniczy w pozyski-
waniu artykułów spożywczych dla najuboższych 
mieszkańców Gminy i Miasta, organizator co-
rocznej wieczerzy wigilijnej dla osób starszych i 
samotnych.

KOCHANA ZIEMIO
Wraz z rodzicami segregujemy śmie-

ci. W domu na trzech gwoździach wiszą 
trzy materiałowe torby. Na wszystkich 
torbach przyczepione są karteczki 
z napisami: papier, plastik, szkło. Do 
zwykłego pojemnika wrzucamy inne 
odpady, a baterie składamy w małym pu-
dełeczku, następnie zanosimy do sklepu  
i wrzucamy w większe pojemniki, prze-
znaczone właśnie w tym celu. Oprócz 
tego do sklepu zabieramy ze sobą 
materiałowe torby. W mieszkaniu za-
instalowaliśmy ogrzewanie gazowe, aby 
nie zanieczyszczać groźnymi spalinami 
powietrza. Udając się na wycieczki, nie 
pozostawiamy po sobie śmieci, zawsze 
wrzucamy je do zrywki, a później se-
gregujemy w domu. Nie napełniamy całej 
wanny wodą, nalewamy jej tylko trochę 
lub bierzemy prysznic. Jeśli wychodzę z 
pokoju, od razu gaszę światło, kiedy jest 
ciemno, a my jeszcze nie śpimy, światło 
pali się tylko w przedpokoju. Dzięki temu 
oszczędzamy pieniądze, a nasza planeta  
z dnia na dzień staje się coraz piękniejsza.

Martyna

Miło jest nam poinformować Państwa, że 
uczennica V klasy Podstawowej w Gryfowie 
Śląskim – Martyna Sokołowska została finalist-
ką Ogólnopolskiej Akcji Fundacji Ekologicznej 
„Arka” konkursu „Listy dla Ziemi”, który patro-
natem objęły Ministerstwa: Środowiska, Edukacji 
Narodowej oraz Lasów Państwowych. Znalezienie 
się na liście 100 najlepszych prac w Polsce jest 
wielkim sukcesem Martyny. W czasie otwarcia 
tegorocznych „Kwisonaliów” Burmistrz Gryfowa 
Śląskiego Olgierd Poniźnik wręczył Martynie list 
gratulacyjny. Poniżej przedstawiamy nagrodzony 
„List dla Ziemi”.

Za szczególną działalność proekologiczną na 
terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski Burmistrz 
Gryfowa Śląskiego przyznał „Zielone Laury Gry-
fa” niżej wymienionym osobom:
Szkoła Podstawowa w Gryfowie Śląskim
Łucja Kondek, Mariola Kotowicz, Agnieszka 
Puchalska, Agnieszka Zwierzańska
Szkoła Podstawowa w Uboczu
Alicja Celejowska 
Gimnazjum w Gryfowie Śląskim
Andrzej Całko

Zielony Laur Gryfa Listy dla Ziemi

Oprac. Sekretarz Gminy Jerzy Andrzejczak

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 
w Gryfowie Śląskim
Renata Nowak, Agata Pender
Szkoła Podstawowa w Rrząsinach 
Teresa Szymanel
Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim
Krystyna Samborska
Stowarzyszenie „Awantura”
Dariusz Wojciechowski 
(radny w latach 2006 - 2011)
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SPONSORZY 
I PARTNERZY 

KWISONALIÓW
PATRONAT HONOROWY

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

PATRONATY MEDIALNE
2. Telewizja Łużyce, 3. Kurier Gryfowski, 4. Ziemia Lubańska,

SPONSOR STRATEGICZNY
5. Operator Gazociągów 

Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A.
SPONSOR GŁÓWNY

6. F.F. POLMEX Sp.zo.o., Proszówka
PARTNER GŁÓWNY 

7. TAURON Ekoenergia, Jelenia Góra
SPONSOR IMPREZY

8. Matusewicz Budowa Maszyn S. J., Gryfów Śląski 
PARTNERZY IMPREZY

9. Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyj-
na, 10. Karkonoski Park Narodowy, 11. Zakład Gospodarki i 
Usług Komunalnych w Lubaniu, 12. Zakład Budżetowy Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim,

SPONSORZY
13. Przedsiębiorstwo Handlowe „SAWCZAK”, Państwo 
Krystyna i Stanisław Sawczak, Anna i Andrzej Kowalscy, 
Ewelina i Paweł Jezierscy oraz Krystian Sawczak, Gryfów 
Śląski, 14. Polska Telefonia Komórkowa Centertel (Orange), 
15. Hotel Stacja na Kwisą (Dobre Miejsca) Gryfów Śląski, 
16. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., 17. Centrum 
Handlowe „Gradix” Grażyna i Roman Stana, Gryfów Ślą-
ski, 18. Cukiernictwo Handel, Stanisława i Janusz Czernik, 
Gryfów Śląski, 19. SKOK Wspólnota Oddział w Gryfowie 
Śląskim, 20. Fabryk a Odzieży i Tkanin Żaroodpornych 
„IZO-TERM” Gryfów Śląski, 21. Restauracja Pizzeria 
'Trevi” Krystyna i Wojciech Jezierscy, Gryfów Śląski, 22. 
Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. zo.o., 23. 
„ABI-POL” Janusz Niebieszczański, Proszówka, 24. Edward 
Nestman – Transport Ciężarowy, Ubocze, 25. Holzkonzept 
Polska” Sp.zo.o., Gryfów Śląski, 26. Firma Uługowo-Budow-
lana IKSLOW TOR Jarosław Wolski, Gryfów Śląski, 27. Fir-
ma Solar Eco Energia, Gryfów Śląski, 28. Firma Kunststof-
ftechnik, Mariusz Cybulski, Gryfów Śląski, 29. Gościniec u 
Buckich, Jerzy Bucki, Stankowice, 30. Przewozy Osobowe, 
Zdzisław Pastuch, Gryfów Śląski, 31. Kwiaciarnia - Anna 
Struzik, Gryfów Śląski, 32. Kwiaciarnia „Marena” Zbigniew 
Markiewicz, Gryfów Śląski, 33. Piekarstwo i Ciastkarstwo 
Barbara i Jacek Sroka, Gryfów Śląski, 34. Przedsiębiorstwo 
Melioracji i Inżynierii Środowiska „EKO-MEL” w Jeleniej 
Górze, 35. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Trans 
Jack” – Anna i Jacek Rybscy, Wieża, 36. Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe „MER-EKO” Trojanowska-Meres s.c. 
Gryfów Śląski, 37. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w 
Jałowcu, 38. Restauracja Pizzeria „Pasja” Maria Wolar, 39. 
Pizzeria „Prowansja Nasza” Józef Wolar, Olszyna, 40. Piz-
zeria „La Storia” w Gryfowie Śląskim, 41. Skład Opałowy 
Skup i Sprzedaż Złomu s.c. Lesław Hawrylewicz & Damian 
Sodolski s.c.. Gryfów Śląski, 42. Technika Grzewcza i Sa-
nitarna „HEMAX” Henryk Wasilewski, Mirsk,, 43. Zakład 
Produkcyjno-Handlowo-Usługowy - Wiesław Wnukowicz, 
Gryfów Śląski, 44. Zakład Utylizacji Odpadów Komunal-
nych „Izery” Sp. zo.o, Lubomierz, 45. Zakład Piekarniczo-
-Cukierniczy „Krasucki” Sp.z o.o., 46. PKS Bolesławiec, 47. 
PKS Voyager Lubań, 48. Kancelaria Ubezpieczeń Krzysztof 
Witkowski, Gryfów Śląski.

