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Bieżący rok jest wyjątkowy, gdyż w wiel-
kim stylu i z rozmachem wróciliśmy do 
miejsca, gdzie sztandarowa impreza 

naszego miasta miała swój początek, czyli na 
malowniczy Bulwar nad Kwisą. Tegoroczne 
wydarzenie miało wielowymiarowy, arty-
styczny charakter, a odbyło się pod hasłem 
„Euroregionalny ART Festival bez granic”.

Jedną z największych atrakcji tegorocznych 
Kwisonaliów było gotowanie „Największego 
kotła zupy rybnej w Polsce”. Zupę gotował w 
ogromnym kotle Gabriel Szafranek – szef 
kuchni Interferie Sport Hotel Świeradów 
Zdrój pod okiem znanego kucharza gawędzia-
rza, znawcy kuchni myśliwskiej Grzegorza 
Russaka. Głównym jej składnikiem były natu-
ralnie ryby: pstrągi i dorsze. Każdy miał moż-
liwość skosztowania potrawy, gdyż efektem 
końcowym było niemal 1000 litrów zupy! 

Mogliśmy uczestniczyć w wielu cieka-
wych wydarzeniach, tj. konferencji naukowej 
„Dziedzictwo kulturowe gminy Gryfów 
Śląski zapisane w dokumentach archiwal-
nych”, wielkim, kolorowym Korowodzie Kwi-
sonaliowym, konkursie kulinarnym „Smaki 
Kwisy”, spływie rzeką Kwisą „na czym kto 
może”, turniejach piłki plażowej, zawodach 
wędkarskich, turnieju „Rada Miejska-Sołec-
twa-Urząd Gminy i Miasta”. 

Na kwisonaliowej ART SCENIE wystąpili 
m.in. zespół MANCHESTER, KOBRANOC-
KA, Kabaret MARCINA DAŃCA, MONIKA 
URLIK, DUBSKA, BALKAN SEVDAH, WHY. 
Ponadto wiele grup tworzących różnorodne 
gatunki muzyczne, jak reggae, pop, rock, 

folklor ludowy, pokazy DJ-skie, itp. Efekty 
treningów pokazały również sekcje taneczna 
oraz wokalna z M-GOK.

Przy tegorocznych Kwisonaliach ściśle 
współpracowaliśmy z miastem partnerskim 
Bischofswerda. Efektem było m.in. otwarcie 
wystawy artysty malarza Falka Nützsche, 
spotkanie miast partnerskim, występy ze-
społów z Niemiec oraz DJ-a „noir.mana”, 
udział miast partnerskich w korowodzie.

Jako główny organizator, Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury dziękuje za bezinteresowną 
pomoc i zaangażowanie w szczególności:
√ uczestnikom korowodu za udział w tym 
przedsięwzięciu,
√ Krystynie Samborskiej, Magdalenie No-
wak, Paulinie Graczyk za sprawną organi-
zację gotowania zupy rybnej oraz zorganizo-
wanie konkursu kulinarnego „Smaki Kwisy”,
√ pracownikom Urzędu Gminy i Miasta na 
czele z Sekretarzem Gminy i Miasta Jerzym 
Andrzejczakiem,
√ Zakładowi Karnemu w Zarębie za zor-
ganizowanie grupy penitencjariuszy do nie-
zbędnych prac fizycznych,
√ Leszkowi Augustynowi oraz jego pomoc-
nikom za zorganizowanie „Spływu Rzeką 
Kwisa na czym kto może”,
√ panu Jerzemu Guzy za pomoc techniczną 
w zorganizowaniu „Smaków Kwisy”,
√ służbom zabezpieczającym: licznej ekipie 
Straży Pożarnej na czele z Jackiem Mazu-
rem, gryfowskiej Policji, służbom medycz-
nym, ochronie, Straży Miejskiej,

√ ekipie z Miejsko-Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej na czele z Martą Wilas 
za przygotowanie Turnieju UGiM-Sołectwa-
-Rada Miejska,
√ Gryfowskiej Kapeli Podwórkowej za 
oprawę muzyczną korowodu oraz turnieju,
√ Mariuszowi Kozakowi za zorganizowanie 
Turnieju Piłki Plażowej,
√ panu Krzysztofowi Guzy oraz wędkarzom 
z Koła PZW w Gryfowie Śląskim za organiza-
cję zawodów wędkarskich,
√ Pawłowi Rubajowi za współpracę przy 
tworzeniu projektów graficznych oraz za 
dokumentację zdjęciową,
√ dziękujemy wszystkim występującym na 
ART Scenie, począwszy od koncertu inau-
guracyjnego w wykonaniu przedszkolaków 
oraz zespołu „Wesołe Nutki”, na gwiazdach 
wieczoru kończąc.

Najserdeczniej dziękujemy naszym licz-
nym sponsorom i partnerom, również part-
nerom honorowym i medialnym, firmie ca-
teringowej „Al-Józ”, właścicielom wesołego 
miasteczka. Gorąco dziękujemy za wsparcie 
Euroregionu Nysa. To dzięki nim tegoroczne 
Kwisonalia udało się zorganizować tylko z 
pozyskanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury środków zewnętrznych.

Dziękujemy za wspólną zabawę i już teraz 
zapraszamy na Kwisonalia 2015 na Bulwarze 
nad Kwisą!

Anna Domino

Kwisonalia 2014
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SPONSORZY I PARTNERZY KWISONALIÓW
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY

PATRONAT HONOROWY

 

1. Patronat Honorowy Marszałka Wojewódz-
twa Dolnośląskiego
2. Związek Gmin Kwisa
3. Patronat Honorowy Prezesa Zarządu 
Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego 
oraz Prezesa Honorowego PZW

PATRONATY MEDIALNE
1. Ziemia Lubańska
2. Kurier Gryfowski,
3. Portal Lwowecki.info

SPONSOR STRATEGICZNY

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ 
SYSTEM S.A. GAZ-SYSTEM S.A. jest jednooso-
bową spółką akcyjną Skarbu Państwa o znaczeniu 
strategicznym dla polskiej gospodarki. Kluczowym 
zadaniem spółki jest transport paliw gazowych 
siecią przesyłową na terenie całego kraju do sieci 
dystrybucyjnych oraz do odbiorców końcowych 
podłączonych do systemu przesyłowego.

SPONSORZY GŁÓWNI
1. F.F. POLMEX Sp. z o.o., 
Proszówka,

2. Matusewicz Budowa Maszyn s.j.

3. Z myślą o bezpieczeństwie – Powszech-
ny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

PARTNER GŁÓWNY 
TAURON Ekoenergia, Jelenia Góra

SPONSORZY

SPONSORZY

1. Firma MMM Service Möbel-Montage-
-Möbius, która ma swoja siedzibę w budynku 
Ubocze 300. Prężnie rozwijająca się firma 
zajmująca się spedycją, transportem oraz 
montażem mebli i mebli kuchennych., 
2. Przedsiębiorstwo Handlowe „SAWCZAK”, 
Państwo Krystyna i Stanisław Sawczak, Anna 
i Andrzej Kowalscy, Ewelina i Paweł Jezierscy 
oraz Krystian Sawczak, Gryfów Śląski, 3. Pol-
ska Telefonia Komórkowa Centertel (Orange), 
4. Hotel Stacja na Kwisą (Dobre Miejsca) 
Gryfów Śląski, 5. Grupa Hoteli WAM Zamek 
Chocha z Panią Dyrektor Katarzyną Nowak 
oraz Kierownikiem Jarosławem Kuczyńskim,

 

6. Sieć hoteli „Interferie”, interferie.pl, 7. 
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., 8. KNC 
Nieruchomości Socha Beata, 9. Zbigniew 
Ludkiewicz, Agroturystyka, Zacisze, 10. Cen-
trum Handlowe „Gradix” Grażyna i Roman 
Stana, Gryfów Śląski, 11. ARNET Studio Mebli 
Kuchennych, Ubocze, 12. Jarosław Wolski 
„IKSLOW-TOR”, Gryfów Śląski, 13. Włodzi-
mierz Kaźmierski, Lucjan i Halina Kaźmier-
scy, Jutrosin, 14. Firma Handlowo-Usługowa 
„El-Stan”, Gryfów Śląski, 15. Cukiernictwo 
Handel, Stanisława i Janusz Czernik, Gryfów 
Śląski, 16. Mirosława i Jerzy Horbacz, Piekar-
nia Cukiernia, Gryfów Śląski, 17. PKS Voyager 
Lubań, 18. Zakład Usługowo-Produkcyjny 
ALI Andrzej Orłowski, ul. Rzeczna, 19. EKO-
-WORLD Kamil i Magdalena Sobocińscy, 20. 
„ABI-POL” Janusz Niebieszczański, Proszówka, 
21. Edward Nestman – Transport Ciężarowy, 
Ubocze, 22. Holzkonzept Polska” Centrum 
Logistyczne, Impregnacja, Gryfów Śląski, 23. 
Axyo.pl, Podgórzyn, wykonawca gryfowskiego 
rynku, 24. Spółdzielnia STW Bolesławiec, 25. 
Idea Bank z przedstawicielką Katarzyną Au-
gustyn, 26. Solar Eco Energia Centrum Odna-

