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PATRONAT HONOROWY

1. Patronat Honorowy Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego
2. Związek Gmin Kwisa

PATRONATY MEDIALNE

1. TV Łużyce
2. Nowiny Jeleniogórskie
3. Ziemia Lubańska
4. Kurier Gryfowski,
5. Portal lwówecki.info
6. Muzyczne Radio

SPONSOR STRATEGICZNY

Operator Gazociągów Przesyłowych 
GAZ SYSTEM S.A. jest jednoosobową 
spółką akcyjną Skarbu Państwa o znacze-
niu 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. Zakład piekarniczo-cukierniczy „KRASUC-
KI” Państwo Bożena i Zygmunt Krasuccy oraz 
Sylwia i Ireneusz Krasuccy

PARTNER GŁÓWNY 
TAURON Ekoenergia, Jelenia Góra

SPONSORZY
1. Firma MMM Service Möbel-Montage-
-Möbius, Ubocze 300

2. Przedsiębiorstwo Handlowe „SAWCZAK”, 
Państwo Krystyna i Stanisław Sawczak, Anna 
i Andrzej Kowalscy, Ewelina i Paweł Jezierscy 
oraz Krystian Sawczak, Gryfów Śląski

3. Polska Telefonia 
Komórkowa Centertel (Orange)

4. Hotel Stacja nad Kwisą (Dobre Miejsca) 
Gryfów Śląski,
5. Grupa Hoteli WAM Zamek Chocha 

6. Hotel „Fenix“ Jelenia Góra

7. Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy 
„Złoty Sen“, Złotniki Lubańskie
8. Technika Grzewcza i Sanitarna „HEMAX” 
Henryk Wasilewski, Mirsk,

9. Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, 
Jelenia Góra
10. Fabryka Odzieży i Tkanin Żaroodpornych 
„Izo-Term”, Gryfów Śląski

11. Usługi Drogowo-Budowlane 
Aniela Sikora, Wieża
12. MG-TECH Inżyniera Lądowa 
Mariusz Gałkowski, Jeżów Sudecki 
13. Centrum Handlowe „Gradix” Grażyna i Ro-
man Stana, Gryfów Śląski

14. ARNET Studio Mebli 
Kuchennych, Ubocze

15. Firma Handlowo-Usługowa „El-Stan”, 
Gryfów Śląski
16. Cukiernictwo Handel, Stanisława i Janusz 
Czernik, Gryfów Śląski
17. „ABI-POL” Janusz Niebieszczański, Proszówka
18. Edward Nestman – Transport Ciężarowy, Ubocze
19. Axyo.pl, Podgórzyn, 
wykonawca gryfowskiego rynku,

20. „Holzkonzept Polska” Centrum Logistyczne, 
Impregnacja, Gryfów Śląski

21. Usługi Transportowo-Handlowe 
„Merc-Trans” Tadeusz Okuszko, Gryfów Śląski
22. Przewozy krajowe i zagraniczne 
Zdzisław Pastuch,
23. Kwiaciarnia – Anna Struzik, Gryfów Śląski
24. JANTUR-GRYFEX Sp. z o.o. 
Anna i Dominik Korpysa, Gryfów Śląski,
25. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
„Trans Jack” – Anna i Jacek Rybscy, Wieża,
26. Restauracja Pizzeria „Pasja” 
Maria Wolar, Gryfów Śląski
27. Pizzeria „Prowansja Nasza” 
Józef Wolar, Olszyna
28. Restauracja OBORA, Gryfów Śląski,
29. Restauracja Miodowy Gryf, Gryfów Śląski
30. Restauracja – Kawiarnia Coffee Street, 
Gryfów Śląski
31. Ośrodek Złoty Potok Resort 
nad Jeziorem Złotnickim 
32. Pizzeria „La Storia” 
Marta i Arkadiusz Buczyńscy, Gryfów Śląski
33. Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa 
„Wektor”, Mirsk
34. Skład Opałowy Skup i Sprzedaż Złomu s.c. 
Lesław Hawrylewicz & Damian Sodolski
35. Piekarnia WEDA, Rębiszów
36. Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy
Wiesław Wnukowicz, Gryfów Śląski,
37. Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych 
Sp. z o.o. w Lubaniu,

38. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych 
„Izery” Sp. z o.o, Lubomierz,

39. Zakład Usług Informatycznych SOGEN, 
Grzegorz Piejko, Gryfów Śląski 
40. „Probud” Halina Kowalonek, 
Produkcja Betonu, Ubocze,
41. Władysław Madziarz, Żwirownia, Radostów 
42. Usługowe Wytwarzanie Szyldów 
Andrzej Kozań, Olszyna
43. „EKO-WORLD” 
Kamil i Magdalena Sobocińscy, Wieża 
44. Solar Eco Energia Centrum Odnawialnych 
Źródeł Energii i Techniki Grzewczej kotły, sola-
ry, pompy ciepła wraz z montażem. Sklep Firmo-
wy, Gryfów Śląski, 
45. Firma Handlowo-Usługowa MAXI Piotr Kostek
46. Imprezę ubezpieczała Kancelaria Ubezpie-
czeń Krzysztof i Paweł Witkowscy

PARTNERZY
1. Stowarzyszenie Awantura
2. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gryfów 
Śląski

SPONSORZY I PARTNERZY KWISONALIÓW
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Pierwszy weekend czerwca to tradycyjnie czas Kwisonaliów. Od 5 do 
7 czerwca br. na gryfowskim Bulwarze nad Kwisą królowała muzyka i dobra 
zabawa.

Imprezę zainaugurowała konferencja popularno-naukowa w Bibliotece 
Publicznej pn. „Gryfów – miasto z historią niezwykłą”. Po sporej dawce 
historii był też czas na otwarcie nowej karty i wkopanie „Dębu Pokoju”, któ-
re miało miejsce w podgryfowskiej Wieży w sąsiedztwie założonego przed 
rokiem lapidarium upamiętniającego powstały w 1793 roku cmentarz pa-
storów nieistniejącej gminy ewangelickiej.

Uroczyste otwarcie XV Kwisonaliów miało miejsce na dużej scenie 
na Bulwarze nad Kwisą. Aktu tego dokonał burmistrz Olgierd Poniźnik 
wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Robertem Skrzypkiem. Oni też 
wręczyli honorową odznakę Gryfowa, którą w tym roku przyznano Zofii 
Barczyk – dyrektor SP ZOZ Wielospecjalistycznego Szpitala w Zgorzelcu, 
obsługującego przychodnię zdrowia w Gryfowie, Helenie Okulowskiej – 
wieloletniej dyrektor Zakładu Budżetowego w Gryfowie Śl., a także Sabinie 
i Januszowi Niebieszczańskim, właścicielom firmy „ABI-POL”. Wszyscy 
laureaci aktywnie wspierają gryfowski samorząd i samych mieszkańców, 
podejmując również wartościowe inicjatywy społeczne. Muzyczny wieczór 
zainaugurowała Orkiestra Reprezentacyjna Miasta i Gminy Olszyna, której 
początki sięgają 1952 roku właśnie w Gryfowie. Scena młodzieżowa, której 
gospodarzami było Stowarzyszenie AWANTURA, zaprezentowała się zna-
komicie. W repertuarze znalazł się zespół Sound Revolt z Radoniowa, roc-
kowa grupa „5 stopni w prawo” z Gryfowa Śl. oraz pokaz poppingu w wy-
konaniu Emanuela Żuka. Nocną imprezę zainaugurował zespół BAJZEL 
z Poznania, a gwiazdą wieczoru w rytm muzyki reggae była formacja RAS 
LUTA. Pierwszy dzień zakończył koncert DJ noir.man z Bischofswerdy.