PATRONAT HONOROWY

PATRONATY MEDIALNE

SPONSOR STRATEGICZNY SPONSOR GŁÓWNY

PARTNER GŁÓWNY

SPONSORZY

SPONSOR IMPREZY

PARTNERZY IMPREZY

BIURO
ORGANIZACYJNE
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Marcin Lampart

I. Zespół Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych w Lwówku Śląskim

Liceum Ogólnokształcące:
▶ klasa humanistyczna
▶ klasa politechniczna
▶ klasa przyrodnicza
▶ klasa pożarnicza
Technikum kształcące w zawodach:
▶ technik ekonomista
▶ technik informatyk
▶ technik handlowiec
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
kształcąca w zawodach:
▶ klasa wielozawodowa
Szkoły Policealne kształcące w zawodzie:
▶ technik rachunkowości
▶ technik informatyk
▶ technik pożarnictwa
▶ technik bezpieczeństwa i higieny pracy
▶ opiekun medyczny
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

www.zsoiz.home.pl

II. Zespół Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych w Gryfowie Śląskim

Liceum ogólnokształcące
▶ klasa humanistyczna
▶ klasa matematyczno-fizyczna
Technikum kształcące w zawodach:
▶ technik hotelarstwa
▶ technik informatyk
▶ technik leśnik
▶ technik pojazdów samochodowych 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
kształcąca w zawodach:
▶ wielozawodowa 
▶ sprzedawca
▶ mechanik pojazdów samochodowych
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych:
▶ klasa na podbudowie zasadniczej szkoły zawo-
dowej – 2 lata
▶ klasa dla absolwentów gimnazjów i szkół pod-
stawowych -3 lata

www.zsoiz.gryfow.pl

III. Zespół Szkół Ekonomiczno
-Technicznych w Rakowicach Wielkich

Liceum ogólnokształcące: 
▶ klasa językowo-sportowa,
▶ klasa wojskowa,
▶ klasa pożarnicza, 

Technikum kształcące w zawodach:
▶ technik architektury krajobrazu,
▶ technik hotelarskiej,
▶ technik żywienia i usług gastronomicznych,
▶ technik ekonomista,
▶ technik obsługi turystycznej,
▶ technik pojazdów samochodowych,
▶ technik mechanizacji rolnictwa,

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
kształcąca w zawodach:
▶ mechanik pojazdów samochodowych,
▶ betoniarz - zbrojarz
▶ wielozawodowa

www.zsetrakowice.pl

Więcej na stronie www.powiatlwowecki.pl w zakładce oferta edukacyjna.

Jeśli kończysz właśnie gimnazjum i zastanawiasz się nad wyborem szkoły średniej mamy coś dla Ciebie. Szkoły prowadzone przez Powiat Lwówecki 
oferują szeroki wachlarz możliwości rozwoju i kierunków, spośród których wybierzesz coś dla siebie. Każda z naszych szkół pozwoli Ci zdobyć wiedzę  
i umiejętności potrzebne do zdobycia wymarzonego zawodu lub studiowania na wybranym kierunku

Działalność Państwowej Powiatowej Straży Po-
żarnej w Lwówku Śląskim i Ochotniczych Straży 
Pożarnych w powiecie lwóweckim oraz ocena bez-
pieczeństwa ochrony przeciwpożarowej na terenie 
powiatu, która odbyła się 24 maja 2013 roku w 
siedzibie Starostwa. 

Sesję od powitania przybyłych gości rozpoczął 
Henryk Kulesza – Przewodniczący Rady, a po po-
witaniu odbyła się cześć Sesji poświecona bezpie-
czeństwu. Prezentację na temat działalności Straży 
przedstawił Arkadiusz Motylski – komendant 
powiatowy straży pożarnej. Stan bezpieczeństwa 
w Powiecie Lwóweckim od kilku lat utrzymuje 
się na stałym dobrym poziomie, ilość interwencji 
podejmowanych przez strażaków zmienia się, w 
zależności od występowania zjawisk pogodowych 
takich jak susze czy powodzie. Poprawiła się sy-

XXX Sesja Rady Powiatu Lwóweckiego
tuacja, jeżeli chodzi o doposażenie, Państwowej 
Straży Pożarnej dzięki projektowi unijnemu reali-
zowanemu przez powiat lwówecki wspólnie z po-
wiatem lubańskim, dzięki któremu zakupiono w 
ubiegłym roku m.in. cztery wozy pożarnicze oraz 
trzy jednostki sprzętowe przeznaczone do działań 
ratowniczych. Komenda Powiatowa prowadzi nie-
przerwanie szkolenia dla strażaków ochotników, 
zwiększa się także ilość jednostek OSP włączanych 
do krajowego systemu ratownictwa. Sesja była 
również okazją do złożenia, na ręce komendanta, 
podziękowań za ofiarność i trud ponoszony w 
wypełnianiu codziennych obowiązków.

W trakcie Sesji radni przyjęli zmiany do bu-
dżetu na 2013 rok, zmiany do wieloletniej pro-
gnozy finansowej oraz przyjęli zmiany w sprawie 
określenia zadań na które przeznacza się środki 

PFRON-u w 2013 roku. Treści uchwał wraz z uza-
sadnieniem opublikowane są na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej pod adresem www.bip.po-
wiatlwowecki.pl 

Kolejna Sesja odbędzie się pod koniec czerwca 
2013 roku. 

INFORMATOR POWIATOWY
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4 maja w dniu św. Floriana - patrona strażaków w Rząsinach zorganizowano Gminne Obchody 
Dnia Strażaka. Z tej okazji w miejscowym kościele parafialnym odbyła się uroczysta msza odprawio-
na przez księży: Stanisława Bakesa – proboszcza miejscowej parafii, Grzegorza Niwczyka - kapelana 
strażaków powiatu jeleniogórskiego i Piotra Sikorskiego, który jest członkiem Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Gryfowie Śląskim. Po mszy świętej poświęcono figurkę św. Floriana umieszczoną w oknie 
nad bramą wjazdową do remizy OSP Rząsiny. Figurkę ufundował rząsińskim strażakom ks. proboszcz 
Stanisław Bakes. W uroczystości uczestniczyli strażacy ze wszystkich jednostek OSP z terenu naszej 
gminy tj. z Gryfowa Śląskiego, Krzewia Wielkiego,Młyńska, Proszówki. Rząsin, Ubocza oraz Wolbro-
mowa. 

W obchodach oprócz władz Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Gryfowie 
Śląskim z Prezesem Tadeuszem Jagiełło i władz miejscowej straży z prezesem OSP Rząsiny – An-
drzejem Midkiem oraz naczelnikiem OSP – Romanem Jóźwiakiem, uczestniczyli również Robert 
Skrzypek - przewodniczący Rady Miejskiej naszej gminy, Witold Mikos – wiceprzewodniczący Rady, 
Stanisław Czajewicz – sołtys Rząsin, Tadeusz Deptuła – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Rząsinach. Dzieci z miejscowej szkoły podczas mszy przedstawiły przygotowany na tą okazję specjal-
ny program artystyczny i przekazały strażakom życzenia. 