wialnych Źródeł Energii i Techniki Grzewczej, 
kotły, solary, pompy ciepła wraz z montażem. 
Sklep Firmowy, Gryfów Śląski, 27. Auto 
Centrum!!! Najlepsze samochody używane z 
gwarancją Gryfów Sląski obok Biedronki, 28. 
Auto Expert!!! Profesjonalny serwis samo-
chodowy, Auto myjnia Gryfów Śląski obok 
Biedronki, 29. Zakład Budowy Dróg i Mostów 
„ANBUD”, Anna Twardochleb, Lwówek Śląski, 
30. Gościniec u Buckich, Jerzy Bucki, Stan-
kowice, 31. Przewozy Krajowe i zagraniczne, 
Zdzisław Pastuch, Gryfów Śląski, 32. Usługi 
Transportowo-Handlowe „Merc-Trans” Tade-
usz Okuszko, Gryfów Śląski, 33. Kwiaciarnia 
- Anna Struzik, Gryfów Śląski, 34. Kwiaciarnia 
„Marena” Zbigniew Markiewicz, Gryfów Śląski, 
35. Piekarstwo i Ciastkarstwo Barbara i Jacek 
Sroka, Gryfów Śląski, 36. JANTUR-GRYFEX 
Sp. z o.o. Dominik Korpysa, Gryfów Śląski, 37. 
AZAREX Sp.zo.o., Bolesławiec, Oskar Korpysa, 
38. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
„Trans Jack” – Anna i Jacek Rybscy, Wieża, 
39. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
„MER-EKO” Wiesław Meres, Gryfów Śląski, 
40. Restauracja Pizzeria „Pasja” Maria Wolar, 
Gryfów Śląski, 41. Pizzeria „Prowansja Nasza” 
Józef Wolar, Olszyna, 42. Pizzeria „La Storia” 
Marta i Arkadiusz Buczyńscy, Gryfów Śląski, 
43. Skład Opałowy Skup i Sprzedaż Złomu 
s.c. Lesław Hawrylewicz & Damian Sodolski 
Gryfów Śląski, 44. Technika Grzewcza i Sa-
nitarna „HEMAX” Henryk Wasilewski, Mirsk, 
45. Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługo-
wy - Wiesław Wnukowicz, Gryfów Śląski, 46. 
Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z 
o.o. w Lubaniu, 47. Zakład Utylizacji Odpadów 
Komunalnych „Izery” Sp. z o.o, Lubomierz, 48. 
Firma Stolbrat, Gryfów Śląski 49. „Komodis” 
Meble na wymiar w Gryfowie Śląskim, 50. 
Zakład Usług Informatycznych SOGEN, Grze-
gorz Piejko, Gryfów Śląski, 51. Firma Handlo-
wa „Jacek” Jacek Jezioro, 52. TERRA TEMPUS 
Sp.zo.o., Wrocław, 53. Sklep WERONIKA 
Zabawki i Odzież Dziecięca Pana Adama Mar-
kiewicza, ul. Lubańska w Gryfowie Śląskim,, 
54. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
„SAWO” Krzysztof Sienkiewicz, 55. Handel 
i Usługi Kamil Figurski, PKN ORLEN, Gryfów 
Śląski, 56. „Probud” Jan Kowalonek, Produkcja 
Betonu, Ubocze, 57. Polski Koncern Naftowy 
ORLEN S.A., Stacja Paliw w Gryfowie Śląskim, 
58. Jolanta Kołosionek Agent Towarzystwa 
Ubezpieczeniowego WARTA oraz Leszek Ko-
łosionek Agent Ubezpieczeniowy, Rynek w 
Gryfowie Śląskim, 59. Władysław Madziarz, 
Żwirownia, Radostów Średni, 60. Krzysztof 
Karaczun, Gryfów Śląski, 61. Lech Seremak 
VIDEO-LECH videofilmowanie+foto

„Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa”
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Już od rana w sobotę w ogromnym kotle na bulwarze nad Kwisą 
szef kuchni Interferie Sport Hotel Świeradów Zdrój pan Gabriel Sza-
franek, przy pomocy uczniów ze Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. M. Konopnickiej w Biedrzychowicach pod okiem znanego 
kucharza gawędziarza Grzegorza Russaka, gotowali na-
szą kwisonaliową zupę rybną. Zupa była bardzo smaczna 
o czym świadczyła długość kolejki ustawiającej się w 
celu jej skosztowania i niech żałują ci którzy jej nie 
spróbowali. Gratulujemy kucharzom, którzy sprostali 
tak wielkiemu wyzwaniu, jakim było ugotowanie tak 
dużej ilości zupy. W tym samym dniu, odbył się cy-
kliczny już konkurs gastronomiczny „Smaki Kwisy”.  
W konkursie tym wzięli udział kucharze amatorzy. Zgło-
siło się siedem drużyn i dwie osoby indywidualne. W su-
mie dziewięć ekip startujących. Przed przystąpieniem do 
konkursu uczestnicy dokonali zgłoszenia ekipy startującej 
oraz nazwy potrawy która, zostanie wykonana i zaprezen-
towana. Do wykonania była jedna potrawa rybna (na zimno). 
Recepturę i sposób przygotowania należało przekazać w trakcie 
trwania konkursu organizatorom.

W skład oceny wchodziły następujące kryteria: smak potrawy, este-
tyka potrawy, estetyka stołu, oryginalna nazwa potrawy oraz nawiąza-
nie do tradycji. Oceny potraw dokonało JURY w składzie:
1. Grzegorz Russak – Kucharz gawędziarz znawca kuchni myśliwskiej
2. Gabriel Szafranek – Szef kuchni Interferie Sport w Świerdowie
3. Anna Streit – Dyrektor Biura Związku Gmin „KWISA” 
4. Robert Skrzypek – Przewodniczący Rady Miejskiej 
5. Jerzy Andrzejczak – Sekretarz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
Rozstrzygnięcie konkursu:
I miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. M.Konopnickiej 
w Biedrzychowicach (Kamil Jagiełło, Dorota Majgier, Aleksandra 
Krause). Przygotowana potrawa: „Niewinna przyjemność pstrąga w 
towarzystwie zielonej salsy przykryta aksamitną pierzynką”. Otrzymali 
w nagrodę puchar oraz piekarnik elektryczny.

II miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana 
Pawła II w Gryfowie Śląskim (Angelika Król, Paulina Kobusiak, Aneta 
Okulska; opiekun: Marta Rogólska). Przygotowana potrawa: Lin a’la 
Monatowa”. Otrzymali w nagrodę robot kuchenny.

III miejsce: Koło Gospodyń z Młyńska. Przygotowana potrawa to: 
„Kwisorybka w gryfiososie”. Nagrodą był czajnik elektryczny.

Nagrody na podium ufundowali państwo Grażyna i Roman Stana 
prowadzący Centrum Handlowe „GRADIX” w Gryfowie Śląskim ponad-

Gotowanie zupy rybnej na żywo oraz „Smaki Kwisy”
to każda z ekip startujących otrzymała torbą z przyprawami ufundowa-
ną przez Zakład Jutrzenka Colian z Wykrot.

W ocenie Jury, a w szczególności pana Grzegorza 
Russaka, wszystkie z wykonanych potraw były 

przygotowane i podane na wysokim pozio-
mie, z zastosowaniem różnorodnych pro-

duktów takich jak: przyprawy korzenne, 
ziołowe i inne dodatki. Dlatego też Jury 
miało „twardy orzech do zgryzienia” 
dokonując wyboru tej najlepszej.
Gratulujemy wszystkim uczestni-
kom konkursu zdolności kulinarnych, 
serdecznie dziękujemy za udział oraz 
zapraszamy za rok.

KWISONALIA CUP 2014 – OFICJALNE WYNIKI TURNIEJU:
7 czerwca - rozgrywki GMINNE:  
I miejsce - Bracia (Mariusz Kozak i Krystian Kozak)  
Ii miejsce - Kompleks Bez Kompleksów (Szymon Dołasiński i Radek 
Klusek) 
III miejsce - Mebel-Ol (Kacper Olszewski i Jonatan Dziarkowski)  
IV miejsce - Wielcy Duchem (Artur Kozak i Patrycja Kozak)  
V miejsce – Policja (Wojciech Czafurski i Lucjan Roskowiński)  
 
8 czerwca - rozgrywki OPEN  
I miejsce - Bartki z Jeleniej Góry (Jerzy Tabaka i Bartosz Wraga) 
II miejsce - Bóbr Marciszów z Marciszowa 
(Jacek Wróbel i Mateusz Dziedzic) 
III miejsce - Bracia Z Gryfowa Śląskiego 
(Mariusz Kozak i Krystian Kozak)  
IV miejsce - Gwiazdy Z Lubania (Klaudia Woźniczko i Żaneta Kłowata) 
V miejsce Ex Aequo - Kompleks Bez Kompleksów 
z Gryfowa (Szymon Dołasiński i Radek Klusek) 
oraz Dziady z Lwówka (Maciej Ciechanowicz I Michał Krajewski)
Sponsorem głównym była Firma ARNET Studio Mebli Kuchennych, 
Ubocze. Organizator Główny: Mariusz Kozak.

Kwisonalia Cup
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WYNIKI KONKURSU:
I miejsce dla osady „Domowe Przedszkole” reprezentowanej przez 
Agnieszkę Tarazewicz i Patrycję Kołataj (uczennice Gimnazjum),

II miejsce dla osady „Przychodnia Wielospecjalistyczna w Gryfo-
wie Śląskim” reprezentowanej przez Dominikę Borowę i Dagmarę 
Pender (uczennice gryfowskiego Gimnazjum),

III miejsce dla osady „Lublin Krzewie” reprezentowanej przez Kubę 
Dubaniewicza, Szymona Zuba i Michała Gila (uczniów Gimnazjum),

Wyróżnienie dla osady „Wakacje 2014” reprezentowanej przez Mał-
gorzatę Trojanowską, Annę Denisienko i Kornelię Kądziołę (uczen-
nice Gimnazjum),
Ponadto udział wzięli: Paulina Barszczowska, Martyna Szejmo, 
Emilia Kaletyńska, Piotr Soszka, Maciej Guzy, Patryk Wyżkow-
ski, Przemysław Więcewicz (Uczniowie ZSP w Biedrzychowicach),  
Hubert Bender, Oliwia Ferensowicz.

Sponsorami nagród byli:
1) Idea Bank Katarzyna Augustyn,
2) „JANTUR-GRYFEX” Sp.zo.o. z Prezesem Dominikiem Korpysą,
3) Zakład Usług Informatycznych SOGEN Grzegorz Piejko,
4) FH „Jacek” Jacek Jezioro,
5) Naturschutz-Tierpark Goerlitz-Zgorzelec – Nasze Zoo, Görlitz.
Organizator: Lesław Augustyn
Pomoc w organizacji: Waldemar Pasternak, OSP z Gminy i Miasta 
Gryfów Śl., Krzysztof Babiak, uczniowie Gimnazjum, Firma „Stolbrat”.

 Spływ rzeką Kwisą na czym kto może

Wyniki w Zawodach Wędkarskich
W indywidualnych zawodach wędkarskich z okazji 60-lecia Koła 

PZW w Gryfowie Śląskim w dyscyplinie spławikowej nad Jeziorem 
Złotnickim. W zawodach, które odbyły się 8 czerwca, uczestniczyło 
24 zawodników. Sędziami zawodów byli: Krzysztof Guzy, Jan Boguta, 
Jacek Malczewski, Jan Makowski, Mariusz Wojciechowski. Pięć pre-
miowanych nagrodami miejsc zajęli: 
I miejsce – Arkadiusz Andruszkiewicz,
II miejsce – Krzysztof Kwiatkowski
III miejsce – Zbigniew Andruszkiewicz
IV miejsce – Maciej Pietruszewski
V miejsce Zbigniew Woźniak
Nagrody wręczali: Antoni Lewkowicz – Prezes Zarządu Okręgu PZW 
w Jeleniej Górze oraz Krzysztof Guzy – Prezes Koła PZW w Gryfowie 
Śląskim.