Drugi dzień Kwisonaliów rozpoczęły indywidualne zawody wędkarskie 
koła PZW w Gryfowie Śl. Z kolei w Galerii ECKI w Bibliotece Publicznej 
swoją twórczość – zarówno w dziedzinie fotografii, jak i poezji zaprezento-
wali Jan i Łukasz Majorowie z partnerskiego miasta Gryfice. Oczywiście 
nie mogło obyć się bez turnieju piłki plażowej (rozgrywki w kategorii gmin-
nej i OPEN), którego organizatorem był Mariusz Kozak. Zainteresowaniem 
smakoszy cieszył się turniej „Smaki Kwisy” o Puchar Przewodniczącego 
Związku Gmin „Kwisa”, którego myślą przewodnią było powiedzenie „Po-
wiedz mi, co jesz, a powiem ci, kim jesteś”. Tradycyjnie królowały dania 
rybne. Najlepszy w tych kulinarnych zmaganiach okazał się duet Mateusz 

Święto miasta nad Kwisą

PODZIĘKOWANIA
Chcieliśmy serdecznie podziękować 
- sponsorom, - pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na 
czele z główną organizatorką Kwisonaliów Anną Michalkiewicz, - naszym 
wolontariuszom Ewie Jaczeni i Kamilowi Opolskiemu, - Ekipie ze Stowa-
rzyszenia AWANTURA na czele z Mariuszem Draganem za energetyczny 
piątek i mnóstwo pozytywnej energii, - pracownikom Biblioteki Publicznej 
na czele z dyrektor Marzeną Wojciechowską, w tym Pawłowi Rubajowi 
za opracowanie materiałów graficznych, - Krystynie Samborskiej, Mag-
dalenie Nowak i Paulinie Graczyk za organizację konkursu kulinarnego 
SMAKI KWISY - Jerzemu Guzemu i sołectwu Wieża za pomoc przy or-
ganizacji namiotu na „Smaki Kwisy”, - Zakładowi Karnemu w Zarębie 
za pomoc przy technicznym przygotowaniu imprezy, - pracownikom 
Urzędu Gminy i Miasta na czele z Sekretarzem Gminy i Miasta Gryfów 
Śląski Jerzym Andrzejczakiem, - Krzysztofowi Babiakowi nauczycielowi 
Gimnazjum im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej wraz z młodzieżą z klasy 
3d za przygotowanie Spływu Rzeką Kwisą „Na czym kto może” oraz zaan-
gażowanie się w przygotowanie boiska pod piłkę plażową. - Mariuszowi, 
Arturowi i Krystianowi Kozakom za organizację turnieju piłki plażowej, 
- Służbom zabezpieczenia: OSP Rząsiny, OSP Krzewie Wielkie, OSP Ubo-
cze, OSP Proszówka, OSP Młyńsko, OSP Gryfów na czele z Naczelnikiem 
OSP w Gryfowie Jackiem Mazurem oraz Prezesem OSP Krzysztofem 
Królem. - funkcjonariuszom Policji na czele z panem Wojciechem Cza-
furskim, - Gryfowskiemu Kołu Wędkarskiemu na czele z panem Krzysz-
tofem Guzym, - przedstawicielom mediów: Muzycznego Radia, Kuriera 
Gryfowskiego, Ziemi Lubańskiej, Nowin Jeleniogórkich, portalu lwówecki.
info oraz TV Łużyce, - Reginie Stanickiej – kierownikowi Ośrodka „Złoty 
Potok Resort” nad Jeziorem Złotnickim, - pracownikom ZBGKiM w Gry-
fowie Śląskim na czele z dyrektor Małgorzatą Uhornicką.

Martyniak i Mateusz Dziurkowski („Duet rybny na parkiecie z galaretki 
winnej w towarzystwie orzeźwiającego sosu miętowego”), II miejsce zdobył 
zespół Nikola Sajda i Aleksandra Krause „Aksamitny cud Kwisy w poma-
rańczowo-imbirowej woni w towarzystwie skarbów natury”), a III wywal-
czyła Beata Miesiąc z Henrykowa Lubańskiego („Ryba w cieście”). W Tur-
nieju o galon wody święconej przemienionej w wino walczyli reprezentanci 
Rady Miejskiej, Sołtysów i Organizacji Pozarządowych. W konkurencjach, 
wśród których znalazło się m.in. podnoszenie książek, czy recytacja „Pana 
Tadeusza” z korkiem w ustach, najlepszymi okazali się Sołtysi, a zaraz po 
nich ex aequo Radni Rady Miejskiej i Organizacje Pozarządowe. Na mu-
zycznej scenie pojawił się zespół Chapter One z Lubomierza oraz sekcja ta-
neczna M-GOK pod kierunkiem Mariusza Kozaka. Publiczność rozbawiło 
Muzyczne Radio Party Maciej Wowk & Niqa Jo. Niemal do łez rozśmieszył 
wszystkich znakomity występ gwiazdy wieczoru, którym był KABARET 
NOWAKI. Finałem był koncert grupy muzyczno-humorystycznej Letni 
Chamski Podryw.

Ostatni – finałowy dzień Kwisonaliów 2015 rozpoczęły otwarte zawody 
wędkarskie w dyscyplinie spławikowej. Natomiast tuż po południu rozpo-
czął się tradycyjny już „Spływ rzeką Kwisą Na czym kto może”. Najlepszą 
załogą okazała się Disco-Wyspa z Małgorzatą Trojanowską, Patrycją 
Suproń i Jessicą Buczyńską, II miejsce wywalczyła instalacja „Pocztówka 
z Paryża” z Dominiką Borową, Weroniką Janaszek i Dagmarą Pender 
na pokładzie, natomiast III na podium znalazła się „Jaskinia Miłości” 
z  Agnieszką Tarazewicz, Aleksandrą Kołataj i Jakubem Szejmo. Tym 
niezwykłym zawodom, wymagającym wiele pomysłowości i zaangażo-
wania, towarzyszyło mnóstwo dobrego humoru i dowcipnych anegdotek. 
Muzyczny finał tegorocznego święta miasta rozpoczęła biesiada grecka 
w wykonaniu zespołu ORFEUSZ, następnie super występ dała formacja 
BLACK RADIO – finaliści IX edycji programu „Must Be The Music”, 
a także kapela SEN z Wrocławia. Całość programu zakończył energetyczny 
koncert gwiazdy wieczoru – zespołu GOLDEN LIFE. XV Kwisonalia 2015 
zakończył imponujący pokaz ogni sztucznych.

Nad całością organizacji imprezy czuwał burmistrz Olgierd Poniźnik 
wraz z dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Anną Michalkiewicz 
oraz zespołem wolontariuszy z M-GOK i Stowarzyszenia Awantura.

Artur Grabowski 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim 
we współpracy z gryfowską fabryką mebli Jantur-Gryfex, ogłasza nabór 
do I-ej klasy zawodowej o profilu Tapicer-Szwaczka. Firma Jantur-Gryfex 
zapewnia praktyki zawodowe przez cały okres kształcenia oraz gwarantuje 
miejsca pracy najlepszym absolwentom. Zachęcamy do składania doku-
mentów w sekretariacie szkoły.

GAZ-SYSTEM S.A. jest jednoosobową 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. 
Prowadzone przez spółkę inwestycje w zakresie rozbudowy syste-

mu przesyłowego, służą dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego 
oraz poprawie bezpieczeństwa energetycznemu kraju. 

W trosce o bezpieczeństwo i niezawodność przesyłu gazu 
oraz wymagania ochrony środowiska stosujemy najbardziej 

nowoczesne i sprawdzone technologie na światowym poziomie. 
Zapewniamy 10-letnią gwarancję na odbudowę systemu 

drenarskiego a także regulujemy sprawy terenowo- prawne”.
Osoby bliżej zainteresowane realizacjami inwestycji firmy GAZ-SYSTEM 

S.A. zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.gaz-system.pl.