18 maja na stadionie miejskim w Gryfowie Ślą-
skim odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożar-
nicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W 
zawodach startowało 6 drużyn męskich z Gryfowa 
Śląskiego, Krzewia Wielkiego, Młyńska, Rząsin, Ubo-
cza i Wolbromowa oraz 3 Młodzieżowe Drużyny Po-
żarnicze z Krzewia Wielkiego, Rząsin i Wolbromowa 
(najmłodsza drużyna). 
Wyniki:
Grupa OSP: 
I miejsce - OSP Wolbromów – 137,84 pkt, 
II miejsce – OSP Rząsiny – 149,18 pkt
III miejsce – OSP Gryfów – 153,98 pkt 
Kolejne miejsca zajęły OSP Młyńsko, OSP Krzewie 
Wielkie i OSP Ubocze 
Grupa MDP: 
I miejsce – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Wol-
bromowa – 128,16 pkt 
II miejsce MDP z Rząsin – 133,66 pkt 
III miejsce MDP z Krzewia Wlk. – 134,5 pkt

Uczestniczący gościnnie strażacy z zaprzyjaźnio-
nego miasta Bischofswerda – Niemcy startowali tylko 
w ćwiczeniu bojowym i uzyskali wynik – 89,46 pkt. W 
zawodach uczestniczyli zaproszeni goście m.in.: bry-
gadier Arkadiusz Motylski – komendant powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim Hen-
ryk Leśków – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP w Lwówku Śląskim i jednocześnie 
v-ce prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związ-
ku OSP RP. woj. dolnośląskiego, Edyta Wilczacka 
– zastępca Burmistrza Gminy i Miasta w Gryfowie 
Śląskim. 

Zawody sędziowali funkcjonariusze pożarnictwa z 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 
Lwówku Śląskim z sędzią głównym st. kpt. Mariuszem 
Mrozem. Sprzęt do wykonania konkurencji użyczyła 
Ochotnicza Straż Pożarna w Proszówce, zakupiony 
przez tą jednostkę w związku ze zrealizowanym pro-
jektem przez tą OSP dotyczącym stworzenia Izerskiej 
Ścieżki Sprawnościowej koło remizy strażackiej. Spi-
kerkę prowadził: Tadeusz Jagiełło – prezes Zarządu 
Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w 
Gryfowie Śląskim. Zwycięzcy zawodów (I-III miejsca) 
w dwóch grupach otrzymali puchary ufundowane 
przez burmistrza Olgierda Poniźnik, a wszystkie 
startujące drużyny dyplomy. Podczas zawodów wrę-
czono odznaczenia pożarnicze m.in. złote medale 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Otrzymali je: Zbigniew 
Jakubowski – Zastępca Naczelnika OSP Gryfów 
Sląski, Andrzej Midek – Prezes Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Rząsinach, Andrzej Okulowski – Naczel-
nik Ochotniczej Strazy Pożarnej w Młyńsku, Janusz 
Wilas – Członek OSP w Młyńsku

Zawody 
sportowo-pożarnicze

Strażackie świętowanie

12 maja na rynku we Wrocławiu odbyły się 
wojewódzkie obchody „Dnia Strażaka”. Podczas 
tej uroczystości dwóm długoletnim i zasłużonym 
strażakom – ochotnikom z naszej gminy wręczono 
najwyższe odznaczenia pożarnicze. Złotym Zna-
kiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
odznaczono pana Ryszarda Karaczuna, Prezesa 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Uboczu, a Medalem 
Honorowym im. Bolesława Chomicza pana Jana 
Sokołowskiego – byłego Naczelnika i Prezesa, a 
obecnie V-ce Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Rząsinach, W obchodach uczestniczył również 
poczet sztandarowy ze sztandarem Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Gryfowie Śląskim w składzie: 
Kamil Heichel, Andrzej Midek i Damian Koman. 
Odznaczonym gratulujemy. 

Obchody na 
wrocławskim rynku Władze strażackie gminy i miasta Gryfów 

Śląski serdecznie dziękują za otrzymaną pomoc 
finansową oraz sponsorowanie Gminnych obcho-
dów Dnia Strażaka i Gminnych Zawodów Sporto-
wo- Pożarniczych OSP: 
» Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we Wrocławiu, » 
panom Darkowi i Markowi Niebieszczańskim 
właścicielom Zakładów Mięsnych „Niebiesz-
czańscy” w Proszówce, » Państwu Barbarze i 
Janowi Srokom właścielom Piekarni i Cukierni w 
Lwówku Śląskim » Państwu Mirosławie i Jerze-
mu Horbaczom właścicielom Piekarni i Cukierni 
w Gryfowie Śl. » Państwu Zofii i Zbigniewowi 
Chomontom właścicielom Hurtowni Chemicznej 
„VERA” w Gryfowie Śląskim, » Burmistrzowi Ol-
gierdowi Poniźnikowi.

Ponadto Jackowi Lewandowskiemu – preze-
sowi GKS „GRYF” za udostępnienie stadionu i 
Adamowi Domino za nagłośnienie terenu. 

Strażacy dziękują

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ser-
decznie dziękuje wszystkim osobom mieszkańcom 
i pracownikom któryż zaangażowali się w akcję 
przeciwpowodziową na terenie naszego miasta i 
gminy 2 czerwca (niedziela) i następnego dnia, 
a w szczególności: » strażakom-ochotnikom z 
Gryfowa Śląskiego, Krzewia Wielkiego, Młyńska, 
Proszówki, Rząsin, Ubocza i Wolbromowa, » pra-
cownikom Zakładu Budżetowego Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Ślaskim 
z dyrektorem Heleną Okulowską, » panu Edwardo-
wi Nestmann i jego pracownikom, » panu Rober-

Podziękowania w związku z powodzią

Oprac. Stanisław Jóźwiak

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękuję za udzielenie szyb-
kiej pomocy mieszkańcom sołectwa 
Wieża w trakcie zagrożenia powodzio-
wego strażakom z OSP Rząsiny. 

Radny Rady Miejskiej Jerzy Guzy

towi Bujas – Prezesowi Fabryki Odzieży i Tkanin 
Żaroodpornych „Izo-term” w Gryfowie Śląskim 
za magazynowanie na terenie zakładu piasku,  
» pracownikom zakładów : FF „Polmex” w Gry-
fowie Śląskim i „Jantur” Produkcja Mebli – Jan 
Korpysa w Gryfowie Śląskim, którzy zabezpieczali 
swoje zakłady. » pracownikom Urzędu Gminy i 
Miasta w Gryfowie Śląskim na czele z inspektorem 
ds. zarządzania kryzysowego Stanisławem Jóźwia-
kiem. Ich wysiłek w sposób znaczący przyczynił 
się do zmniejszenia zagrożenia powodziowego w 
naszej gminie.
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12 maja 2013 roku w naszym kościele w Gry-
fowie Śląskim odbyła się wyjątkowa uroczystość. 
Otóż tego dnia 58 moich koleżanek i kolegów 
przystapiło do I Komunii Świętej. 

Do tej uroczystości przygotowywaliśmy się 
wiele dni, tygodni. Nad tymi przygotowaniami 
czuwały panie katechetki: pani Agnieszka Le-
wandowska i pani Elżbieta Rakowska. Przystą-
pienie do Św. Komunii poprzedził egzamin, a eg-
zaminatorem był nasz ksiądz proboszcz Krzysz-
tof Kurzeja. Dzień Komunii to wyjątkowy dzień 
w naszym życiu. To dzień, z którego przeżycia 
pozostaną w naszych sercach. Już od samego 
rana tego dnia przeżywaliśmy to, co na nastąpić, 
a w szczególności sam akt przyjęcia Komunii Św. 