***
W ramach 60-lecia Koła PZW zostały również wręczone wy-

różnienia dla wędkarzy, którzy cyklicznie uczestniczą w zawodach 
wędkarskich. 
Odznaczeni zostali:
1. Arkadiusz Andruszkiewicz,
2. Zbigniew Andruszkiewicz,
3. Marcin Gawliński,
4. Piotr Hubko,
5. Henryk Koćmirowski,
6. Piotr Michnowicz,
7. Radosław Muszka,
8. Maciej Pietruszewski,
9. Jan Szymkowiak,
10. Marian Wróblewski.
Odznaczenia i nagrody wręczali: 
Eugeniusz Grabowski – Honorowy Prezes PZW,
Zbigniew Bielawski – Wiceprezes ds. sportu w Zarządzie Okręgu 
PZW w Jeleniej Górze, Janusz Pernej – Wiceprezes ds. młodzieży w 
Zarządzie Okręgu PZW w Jeleniej Górze, Krzysztof Guzy – Prezes 
Koła PZW w Gryfowie Śląskim

ad
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Odnowa urządzeń małej architektury 
w parku w Gryfowie Śląskim

Dobiegła końca realizacja zadania pn.: „Odnowa urządzeń małej architektury w parku im. Adama 
Mickiewicza w Gryfowie Śląskim”. Remont parku pozwolił na przywrócenie jego pierwotnej funkcji 
rekreacyjno-integracyjnej. W chwili obecnej większość urządzeń rekreacyjnych znajdujących się w 
parku jest odnowiona, co powoduje, że park cieszy się dużym zainteresowaniem jako atrakcja rekre-
acyjno-turystyczna. Mamy nadzieję, że inwestycja podniesie atrakcyjność turystyczną obszaru LGD 
i spowoduje napływ większej liczby turystów, co z kolei przełoży się na wzrost dochodów z usług 
gastronomicznych i noclegowych oraz utworzenie dodatkowych miejsc pracy na terenie gminy. Osią-
gnięte efekty rzeczowe operacji: ➢ powstanie 1 zagospodarowanego miejsca przestrzeni publicznej, ➢ 
odnowa 1 obiektu małej architektury turystycznej, ➢ montaż 20 nowych ławek, ➢ montaż 20 koszy na 
śmieci, ➢ montaż 1 piaskownicy.

WYNIKI WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 - GMINA I MIASTO GRYFÓW ŚLĄSKI

Najwięcej głosów uzyskały: 1 – KW Platforma Obywatelska RP – 396, 2 – KW Prawo i Sprawiedliwość – 363, 3 – KKW SLD-UP – 275, 4 – KW Solidarna 
Polska Zbigniewa Ziobro – 95, 5 – KW Polskie Stronnictwo Ludowe – 73,

Projekt pn.: „Odnowa urządzeń małej architektury w parku im. Adama Mickiewicza 
w Gryfowie Śląskim” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Sekretarz Gminy Jerzy Andrzejczak
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OGŁOSZENIE 
O WYKAZACH
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów 

Śląski informuje, że wykazy nierucho-
mości przeznaczonych do sprzedaży, 
oddania w użytkowanie wieczyste, 
użytkowanie, najem, dzierżawę w roku 
2014 znajdują się na tablicy ogłoszeń  
w siedzibie Urzędu Gminy i Mia-
sta Gryfów Śląski oraz na stro-
nie internetowej www.gryfow.pl  
i www.bip.gryfow.pl na zakładce nie-
ruchomości.

Od kilku tygodni w sieci krąży film twojego au-
torstwa „Gryfów nabiera kolorów” promujący 
nasze miasto. Wydaje mi się, że nie ma osoby, 
która by go nie obejrzała... Film zbiera dosko-
nałe recenzje. Czujesz, że przyczyniłeś się do 
medialnego sukcesu Gryfowa? 

Starałem się przygotować filmik, który wpasuje 
się w gusta współczesnych widzów. Po odzewie 
jaki otrzymałem rzeczywiście muszę przyznać, że 
cel został osiągnięty. Czy przyczyniłem się do me-
dialnego sukcesu miasta? Na pewno pokazałem je 
w innym świetle niż wydarzenia w Gryfowie, które 
w ostatnich miesiącach zaistniały w mediach. O 
Gryfowie mówiono źle, mowa była o tragediach, a 
mój klip pokazuje miasto jako miejsce pełne przy-
jaznych ludzi i małych, ale pięknych rzeczy. 

Ubolewam nad tym, że nasze miasto w kwestii 
promocji nie ma zbyt wielkich osiągnięć. Uwa-
żam, że w tym temacie robi się o wiele za mało, a 
szkoda, bo to piękna miejscowość i mamy się czym 
chwalić.
Ile zajęła ci praca nad filmem i co było najtrud-
niejsze?

Prace nad filmem zajęły kilkadziesiąt godzin. 
Ciężko mi zliczyć. Najtrudniej było wstawać 
przed wschodem słońca, aby nagrywać animacje 
poklatkowe prezentujące wschody słońca nad 
miastem (tzw. timelapse). Nagrywałem je 5 razy. 
Aby to uczynić, nie dosyć, że trzeba było wstać 
przed godziną 4:00 (a zazwyczaj kładę się około 
godziny 1:00), to jeszcze trzeba było stać i pilno-
wać aparatu do godziny 8:00. Ostatecznie i tak 
nie wykorzystałem żadnej animacji poklaktowej 
przedstawiającej wschód słońca nad miastem w 
przyspieszonym tempie. Za to na zakończenie fil-
mu jest zachód słońca zrobiony tą samą techniką. 

Przy okazji filmu nauczyłem się też kilku za-
awansowanych technik retuszu filmu. W kilku 
scenach zostało wstawione cyfrowo niebo.
Z tego co wiem, to nie pierwszy twój film, ale 
pierwszy, który dotarł do tak licznej rzeszy 
odbiorców... 

Ciężko ocenić zasięg filmu. Tuż po premierze 
rozprzestrzeniał się na Facebooku niczym wirus. 
W chwili obecnej obejrzało go ponad 4000 osób 
według statystyk Youtube. Do tego istnieje jeszcze 
wersja na płycie DVD, którą z tego co mi wiadomo 
rozdawano w trakcie Kwisonaliów. Ale do rekordu 
na razie daleko. Jeden z moich filmów dotarł do 

ponad pół miliona widzów, a inne średnio mają po 
2-6 tysięcy wyświetleń.
Czy masz jakieś pomysły na przyszłość związa-
ne właśnie z filmem? 

W ramach pracy zawodowej niedługo będę 
tworzył serię filmów instruktażowych dla branży 
medycznej. Hobbystycznie natomiast mam zamiar 
zrobić kolejny teledysk. Na razie jestem w trakcie 
składania krótkiego filmiku promocyjnego dla ze-
społów Amanita Muscaria (Gryfów) i Black Noise 

Gryfów nabiera kolorów

(Pieńsk). Następnie chcę przystąpić do stworzenia 
pełnowymiarowego klipu. Będzie to już moja 
kolejna produkcja filmowa, w przeciągu kilku 
ostatnich lat stworzyłem ich kilka. Zapraszam do 
obejrzenia moje prace filmowe można znaleźć na 
kanale Youtube.com/mariuszdragan

Dziękuję za rozmowę.

z Mariuszem Draganem rozmawia Marzena Wojciechowska
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OFERTA EDUKACYJNA DLA ABSOLWENTÓW 
GIMNAZJÓW NA ROK SZKOLNY 2013/2014

I. Zespół Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych w Lwówku Śląskim

Liceum Ogólnokształcące:
▶ klasa humanistyczna
▶ klasa przyrodnicza
▶ klasa politechniczna
▶ klasa biznesu
Technikum kształcące w zawodach:
▶ technik ekonomista
▶ technik organizacji reklamy 
▶ technik handlowiec
▶ technik informatyk
▶ technik obsługi turystycznej
▶ technik hotelarstwa 
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 dziennikarstwo muzyczne 
▶ klasa humanistyczna prawno-menagerska
▶ klasa biologiczno-chemiczna
d. klasa politechniczna
Technikum kształcące w zawodach:
▶ technik hotelarstwa
▶ technik informatyk
▶ technik leśnik
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
kształcąca w zawodach:
▶ klasa wielozawodowa (fotograf, fryzjer, ku-
charz, murarz-tynkarz, operator obrabiarek 
skrawających)

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- biznesowa,
▶ klasy mundurowe (wojskowa, pożarnicza, 
policyjna)
Technikum kształcące w zawodach:
▶ technik hotelarstwa 
▶ technik architektury krajobrazu
▶ technik żywienia i usług gastronomicznych
▶ technik ekonomista
▶ technik pojazdów samochodowych
▶ technik mechanizacji rolnictwa
▶ technik informatyk

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

www.zsetrakowice.pl

Więcej na stronie www.powiatlwowecki.pl w za-
kładce 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

W konkursie „Zawód z Przyszłością Po-
wiatu Lwóweckiego” zorganizowanym przez 
Powiatowe Centrum Edukacji w Lwówku Ślą-
skim, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną 
w Gryfowie oraz gryfowską Bibliotekę Publiczną 
trzy główne nagrody przypadły uczniom Szkoły 
Podstawowej z Ubocza. 
Finalistami zostali:
I miejsce – Michał Juszkiewicz
II miejsce – Aneta Kordalska
III miejsce – Julia Łopąg.
Do konkursu uczniów przygotowywała Alicja 
Celejowska.

Prace oceniało szacowne jury w składzie: 
Joanna Małoszczyk, Agnieszka Burbul, Iwona 
Tatarczuk, Jolanta Kuczyńska oraz Wiesława 
Dąbrowa.

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się  
16 czerwca o godz. 12.00 w galerii Europejskiego 
Centrum Kulturalno-Informacyjnego w Gryfo-
wie Śląskim.

Zawód z przyszłością
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Wieści 
z M-GOK

Małgorzata Szczepańska

Pan Franciszek Kowalik wraz z rodziną spro-
wadził się do Gryfowa 5 lat temu. Przyjechali tu z 
drugiego końca Polski – z Białej Podlaskiej. Pan 
Franciszek jest na emeryturze. Jego żona – lekar-
ka - pracuje w jednej z gryfowskich przychodni 
zdrowia. Po raz pierwszy spotkaliśmy się na 
obchodach święta Konstytucji 3 maja. W roz-
mowie odżyły wspomnienia, okazało się, że nasz 
bohater pomimo upływu lat 
ma doskonałą, wręcz foto-
graficzną pamięć.