SPONSOR STRATEGICZNY XV KWISONALIÓW

Nowy kierunek – tapicer-szwaczka
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W piątek 5 czerwca na gryfowskim bulwarze nad Kwisą, w pierwszy 
dzień Dni Miasta Gryfowa, po 7 latach nieobecności, Stowarzyszenie 
Awantura zorganizowało piątkowy wieczór dla młodzieży. Działa ono 
w Gryfowie Śląskim od 8 lat, zajmuje się organizacją imprez oraz proekolo-
gicznymi zadaniami w celu poprawy naszego otoczenia. Ekipa Awantury to 
pozytywnie i przyjaźnie nastawione dusze, które tym razem zaprosiły 4 ze-
społy. Pierwszy z nich wpadł na taśmę niemalże w chwili oddania ramówki 
do druku. To zespół Sound Revolt z pobliskiego Radoniowa, który dość 
krótką karierą lokalną zdobył uznanie sporej części mieszkańców. Zagrali 
ciepło, otwarcie utwory takich wykonawców jak np. Happysad, Nirvana, 
czy Red Hot Chili Peppers w nowych aranżacjach. Zafundowali zebranym 
nad rzeką wiele mocnych brzmień, a teksty śpiewane przez publikę unosiły 
się na falach rzeki jeszcze długo po koncercie. Drugi zespół, z Gryfowa, 
grający od uwaga – pół roku! Kapela – 5 stopni w prawo. Młody skład lu-
dzi, którzy spotykają się od niedawna, a początki ich gry można było pod-
słuchać przechadzając się Placem Kościelnym w poprzedzających koncert 
miesiącach. W tym roku wystąpili w trakcie finału WOŚP pod poprzednią 
nazwą. Potężne burze zmysłów czuwały nad tym, by teksty oraz muzyka 
dosięgały umysłów, nawet tych bardzo wymagających słuchaczy. To było 
słychać. Plotki krążą, że to zasługa gitarzysty Pawła, który jest ponoć ich 
konikiem napędowym. 

Trzecim zespołem, teoretycznym... był Bajzel. W praktyce to jeden czło-
wiek, który przyjechał do nas pociągiem, z gitarą na plecach i walizeczką 
podróżną. Na własne oczy widziałem aczkolwiek trudno w to uwierzyć, 
że w tej walizce prócz ciuchów była masa sprzętu i kabli, które de facto, 
tworzyły cały jego zespół. To właśnie Bajzel, jako człowiek orkiestra, za 
pomocą sampli, czyli zapisu w trakcie gry różnych ścieżek muzycznych, 
które oczywiście sam dogrywa! Połączył to z mega ambitnymi tekstami 
i zrobił w Gryfowie coś, czego nigdy dotąd nie słyszałem. Magia. Czwarty, 
oczekiwany przez większość ludzi tłumnie zebranych wystąpił Ras Luta. 
Polskie reggae, świetny klimat, tłum płynął razem z muzykami podczas 
całego występu. Rzadko bywa u nas taka muzyka, aż szkoda, bo dawno tak 
nie było, słowa ludzi z tłumu, ich zachowanie, ogólny szacunek i pokojowe 
nastawienie, uśmiech na twarzach, to było coś tak niesamowitego, że mimo 
trzech ciężkich dni pracy, wciąż chcieliśmy jeszcze...

Szalony piątek 
nad Kwisą

Kamil Opolski

Ras Luta.

5 stopni w prawo.

Bajzel.

Sound Revolt.

Przekazanie kluczy do miasta.
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Gryfowsko-gryfickie 
spotkania artystyczne

Od wielu lat, dzięki współpracy z naszym partnerskim miastem 
Gryfice, gryfowscy artyści biorą udział w nadmorskich plenerach 
„Artystyczne Spotkania Przyjaciół”, gdzie mają okazję uczestni-
czyć w warsztatach, a także wystawie poplenerowej wieńczącej 
to przedsięwzięcie. Tym razem, w ramach wymiany artystycznej, 
mieliśmy okazję gościć gryfickich fotografików.

W upalne popołudnie drugiego dnia Kwisonaliów, w galerii 
ECKI mieszczącej się w Bibliotece Publicznej, odbył się wernisaż 
fotografii Jana i Łukasza Majorów z Gryfic. Na wystawie zatytuło-
wanej „Zatrzymać czas” zostały zaprezentowane zdjęcia krajobra-
zów, architektury i natury. Autor, który nie rozstaje się z aparatem 
fotograficznym uwiecznił na fotografiach bliskie swemu sercu 
chwile, dodatkowo wiele z nich opatrzył krótkimi wierszami. 

Podczas wernisażu obecni byli przedstawiciele gryfowskich 
władz samorządowych oraz wielu gryfowian, którzy pomimo 
upału i nietypowej pory przybyli do biblioteki na spotkanie z gry-
fickimi gośćmi. Wszystkich witał od progu grający na akordeonie 
gryfowski muzyk Zygmunt Bodak.   M.

5 czerwca w Galerii ECKI w gryfowskiej 
Bibliotece Publicznej odbyła się inaugurująca 
XV Kwisonalia konferencja pt. „Gryfów Śląski 
–  miasto z historią niezwykłą”. Jako prelegenci 
z interesującymi wykładami wystąpili: 
Barbara Grzybek (Archiwum Państwowe we 
Wrocławiu, Oddział w Bolesławcu) – „Życie co-
dzienne w powojennym Gryfowie – z zapisków 
milicyjnych”,
dr Katarzyna Pawlak-Weiss (Oddział Instytutu 
Pamięci Narodowej we Wrocławiu) – „Gryfów 
Śląski w świetle dokumentów SB”, 
Jan Wysopal (wiceprezes Towarzystwa Miło-
śników Gryfowa) – „Gryfowskie losy i życiorysy 
1945-1955 r”. 
dr Jarosław Bogacki (prodziekan ds. promocji 
i rozwoju Wydziału Filologicznego Uniwersytetu 
Opolskiego) – „Dr Elisabeth Zimmermann – ko-
bieta, która ocaliła przeszłość Gryfowa.”

W konferencji, która została dofinansowana 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Dol-
nośląskiego uczestniczyło ponad 80 osób. Na sali 
poza licznie zgromadzonymi gryfowianami, zna-
lazło się wielu regionalistów, gości z sąsiednich 
miast m.in. Lwówka Śląskiego, Lubania i Jeleniej 
Góry, delegacja miasta partnerskiego Gryfice, 
starosta lwówecki Marcin Fluder oraz senator 
Jan Michalski.

Organizatorami konferencji byli: Stowarzy-
szenie na Rzecz Rozwoju ZSOiZ w Gryfowie 
Śląskim – „Homo Viator”, Biblioteka Publicz-
na Miasta i Gminy Gryfów Śląski, Archiwum 
Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Bole-
sławcu oraz Urząd Gminy i Miasta Gryfów 
Śląski.

Miasto 
z historią niezwykłą

„Zadanie współfinansowane 
ze środkówbudżetu Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego”
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Francuski pisarz A. Brillat-Savarin doszedł do wniosku, którego nie po-
wstydziliby się starożytni: „ Powiedz mi, co jesz, a powiem ci, kim jesteś”. 
Uważał on także, że „odkrycie nowego dania jest większym szczęściem dla 
ludzkości niż odkrycie nowej gwiazdy”. 

Z taką myślą przewodnią i chęcią odkrywania coraz to nowych smaków 
i dań rybnych zorganizowano kolejną edycję konkursu kulinarnego „ Smaki 
Kwisy”.

Konkurs odbył się w drugim dniu KWISONALIÓW tj. 6 czerwca. 
Drużyny startujące walczyły o puchar Przewodniczącego Zarządu Związ-
ku Gmin Kwisa oraz o nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów, 
którym w tym miejscu serdecznie dziękujemy za wsparcie:
1. Państwo Grażyna i Roman Stana „ GRA-dix” – Gryfów Śl. ul. Lwówecka 1; 
2. Państwo Maria i Józef Wolar właściciele Restauracji–Pizerri „Pasja”, Gry-
fów Śl. ul. Kolejowa 25 i „ Prowansja Nasza” – Olszyna ul. Wolności 101; 
3. COLIAN Sp. z o.o. Wykroty ul. Wyzwolenia 38; 
4. Muzyczne Radio Jelenia Góra.

Gorące podziękowania kierujemy również do Pana Stanisława Fronca 
prowadzącego Firmę „El-Stan” i do Pana Jerzego Guzego Radnego Rady 
Miejskiej Gminy Gryfów Śląski za pomoc przy organizacji oraz do Pani Te-
resy Polesiak z Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Wrocław 
z siedzibą w Gryfowie Śl., za pomoc w zorganizowaniu drużyn startujących 
w konkursie.