Aby uroczystość miała wyjątkowy charakter 
nasi rodzice utworzyli komitet organizacyjny a w 
nim: pani Dorota Spiżewska – przewodnicząca, 
Marzena Rzeszut, Sylwia Krasucka, Agnieszka 
Mielniczyn, Monika Mierzejek, Sylwia Deliman. 
Komitet zatroszczył się o wystrój kościoła i inne 
sprawy występujące przy uroczystości. Podniosła 
atmosfera udzieliła się nam z chwilą kiedy ksiądz 
wyszedł przed kościół po nas. Takie dreszcze 
ogarnęły nas, kiedy kropił wodą święconą, a ro-
dzice trzymając ręce na naszych głowach udziela-
li nam swego błogosławieństwa. W kościele było 
już fajnie, trochę tremy było gdy ksiądz w czasie 
kazania przepytywał nas. Odprawiana msza św. 
miała uroczystą oprawę. Niektóre koleżanki i ko-
ledzy brali bezpośredni udział w celebrze. 

Radosna uroczystość

Nieuchronnie zbliżała się chwila, kiedy bę-
dziemy przyjmować Komunię Św. Trochę się 
bałam, trochę ściskało mnie w gardle, ale w 
chwili przyjmowania Komunii byłam spokojna i 
radosna. Ze szczęścia zapomniałam złożyć ręce, 
ale jakoś mi się udało bez tego. Ksiądz proboszcz, 
który udzielał nam Komunii był zadowolony 
i szczęśliwy. Po Komunii odbyły się uroczyste 
podziękowania, które składały dzieci, wygłaszały 
różne wierszyki, śpiewały, a ja nawet śpiewałam 
solo pieśń, której mi wtórowali wszyscy pozostali 
śpiewając refren. 

Na zakończenie uroczystości pani przewod-
niczący komitetu organizacyjnego Dorota Spi-

żewska wraz z panem Ryszardem Sułtanowskim 
w imieniu rodziców złożyli podziękowanie księ-
żom, katechetkom, organiście, służbie liturgicz-
nej ołtarza. 

Po uroczystości w kościele już na zewnątrz 
wypuściliśmy balony szczęścia z życzeniami i z 
podziękowaniami. Uroczystość zaszczycił swoją 
obecnością dyrektor szkoły podstawowej Da-

riusz Zatoński oraz nasi wychowawcy Małgorza-
ta Dróżdż (kl. 3a) i Marzena Styszyńska (kl. 3b). 

Po południu w naszych domach odbyły się 
uroczystości rodzinne. Było wiele prezentów i 
życzeń, które sprawiły nam dużo radości. Na 
koniec życzę moim koleżankom i kolegom oraz 
sobie, abyśmy względem sienie byli mili i dobrzy 
oraz pamiętali, że taki dzień, dzień I Komunii 
Świętej jest i był jedynym niepowtarzalnym 
dniem w naszym życiu.

Książki 
za książki

Z akcji wyprzedaży starych książek, 
którą biblioteka prowadziła od 8 maja do 
28 maja udało się pozyskać 1.250,00 zł. 
Kwotę tę przeznaczono na zakup 50 no-
wości wydawniczych, które zasiliły księ-
gozbiór biblioteki publicznej oraz jej filii.

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom 
za udział w kiermaszach. 

M.
Gabrysia Pawłowska 

wraz z dziadkiem
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Zatrzymany 28 latek posiadał przy sobie 10 porcji metaafetaminy. 
9 czerwca policjanci Komisariatu Policji w Gryfowie ponownie wymie-

rzyli cios w przestępczość narkotykową. W trakcie wykonywania czynności 
procesowych w miejscu zamieszkania 28 letniego mieszkańca Gryfowa Śl. 
ujawnili substancję proszkową koloru białego w ilości 10 porcji metaam-
fetaminy. Sprawcę osadzono w policyjnym areszcie a o jego dalszym losie 
zadecyduje Sąd Rejonowy w Lwówku Śl. 

Za posiadanie środków odurzających grozi kara pozbawienia wolności 
do lat 3, zaś za handel nimi nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Pamię-
tajmy. iż osoby które kupiły od dilera narkotyki też mogą zostać pociągnięte 
do odpowiedzialności karnej!

Policjanci odzyskali skradziony motocykl 
szybciej niż zorientował się poszkodowany.

 Gryfowscy policjanci nie tylko patrolują ulice miasta ale prowadzą także 
obserwacje osób i środowisk przestępczych. W wyniku tych obserwacji 6 
czerwca udało się zatrzymać 22 mieszkańca Gryfowa Śl. który z podwórka 
jednej z posesji dokonał kradzieży motocykla o wartości 1500 zł. 

Złodziej został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie, a mo-
tocykl odzyskany i przekazany właścicielowi który był bardzo zdziwio-
ny całą sytuacja gdyż nie zdążył się zorientować iż został okradziony.  

Ugodził go nożem – o mało nie doszło do tragedii
Do zdarzenia doszło w jednym z mieszkań na terenie Gryfowa. 38 letni 

mężczyzna rano wszedł do pokoju swojego brata i ugodził śpiącego nożem 
w szyję. Jednocześnie zagroził, iż wybiera się do miasta robić swoje, po czym 
wybiegł z domu. Będący na miejscu lekarz stwierdził, że nóż o kilka milime-
trów minął tętnicę szyjną. Pokrzywdzony został przewieziony do szpitala w 
Lwówku Śląskim. Na miejsce przybyli prokurator i policjanci. Czynności 
pościgowe z sprawcą doprowadziły do zatrzymania go na terenie miasta.  
Obecnie zatrzymany przebywa w policyjnym areszcie. Trwają dalsze czyn-
ności w sprawie.

Oficer Prasowy KPP Lwówek Śl. asp. Mateusz Królak  

23 lutego w Uboczu odbyły się Walne wybory LKS Zryw Ubocze. Właśnie 
tego dnia dokonano wyboru nowego prezesa i zarządu klubu, w skład którego 
weszli: prezes Marian Baszak, wiceprezes Ryszard Kusiakiewicz, sekretarz Jan Ba-
szak, członkowie zarządu: Zygmunt Bożko, Andrzej Piróg, Zbigniew Krzak,Wła-
dysław Gojżewski. Po roku stagnacji i niebytu klubu w rozgrywkach piłkarskich, 
Zryw od sierpnia wystartuje w klasie B. Rozpoczęto treningi, a także rozegrano 
pierwszy mecz towarzyski w Rząsinach. Zaplanowano kolejne mecze oraz turniej 
piłkarski na boisku w Uboczu. Zmagamy się z wieloma problemami, bo nowy 
zarząd nie rusza od zera, ale musi uregulować długi poprzedników. Liczymy na 
ludzi dobrej woli, a także władze gryfowskiego magistratu, aby na wiejskim bo-
isku nie rosły chwasty i mlecze, nie pasły się krowy, a mieszkańcy mogli oglądać 
piłkarskie zmagania. Chętnych do pomocy i ewentualnych graczy - choć drużynę 
mamy - prosimy o kontakt. Marian Baszak 75 78-13-024, Jan Baszak 793-429-
238, Marek Baszak 510-854-809. I dopóki piłka w grze wszystko jest możliwe - 
trzymajmy kciuki. 