Zawiłe losy Franciszka 
Kowalika to historia Polski 
w pigułce. Nasz bohater 
święto Konstytucji obcho-
dził w tym roku po raz 
osiemdziesiąty. Niech to 
będzie punktem wyjścia 
naszej historii…

O tym, że Konstytucja 
3 maja to „ akt społecznie 
bardzo ważny” Franciszek 
Kowalik dowiedział się 
jako kilkuletnie dziec-
ko. Dokładnie pamięta 
to zdanie, ponieważ tak 
tłumaczył istotę tego prze-
łomowego wydarzenia 
opiekun na obozie letnim 
- młody oficer, który odpo-
wiedzialny był za elementy 
wychowania wojskowo-patriotycznego. Był rok 
1936. Obozy odegrały w życiu uczestników 
istotną rolę - młodego człowieka dyskretnie 
formowano tam moralnie. Pan Kowalik był 
członkiem Orląt – młodzieżowej organizacji 
działającej przy Związku Strzeleckim. Było to 
drugie, po Związku Harcerstwa Polskiego, sto-
warzyszenie młodzieżowe działające w okresie 
międzywojennym. Celem nadrzędnym organi-
zacji było wychowanie młodzieży, kształtowanie 
postaw  patriotycznych, m. in. poświęcenia się 
idei obrony niepodległości Polski w razie jej 
zagrożenia, przygotowanie wojskowe, rozwój 
fizyczny i upowszechnienie uprawiania spor-
tu. Podobnie jak w harcerstwie, organizowano 
coroczne obozy letnie. To tam po raz pierwszy 
usłyszał pan Franciszek o wadze aktu prawnego, 
jakim była Konstytucja. Współfundatorem obo-
zów był prawdopodobnie hrabia Potocki. Nie 
obnosił się z tym wcale. Można wręcz powie-
dzieć, że główny sponsor zachowywał się nader 
dyskretnie. Kilkukrotnie jednak obecny był na 
każdym turnusie ktoś z członków rodziny. Pro-
społeczne działania Potockich spowodowały 
protesty mieszkańców przeciw parcelacji ich 
majątku. Byli lubiani i szanowani.

Wracając jednak do 3 maja, w Sorocku - ro-
dzinnej wsi pana Franciszka - znajdował się głaz 
upamiętniający jakieś ważne wydarzenie. Była na 
nim data i treść, której nasz bohater już dzisiaj 
nie pamięta. Sorock stał się później areną drama-
tycznych wydarzeń. Pewnie były one powodem 
powstania wielu podobnych upamiętniających 
głazów - mordy na Polakach dokonane przez 

ukraińskich nacjonalistów, masakra podczas po-
grzebu Józefa Kobyluka. Wszystkie te akty agresji 
skierowane były przeciwko Polakom, którzy sta-
nowili 25% mieszkańców.

Wcześniej jednak, czyli w latach 30-tych to 
była spokojna, normalna wieś. Sąsiad Ukrainiec 
odwiedzał sąsiada Polaka. Plotkowano, bawiono 

się razem, czyli klimat sennej prowincji. Franci-
szek Kowalik wspomina Sorock jako istną wieżę 
Babel. Mieszkali tam Polacy, Ukraińcy. Żydzi, 
Węgrzy, Rumuni, Niemcy. Co naszemu bohate-
rowi dało funkcjonowanie w tak zróżnicowanym 
tyglu: na pewno nauczyło go tolerancji, otwarto-
ści na innych, ciekawości życia. To spory kapitał, 
który mały wówczas Franek dostał niejako bez-
wiednie na starcie.

Jak świętowano 3 Maja? Po 1919 r. w II 
Rzeczpospolitej wznowiono obchody święta. 
Było radośnie, rodzinnie, barwnie, wielopo-
koleniowo, hucznie. We wspomnieniach pana 
Franka w tle pojawia się stadion sportowy w 
Trębowli – miejsce uroczystych obchodów. Z 
sorockiej szkoły przyjeżdżała na furmankach 
tylko 40 – osobowa reprezentacja. Wynikało to 
bezpośrednio z powodów finansowych. Nasz 
bohater czuł się tego dnia szczególnie wyróż-
niony. Jako spadkobierca idei Orląt Lwowskich 
oficjalnie odłączał się od szkoły i stawał się 
szczególnie hołubionym gościem 9 Pułku Uła-
nów. 

Świętowanie rocznicy słynnej Konstytucji 
zostało przerwane wraz z wybuchem II wojny 
światowej. Hitlerowcy i Rosjanie zdelegalizowa-
li święto. Nikt nie miał wątpliwości, jakie konse-
kwencje grożą za próbę uczczenia rocznicy.

Zawirowania wojenne i powojenne spo-
wodowały, że jako prawie pełnoletni chłopak 
znalazł się z rodziną w Ścinawie. Wybrał szkołę 
w Rawiczu i rozpoczął naukę w zawodzie - mły-
narz. Wkrótce profesjonalnie robił mąkę, ale ten 
fach bynajmniej nie okazał się ostatnim. 

Po wojnie świętowanie 3 Maja skończyło się 
w 1951 roku, kiedy to władze komunistyczne po-
nownie oficjalnie zdelegalizowały święto. Zastąpio-
no je obchodami 1 Maja. Pan Kowalik pamięta jesz-
cze pochód trzeciomajowy w 1949 r. w Wołowie. 
To był pochód - nie myli się. Sytuację wspomina 
jako dość niebezpieczną, bo funkcjonariusze 
UB zastawili drogę, były przepychanki, napięcia. 

Od tego czasu można było 
tylko pielęgnować pamięć o 
rocznicy. Ważnym momen-
tem okazały się się studia na 
Uniwersytecie Wrocławskim. 
Jako student wydziału prawa 
i administracji, miał pan Ko-
walik możliwość obcowania z 
profesorami, którzy podkre-
ślali wagę Konstytucji. Mimo 
więc oficjalnego zakazu, nie 
dało się rocznicy zapomnieć. 

Przez ostatnie 25 lat pan 
Franciszek miał okazję obser-
wować uroczystości trzecioma-
jowe m.in. w Białej Podlaskiej i 
od 5 lat w Gryfowie. Jak ocenia 
ten okres? Zarówno w Białej 
Podlaskiej, jak i w naszym mie-
ście jest niezwykle uroczyście. 
Mówi, że to bardzo dobrze, że 
pielęgnujemy pamięć o święcie, 
że władze miasta dbają, by było 
podniośle, byśmy pamiętali o 
jednym z najważniejszych ak-

tów prawnych w dziejach narodu.

Powyższy zapis to niewielka część ogromnie cie-
kawych losów pana Franciszka Kowalika. Zgodnie 
z jego wolą, skupiliśmy się na obchodach święta 
Konstytucji. Losy pana Franciszka mogłyby posłu-
żyć za scenariusz niejednego filmu sensacyjnego. 
Jest w nie wpleciona historia babki – akuszerki i 
znachorki leczącej ziołami, przeżycia 12-letniego 
chłopca, który po wybuchu wojny samotnie wracał 
z seminarium kilkadziesiąt kilometrów torami do 
domu, handlu w gettcie, dramatycznych ucieczek 
przed okupantem, kilkudziesięciu zmian miejsc 
pracy i zamieszkania. W trakcie rozmowy nasu-
wają się pytania, które rodzą następne. Choćby o 
powód, dla którego przeprowadzili się do Gryfowa. 
Odpowiedź nas zaskakuje „Żona z synem szukali 
egzotyki, więc padło na Gryfów”. 

My szukając ciekawej opowieści natknęliśmy 
się na nieprzebrane zasoby historii, doskonale 
zachowane w ludzkiej pamięci. Wrócimy do tego.

A może ktoś z Państwa miałby ochotę podzielić 
się z nami swoją historią? Zapraszamy.

Redakcja

Osiemdziesiąt Świąt Konstytucji

Fot. Cezary Wiklik

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękuję państwu Małgorzacie 
i Wojciechowi Włodarczykom za nieod-
płatne przekazanie sprzętu AGD potrze-
bującej rodzinie

 Jolanta Bykowska
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6 czerwca w Wieży Dolnej przy lapidarium 
odbyło się spotkanie byłego gryfowianina, pana 
Reinharda Fritscha oraz byłej mieszkanki Wieży, 
pani Liselotte Fritsch, z domu Hoffmann, z oso-
bami, które brały udział w budowie lapidarium 
na starym cmentarzu ewangelickim przy byłym 
kościele gryfowskiej gminy ewangelickiej w Dol-
nej Wieży.

Nie było to otwarcie lapidarium, ani jego 
odsłonięcie, a spotkanie, na którym pan Fritsch 
przekazał w/w osobom serdeczne podzięko-
wania za upamiętnienie pochowanych na tym 
cmentarzu oraz w katakumbach kościoła osób 
związanych z tym kościołem i Wieżą.

Odsłonięcie lapidarium i tablicy informacyj-
nej w języku polskim i niemieckim planowane 
jest wstępnie na wrzesień tego roku. Jestem 
przekonany – mówi dr Jarosław Bogacki – że 
gospodarz, pan burmistrz zaprosi na nie wszyst-
kich mieszkańców Wieży, Gryfowa, a nawet gmi-

Lapidarium w Wieży
Wzruszające podziękowanie

Wszystko zaczęło się od kolumny

Pani Barbara Pasiak w dzierżawionym przez 
siebie ogródku wykopała cmentarną kolumnę. 
Zadzwoniła do radnego Jerzego Guzego z pyta-
niem, co ma z nią zrobić. Od tego wydarzenia 
zaczęła się historia lapidarium w Wieży. Media 
wielokrotnie podejmowały już ten temat, jednak 
brakło nam pełnej informacji o bohaterach od-
dolnej inicjatywy, jaką było podjęcie się utworze-
nia miejsca pamięci.

Umawiamy się z panią Barbarą, która skrzy-
kuje resztę. Robimy wspólne zdjęcie na tle lapida-
rium – ich dzieła wieńczącego wielomiesięczną, 
żmudną pracę. Dzielna ekipa, aktywnie uczest-
nicząca w przywracaniu miejscowej historii 
poprzez prace nad restauracją płyt nagrobnych 
i budowę lapidarium to: Barbara Pasiak, Jerzy 
Pasiak, Jerzy Guzy, Małgorzata Jabkowska, 
Marcin Jabkowski, Maciej Jabkowski, Anna Pa-
siak, Katarzyna Pasiak, Oskar Pasiak. Są dumni 
ze swojej pracy i z tego co udało im się ocalić. 

ny. Przy lapidarium zostanie odsłonięta tablica 
informacyjna w języku polskim i niemieckim, na 
której znajdą się informacje dotyczące zarówno 

samego cmentarza w Wieży Dolnej, jak i historii 
istniejącego tu niegdyś ewangelickiego kościoła 
granicznego oraz ludzi z nim związanych.

Wszystko zaczęło się od tej kolumny – powta-
rza Barbara Pasiak wskazując okazałe, kamie-
niarskie dzieło – po rozmowie z radnym Jerzym 
Guzym zaczęliśmy grzebać w ziemi w poszukiwa-
niu dalszych odkryć. I tak całe ferie. Po Wielka-
nocy zaczęliśmy to wszystko składać, budować. 
Końcem maja było gotowe.