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, estety-
ka potrawy, estetyka stołu, oryginalna nazwa potrawy oraz nawiązanie do 
tradycji.
Oceny potraw oraz rozstrzygnięcia konkursu dokonało JURY w składzie:
1. Państwo Maria i Józef Wolar – właściciele Restauracji–Pizerri „Pasja”- 
Gryfów Śl. ul. Kolejowa 25 i „ Prowansja Nasza”- Olszyna ul. Wolności 101; 
2. Pani Joanna Sadowska – właścicielka Zajazdu „Zornica” – Krzewie Wiel-
kie 90 a;

3. Pan Robert Skrzypek – Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Gryfów 
Śląski
4. Pan Jerzy Andrzejczak – Sekretarz Gminy i Miasta Gryfów Śląski

W ocenie Jury, wszystkie z wykonanych potraw były przygotowane i po-
dane na wysokim poziomie, z zastosowaniem różnorodnych produktów ta-
kich jak: przyprawy korzenne, ziołowe i innych dodatków. Dlatego też Jury 
miało „twardy orzech do zgryzienia” dokonując wyboru tej najlepszej, i tak:

I miejsce: Mateusz Martyniak i Mateusz Dziurkowski 
reprezentujący Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. M.Konopnickiej 
w  Biedrzychowicach. Przygotowana potrawa: „Duet rybny na parkie-
cie z  galaretki winnej w towarzystwie orzeźwiającego sosu miętowego”, 
otrzymując w nagrodę: puchar Przewodniczacego Zarządu Związku Gmin 
Kwisa, parowar, zaproszenie na uroczystą kolację do Restauracji – Pizzerii 
„Pasja” w kwocie 100 zł i szampana. 

II miejsce: Nikola Sajda i Aleksandra Krause 
reprezentujące Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. M. Konopnickiej 
w Biedrzychowicach.
Przygotowana potrawa to: „Aksamitny cud Kwisy w pomarańczowo-im-
birowej woni w towarzystwie skarbów natury ”, otrzymując w nagrodę: 
parowar, zaproszenie na uroczystą kolację do Restauracji – Pizzerii „Pasja” 
w kwocie 50 zł; 

III miejsce: Beata Miesiąc z Henrykowa 
przygotowana potrawa to: „ Ryba w cieście”, otrzymując w nagrodę opie-
kacz i książkę kucharską.

Ponadto każdy z uczestników konkursu dostał torby z przyprawami 
oraz inne drobne upominki. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkur-
su zdolności kulinarnych, serdecznie dziękujemy za udział oraz tradycyjnie 
zapraszamy za rok.

Konkurs kulinarny „Smaki Kwisy”

Krystyna Samborska
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Nie milkną echa Turnieju „Rada Miejska – Sołectwa – Organizacje po-
zarządowe” o galon wody święconej przemienionej w wino. Dostarczył on 
doskonałej rozrywki zarówno licznie zgromadzonej widowni, jak i samym 
uczestnikom. Drużyny dały z siebie wszystko, a rywalizacja była bardzo 
zacięta. Konkurencje przygotowane przez Bibliotekę Publiczną w Gryfowie 
w humorystyczny sposób nawiązywały do bibliotekarskiej pracy, dlatego 
zawodnicy dźwigali książki, biegali z nimi na czas, odgadywali tytuły bajek, 
chodzili z książką na głowie. Najwięcej zabawy dostarczyło czytanie frag-
mentów Pana Tadeusza z korkiem między zębami oraz teledyski do piose-
nek Artura Andrusa: „Baba na psy”, Królowa nadbałtyckich raf ” i „Piłem 
w Spale, spałem w Pile”. Drużyny zaprezentowały szeroki wachlarz pomy-
słów i ogromne poczucie humoru, które podbiły serca publiczności oraz 
jury, w którym zasiadła delegacja z naszego partnerskiego miasta Gryfice. 
W Turnieju zwycięzcą okazała się drużyna sołtysów, na drugim miejscu 
znalazły się ex aequo drużyny radnych i organizacji pozarządowych.

Gryfowianie potrafią się bawić, są wyjątkowo kreatywni i spontaniczni. 
Potyczki o galon wody święconej przemienionej w wino to najlepszy na to 
dowód. Dodatkowym atutem tego typu zabawy jest to, że osoby na co dzień 
sprawujące funkcje społeczne dają się poznać z innej, mniej oficjalnej stro-
ny, ponadto stają się żywą reklamą reprezentowanych przez siebie formacji.

Imprezę prowadził Olgierd Poniźnik, a oprawę muzyczną przygotowała 
Gryfowska Kapela Podwórkowa pod przewodnictwem Zygmunta Bodaka.

W turnieju starli się:
Sołtysi: Alicja Wieliczko (Krzewie Wielkie), Barbara Pasiak (Wieża), Emi-
lia Szymutko (Ubocze), Katarzyn Jezierska (Rząsiny), Zbigniew Chodorski 
(Wolbromów), Jan August (Proszówka), Maria Sosnowska (Młyńsko) oraz 
gościnnie Urszula Długosz (Rada Sołecka wsi Krzewie Wielkie).
Członkowie organizacji pozarządowych: Jan Wysopal (Towarzystwo 
Miłośników Gryfowa), Małgorzata Szczepańska (Stowarzyszenie Homo 
Viator), Ewa Jaczenia (LGD Partnerstwo Izerskie), Sebastian Zajączkow-
ski (Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki), Piotr Deptuła (Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Rząsiny), Kamil Opolski i Dariusz Wojciechowski (Stowa-
rzyszenie Awantura).
Radni: Robert Skrzypek, Marta Wilas, Jerzy Guzy, Stanisław Sawczak,  
Mateusz Królak, Arkadiusz Cichoń, Grzegorz Piejko, Witold Mikos,  
Zygfryd Borkowski.

W jury pracowała delegacja z Gryfic: Alicja Bojówka, Róża Szuster,  
Jan Major, Jacek Borowiecki, Grzegorz Chmielecki. 

Oprac. M.

Walczyli jak lwy o galon



8 KURIER GRYFOWSKI CZERWIEC 2015

6 czerwca z okazji Kwisonaliów, nad Jeziorem Złotnickim zostały ro-
zegrane indywidualne  zawody wędkarskie Koła Polskiego Związku Węd-
karskiego w Gryfowie Śląskim, o Puchar Prezesa Koła PZW w Gryfowie 
Śląskim.  Zawodnicy zebrali się o 5 rano aby rywalizować w dyscyplinie 
spławikowej. Do zawodów zgłosiło się 16 uczestników. Łowiono przede 
wszystkim płotki, leszcze i ukleje. Miejsca na podium zajęli: I – Radosław 
Muszka, II – Maciej Pietruszewski, III – Piotr Hubko. Zwycięzca zawo-
dów złowił 1,71 kg ryb.

Kwisonalia 2015 – wyniki konkursów 
Zawody wędkarskie Koła PZW w Gryfowie Śląskim podczas Kwisonaliów

Dąb Pokoju w Wieży Dolnej
5 czerwca br. na trwałe zapisze się w historii gminy Gryfów Śl. i to nie tylko 

dlatego, że tego dnia rozpoczynały się XV Kwisonalia, doroczne święto miasta. 
Jednym z powodów jest wyjątkowa inicjatywa radnego Jerzego Guzego i sołtys 
Wieży Barbary Pasiak, którą było zasadzenie Dębu Pokoju.

Dąb Pokoju – świadectwo współczesności
Dąb Pokoju został zasadzony w obecności przedstawicieli partnerskich 

miast Gryfowa – Gryfic (Polska), Raspenavy (Czechy) oraz Bischofswerdy 
(Niemcy), a także starosty lwóweckiego Marcina Fludera oraz senatora RP Jana 
Michalskiego. Do realizacji przedsięwzięcia przyczynił się burmistrz Olgierd 
Poniźnik, firma kamieniarska ABI-POL Janusza Niebieszczańskiego z Pro-
szówki, a także przewodniczący Rady Miejskiej Robert Skrzypek.