Przebudzenie w Zrywie 

Marek Baszak 

26 maja na zaproszenie Stowarzyszenia Miłośników Mojęcice – Dwór 
Mojęcice, nasz zespół wziął udział w III Dolnośląskim Przeglądzie Zespo-
łów Ludowych „Dla Ciebie Mamo”. Wraz z nami występowały popularne i 
uznane zespoły takie jak: „Malwy”, „Głębowiczanie”, „Kostrzanie”, „Polanie”, 
„Warzęgowanie”, „Kulinianie”, chór „Harfa” oraz gospodarze zespół „Mo-
jęcice”. Mieliśmy okazję spotkania z marszałkiem Radosławem Mołoniem 
oraz dyrektorem Urzędu Marszałkowskiego woj. dolnośląskiego Jerzym 
Więcławskim. Atmosfera była bardzo miła, wszystkie zespoły świetnie ba-
wiły się, a przewodnią piosenką kilkakrotnie wspólnie śpiewaną był utwór 
„Mamo, nasza mamo”.

***
31 maja uczestniczyliśmy w VII Festiwalu Piosenki Religijnej i Patrio-

tycznej im. Roberta Mizgiera.

***
8 czerwca zostaliśmy zaproszeni na obchody XXX-lecia istnienia zespo-

łu „Jeleniogórzanie”.

Zespół Gryfowianie składa serdeczne podziękowania firmie PAS-
-TRANS za współpracę.

Gryfowianie w trasie

Zygmunt Bodak

Gryfowska Kapela Podwórkowa na targach 
TOURTEC 2013r. w Jeleniej Górze

Wakacyjna przygoda 
w bibliotece

Zajęcia wakacyjne w bibliotece to najlepszy sposób na nudę w 
mieście. To także zachęta do czytania książek, do wejścia w ma-
giczny świat literatury dziecięcej.

Od wielu, wielu lat na naszych zajęciach dzieci czytają książki i 
wiersze, rysują, wycinają, grają, tańczą, słuchają muzyki, fotogra-
fują, bawią się w teatr... jednym słowem nigdy się nie nudzą.

ZAPRASZAMY
15-26 lipca od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-13.00

19-30 sierpnia w godz. 11.00-13.00

Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Poza zajęciami w godzinach otwarcia biblioteki można będzie grać w gry 
planszowe, układać puzzle oraz korzystać z komputera.
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W SP w Gryfowie

W gimnazjum

Dzień Dziecka z Julianem Tuwimem

Szkolny konkurs karaoke

3 czerwca w Szkole Podstawowej w Gryfo-
wie Śląskim obchodziliśmy „Dzień Dziecka”. O 
podanej godzinie na trybunach hali sportowej 
zebrali się wszyscy uczniowie, brakowało tylko 
wychowawców. Z niecierpliwieniem oczekiwali-
śmy nadejścia nauczycieli, gdy nagle do mikro-
fonu podszedł pan dyrektor Dariusz Zatoński i 
złożył nam życzenia oraz zapowiedział występ 
przygotowany przez pedagogów. Zaskoczeni, 
z zaciekawieniem i uśmiechem na twarzy oglą-
daliśmy adaptację wierszy Juliana Tuwima, 
wyreżyserowane przez panie Martę Kowalską i 
Ewę Kasprzak. Były to utwory : „Lokomotywa”, 
„Grześ i ciocia”, „Pan Słowik”, „Rzepka” i inne. 
Po przedstawieniu zaprezentowali się laureaci 

23 maja w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Gryfowie Śl. miał miejsce Gminny Kon-
kurs Recytatorski pod hasłem:  „Julian Tuwim 
– poeta bliski dziecku”. Konkurs cieszył się bar-
dzo dużym zainteresowaniem, a jego uczestnicy 
zaprezentowali wysoki poziom artystyczny. Swój 
udział w zmaganiach recytatorskich zgłosiło  9 
uczniów z 3 szkół podstawowych z Gryfowa Śl., 
Ubocza i Rząsin. Rywalizowano w kategorii klas 
I-III. Publiczność oklaskiwała gromkimi brawa-
mi wszystkich uczestników, gdyż wiersze były 
ciekawe i barwnie zaprezentowane. Jury konkur-
sowe w składzie: Teresa Wolska – (inspektor ds. 
infrastruktury społecznej), Anna Domino (dy-
rektor M-GOK) oraz Jolanta Kuczyńska (Biblio-
teka Publiczna) oceniało dobór tekstu i pamię-
ciowe opanowanie, sposób interpretacji, kulturę 
słowa, dykcję, a także ogólny wyraz artystyczny 
recytatora. Wszyscy uczestnicy reprezentowali 
wysoki poziom artystyczny jednak uwzględnia-
jąc kryteria oceny, jury wyłoniło następujących 
laureatów:
Miejsce 1. Maja Marciniak kl. 3b - opiekun Ma-
rzena Styszyńska, reprezentant Szkoły Podstawo-
wej w Gryfowie Śl.
Miejsce 2. Daria Sieradzka - opiekun Alicja 
Celejowska, reprezentant Szkoły Podstawowej w 
Uboczu
Miejsce 3. Klaudia Królak kl. 1a – opiekun 
Agnieszka Hetel, reprezentant Szkoły Podstawo-
wej w Gryfowie Śl.

Konkurs dostarczył wielu artystycznych doznań 
i wzruszeń. Podczas obrad komisji konkursowej 
uczestnicy i widzowie mogli w sposób sponta-
niczny brać udział we wspólnym czytaniu utworu 
Juliana Tuwima „Rzepka” oraz odgrywaniu na 
scenie komicznych przygód bohaterów utworu, tę 
dodatkową atrakcję zaproponowała bibliotekarka 
Jolanta Kuczyńska.

Wszyscy laureaci oraz uczestnicy konkursu 
zostali nagrodzeni pamiątkowymi książkami. 
Serdecznie gratulujemy  wszystkim uczestnikom 
i  życzymy dalszych sukcesów. Niech obcowanie z 
poezją przynosi Wam jak najwięcej radości. Orga-
nizatorzy dziękują recytatorom i ich opiekunom za 
przygotowanie i udział w konkursie oraz sponso-
rom za ufundowanie nagród i poczęstunku.

Debiuty sceniczne 
najmłodszych

konkursu „Mam talent” oraz odbyły się zawody 
sportowe dla klas IV-VI (zwyciężyła klasa 6a) i 
klas I-III – zwyciężyła klasa 3a.

Niestety atrakcje zostały ograniczone do mi-
nimum przez złe warunki atmosferyczne. Zabra-
kło Straży Pożarnej i Wojsk Ochrony Pogranicza, 
lecz główne atrakcje: dmuchańce i trampoliny, 
Policja oraz stoiska ze słodyczami i biżuterią 
cieszyły się dużym zainteresowaniem. Obchody 
święta przygotowała Rada Rodziców oraz Dyrek-
cja Szkoły. 

Byliśmy zachwyceni ogromem atrakcji oraz 
ciepłem, które nauczyciele włożyli do stworzenia 
dla nas miłej atmosfery.   
 