Tu była dżungla – mówi Jerzy Guzy – wła-
snymi rękami wykarczowaliśmy krzaki, uporząd-
kowaliśmy teren. To była bardzo ciężka praca, ale 
czuliśmy, że tak trzeba. Fragmenty nagrobków 
nie powinny poniewierać się po wsi. Tak więc 
powstało miejsce pamięci, które ma charakter 
międzynarodowy i ekumeniczny. Polacy, katolicy 
uczcili miejsce spoczynku Niemców, ewangeli-
ków. Jednak, jak zauważa Jerzy Guzy – dla nas to 
nie było istotne, jakiego wyznania byli ci zmarli, 
to byli ludzie, tacy jak my i należy się im pamięć 
oraz szacunek.

Spędzamy w lapidarium sporo czasu. Nasi 

bohaterowie są bardzo zaangażowani. Chętnie 
opowiadają historię każdego kamienia, frag-
mentu nagrobka, który udało im się odczyścić i 
zachować. Za pośrednictwem Kuriera koniecznie 
chcą podziękować: Januszowi Niebieszczań-
skiemu, który podarował piaskowiec do budowy 
lapidarium, Robertowi Skrzypkowi za pomoc w 
pozyskaniu sponsora i wsparcie, Edwardowi Ne-
stmannowi za transport kamienia, burmistrzowi 
Olgierdowi Poniźnikowi za ławki, tuje i krzewy 
ozdobne oraz za wyrażenie zgody na postawienie 
lapidarium na terenie gminy, sołtysowi Stanisławo-
wi Krawczykowi za pomoc i wsparcie działań oraz 
Fundacji „Memento” za pomoc merytoryczną. 
Za szczególne zaangażowanie chcą podziękować  
dr Jarosławowi Bogackiemu oraz jego rodzicom – 
Krystynie i Czesławowi Bogackim, którzy współ-
pracowali przy projekcie. 

Oprac. Marzena Wojciechowska
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Miło nam poinformować, iż 31 maja odbył 
się pierwszy turniej z okazji Dnia Dziecka w 
Gryfowie Śląskim, którego organizatorem była 
Akademia Piłkarska Gryfów Śląski. Zawody 
zorganizowane były na boisku ORLIK 2012 i 
cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. 
Turniej rozegrano w dwóch kategoriach wieko-
wych: przedszkolaki i żaki. Wśród zaproszonych 
drużyn można było dostrzec biegające dzieciaki 
z: SP Olsza Olszyna, Bielany Biedrzychowice, 
KKS Jelenia Góra, AP Zgorzelec i oczywiście 
organizatora Akademię Piłkarską Gryfów Śląski. 
Poza emocjami czysto sportowymi dzieci mogły 
zjeść kiełbaskę z grilla, otrzymały słodkie napoje 
a najlepsi w swoich kategoriach wiekowych zdo-
byli statuetki sportowe. Wybrano najlepszego 
zawodnika, bramkarza i króla strzelców.

Akademia Piłkarska Gryfów Śląski dziękuję 
zarządowi klubu sportowemu GRYF za udo-
stępnienie bramek aluminiowych na ww. turniej.

Dzień Dziecka z Akademią Piłkarską Gryfów Śląski

Wydawca: Biblioteka Publiczna  
Miasta i Gminy Gryfów Śląski. 
Redaguje społeczny zespół: Mariusz Dragan, 
Małgorzata Szczepańska, Jan Wysopal. 
Redaktor naczelna: Marzena Wojciechowska. 
Skład i foto-edycja: Paweł Rubaj. 
Współpraca: Agnieszka Szymańska (foto). 
Adres: Biblioteka Publiczna, ul. Kolejowa 44, 
59-620 Gryfów Śląski, Tel.: 75 78-13-387, 
fax: 75 78-13-180, www.biblioteka.gryfow.
info, www.facebook.com/biblioteka.gryfow 
e-mail: biblioteka.gryfow@gmail.com
Dyżur redakcyjny: poniedziałek, wtorek, 
czwartek, piątek: 10-17, środy: 10-15. 
Nakład: 800 egzemplarzy, 
Druk: Chroma, Żary, 
www.chroma.pl
Za treść ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi 
odpowiedzialności oraz zastrzega sobie prawo 
skracania i przeredagowywania treści ogłoszeń i 
artykułów oraz odmowę publikacji. 

Kurier Gryfowski
Krzysztof Gajewski

Wycieczka do Warszawy
Rankiem 12 czerwca 2014 r. dwie klasy szóste Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim wyjechały 

na trzydniową wycieczkę do stolicy Polski.
Spragnieni wrażeń od razu po przyjeździe do Warszawy zaczęliśmy zwiedzanie - oczywiście od 

Zamku Królewskiego. Pani przewodniczka, która towarzyszyła naszej grupie, tak barwnie opowiadała 
o historii, że w sali tronowej czuliśmy się prawie przeniesieni w czasy uchwalania Konstytucji 3 Maja. 
Później podziwialiśmy katedrę św. Jana, w której koronowani byli dawni władcy, a chłopcy z zacieka-
wieniem spoglądali na Stadion Narodowy, zwłaszcza że tego dnia rozpoczynał się Mundial. W czasie 
spaceru po Starym Mieście widzieliśmy piękny pomnik syrenki, znanej wszystkim z herbu Warszawy 
oraz Barbakan, a także pomnik Małego Powstańca, pomnik słynnego romantycznego poety Adama 
Mickiewicza, Grób Nieznanego Żołnierza i Pałac Prezydencki. Po tak licznych atrakcjach wszyscy 
wręcz umierali z głodu, więc postanowiliśmy udać się do restauracji na obiad.

Po posiłku zmęczeni odkrywaniem stolicy pojechaliśmy do przytulnego hotelu, aby odpocząć po 
męczącym dniu.

Nazajutrz głównym punktem wycieczki była wizyta w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej, po którym 
oprowadziła nas pani poseł Zofia Czernow. W restauracji sejmowej zjedliśmy obiad, a następnie po-
szliśmy do Centrum Nauki Kopernik, tam każdy mógł znaleźć coś interesującego dla siebie i skorzy-
stać z okazji do przeprowadzenia jakiegoś przyrodniczego doświadczenia. Wieczorem pojechaliśmy 
do kina (znajdującego się w centrum handlowym „Złote Tarasy”) na filmową baśń pt. „Czarownica”. 
W trzecim dniu odwiedziliśmy Królewskie Łazienki. Potem z trzydziestego piętra Pałacu Kultury i 
Nauki podziwialiśmy panoramę miasta. Zwiedziliśmy też interaktywne Muzeum Powstania Warszaw-
skiego oraz Powązki, gdzie zatrzymaliśmy się dłużej przy pomniku upamiętniającym ofiary katastrofy 
smoleńskiej.

Wycieczka na zakończenie nauki w szkole podstawowej była bardzo atrakcyjna. Postarali się o 
to nasi opiekunowie Pani Marta Kowalska, Pani Agnieszka Lewandowska i Pan Mirosław Mleczek. 
Wspólnie spędzony w stolicy czas na długo pozostanie w naszej pamięci. Robert Sikora, kl. 6b
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W SP w Uboczu
147 rocznica 

urodzin patrona 

Oprac. A.Celejowska, J. Hryniewiecka

7 maja wszyscy uczniowie i pracownicy 
szkoły uczcili 147 rocznicę urodzin Patrona 
Szkoły Podstawowej w Uboczu – Władysława 
Stanisława Reymonta. Święto zaczęło się od 
przeprowadzenia przez wychowawców klas 0-VI 
konkursów: literackiego dla klas IV-VI „Życie i 
twórczość Władysława Stanisława Reymonta” i 
plastycznego dla klas O-III „Pejzaże z „Chłopów” 
W.S. Reymonta”. Po zakończeniu konkursów 
ogłoszono wyniki, a uczniowie klas O-III prezen-
towali swoje prace plastyczne. Uczennice klasy 
VI przeczytały krótką biografię patrona szkoły, 
laureata Nagrody Nobla- Władysława Stanisława 
Reymonta oraz fragmenty powieści „Chłopi”. 
Uroczystość przygotowana przez uczennice koła 
polonistycznego pod kierunkiem Janiny Hry-
niewieckiej zakończyła się wspólnym śpiewem 
pieśni ludowych i „Roty”.

16 maja w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie Ogólno-
polskiego Konkursu „Moja Polska w 2050 r.”organizowanego przez Parlamentarny Zespół ds. Dzie-
ci i Biuro Senatora RP Jana Michalskiego. W uroczystości uczestniczyła uczennica klasy VI Agata  
Jeziorna wyróżniona za makietę w etapie regionalnym ww. konkursu oraz opiekunka konkursu Jani-
na Hryniewiecka. W konkursie wzięło udział ok. 4 tysięcy osób, z których 280 zostało wyróżnionych 
w etapie regionalnym. Wśród wyróżnionych osób i ich prac z całego kraju znalazła się uczennica 
Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu Agata Jeziorna. Pamiątkowy 
dyplom i upominek wręczyła uczennicy klasy VI przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci  
– prof. Alicja Chybicka, gratulacje złożyli również: Wicemarszałek Senatu RP- Stanisław Karczewski, 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Aleksander Sopliński, Rzecznik Praw Dziecka-Marek 
Michalak oraz Senator RP Jan Michalski. Po zakończeniu uroczystości i wspólnym pamiątkowym 
zdjęciu odbyło się przedstawienie teatrzyku pt. „Baśń o grającym imbryku”, a następnie zwiedzanie 
Senatu i Sejmu RP. 

W Senacie i Sejmie RP w Warszawie

21 maja uczniowie klas IV-VI i wychowawczynie Alicja Celejowska oraz Janina Hryniewiecka 
mieli zaszczyt uczestniczyć w spotkaniu z panem Burmistrzem Olgierdem Poniźnikiem w Urzędzie 
Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim. Uczniowie z uwagą obejrzeli prezentację na temat zabytków 
Gryfowa Śląskiego oraz wysłuchali przemówienia burmistrza dotyczącego pracy urzędu i odpowie-
dzialności za właściwy rozwój całej gminy. Po jego wysłuchaniu uczniowie zadawali pytania, a po 
otrzymaniu wyczerpujących odpowiedzi i wykonaniu pamiątkowego zdjęcia, pan Robert Skrzypek 
–Przewodniczący Rady Miejskiej oprowadził grupę i pokazał uczniom najciekawsze miejsca i zabytki 
Gryfowa Śląskiego. Wycieczka do Gryfowa Śląskiego zakończyła się degustacją pizzy w restauracji 
„Trevi” i radosnymi wspomnieniami w drodze do Ubocza.