Rok temu w miejscu dawnego cmentarza ewangelickiego w Wieży Dolnej 
założono lapidarium. Powstało ono z płyt nagrobnych, które udało się wydobyć 
z ziemi i ocalić od zniszczenia. Jak mówił podczas uroczystości dr Jarosław Bo-
gacki z Uniwersytetu Opolskiego – ów cmentarz powstał w 1793 roku i był on 
miejscem wiecznego spoczynku pastorów nieistniejącej dziś gryfowskiej gminy 
ewangelickiej. Historia tego miejsca – jak żadnego innego w okolicy – odzwier-
ciedla burzliwe dzieje i relacje między ewangelikami a katolikami, którzy od 
czasów XVI-wiecznej Reformacji luterańskiej byli tu mocno podzieleni. Nie-
których dziwi fakt, że w samym Gryfowie do dziś jest tylko jeden kościół i do 
tego katolicki, ale w położonej na lewym brzegu Kwisy Wieży Dolnej znajdowa-
ła się druga świątynia, ewangelicka, która znajdowała się już na terenie Górnych 
Łużyc. Ten dualizm wyznaniowy i efekty polityki rekatolizacyjnej Habsburgów 
na Śląsku po Pokoju Westfalskim na trwałe zapisały się w kolorycie kulturo-
wym pogranicza śląsko-łużyckiego. 

– Dąb ten jest nawiązaniem do Dębu Pokoju (niem. Friedenseiche), który 
rósł jeszcze w latach sześćdziesiątych XX wieku w górnej części wsi – w Wieży 
Górnej, przy drodze w pobliżu pastorówki, a który został najprawdopodobniej 
zasadzony przez niemieckich mieszkańców wsi po zawarciu Pokoju Westfalskiego 
w Münster w roku 1648, kończącego krwawą i wyniszczającą wojnę trzydziesto-
letnią – mówi dr Jarosław Bogacki. – Nowy Dąb Pokoju jest symbolicznym prze-
słaniem i życzeniem współczesnych mieszkańców Wieży dla przyszłych pokoleń, 
aby pomiędzy narodem polskim a przyjacielskimi narodami niemieckim i czeskim 
panował pokój po wsze czasy.

Dąb Pokoju ma zatem być nowym świadectwem pojednania i to nie tylko 
w sferze duchowej, ale przede wszystkim międzyludzkiej. Takim materialnym 
świadectwem obecnych czasów i przesłaniem dla przyszłości oprócz wspo-
mnianego Dębu Pokoju i postumentu z napisami po polsku, niemiecku, czesku 
i angielsku, jest też kapsuła czasu, w której umieszczono aktualne wydania lo-
kalnej prasy, i specjalny dokument „In memoriam perpetuam”, który to „w  bli-
żej nieokreślonej przyszłości, przyszłym mieszkańcom tej ziemi teraźniejszość 
przywołają”.

Na kartach historii
Dziś wieś Wieża liczy sobie przynajmniej 669 lat, gdyż najstarsza zachowana 

i datowana wzmianka o niej pochodzi z roku 1346, gdzie wspomina się o wsi 
Wieża w dekanacie Zawidów. Z początku XIV wieku pochodzi również zapis 
zachowany w odpisie z końca XV wieku z Księgi uposażenia biskupstwa wro-
cławskiego: Iste est districtus circa Greiffenstein „Item Wes habet XV mansos” 
(w okręgu podlegającym majątkowi Gryf /Greiffenstein/: Ponadto Wieża ma 
15  domostw). [źródło: Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis (Księga 
uposażenia biskupstwa wrocławskiego. Registrum Legnicense: rękopis z Bi-
blioteki Uniwersyteckiej w Leiden, str. 129] Miejsce to było jednak zamieszki-
wane już dużo wcześniej, o czym świadczy odkrycie w pobliżu Wieży Górnej 
drewnianej misy z epoki brązu. Wieś została założona przez kolonizatorów nie-
mieckich. W dobie kontrreformacji przybywali i osiedlali się tutaj ewangelicy 
z Czech oraz z okolic śląskiego Krzeszowa, a kościół w Górnej Wieży pełnił 
rolę kościoła ucieczkowego. W 1669 roku ewangelicy z Gryfowa wybudowali 
w dolnej części wsi kościół, który stał się kościołem granicznym i przyciągał 
ogromne rzesze Ślązaków wyznania luterańskiego, gdyż rzeka Kwisa była rzeką 
graniczną pomiędzy Śląskiem a Saksonią. W czasie II wojny światowej we wsi 
funkcjonowało komando pracy składające się z brytyjskich jeńców wojennych, 
którzy pracowali w kamieniołomie bazaltu. Po zakończeniu wojny w Wieży 
stacjonowali żołnierze Armii Czerwonej, powoli zaczęła napływać ludność pol-
ska, a ludność niemiecką zmuszono do opuszczenia wsi. Współcześnie Wieża 
jest jednym z sołectw gminy Gryfów Śl. i przynależy do parafii pw. Św. Jadwigi 
Śląskiej w Gryfowie Śl.

Otwarte zawody wędkarskie dla dzieci z okazji Kwisonaliów
7 czerwca o   godz. 8:00, nad Jeziorem Złotnickim odbyły się otwarte 

zawody spławikowe dla dzieci z okazji Dnia Dziecka w ramach Kwiso-
naliów.  Rywalizowało ze sobą ponad 40 małych zawodników w dwóch 
kategoriach wiekowych, 6-10 lat i 11-14 lat. Organizator zawodów Koło 
PZW w Gryfowie Śląskim, zapewnił uczestnikom puchary za trzy pierwsze 
miejsca, statuetki od czwartego do dziesiątego miejsca, nagrody, dyplomy 
oraz słodki upominek dla każdego. W grupie młodszej miejsca na podium 
zdobyli: I – Wiktor Łapuga, II – Nikola Kaczmarska, III – Wiktoria Gu-
miniak, Natomiast w grupie starszej:
I – Kuba Leśniak, II – Dawid Zmaczyński, III – Katarzyna Leśniak

Organizatorami zawodów wędkarskich w dyscyplinie spławikowej 
z okazji „Dnia Dziecka” był Polski Związek Wędkarski Koło Gryfów Śląski 
oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

W kategorii wiekowej 6-10 lat uczestniczyło 25 osób, w kategorii 11-14 
lat 20 osób. Pierwszych 10 zawodników z każdej grupy wiekowej otrzymało 
nagrody w postaci sprzętu wędkarskiego i pucharów. Imprezę udało się 
zorganizować dzięki współpracy PZW Gryfów Śląski, M-GOK oraz spon-
sorów: „Matusewicz” Budowa Maszyn Sp. J., PH „Sawczak” Sp. J., STOL-
BRAT Sp. z o.o., PHU „GRADIX”, JANTUR GRYFEX Sp. z o.o., Piekarnia 
Cukiernia M&J Horbacz, Sklep Spożywczo-Przemysłowy Halina Kondek, 
MER EKO Skup złomu i metali kolorowych, sprzedaż stali.

Artur D. Grabowski

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękujemy firmom: ABI-POL z Proszówki oraz Matu-
sewicz. Budowa Maszyn za pomoc w przedsięwzięciu „Wkopanie 
dębu pokoju” w miejscowości Wieża.

Robert Skrzypek, Jerzy Guzy
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Kwisonalia CUP 
W turnieju gminnym udział wzięło 5 drużyn: 
1. Żaneta Kłowata, Krystian Horbacz  
STUDENCIAKI 
2. Artur Kozak, Patrycja Kozak – KOZAKI 
3. Mariusz Kozak, Krystian Kozak – BRACIA 
4. Szymon Dołasiński, Radosław Klusek
KOMPLEKS BEZ KOMPLEKSU 
5. Magda Gajczyk, Agata Zelkowska – SIOSTRY 
 
Wyniki: 
I miejsce zajęła drużyna BRACIA 
II miejsce zajęła drużyna KOMPLEKS 
BEZ KOMPLEKSU 
III miejsce zajęła drużyna  SIOSTRY 
 
W turnieju Open zgłosiło się 7 zespołów: 
1. Bartek Wraga, Mateusz Zaidel,
Lubań BARTKI 
2. Anna Staszkiewicz, Paweł Staszkiewicz,
Wrocław STAŚKI 
3. Hanna Kijewska, Robert Cyburt,
Wrocław CYBKI 
4. Karolina Ostrowska, Sandra Pyc,
Lubań SETTERS 

5. Żaneta Kłowata, Krystian Horbacz,
Gryfów Śl. STUDENCIAKI 
6. Szymon Dołasiński, Radosław Klusek
Gryfów Śl. KOMPLEKS BEZ KOMPLEKSU 
7. Mariusz Kozak, Krystian Kozak
Gryfów Śl. BRACIA 

Wyniki: 
I miejsce       BARTKI Lubań 
II  miejsce     BRACIA Gryfów 
III  miejsce    STAŚKI Wrocław 

Organizatorami imprezy byli Mariusz, Artur i 
Krystian Kozakowie.