W środę 25 maja w Gimnazjum w Gryfowie Śląskim odbył się Szkolny Konkurs Karaoke, którego 
organizatorami byli wychowawcy i uczniowie klas pierwszych. Jak co roku zgłosiło się wielu uczest-
ników chcących zaprezentować swoje umiejętności wokalne. Przeważały piosenki w języku angiel-
skim i polskim. Jeden z uczestników – Adam Wiśniewski zaskoczył licznie zgromadzoną publiczność 
śpiewając piosenkę po japońsku. Wyłonienie najlepszego wokalisty okazało się trudnym zadaniem 
ponieważ w naszej szkole jest dużo utalentowanej młodzieży. Obrady trwały dość długo, więc wszyscy 
zgromadzeni w auli szkolnej umilili sobie czas oczekiwania śpiewaniem piosenki. W miłej atmosferze 
jury ogłosiło wyniki:
I miejsce wyśpiewała Paulina Mieczkowska z kl. 3 c piosenką „Jessi J-Price Tag”,
II miejsce- Adam Wiśniewski z klasy 3d piosenką „2ne1-Scream”, a 
III miejsce- Nikola Kiryk i Karolina Stec piosenką „ Zamigotał świat”.

Zwycięzcy zostali nagrodzeni dodatnimi punktami z zachowania oraz gromkimi brawami. Jeszcze 
raz wszystkim gratulujemy!

Jesteśmy uczennicami klasy trzeciej Gimna-
zjum w Gryfowie Śląskim i od wielu lat pasjo-
nujemy się historią, a zwłaszcza ciekawostkami 
dotyczącymi naszego regionu. Pani Marzanna 
Krawiec (nauczycielka historii) przekazała nam 
informację o spotkaniu organizowanym przez 
Bibliotekę Publiczną w Gryfowie zatytułowa-
nym „Z tajemnicą przez historię”. Ucieszyłyśmy 
się, że mamy możliwość poszerzenia wiedzy na 
temat naszych zainteresowań dzięki miłośnikom 
historii. 

Wykłady wzbogacone archiwalnymi mate-
riałami przeprowadzili: Szymon Wrzesiński (hi-
storyk i publicysta), Barbara Grzybek (kustosz 
z Lubania) i Piotr Kucznior (pasjonat i inicjator 
w/w wydarzenia).

Najbardziej zainteresowały nas ciekawostki 
związane z tajnymi badaniami i eksperymentami 
przeprowadzanymi podczas II wojny światowej 
w Pałacu w Rząsinach oraz zagadki zamku Czo-
cha. Z dokładniejszymi informacjami będziemy 
mogły zapoznać się sięgając do książki Szymo-

na Wrzesińskiego: „Pogórze Izerskie w cieniu 
swastyki”, która wzbogaciła szkolny księgozbiór 
wraz z dwoma innymi historycznymi pozycjami: 
„Napoleon nad Bobrem i Kwisą”, „Pamiątki bólu 
i śmierci. Zabytki dawnego prawa na ziemiach 
polskich”.

Kolejne spotkanie odbędzie się 14 czerwca o 
godzinie 17:00 w Bibliotece Publicznej, na które 
nie omieszkamy pójść. 

Spotkanie z historią

Marta Borkowska i Natalia Burkot
Kółko dziennikarskie

Kornelia Krużyńska, Kółko dziennikarskieMałgorzata Makowska, Agnieszka Hetel

Kamil Olszewski, klasa 6 c
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Mejle na miotle
W piątek 7 czerwca 2013 r. z inicjatywy pani 

dyrektor biblioteki Marzeny Wojciechowskiej 
uczniowie pierwszych klas gryfowskiego gimna-
zjum zostali zaproszeni na spotkanie z pisarką 
Agnieszką Tyszką, autorką książek dla dzieci  
i młodzieży. Podczas spotkania pisarka zaprezen-
towała dwie najnowsze książki o zaskakujących 
tytułach „Mejle na miotle” i „ Kredens pod Grunwal-
dem”. Jak mówi sama autorka, obie książki są ze sobą 
powiązane i ukazują życie widziane oczami nastola-
tek. Często młody czytelnik podczas lektury może 
odnaleźć wskazówkę jak sobie radzić z codziennymi 
problemami. Pisarkę inspiruje historia ludzkości, 
którą wplata w przygody swoich bohaterów. W 
książce „Mejle na miotle” opisała Sydonię von Borck, 
kobietę żyjącą w XVI w., która została oskarżona o 
czary, a następnie spalona na stosie. Podczas lektury 

3 czerwca w Gimnazjum odbył się Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt "Sport bez granic". Uroczystego otwarcia turnieju dokonali: staro-
sta Józef Stanisław Mrówka, burmistrz Olgierd Poniźnik i dyrektor Gimnazjum w Gryfowie Śl. Alicja Kownacka. Wśród gości zaproszonych w ceremonii 
otwarcia uczestniczył ks. dziekan Krzysztof Kurzeja. W ceremonii otwarcia turnieju wystąpili m.in.: Paulina Mieczkowska, Marta Borkowska, Karolina 
Baszak, Natalia Sieradzka, Daria Dubaniewicz, Marcelina Ryczkowska, Kornelia Ryczkowska, Emanuel Żuk, Jakub Rotkiewicz Wojciech Deliman i Marcin 
Makarewicz. Całość koordynował nauczyciel wychowania fizycznego Krzysztof Złocik.

W turnieju udział wzięły drużyny dziewcząt z Gimnazjum w Bischofswerdzie, z Wlenia i Gryfowa Śl., którym sędziowali Arkadiusz Cichoń i Krzysztof 
Gajewski. Najlepszą drużyną turnieju okazały się dziewczęta z Gimnazjum w Bischofswerdzie, które wygrały z gimnazjalistkami z Wlenia i Gryfowa Śl. 
Drużyna z naszej szkoły wygrała z drużyną z Wlenia i zajęła drugie miejsce. Skład drużyny: Karolina Marzec, Karolina Dziadkowska, Marcelina Zwie-
rzańska, Dominika Wojtkun, Julia Boska, Agnieszka Tarazewicz, Weronika Wysopal, Magdalena Gajczyk, Natalia Rusnarczyk.

Wyniki turnieju: 1 miejsce  Gimnazjum w Bischofswerdzie - 4 pkt., 2 miejsce  Gimnazjum w Gryfowie Śląskim - 2 pkt., 3 miejsce  Gimnazjum we 
Wleniu - 0 pkt.

czytelnik uświadamia sobie, 
że w naszych czasach też 
można zostać „spalonym na 
stosie”. Pisarka zapropono-
wała uczniom utworzenie 
stosu z kartek, na których 
wcześniej młodzież miała 
wypisać przykłady przyczyn 
odrzucenia człowieka przez 
społeczeństwo. Pisarka była 
mile zaskoczona dojrzałymi 
wypowiedziami uczniów, 
które głośno przeczytała: 
rasizm, niepełnosprawność, 
indywidualność, przynależność do subkultury, wiara, itp. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, młodzie-
ży podobał się sposób przekazu treści książek, który wielu zachęcił do ich przeczytania. Obie są udostępnione 
w szkolnej bibliotece.