23 maja obchodzono Dzień Europejski zorga-
nizowany przez Janinę Hryniewiecką. Uczniowie 
klas 0-VI wspólnie z wychowawcami przygoto-
wali wspaniałe spotkanie poświęcone 10.rocz-
nicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. W 
podniosłej atmosferze, w obecności dyrektor 
Szkoły Anny Pląskowskiej, grona pedagogicz-
nego, pracowników i przewodniczącej Rady 

Daria Sieradzka z klasy drugiej zajęła II miejsce 
w Gminnym Konkursie Recytatorskim „Zwierzęta 
w poezji dziecięcej”. Uczennica recytując wiersz 
Jana Brzechwy „Kwoka” wcieliła się w myszkę ob-
serwującą kwokę przyjmującą gości. Daria ćwiczyła 
tekst pod kierunkiem Alicji Celejowskiej. Gratulu-
jemy i życzymy dalszych sukcesów.

Wizyta w Urzędzie

Dzień Europejski

Sukcesy recytatorskieRodziców Elżbiety Jeziornej, dzieci prezento-
wały wybrane, należące do Unii Europejskiej 
państwo. Na charakterystykę państwa składały 
się: prezentacje multimedialne, plakaty, tańce i 
pieśni oraz barwy narodowe, degustacja potraw 
danego kraju, zagadki, a także błyskawiczny kurs 
języka ojczystego prezentowanego kraju.Występy 
wszystkich uczniów nagradzane były brawami 
widzów, co utwierdziło wykonawców o dobrze 
wypełnionym zadaniu – nauce poprzez zabawę.
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W SP w Gryfowie

Oprac. A.Celejowska, J. Hryniewiecka

Dzień Dziecka
30 maja w piękny słoneczny poranek, w iście 

rodzinnej atmosferze na terenie Szkoły Pod-
stawowej w Gryfowie Śląskim, odbył się Festyn 
z okazji  Dnia Dziecka. Pan Dyrektor Dariusz 
Zatoński powitał zebranych oraz zaproszonych 
gości: sekretarza Jerzego Andrzejczaka, panią 
Małgorzatę Dereń oraz przedstawicieli Rady 
Rodziców i zaprosił ich do wspólnej zabawy.   
Grupa czirliderek zaprezentowała ciekawy program 
artystyczny, barwna choreografia dodała artyzmu 
występowi. Po części artystycznej odbyły się za-
wody sportowe o Puchar Przewodniczącego Rady 
Rodziców. Rywalizacja była ogromna, udzielała się 
wszystkim. Puchar w kategorii klas I-III zdobyła kl. 
3 c z wychowawczynią Małgorzatą Makowską oraz 
w kategorii kl. IV-VI klasa 6 b z wychowawcą Mi-
rosławem Mleczkiem. Podczas festynu, na którym 
wszyscy wesoło się bawili, można było skorzystać 
z atrakcji: megazjeżdżalni, trampoliny i dmuchanej 
żabki. Z okazji Dnia Dziecka do Szkoły na festyn za-
witali również przedstawiciele służb mundurowych: 
policji i straży pożarnej, którzy prezentowali swój 
rynsztunek. W kawiarence można było delektować 
się pysznym ciastem, aromatyczną kawą i herbatą. 
Smaczne snaki oraz frytki, to specjalne przekąski o 
które zadbała Rada Rodziców. Bardzo dużym za-
interesowaniem cieszyła się loteria fantowa, której 
nagrodą główną był pluszowy miś mierzący 180cm 
wzrostu! Również malowanie twarzy cieszyło się 
wielkim zainteresowaniem, wśród tych którzy choć 
na chwilę chcieli zmienić swój wygląd. 

Na apelu zostały wręczone nagrody zwycięzcom 
konkursu „Mam Talent” oraz zaprezentowali się 
zwycięzcy konkursu. Natomiast Samorząd Uczniow-
ski przedstawił inscenizację „SAVOIR VIVRE NA 
CO DZIEŃ”.

Uczniowie naszej szkoły pokazali, jak pięknie potrafią wspólnie się bawić. Nie zawiedli i rodzice, którzy jak 
zwykle, gdy zachodzi potrzeba, chętnie służą pomocą - za co serdecznie im dziękujemy. Dziękujemy wszyst-
kim tym, którzy przyczynili się poprzez udział w festynie do integracji naszej społeczności. 

Samorzad Uczniowski

3 czerwca nauczycielki ze Szkoły Podstawo-
wej w Gryfowie Śl. już po raz drugi zorganizo-
wały Gminny Konkurs Recytatorski „Zwierzęta 
w poezji dziecięcej”.  Jego uczestnikami byli 
uczniowie klas I-III ze: Szkoły Podstawowej w 
Rząsinach, Uboczu oraz Gryfowie Śl. Każdą 
szkołę reprezentowało troje uczniów wybranych 
przez nauczyciela w eliminacjach etapu szkolne-
go.

Konkurs rozpoczął się od uroczystego powi-
tania wszystkich przybyłych przez organizatorkę 
Agnieszkę Hetel – nauczycielkę edukacji wcze-
snoszkolnej z SP w Gryfowie Śl. Po życzeniach 
powodzenia, kolejno swój talent recytatorski pre-
zentowali uczestnicy konkursu. Wiersze, których 
bohaterami są zwierzęta charakteryzują się nie-
zwykłym humorem, dlatego podczas przedsta-
wiana kolejnych utworów poetów wśród widow-
ni, co chwilę rozlegały się śmiechy publiczności. 
Przyczyniał się do tego także sposób prezentacji 
wierszy przez niektórych uczestników. Po wy-
słuchaniu wszystkich dzieci, biorących udział w 
konkursie komisja w składzie: 
Marta Wilas – przedstawicielka świetlicy środo-
wiskowej, 

Jolanta Kuczyńska – bibliotekarka oddziału bi-
blioteki dziecięcej, 
Anna Domino – dyrektor M-GOK
i Renata Misiak – reprezentująca UMiG, udała 
się na obrady. 
Laureatami konkursu zostali:
I miejsce – Patrycja Liszczeńska, 
opiekun Małgorzata Zaparta, SP Rząsiny
II miejsce –Daria Sieradzka, 
opiekun Alicja Celejowska, Sp Ubocze
III miejsce – Maciej Makuchowski, 
opiekun Agnieszka Zwierzańska, SP Gryfów Śl.

Laureaci konkursu otrzymali nagrody książ-
kowe oraz okolicznościowe upominki ufundo-
wane przez sponsorów.

Serdeczne podziękowania Jolancie Kuczyń-
skiej, która w trakcie przerwy zabawiała publicz-
ność zagadkami i szaradami dotyczącymi zna-
nych i lubianych bajek repertuaru dziecięcego.

Wszystkim uczestnikom konkursu jeszcze raz 
gratulujemy! I mamy nadzieję, że wiersze nadal 
będą się cieszyć taką popularnością. Bardzo 
dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i 
zapraszam za rok.

 Zwierzęta w poezji 
dziecięcej

Agnieszka Hetel, Anna Niebieszczańska
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 Finał II Edycji Drużynowego Dekanalnego Konkursu Biblijnego

Tradycyjnie w maju Gimnazjum im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej 
gości najlepszych anglistów wśród gimnazjalistów powiatu lwóweckiego. 
W tegorocznej XIV już edycji Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego 
„Komunikatywny Gimnazjalista” udział wzięło dwudziestu przedstawicieli 
pięciu szkół powiatu lwóweckiego: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lwówku 
Śląskim, Niepublicznego Gimnazjum w Lwówku Śląskim, Zespół Szkół im. 
Świętej Jadwigi Śląskiej we Wleniu, Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w 
Mirsku oraz Gimnazjum w Gryfowie Śląskim. W części pisemnej (konkuren-
cja indywidualna) najlepsi byli: I miejsce Noel Kotela (Gimnazjum w Mirsku),  
II – Mateusz Wojciechowski (Gimnazjum w Gryfowie Śląskim), III- Domi-
nika Dziok (Niepubliczne Gimnazjum we Lwówku Śl.), IV – Weronika Wy-
sopal i Miłosz Sułtanowski (Gimnazjum w Gryfowie Śląskim), V – Radosław 
Bratkowski (Gimnazjum w Mirsku).

Natomiast w część ustnej – zaciekłej rywalizacji drużynowej w postaci 
„Międzyszkolnego Meczu Językowego” składającego się z gier i łamigłówek 
językowych wyniki były następujące: I miejsce Gimnazjum im. Jana Pawła II 
we Lwówku Śl., II – Zespół Szkól Licealno- Gimnazjalnych w Mirsku, III – Nie-
publiczne Gimnazjum we Lwówku Śl. oraz Zespół Szkół im. Świętej Jadwigi 
Śląskiej we Wleniu, IV – Gimnazjum im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w 
Gryfowie Śl.

13 maja 2014 roku Gimnazjum im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej we 
współpracy z Parafią pod wezwaniem świętej Jadwigi i parafialną Poradnią 
Rodzinną w Gryfowie Śląskim zorganizowało finał drużynowego konkursu 
ze znajomości treści Ewangelii wg świętego Marka. Do rywalizacji przystąpili 
uczniowie z Leśnej, Mirska, Lwówka Śląskiego i Gryfowa. W finale wystąpiło 
dziewięć trzyosobowych drużyn. Zadaniem każdej drużyny było wytypowa-
nie właściwych odpowiedzi na tablicy interaktywnej z zastosowaniem pilotów 
zdalnej odpowiedzi programu testico. Pierwszym miejscem może poszczycić się 
drużyna gryfowska. Drugie i trzecie miejsce zdobyły drużyny z Leśnej. Dziękuję 
katechetom za przygotowanie młodzieży do konkursu i przeprowadzenie etapu 
szkolnego: Pani Irenie Radyk z Leśnej, Paniom Alicji Lichtańskiej i Beacie Firek 
z Mirska oraz Panu Ireneuszowi Łądkiewiczowi z Lwówka Śląskiego. Wyrazy 
głębokiej wdzięczności składam wszystkim sponsorom jawnym i anonimowym 
– Bóg zapłać za Wasz dar. Grzegorz Szandała

Dyrektor Gimnazjum im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w 
Gryfowie Śl. składa serdeczne podziękowania dla Prezesa Zarządu  
„PKS VOYAGER” Pana Wojciecha Bruchala za okazaną życzliwość i 
pomoc w zorganizowaniu dla młodzieży polsko-niemieckiej nieodpłat-
nego przewozu z Gryfowa Śl. do Świeradowa Zdroju. Jesteśmy bardzo 
wdzięczni za okazane wsparcie. Ten piękny gest pozwolił młodzieży na 
miłe spędzenie czasu oraz poznanie tutejszych terenów Pogórza Izer-
skiego.

Dyrektor Gimnazjum im. Kombatantów Ziemi
Gryfowskiej w Gryfowie Śl. Alicja Kownacka

Najpiękniejsze i najszczersze podziękowania pani Marcie  
Krawczyk za zorganizowanie akcji pozyskania sponsorów na stro-
je dla gimnazjalnego chóru i pocztu sztandarowego oraz samym 
sponsorom tj.: Marcie Krawczyk, Urszuli Madze, Marcie Wilas, 
Urszuli i Rafałowi Ślusarzom. Raz jeszcze najpiękniej dziękuję za 
otrzymany prezent.