Jednym z najbardziej widowiskowych konkursów podczas Kwisonaliów 
jest Spływ rzeką Kwisą „Na czym kto może”. Również podczas tegorocznego 
święta, 7 czerwca, można było podziwiać ciekawe wehikuły, płynące Kwisą. 
Konkurs zgromadził wielu widzów.

Najlepszą załogą okazała się Disco-Wyspa z Małgorzatą Trojanowską, 
Patrycją Suproń i Jessicą Buczyńską, II miejsce wywalczyła „Pocztówka 
z Paryża” z Dominiką Borową, Weroniką Janaszek i Dagmarą Pender, 
natomiast na III miejscu uplasowała się „Jaskinia Miłości” z Agnieszką 
Tarazewicz, Aleksandrą Kołataj i Jakubem Szejmo.

Drużyny startujące w konkursie wykazały się pomysłowością w budowie 
i aranżacji swoich instalacji. Drużyna z Disco-Wyspy tańczyła na pokładzie, 
w „Pocztówce z Paryża” udział wzięły mimy, natomiast w Jaskini Miłości 
płynęły dziewczyny z ery kamienia łupanego polujące na mamuta.

Organizatorem spływu był nauczyciel gryfowskiego gimnazjum Krzysz-
tof Babiak wraz z klasą IIId, której jest wychowawcą.

Ach, co to był za spływ!
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OFERTA EDUKACYJNA DLA ABSOLWENTÓW 
GIMNAZJÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016

I. Zespół Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych w Lwówku Śląskim

Liceum Ogólnokształcące:
▶ klasa humanistyczna
▶ klasa przyrodnicza
▶ klasa politechniczna
▶ klasa biznesu
▶ klasa dziennikarstwa
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 pożarnictwa
▶ technik bezpieczeństwa i higieny pracy
▶ technik opiekun medyczny
▶ technik masażysta
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

www.zsoiz.home.pl

II. Zespół Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych w Gryfowie Śląskim

Liceum ogólnokształcące
▶ klasa dziennikarstwo muzyczne 
▶ klasa humanistyczno-psychologiczna
▶ klasa biologiczno-chemiczna
▶ 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

OGŁOSZENIE DROBNE
Sprzedam podgrzewacz ciepłej 

wody 230 V na gwarancji, 
nieużywany (połowa ceny sklepowej), 
lodówka 147 cm jedna do zabudowy, 
druga wolnostojąca – 120 zł każda,

kosiarka do trawy 1600 W  
duża – 70 zł. Ceny do negocjacji.

tel. 692-114-047

8 maja udało nam się zorganizować kolejny 
spływ Bobrem Nielestno - Lwówek Śląski. Bóbr 
swym urokiem i magią wręcz wymusza takie 
działania, a my Powiat Lwówecki – z przyjemno-
ścią je podejmujemy i realizujemy. Zarówno dla 
naszych mieszkańców, jak i dla gości, chwaląc się 
pięknem, które mamy. Tym razem było trójna-
rodowo: popłynęli razem Czesi, Ukraińcy i Po-
lacy. Był to również dziewiczy rejs 10 kajaków 
zakupionych przez Powiat Lwówecki ze środków 
UE Polska-Czechy, które będą służyły promocji 
naszego regionu.

Kajakiem przez Bóbr
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24 maja w miejscowości Henryków Lubański 
odbyło się Wojewódzkie Święto Ludowe. Na sce-
nie wystąpił m.in. zespół Gryfowianie ze swoim 
bogatym programem artystycznym. Goście, co 
było łatwe do przewidzenia bawili się doskonale. 
Gryfowianie spotkali się w Henrykowie z Iloną 
Antoniszyn-Klik – podsekretarz stanu w Mini-
sterstwie Gospodarki, która jest sympatykiem 
i  przyjacielem zespołów ludowych. Obok pa-
miątkowe zdjęcie.

Zygmunt Bodak

Gryfowianie 
z panią

 wiceminister

W bibliotece dziecięcej w Gryfowie zajęcia 
dla dzieci będą się odbywać pod hasłem „Lato 
w  czterech kolorach”. Zapraszamy dzieci w 
sierpniu od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 11.00 do 13.00. 

W programie znajdą się głównie zajęcia 
z książką, zabawą i muzyką oraz plastyczne. Każ-
dy tydzień planujemy w innym kolorze, np. w ty-
godniu czerwonym będziemy robić czerwone ko-
rale z jarzębiny oraz szukać w książkach smoków 
ziejących ogniem, a np. w tygodniu niebieskim 
zorganizujemy dzień morza i przegląd żagli.

Prowadzimy też rozmowy z gośćmi specjal-
nymi, którzy uświetnią nasze zajęcia. Prawdopo-
dobnie zawitają do nas: artystka malarka Joanna 
Małoszczyk (tydzień zielony), pszczelarz i ekolog 
pan Antoni Stebułkowski (tydzień żółty)) oraz 
logopeda Małgorzata Szczepańska (tydzień nie-
bieski).

Wakacje w filii biblioteki w Rząsinach odbędą 
się w lipcu. Zajęcia planowane są dwa razy w ty-
godniu, a hasło im przyświecające to „Sposób na 
zaczarowane wakacje”.

Zajęcia wakacyjne w filii biblioteki w Uboczu 
odbędą się w sierpniu, również dwa razy w  ty-
godniu. Tu z kolei hasłem będzie „Wakacyjna 
przygoda w bibliotece”.

Po zorganizowanych zajęciach, dzieci będą 
mogły korzystać z gier planszowych, krzyżówek 
i innych umilaczy wolnego czasu dostępnych 
w  bibliotece. Dostępne będą także stanowiska 
komputerowe z bezpiecznym Internetem.

 Szczegółowe programy i plakaty już wkrótce, 
a już dziś serdecznie zapraszamy do biblioteki.

16 maja w świetlicy środowiskowej przy 
ul.  Oldzańskiej w Gryfowie Śląskim odbył się 
I Turniej tenisa stołowego z cyklu „Tenis stołowy 
dla wszystkich” o Puchar Starosty Lwóweckiego. 
W turnieju wzięło udział 37 zawodników, którzy 
rywalizowali w kategoriach: młodzik, kadet + 
junior, senior, weteran (50+), kobiety.
w kategorii młodzik zwyciężyli:
1. Mateusz Reliszka (Lubań), 2. Jakub Koźmik 
(Gryfów Śl.), 3. Kuba Juchim (Gryfów Śl.)
w kategorii kadet + junior:
1. Szymon Kowalski (Proszowa), 2. Kamil Szkla-
ny (Lubań), 3. Krzysztof Chojnacki (Lubań)
w kategorii senior:
1. Przemysław Pasternak (Gryfów Śl.), 2. Roman 
Zawadzki (Lubań), 3. Tomasz Kwiatkowski (Gry-
fów Śl.)

w kategorii Weteran (50+):
1. Marek Makowski (Gryfów Śl.), 2. Tadeusz 
Jagiełło (Gryfów Śl.), 3. Zygmunt Krzyworączka 
(Gryfów Śl.)
w kategorii kobiet:
1. Natalia Szymonowicz (Lubomierz), 2. Kesja 
Radzimińska (Lubań)

Podczas trwania zawodów pomimo ostrej 
rywalizacji panowała dobra, sportowa atmos-
fera. Organizatorem przedsięwzięcia była Rada 
Gminna LZS w Gryfowie Śl., a pamiątkowe pu-
chary, medale i dyplomy wręczył zawodnikom 
członek Zarządu Powiatu Lwóweckiego Tadeusz 
Jagiełło. 