Sport bez granic

Adrianna Puzyniak
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8 i 9 czerwca podczas Kwisonaliów w Gry-
fowie Śląskim, które odbywały się pod hasłem 
„Zielona Kraina Kwisy” odbył się I Jarmark 
Produktu Lokalnego i Ekologicznego. Kwiso-
nalia to święto, które nie tylko konsoliduje całą 

Rodzinna wycieczka
2 czerwca wyjechała z Młyńska rodzinna 

wycieczka do Wrocławia. Wyjazd zorganizowa-
no głównie dla osób uczestniczących w Święcie 
Rodziny, ale także oraz innych chętnych. Docelo-
wym miejscem wycieczki był Wrocławski Ogród 
Zoologiczny. Niektóre osoby zorganizowały sobie 
czas także na zwiedzanie Panoramy Racławickiej 
oraz na basen. Piękna pogoda pozwoliła wszyst-
kim zwiedzić całe zoo. Niektóre dzieci miały 
okazję pierwszy raz zobaczyć na żywo ciekawe 
okazy zwierząt, ptaków i innych mieszkańców 
ogrodu. Najmłodsi byli zadowoleni i mieli fraj-
dę, że mogli zwiedzać i podziwiać na siedząco, 
wożeni przez rodziców w drewnianych wózkach 
należących do miejscowego zoo.

Mimo zmęczenia, każdy uczestnik wyjazdu 
wracał do domu z humorem i świadomością 
mile spędzonego czasu z rodziną. Uwieńczeniem 
wycieczki była pamiątkowa fotografia uczestni-
ków. Był to dobrze zorganizowany, pouczający 
czas dla rodzin z Młyńska mimo, że po powrocie 
przywitał nas mocny deszcz.

Sołtys Młyńska Maria Sosnowska

Informacje PZD w Lwówku Śląskim
I Jarmark Produktu Lokalnego i Ekologicznego

Oskar Miklas z Karpacza – pokaz kowalstwa.

lokalną społeczność, ale stanowi też popis dla 
osób, które zajmują się twórczością artystyczną 
i rękodziełem ludowym na co dzień, takich jak 
rolnicy ekologiczni, twórcy i artyści ludowi, rze-
mieślnicy i pszczelarze. Promowali oni żywność 
wysokiej jakości, zdrowy styl żywienia i twór-
czość ludową. W ramach wystawy zgromadzono 
ok. 25 wystawców z powiatów zgorzeleckiego, 
wałbrzyskiego, jeleniogórskiego, lubańskiego i 
lwóweckiego.

Podczas wystawy zostały przeprowadzone 
dwa pokazy ginących zawodów: kowalstwo 

zaprezentowane przez pana Oskara Miklasa z 
Karpacza i rzeźba w drewnie zaprezentowana 
przez pana Tomasza Marca z Radostawia. Pokazy 
stanowiły niebywałą atrakcją dla zwiedzających 
mieszkańców i przybyłych turystów. 

Prezentacja dorobku twórczego została zorga-
nizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego we Wrocławiu – PZD w Lwówku 
Śląskim.

Najlepsze gospodarstwo
Rusza kolejna edycja wojewódzkiego konkursu 

pn. „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne”. 
Konkurs ma na celu wskazywanie agroturystyki 
jako komplementarnej działalności w gospodarstwie 
rolnym przynoszącej dodatkowy dochód, promocję 
i reklamę gospodarstw agroturystycznych, podno-
szenie standardu świadczonych usług w zakresie 
turystyki wiejskiej oraz promocję wsi dolnośląskiej 
jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku. Do udziału 
serdecznie zapraszamy osoby świadczące usługi 
agroturystyczne na terenie województwa dolnoślą-
skiego.

Karty zgłoszenia prosimy nadsyłać w terminie 
od 15 maja do końca czerwca br. do najbliższego 
Powiatowego Zespołu Doradców Dolnośląskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu 
lub bezpośrednio do Dolnośląskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu przy ul. 
Zwycięskiej 8 we Wrocławiu z dopiskiem konkurs 
„Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne 2013”.  
Konkurs jest organizowany w ramach Planu Działa-
nia Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-
2013 dla województwa dolnośląskiego.

Smaki regionów
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

we Wrocławiu oraz Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Dolnośląskiego serdecznie zaprasza do 
udziału w XIII edycji regionalnego etapu konkursu 

„Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” 
na najlepszy regionalny produkt żywnościowy oraz 
na najlepsze danie i potrawę regionalną Dolnego 
Śląska. Celem konkursu jest poznanie i udokumen-
towanie dolnośląskich regionalnych produktów 
żywnościowych, produktów osadzonych głęboko 
w polskiej tradycji i od lat wytwarzanych tymi sa-
mymi metodami i według tych samych receptur. 
Ideą konkursu jest też przygotowanie producentów 
do ubiegania się o ochronę zgodną z ustawodaw-
stwem unijnym oraz zachęcanie mieszkańców ob-
szarów wiejskich do poszukiwania alternatywnych 
źródeł dochodu. W ramach konkursu Komisja 
Konkursowa oceni najlepszy regionalny produkt 
żywnościowy oraz najlepsze danie i potrawę regio-
nalną. Dodatkowo zostanie nominowany laureat 
do nagrody „Perła 2013”, która zostanie wręczona 
podczas Wielkiego Finału Konkursu w czasie 
trwania Międzynarodowych Targów Spożywczych 
Polagra Food w Poznaniu. Lista laureatów w kate-
gorii produktów i potraw zostanie umieszczona na 
stronach internetowych organizatorów regionalnej 
edycji Konkursu. Konkurs odbędzie się 24 sierpnia 
2013 r. na terenie Pasażu Grunwaldzkiego przy 
Placu Grunwaldzkim 22 we Wrocławiu. Regulamin 
konkursu oraz Karta zgłoszenia dostępna jest na 
stronie internetowej: www.dodr.pl oraz w Powia-
towych Zespołach Doradców. Termin nadsyłania 
kart zgłoszeniowych upływa 30 czerwca 2013 r.  
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres: 
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego we Wrocławiu, ul. Zwycięska 8, 
53-033 Wrocław 

z dopiskiem: „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” 
Nadzór merytoryczny nad przebiegiem konkur-

su sprawuje Dział Przedsiębiorczości, Wiejskiego 
Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki, DODR 
we Wrocławiu. Szczegółowych informacji w tym 
zakresie udziela Izabela Michniewicz, izabela.mich-
niewicz@dodr.pl, tel. 71 339 80 21 wew. 152. 

Oprac. Teresa Polesiak
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26 maja w bibliotece odbył się Dzień Matki 
połączony z Dniem Dziecka. Członkowie koła bi-
bliotecznego „Książniczki” przedstawili mamom 
krótki program artystyczny oraz wręczyli laurki, 
uśmiechy i kwiaty. W tym dniu we wszelkie zaba-
wy zaangażowane były również mamy. Wspólnie 
z pociechami wykonywały różne zadania m. in. 
brały udział w scenkach oraz wyklejały z papieru 
wiosenne drzewo i wiosenny flakon. Zarówno 
mamy jak i dzieci miały możliwość wylosowania 
niespodzianki (każdy los wygrywał). Wspólnymi 
siłami przygotowano słodki poczęstunek. Dzię-
kuję wszystkim sponsorom za miły gest.

W odświętnej atmosferze i scenografii pełnej 
różnorodnych wiosennych kwiatów rozpoczął 
się 27 maja o godz. 17.00 w filii bibliotecznej w 
Rząsinach Dzień Matki. 

W trakcie uroczystości aktorsko zabłysnęli: 
Wojtek i Paweł Chorzępa, Tomek Sokołowski, 
Hubert Kaczerewski oraz Sandra Proracka. 
Dzieci przygotowały dla swoich mam insceniza-
cję i wręczyły kwiaty. 