Dyrektor szkoły: Alicja Kownacka

Justyna Atrachimowicz i Aleksandra Suduł

Z okazji Dnia Matki uczniowie Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. bł. ks. Alojsa Andrickiego w Rząsinach 
wraz z wychowawcami zaprosili do szkoły wszystkie 
mamy. Dzieci w tym szczególnym dniu przedstawiły 
przygotowane montaże słowno-muzyczne. Następnie 
wręczyły upominki w podzięce za trud wychowania oraz 
miłość, którą od nich otrzymują. Na zakończenie pan 
dyrektor zaprosił na słodki poczęstunek.

2 czerwca społeczność Szkoły Podstawowej w Rząsinach wzięła udział 
w I Rajdzie im. bł. ks. Alojsa Andrickiego. Zorganizowany był on po raz 
pierwszy przy współudziale Dyrektora – Tadeusza Deptuły i Rady Rodzi-
ców. Do konkurencji zaproszeni byli przedstawiciele szkół ościennych. 
Przez łąki i lasy… Tak przebiegały szlaki rajdu. Zadaniem każdej z drużyn 
był wybór trasy oraz przemarsz nią do celu. Na mecie w szkole czekał na 
uczniów poczęstunek przygotowany przez rodziców i konkursy wiedzy – o 
patronie szkoły, o regionie – Pogórzu Izerskim oraz rozgrywki sportowe. 
Zwycięzcami zostali uczniowie klasy II i III. Gratulujemy! Mamy nadzieję, 
że rajd stanie się tradycją szkoły.

W SP w Rząsinach

Kochamy nasze mamy

Najlepsi angliści w powiecie

PODZIĘKOWANIA

W Gimnazjum
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Gryfowskie dziedzictwo
Za nami druga (pierwsza odbyła się 14 lute-

go) konferencja z cyklu „Dziedzictwo Kulturowe 
Gminy Gryfów Śląski”. Tym razem przebiegała 
ona pod hasłem „Dziedzictwo Kulturowe Gminy 
Gryfów Śląski zapisane w dokumentach archi-
walnych”. Organizatorami przedsięwzięcia byli: 
Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział 
w Lubaniu, Biblioteka Publiczna w Gryfowie 
Śląskim oraz Towarzystwo Miłośników Gryfowa. 

Organizatorami przedsięwzięcia byli: Archi-
wum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Lu-
baniu, Biblioteka Publiczna w Gryfowie Śląskim 
oraz Towarzystwo Miłośników Gryfowa. W kon-
ferencji wzięli udział m.in.: 
➢ dr hab. Joanna Nowosielska Sobel (Uniwersy-
tet Wrocławski) – „Na łamach gryfowskiej prasy 
donoszono...Dawny Gryfów i okolice w świetle 
lokalnych czasopism”,
➢ kustosz Barbara Grzybek (Archiwum Pań-
stwowe we Wrocławiu Oddział w Lubaniu) 
Wojciech Szczerepa (Archiwum Państwowe we 
Wrocławiu, oddział w Jeleniej Górze), – „Do-
kumentacja budowlana obiektów zabytkowych 
miasta Gryfów Śląski w zasobach archiwum Pań-
stwowego we Wrocławiu i Oddziału w Jeleniej 
Górze”, 
➢ dr Grażyna Trzaskowska (Archiwum Pań-
stwowe we Wrocławiu) - „Gaz dla każdego, czyli 
kilka uwag o początkach gazowni miejskiej z 
1905 r. w Gryfowie Śląskim”, 
➢ prezes fundacji „Memento” Justyna Sasin- 
Spyrka – „Wielcy nieobecni – dzieje nekropolii 
gryfowskiej”.

Mimo nietypowej pory (godz. 13.00) spo-
wodowanej bogatym programem święta miasta 
„Kwisonaliów”, sala galerii ECKI była pełna. 
Wśród publiczności znaleźli się m. in. pasjonaci 
historii i regionaliści, przedstawiciele partner-
skiego miasta Gryfice z burmistrzem Andrzejem 
Szczygłem na czele, goście z Jeleniej Góry, Lu-
bania, Lwówka Śląskiego, liczni przedstawiciele 
mediów: Radia Wrocław, Ech Izerskich, Ziemi 
Lubańskiej i Nowin Jeleniogórskich. M.

Piątek trzynastego okazał się wyjątkowo szczęśliwą datą dla gryfowskiej gimnazjalistki Anny Pa-
siak. 13 czerwca bowiem o godz. 17.00 w galerii ECKI odbył się wernisaż jej prac plastycznych i to 
wernisaż bardzo udany, który przyciągnął liczne grono młodzieży, a także wielu stałych gości galerii. 
Prace na wystawie prezentowały się znakomicie, szczególnie kilka obrazów, które Ania namalowała 
dosłownie kilka dni przed wernisażem. Nauczycielka sztuki pani Agnieszka Burbul w samych su-
perlatywach wypowiadała się o młodej twórczyni i jej pracy, zaś ona sama podczas otwarcia była 
bardzo skromna i nie chciała zbyt wiele o sobie mówić, mimo iż w swoim dorobku może poszczycić 
się wieloma osiągnięciami, m.in.:
➢ wyróżnieniem w ogólnopolskim konkursie plastycznym ,,SKARBY UNESCO W POLSCE- 2011”
i ,,MALUJEMY BAJEK ŚWIAT”
➢ II miejscem w konkursie międzynarodowym ,,VIA REGIA” 
(Ania wykonała w nim MAKIETĘ PREZENTUJĄCĄ SZLAK VIA REGIA) 
➢ oraz licznymi nagrodami w konkursach regionalnych, powiatowych i gminnych.

Organizatorzy wernisażu własną miarą zmierzyli jego atrakcyjność. Otóż gdy po otwarciu wystawy 
i poczęstunku, goście długo nie opuszczają galerii, odbywają się rozmowy i dyskusje, dzieła są wciąż 
kontemplowane, a artysta oblegany przez zadających pytania – wówczas wernisaż należy zaliczyć do 
udanych. I tak właśnie było. Gratulujemy Ani i życzymy wielu sukcesów na artystycznej drodze. Za-
praszamy również do oglądania wystawy.

Szczęśliwa trzynastka

Grzegorz Szandała

M.
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Marta Wilas

Od dwóch lat Świetlica Środowiskowa w Gryfowie Śląskim wspólnie z 
dyrekcją i pracownikami ZOO w Bischofswerdzie, realizują projekt unij-
ny p.n. „Polsko- niemieckie Centrum Spotkań i Informacji OAZA ZMY-
SŁÓW”. W ostatnim czasie odbyły się dwa spotkania po stronie niemieckiej.

W maju wzięliśmy udział w dwudniowym pobycie w Neukirch. Spo-
tkanie rozpoczęło się wycieczką rowerową z piknikiem, która okazała się 
dużym wyzwaniem dla wielu. Jednak daliśmy radę i wytrwaliśmy. Noc 
spędziliśmy w pensjonacie Wichtelpension. Następnego dnia po obfitym 
śniadaniu wróciliśmy do domu.

13 czerwca z kolei odbyło się spotkanie w Bischofswerdzie. Zwiedziliśmy 
wówczas mleczarnię, dzieci mogły karmić zwierzęta w zoo oraz wzięliśmy 
udział w obchodach Święta Miasta Bischofswerdy. Dzień ten był ostatnim 
zaplanowanym w ramach realizacji projektu. Jestem przekonana, że to nie 
koniec i nasza współpraca będzie kontynuowana, gdyż dzięki niej dzieci i 
młodzież mogą wymieniać doświadczenia, poznawać nowych ludzi, nowe 
rejony Niemiec, a przede wszystkim rozwijać polsko- niemiecką znajomość.

OAZA ZMYSŁÓW – SPOTKANIA 
W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU

23 maja 2014 r. odbył się XXIV Regionalny 
Przegląd Piosenki „Nieprzetartego Szlaku” i 
Zespołów Artystycznych Szkół Specjalnych oraz 
Jubileusz 95-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

W Przeglądzie uczestniczyło około 500 osób, 
w tym dzieci, młodzież i dorosłe osoby niepeł-
nosprawne: 200 osób. W Przeglądzie wystąpiły 
zespoły: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaw-
czy w Lubaniu – zespół muzyczny, Powiatowy 
Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesław-
cu – zespół wokalny „Wesołe Nutki”, Zespół Szkół 
Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej „Junior” 
w Miłkowie – zespół wokalno-instrumentalny 
„Muzykanci”, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wy-
chowawczy w Wojcieszowie-zespół instrumental-
ny, Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w 
Jeleniej Górze – zespół wokalno-instrumentalny, 
Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie – zespół 
wokalno-instrumentalny „Skauci”, Dom Pomo-
cy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu – zespół 
wokalno-muzyczny, Zespół Placówek Eduka-
cyjno- Wychowawczych w Lwówku Śl.- zespół 
wokalno-muzyczny, Warsztaty Terapii Zajęciowej 
im. św. Krzysztofa w Lwówku Śl.- zespół wokalno-
-muzyczny, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy Zgorzelec – zespół wokalno-muzyczny.

W zespołach reprezentującym SOSW Lubań i 
WTZ Lwówek Śl wystąpiły dzieci, młodzież i ro-
dzice z Gryfowa Śląskiego. Prezentacje artystyczne 
trwały około 4 godzin. Zespoły zaprezentowały 
różnorodne programy artystyczne. Tegoroczny 
Przegląd połączony był z obchodami 95-lecia To-
warzystwa Przyjaciół Dzieci. Władze nadrzędne 
TPD wyróżniły mieszkańców Gryfowa Śl. człon-
ków Koła TPD przy SOSW w Lubaniu: Srebrną 
Odznakę „Zasłużony działacz TPD” otrzymała 
Bożena Kamyk, odznakę „Serce na dłoni” – Jo-
lanta Mikieciuk, Odznakę „Przyjaciel Dziecka” – 

Izabela Mikołajczyk. Burmistrz Lubania wyróżnił 
statuetką z okazji 95-lecia TPD prezesa Koła TPD 
przy SOSW w Lubaniu Henryka Kamyka. Statu-
etkę za wieloletnią pracę w TPD prezes otrzymał 
również od Grona Pedagogicznego i dzieci SOSW 
w Lubaniu.

W uroczystości uczestniczyli m. in. starosta i 
zastępca starosty Powiatu Lubań, burmistrz Lu-
bania, radni powiatowi i miejscy, dyrektor Biura 
TPD Oddział Okręgowy w Jeleniej Górze, kierow-
nik PCPR w Lubaniu, władze kościelne, dyrekto-
rzy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum 
i szkół ponadgimnazjalnych z Lubania, emeryto-
wani pracownicy SOSW w Lubaniu oraz przedsta-
wiciele wielu instytucji i zakładów pracy z terenu 
powiatu lubańskiego.