Zapraszamy już na drugi turniej z cyklu „Te-
nis stołowy dla wszystkich” który odbędzie się 
we wrześniu

Wakacje 
w bibliotece Turniej o puchar starosty

Jolanta Kuczyńska

Zarząd Koła Polskiego Związku Niewido-
mych w Gryfowie Śląskim informuje, że 9 czerw-
ca odbyło się   Walne Zebranie Sprawozdawczo 
Wyborcze członków naszego Koła, na którym 
wybrano Zarząd w składzie :
Janusz Gałucha – Prezes Zarządu 
Helena Pender – Zastępca Prezesa 
Wojciech Malczewski – Sekretarz Zarządu 
Krystyna Demkowska – członek Zarządu

Wybrano 
władze PZN
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W SP w Uboczu
Wyróżnienie dla Jakuba

W SP w Gryfowie

Jakub Łopąg uczeń klasy pierwszej otrzymał wyróżnienie za pracę arty-
styczną nt. „Cztery pory roku – wiosna” w kategorii szkół podstawowych 
klas I-III w Regionie Jeleniogórskim, organizowanym przez JSPSZ w Jele-
niej Górze w roku szkolnym 2014/2015. 

I miejsce Amelii w gminie
 „W zdrowym ciele – zdrowy duch”

11 czerwca Amelia Mizerska zajęła I miejsce w Gminnym Konkursie 
Recytatorskim w Gryfowie Śląskim. Szkolni organizatorzy Alicja Celejow-
ska i Alicja Kuźniarz.

Śniadanie daje moc
Szkoła Podstawowa im. W.S. Reymonta w Uboczu otrzymała certyfikat 

„Śniadanie daje moc” będący elementem edukacji zdrowotnej. Program re-
alizowany był od października 2014 roku w klasach I-III. Głównym celem 
programu było zwiększenie świadomości na temat zdrowego odżywiania 
i roli śniadania w diecie dziecka, przyczynianie się do obniżania poziomu 
niedożywienia dzieci w Polsce – poprzez edukację oraz promocję prawi-
dłowego żywienia. Alicja Celejowska Alicja Kuźniarz otrzymały certyfikaty 
„Śniadanie daje moc” za propagowanie zdrowego stylu życia.

W związku z 30 Karkonoskim Rajdem samochodowym, przebiegają-
cym m.in. w naszej miejscowości, 17 maja gościliśmy w naszej szkole Grze-
gorza Grzyba – kierowcę rajdowego oraz dyrektora rajdu Marka Kisiela. 
Pan Grzegorz swoje starty rozpoczął w 1994 roku w Mistrzostwach Polski 
w wyścigowym pucharze Cinquecento. Wiele razy stał na najwyższym 
podium. Mistrz kierownicy (w obecnym – 30 rajdzie zajął III miejsce) 
przekazał uczniom wiele cennych informacji na temat uprawianego sportu, 
pojazdów, oraz życia osobistego. Zwrócił szczególna uwagę na zachowanie 
bezpieczeństwa kibiców w czasie rajdu po uboczańskich drogach. Wszyscy 
otrzymali plakaty z autografem oraz odblaski. Na zakończenie można było 
sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie. 

30 maja odbył się szkolny Konkurs Pieśni Patriotyczno-Religijnej. Każ-
da klasa wraz z oddziałem przedszkolnym zaprezentowała swoje wybrane 
utwory – jedną pieśń religijną i jedną patriotyczną. Po występach klas za-
prezentowali się soliści. Publiczności bardzo spodobał się występ Mariana 
Pukackiego ucznia klasy 6 i Oskara Kurczewskiego z klasy 1. 

Dziękujemy panu Grzegorzowi Szandale za organizację konkursu szkol-
nego oraz za przygotowanie z uczniami pieśni religijnych, a wychowawcom 
za wybór pieśni patriotycznych. 

Chętni uczniowie reprezentowali szkołę 30 maja na IX Festiwalu Pieśni 
Religijnej i Patriotycznej im. Roberta Mizgiera w Uboczu. 

Rajdowy Mistrz w szkolnych progach

Szkolny Konkurs Pieśni Patriotyczno-Religijnej 

Od 3 lat szkoła uczestniczy w edukacyjnej akcji proekologicznej zaini-
cjowanej przez Fundację Ekologiczną ARKA w 2013 roku. W roku bie-
żącym dominującym tematem było ograniczenie wytwarzania odpadów 
i ich mądre zagospodarowanie. Hasło „Nie bądź jednorazowy”, które miało 
zwrócić uwagę na mądre zakupy ograniczające ilość odpadów opakowanio-
wych oraz segregację odpadów w celu zmniejszenia ilości śmieci, adresowa-
liśmy nie tylko do dzieci, ale ich rodziców, dziadków. Środowisko szkoły jest 
bowiem otwarte na wszelkie działania proekologiczne podejmowane przez 
naszych wychowanków. Konkurs „Listy dla Ziemi” wzbudził duże zainte-
resowanie. Uczniowie licznie w nim uczestniczyli. Do opiekuna konkursu 
Pani Łucji Kondek wpłynęło 117 listów z klas I-VI. 

Jury w składzie: Agnieszka Puchalska – nauczyciel edukacji wcze-
snoszkolnej, Marta Kowalska – nauczyciel języka polskiego, Łucja Kondek 
– nauczyciel przyrody, miało duży problem z wyborem najlepszej pracy, za-
równo ze względu na zróżnicowanie wiekowe uczestników, jak i na wyrów-
nany poziom nadesłanych listów. Za najlepszą uznano pracę Sylwii Chłond 
z klasy 6a. W tegorocznym konkursie „Listy dla Ziemi” Szkoła Podstawowa 
w Gryfowie Śl. odniosła ogromny sukces. Uczennica kl.6a Sylwia Chłond 
znalazła się wśród 100 najlepszych wybranych w całej Polsce uczestników 
konkursu. W wyniku głosowania internetowego ostatecznie zajęła 17 miej-
sce. Serdecznie gratulujemy Sylwii wspaniałej lokaty a opiekunowi składamy 
podziękowanie.

Łucja Kondek

Listy dla Ziemi

Alicja Celejowska
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Wycieczka do Warszawy
Od 28 do 30 maja uczniowie klas 6 a i 6 b SP w Gryfowie Śląskim wraz 

z wychowawcami Ewą Kasprzak i Haliną Łucją Kondek uczestniczyli w wy-
cieczce do Warszawy. Zwiedzali najciekawsze miejsca w stolicy, atrakcyjne 
dla turystów. 

Pierwszego dnia uczniowie spacerowali Krakowskim Przedmieściem, 
gdzie mogli zobaczyć Pałac Prezydencki, Zamek Królewski, Kolumnę 
Zygmunta. Następnie ulicą Świętojańską powędrowali na Rynek Starego 
Miasta. Tam obie grupy zrobiły pamiątkowe zdjęcie przy pomniku War-
szawskiej Syrenki. Potem udały się na Plac Piłsudskiego, odwiedzić Grób 
Nieznanego Żołnierza.

Drugi dzień wyprawy to poranny spacer po Łazienkach Królewskich, 
w których witały uczniów dostojnie kroczące pawie i liczne wiewiórki.

Kolejnym punktem wycieczki była wizyta w Parlamencie Rzeczypospo-
litej Polskiej. Wszyscy byli bardzo podekscytowani i zaciekawieni tym, co 
dzieje się w tym budynku na co dzień. Podczas zwiedzania Sejmu ucznio-
wie uzyskali wiele ciekawych informacji, dotyczących jego długoletniej 
historii i tradycji. Pobyt na ulicy Wiejskiej został umożliwiony dzięki pani 
poseł Zofii Czernow, która zgodnie ze staropolską gościnnością zaprosiła 
wszystkich na pyszny obiad. Prawdziwą radość uczniom przyniósł pobyt 
w  Centrum Nauki Kopernik. Wszyscy mogli poznawać prawa nauki po-
przez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń. Interesujący był także 
film edukacyjny w Planetarium Kopernika pt. „Na skrzydłach marzeń”.