Jak to w bibliotece bywa, przygotowano kilka 
zabaw dla gości. Jedną z nich było rysowanie kre-
dą na asfalcie kolorowych bukietów i wiosennych 
krajobrazów. Był również słodki poczęstunek, 
który w części ufundowały zaproszone mamy. 
Popołudnie umilała specjalnie na tę okazję przy-
gotowana składanka piosenek, których bohater-
kami są matki.

Dzień Matki w Rząsinach

Jadwiga Miłan

Dzieci mamom, mamy dzieciom

Jolanta Kuczyńska
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Dlaczego pożyczka 
właśnie w Banku BGŻ?

Atrakcyjne oprocentowanie sprawi, 
że miesięczna rata nie będzie obciąże-
niem dla domowego budżetu. Klienci, 
którzy założą konto osobiste w Banku 
BGŻ, nie zapłacą prowizji za udzielenie 
pożyczki gotówkowej. Pożyczka ofe-
rowana jest wraz z bogatym pakietem 
ubezpieczeń, który obejmuje między 
innymi ubezpieczenie na życie i ubez-
pieczenie od utraty pracy. Jako doda-
tek do tego produktu Bank proponuje 
Konto z Premią – pozwalające zyskać 
dodatkowo nawet 600 zł rocznie.

Jakie dokumenty są wystarczające? 
Pożyczkę do 20 tys. zł klient może 

otrzymać na podstawie wypełnione-
go na miejscu oświadczenia o swoich 
dochodach, a maksymalna kwota po-
życzki w naszym banku to 255 550 zł. 

Dużym atutem oferty jest niska i stała 
wysokość raty w całym okresie kredyto-
wania, który może wynieść nawet 6 lat. 
Wnioskując o kredyt w Banku BGŻ klient 
może liczyć na błyskawiczną decyzję 
kredytową i szybką wypłatę środków. 

A jeśli potrzebuję pieniędzy 
na remont, albo zakup mieszkania?

To mamy bezpieczny kredyt hipo-
teczny bez niespodzianek! Bank BGŻ 
oferuje kredyt hipoteczny ze stałą stopą 
procentową. To innowacyjne podejście do 
zapewnienia bezpieczeństwa finansowe-
go klientów, poprzez stabilne, jednakowe 
raty  kredytowe. To jedna z niewielu takich 
ofert na rynku. Bank BGŻ gwarantuje stałe 
oprocentowanie kredytu hipotecznego w 
okresie pierwszych 5 lat na poziomie 5,55 
proc. dla każdego klienta podpisującego 
umowę. Po tym okresie będzie obowiązy-
wało oprocentowanie zmienne, uwzględ-

niające stawkę 
WIBOR i usta-
loną w trakcie 
podpisywania umowy stałą marżę.
  
Kto może otrzymać 
taki kredyt hipoteczny?

Oferta Banku BGŻ jest skierowana 
do tych, którzy obawiają się ciągłych 
zmian oprocentowania i wzrostu swo-
ich rat kredytowych. Proponujemy im 
stabilność zobowiązań finansowych, 
która jest szczególnie ważna dla 
domowego budżetu w pierwszych 
latach finansowania własnego domu 
czy mieszkania. Oferta kredytu hipo-
tecznego dostępna jest dla klientów, 
którzy posiadają lub zdecydują się 
otworzyć konto w Planie Aktywnym 
bądź Konto bardzo osobiste i zasilać je 
regularnymi wpływami.

zapraszamy do banku bgż w gryfowie śląskim, przy ulicy bankowej 11. telefon: 75 781-20-38

produkty banku bgż dobrze służą ludziom
Rozmowa z Aliną Gołębiowską, 
dyrektorem Oddziału Banku BGŻ w Gryfowie Śląskim

Wiosna to nie tylko zmiana pogody. To także często rosnące wydatki w domowym 
budżecie – przyjęcia komunijne, długie weekendy i wyjazdy. Klientom poszukują-
cym dodatkowych środków, Bank BGŻ proponuje pożyczkę gotówkową z ratami 
bez wyrzeczeń, którą można przeznaczyć na dowolny cel, a okres spłaty stałych, 
niskich rat może wynieść nawet 6 lat.

Pilotażowy program 
„Aktywny samorząd”

Informujemy, że Powiat Lwówecki ponownie przystąpił do realizacji programu „Aktywny samorząd”, 
którego celem głównym jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo bene-
ficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Realizatorem programu 
jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim.
Termin składania wniosków: Moduł I od 20 maja 2013 do 30 września 2013. Moduł II - za I półrocze 
od 20 maja 2013 do 30 czerwca 2013 - za II półrocze od 2 września 2013 do 30 września 2013.
Miejsce składania wniosków: PCPR Lwówek Śląski, ul. Szpitalna 4, pokój nr 1. Wnioski do pobrania 
oraz informacje na temat programu można uzyskać w siedzibie PCPR w Lwówku Śląskim, ul. Szpi-
talna 4, tel. (75) 782-56-17, (75) 782-56-41 lub na stronie internetowej www.pcpr.powiatlwowecki.pl 
i www.pfron.org.pl

W programie mogą brać udział osoby w wieku aktywności zawodowej 
(kobiety do 60 roku życia, mężczyźni do - 65 roku życia) oraz dzieci i młodzież w wieku do 18 lat. 

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:
MODUŁ I
» pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
» pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
» pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
» dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
» pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
» pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
» pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej 
na III poziomie jakości,
» pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)
» dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu lub inną tego typu opiekę.
MODUŁ II
»dofinansowanie za naukę lub przeprowadzenie przewodu doktorskiego - uzyskanie wykształcenia na poziomie wyż-
szym /wniosek dotyczy jednego półrocza 2013/ bądź dodatek na pokrycie kosztów kształcenia osoby ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
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Kurier Gryfowski

INFORMACJA
Biuro poselskie posłanki na Sejm RP Małgo-

rzaty Sekuły-Szmajdzińskiej czynne jest w każ-
dą środę od godz. 16.00 do 17.00. Serdecznie 
zapraszamy interesantów.
Adres: Lwówek Śląski, 
Aleja Wojska Polskiego 25d (wejście przez 
parking Starostwa Powiatowego).
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Koncert metalowy 
w Fosforach

Zgodnie z zapowiedzią z zeszłego miesiąca stowarzy-
szenie Awantura zaprasza na koncert death metalowy. 
Gwiazdą wieczoru będzie Dysphoria z Tych. Impreza 
odbędzie się 29 czerwca (sobota) w Fosforach. 

Więcej na www.fb.com/awantura



Remonty popowodziowe na terenie Gminy Gryfów Śląski

Odbudowanie koryta potoku Oldzy 
(odcinek za Przedszkolem Miejskim).
Inwestor: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.
Wykonawca: Firma „Skanska”.

Remont mostu w Uboczu koło dawnego sklepu 
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. 
Inwestor: Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.
Wykonawca: „Ekomel” – Jelenia Góra.

Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej w Uboczu.
Inwestor: Powiat Lwówecki.
Wykonawca: Zakład Inżynierii Lądowo-Wodnej „JAZ” w Kunicach.

Remont ciągu dróg gruntowych w Uboczu o długości 2300 m.
Inwestor: Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.
Wykonawca: Firma „Skanska”.

Remont drogi powiatowej Wolbromów-Rząsiny-Ubocze 
o długości 10 km.
Inwestor: Powiat Lwówecki. 
Wykonawca: Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Jeleniej Górze.

Remont mostu do pól i boiska sportowego w Rząsinach.
Inwestor: Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Jałowcu.
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