W przerwach wszyscy uczestnicy mogli po-
dziwiać prace plastyczne wykonane przez wy-

Przegląd Piosenki „Nieprzetartego Szlaku” i jubileusz TPD
chowanków SOSW w Lubaniu i TPD Koło przy 
SOSW w Lubaniu, które były wyeksponowane na 
wystawie zorganizowanej w holu MDK.
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5 maja gościliśmy w naszej bibliotece pisarkę dla dzieci Annę Czerwiń-
ską-Rydel, autorkę m.in. książki „Słońcem na papierze. Wesoła opowieść o 
Kornelu Makuszyńskim”. Mimo, iż w obecnych multimedialnych czasach 
niełatwo jest skupić uwagę dzieci na tradycyjnej książce, pani Annie udało 
się to znakomicie. Sześćdziesięcioro uczniów czwartej klasy Szkoły Podsta-
wowej w Gryfowie Śląskim słuchało jej z uwagą i zainteresowaniem. Po spo-
tkaniu wielu z nich ustawiło się w kolejce po książkę z autografem. Chyba 
nie ma piękniejszej chwili dla pisarza, niż ta, w której widzi, że dziecko chce 
mieć jego książkę na własność, chce ją zabrać do domu i przeczytać. Jak 
najwięcej takich chwil życzymy pani Annie Czerwińskiej-Rydel, a naszym 
dzieciom jak najwięcej książkowych zakupów. Zapraszamy także do biblio-
teki dziecięcej, gdzie można książeczki pani Anny wypożyczyć.

Akcja pod hasłem „Z książką na walizkach” ma już swoją jedenasto-
letnią tradycję. Główną jej ideą jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży przez propagowanie książki i bibliotek. Wokół idei propagowania 
czytelnictwa udało się skupić szereg twórców w osobach: pisarzy, ilustratorów, literaturoznawców oraz instytucji: wydawnictwa, biblioteki publiczne, 
szkoły, przedszkola, domy kultury w miastach i wsiach województwa dolnośląskiego.

Z książką na walizkach 
 Czwartoklasiści pod wrażeniem wesołej opowieści

10 czerwca bibliotekę odwiedziły przedszkolaki z grupy „Wiewiórki”, 
a dzień później z grupy „Delfinki”. Dzieci wysłuchały bajki pt. „Dzielny 
kowal” i dyskutowały na temat jej treści. Poznały też gatunki kwiatów i 
kwitnących drzew, po czym wykonały wyklejanki: kolorowe kwiaty i kwit-
nące drzewka. Prace, jak zawsze wyeksponowano na wystawie w bibliotece. 
Po wykonaniu prac dzieci oglądały bajeczki, bawiły się, a na zakończenie 
otrzymały pamiątkowe zakładki do książek. Kolejna wesoła przygoda z 
książką – kolejne cenne czytelnicze doświadczenie.

M.

Dzień dziecka w świecie bajek

Pod tym magicznym tytułem 
kryje się szereg zajęć plastycznych, 
literackich i ruchowych dla dzieci, 
przygotowanych na wakacje przez 
bibliotekę dziecięcą. Nie zabraknie 
również głośnego czytania i zabaw 
z książką. Zapraszamy dzieci z klas 
młodszych szkoły podstawowej na 
zajęcia wakacyjne, które odbywać 
się będą w sierpniu w godzinach 
od 11.00 do 13.00.

Wakacyjne hece w bibliotece

Jolanta Kuczyńska

5 czerwca seniorzy ze stowarzyszenia Klub Seniora w Rząsinach rozpo-
częli naukę podstaw obsługi komputerowa pod kierunkiem pani Małgorza-
ty z LGD Partnerstwo Izerskie. Początki zawsze są trudne, ale pierwsze koty 
za płoty i już wkrótce komputer nie będzie miał przed nami tajemnic. 

***
8 czerwca zorganizowano wycieczkę seniorów do Krzeszowa i Zamku 

Książ. Rząsińscy seniorzy z zachwytem podziwiali przepiękne położone 
górskie tereny.W trakcie pokonywania malowniczej trasy, przewodnik wy-
cieczki pan Tadeusz Deptuła opowiadał różne historie i legendy związane 
z tamtejszym regionem. Krzeszów i wałbrzyski Zamek Książ okazały się 
atrakcją turystyczną, którą nasi seniorzy długo będą pamiętać. Wszyscy 
uczestnicy wrócili z wycieczki uczestnicy zadowoleni i z pytaniem o następ-
ną. Organizatorem wyprawy była prezes stowarzyszenia Dorota Proracka.

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne dziękujemy burmistrzowi Olgierdowi Poniźnikowi 

za zorganizowanie nieodpłatnego przejazdu uczestnikom wycieczki.
Seniorzy oraz Prezes Stowarzyszenia 

Klub Seniora w Rząsinach Dorota Proracka

Co słychać u seniorów z Rząsin?
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5-6 latek znajduje się na ostatniej prostej 
rozwoju języka. Dziecko realizuje już większość 
dźwięków polszczyzny. Jedynym brakującą 
głoską może być r. Jeżeli czubek języka 5-latka 
jeszcze nie wibruje, warto udać się do logopedy 
i zaufać jego doświadczeniu. Domowe próby 
wywołania tej głoski mogą skończyć się utrwa-
leniem jej wadliwej realizacji, a z tym walczy się 
już zdecydowanie trudniej. Dziecko przed pój-
ściem do szkoły powinno prawidłowo realizować 
wszystkie dźwięki języka ojczystego. Unika wów-

5-6 latek, czyli ostatnia prosta
czas stresu związanego z nauką czytania i pisania. 
Nie bagatelizujmy więc kłopotów z mową. Na co 
powinni zwrócić uwagę rodzice? Powinni wspie-
rać rozwój leksykalny dziecka, który trwał będzie 
jeszcze przez kilka kolejnych lat. Wypowiedź ma-
lucha rozpoczynającego szkołę staje się bardziej 
spójna. Dziecko nie tylko nazywa rzeczywistość, 
ale stara się ją porządkować. Opowiadając histo-
rię, wyławia przyczynę i skutek. Zadaje pytania. 
W tym okresie zaczyna kształtować się również 
świadomość metajęzykowa. Świadczą o tym 

specyficzne zabawy językowe – dziecko próbuje 
na przykład rymować. W wypowiedzi stosuje już 
metaforę. 

Szósty rok życia to czas, kiedy rodzice decy-
dują się posłać malucha na naukę języka obcego, 
bo rejestruje on właśnie, że język ojczysty nie 
jest jedynym. Warto towarzyszyć dziecku w tej 
przygodzie z językiem. Ona w znacznym stop-
niu determinuje sukcesy w szkole. Rodzice mają 
mnóstwo możliwości.

Małgorzata Szczepańska

Poradnik logopedyczny, cz. V

4 czerwca dzieci z oddziału przedszkolnego świętowały w rząsińskiej 
bibliotece Dzień Bociana Białego Po przybyciu do czytelni wysłuchały róż-
nych ciekawostek o bocianach zadając przy tym mnóstwo pytań. Każde z 
nich otrzymało mianowanie (poprzez maskę) na bociana, a następnie na 
świeżym powietrzu przyszłe mamy bocianów pilnowały swoich gniazd i 
jajeczek, a tatusiowie czuwali nad ich bezpieczeństwem. Kiedy wykluły się 
pisklęta, oboje rodzice uwijali się jak w ukropie w przynoszeniu pokarmu 
z pobliskiej łąki. Kiedy małe bocianki już mogły fruwać, wszyscy razem 
wyfrunęli ze swoich gniazd głośno klekocąc i wesoło machając skrzydełka-
mi. Na koniec zabawy zmęczone bociany pożywiły się słodkościami, napiły 
się wody, otrzymały pamiątkowe dyplomiki i odfrunęły do swojego przed-
szkolnego gniazdka, by powrócić do nas za rok.

11 czerwca dzieci z oddziału przedszkolnego w Rząsinach odwiedziły 
bibliotekę. Bardzo chętnie i z dużym zainteresowaniem oglądały książeczki 
o ochronie środowiska i chłonęły ciekawostki na ten temat. Namalowały 
przepiękne rysunki oraz serduszka, które pragną żeby nasze środowisko było 
czyste. Atrakcją na poprawienie kondycji oraz rozruszanie się była zabawa w 
noszenie książeczek na głowie. Dzieci wraz z opiekunką Edytą Tkacz zapowie-
działy swoje wizyty w bibliotece w każdą środę. Biblioteka w Rząsinach zapra-
sza serdecznie wszystkie dzieci na wakacyjne spotkania w lipcu. Szczegóły już 
wkrótce na plakatach.

Koło biblioteczne działające przy bibliotece w Uboczu przygotowało jak 
co roku Dzień Matki. Seniorki ze wzruszeniem wysłuchały życzeń wier-
szem pisanych, a następnie otrzymały laurki. Dzień ten został uwieńczony 
słodkim poczęstunkiem. 

***
Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Uboczu doczekali się paso-

wania na czytelnika filii Biblioteki Publicznej w Uboczu. Dzieci przeżyły tę 
uroczystość tym mocniej, że niektóre miały okazję po raz pierwszy zobaczyć 
bibliotekę Składały uroczyste ślubowanie dotyczące szanowania książek,a 
także rozwiązywały krzyżówki. Kulminacyjnym momentem było oczywi-
ście pasowanie złotą księgą każdego ucznia na czytelnika. Nowi członkowie 
biblioteki w nagrodę otrzymali upominki,dyplomy oraz słodkości. Dziękuję 
serdecznie wychowawczyni Alicji Kuźniarz za przybycie z dziećmi na tak 
ważną uroczystość. 

***
Biblioteka w Uboczu zaprasza w lipcu na zajęcia wakacyjne. Szczegóły 

wkrótce na plakatach.

Dzień Bociana Białego w Rząsinach

Przedszkolaki w bibliotece 

W bibliotece w Uboczu

Joanna Czerwiec

Jadwiga Miłan

Jadwiga Miłan
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Małgorzata Szczepańska

Jadwiga Miłan

OGŁOSZENIE 
Do sprzedania mieszkanie w bloku 
przy ul. Sienkiewicza (Gryfów Śl.). 
Powierzchnia 28 m2, jednopokojowe, 
słoneczne, ciche, komfort (okna PCV 
wyciszające drzwi wyjściowe). Zadba-
ne. Cena ok. 58 tys. 

Kontakt: 
607-592-096, 
604-808-970

OGŁOSZENIE 
Sprzedam działkę budowlaną o po-
wierzchni 0,20 hektara na Wieży. 

Telefon kontaktowy

515-285-727

REKLAMA
EKSPRESOWE NAPRAWY 

PROTEZ 
DENTYSTYCZNYCH

Rząsiny 87
Tel. 794-090-866