Na zakończenie dnia uczniowie zwiedzili Stadion Narodowy – spełnie-
nie marzeń nie tylko uczniów-kibiców. Ogrom tego obiektu zrobił wrażenie 
na wszystkich. Podziwiane było zarówno boisko, jak i trybuny, widok z naj-
wyższej kondygnacji to prawdziwe przeżycie! 

Trzeci dzień naszego pobytu w stolicy to zwiedzanie Zamku Królewskie-
go, Pałacu w Wilanowie, Pałacu Kultury i Nauki oraz Muzeum Powstania 
Warszawskiego. Muzeum dostarczyło uczniom chwil pełnych wzruszeń 
i dumy, że jesteśmy Polakami!

Wycieczka była bardzo udana. „Mali turyści” zobaczyli wiele interesują-
cych miejsc Warszawy, zrobili mnóstwo zdjęć, które po latach przypomną 
im pobyt w tym mieście.

13 maja w Gimnazjum im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej odbył się 
finał III Edycji Drużynowego Konkursu Biblijnego „Na ścieżkach Obja-
wienia” na etapie powiatu lwóweckiego. W tegorocznej edycji uczniowie 
musieli wykazać się znajomością treści Ewangelii wg św. Mateusza, dlatego 
hasło przewodnie konkursu brzmiało: Śladami św. Mateusza. Do finału 
zakwalifikowali się uczniowie z pięciu gimnazjów powiatu lwóweckiego. 
Tworzyli oni trzyosobowe drużyny, w których odpowiadali na 30 pytań 
testowych za pomocą pilotów zdalnej odpowiedzi w programie Testico.

Wyniki:
I miejsce: Gimnazjum Publiczne im. Mikołaja Kopernika w ZSL-G w Mir-
sku z wynikiem 26 p. w składzie: Klaudia Jarmołowicz, Aleksandra Czer-
niecka, Amanda Jednacz, pod kierunkiem Alicji Lichtańskiej i Beaty Firek.
II miejsce: Gimnazjum im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej z wynikiem 
25 p. w składzie: Julia Boska, Jakub Szejmo, Natalia Zwierzańska, pod kie-
runkiem Grzegorza Szandały.
III miejsce: Niepubliczne Gimnazjum w Lwówku Śląskim z wynikiem 24 p. 
w składzie: Tomasz Hutnik, Dominik Cybulski, Damian Gliwa, pod kierun-
kiem Ireneusza Łątkiewicza.
IV miejsce: Zespół Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu z wynikiem 23 
p. w składzie: Maciej Owoc, Izabela Kuśnierzewska, Dominik Zając, pod 
kierunkiem ks. Macieja.
V miejsce: Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Ślą-
skim z wynikiem 19 p. w składzie: Damian Ogrodniczak, Michał Kacprzak, 
Adam Iwański, pod kierunkiem Ireneusza Łątkiewicza.

Gratulujemy! Konkurs został zorganizowany przez Gimnazjum 
im.  Kombatantów Ziemi Gryfowskiej, Powiatowe Centrum Edukacji w 
Lwówku Śląskim oraz Parafię pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej w Gry-
fowie Śląskim.Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim 
sponsorom konkursu!

29 maja w szkolnej bibliotece Gimnazjum została otwarta wystawa foto-
grafii Katarzyny Cielickiej, uczennicy klasy 2a. Otwarcia dokonała zastępca 
dyrektora szkoły, pani Agata Jankowiak. W uroczystości udział wzięli za-
proszeni przez uczennicę goście: Agnieszka Patron – wychowawca, wraz 
z klasą 2a, Anita Ochocka i Agnieszka Burbul z klasą 3d.

Kasia wprowadziła widownię w zbliżający się wakacyjny nastrój. Pre-
zentowane prace związane były z tematyką pejzaży Polski i krajów, które 
odwiedziła. Oglądających wystawę zachwyciła duża ilość prezentowanych 
zdjęć. 

W gryfowskim gimnazjum na początku kwietnia zorganizowana została 
akcja zbierania plastikowych nakrętek na pomoc w zakupie protezy rączki 
dla niepełnosprawnego Szymonka, którego sytuacja zdrowotna jest nam 
wszystkim już dobrze znana.

Każda klasa bardzo zaangażowała się w pomoc choremu i potrzebujące-
mu chłopcu. Uczniowie przez ponad miesiąc dostarczali zebrane nakrętki 
do wychowawców, aby można je było później zważyć i przeznaczyć na ten 
szczytny cel. Od rozpoczęcia akcji ilość nakrętek rosła w niesamowitym 
tempie. Największą ilość zebrała klasa II A – 76 kg i I C – 55 kg, a łącznie 
udało się zebrać aż 338 kilogramów. Nakrętki przekazano rodzicom Szy-
monka. Gryfowscy gimnazjaliści tym nakrętkowym gestem pokazali, że 
chcą i potrafią pomagać potrzebującym. Swoim zaangażowaniem w tę akcję 
po raz kolejny udowodnili, że można na nich polegać. Wszyscy uczniowie 
i nauczyciele gimnazjum trzymają kciuki za szybki powrót do zdrowia i ży-
czą powodzenia dla małego Szymonka.

Marta Pleszkun i Aleksandra Suduł

W Gimnazjum
Nakrętkowy gest gimnazjalistów Na ścieżkach Objawienia

Grzegorz Szandała

Wystawa fotografii Katarzyny Cielickiej

Ewa Kasprzak

Agnieszka Burbul
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22 maja Gimnazjum w Gryfowie Śląskim miało zaszczyt gościć znanego 
językoznawcę i popularyzatora wiedzy o języku polskim – profesora Jana 
Miodka.

Wyjątkowego gościa powitała dyrektor Alicja Kownacka, a następnie 
wszyscy zebrani w auli szkoły: przedstawiciele władz miasta: burmistrz Olgierd 
Poniźnik, sekretarz – Jerzy Andrzejczak, przewodnicząca Rady Rodziców – 
Marta Krawczyk, ksiądz dziekan – Krzysztof Kurzeja, nauczyciele i uczniowie 
obejrzeli montaż słowno-muzyczny przygotowany przez gimnazjalistów pod 
kierunkiem nauczycieli: Elżbiety Demidow, Marty Pleszkun, Macieja Styszyń-
skiego, nawiązujący do postaci Władysława Stanisława Reymonta, tradycji, 
zwyczajów, języka. Słowo mówione przeplatane było licznymi melodiami lu-
dowymi w wykonaniu zespołu wokalno-instrumentalnego. Mogliśmy usłyszeć 
„Prząśniczkę”, „A jak będzie słońce i pogoda”, „Szła dzieweczka do laseczka”.

Następnie głos zabrał pan profesor i opowiedział o przeszłości ziem Dol-
nego Śląska, wyjaśnił etymologię słowa Śląsk, które znaczy „ociekający wodą”, 
wspomniał o odmianie wszystkich polskich nazwisk, potocyzacji języka pol-
skiego w sytuacjach, kiedy powinien być on bardziej „odświętny”, nadmier-
nym stosowaniu słowa ciężko/ciężki, o akcencie, intonacji, zaimkach mnie i mi 
i spójnikach że, iż itp. Potem uczniowie zadawali pytania. Bardziej ciekawiło 
ich życie, upodobania smakowe, czytelnicze najpopularniejszego mieszkańca 
Wrocławia niż wiedza na temat poprawności językowej. Na koniec wręczono 
profesorowi pamiątki, które będą mu się kojarzyć z wizytą w Gryfowie Śląskim. 
To było wyjątkowo serdeczne spotkanie i ciekawa lekcja języka polskiego, która 
w pamięci zebranych na pewno pozostanie przez długie lata.

W tym miejscu chcieliśmy podziękować pani Danucie Dobrzańskiej bez 
której pomocy nie dostąpilibyśmy zaszczytu spotkania się z profesorem Janem 
Miodkiem w murach naszej szkoły. Dziękujemy również Ewelince Styszyń-
skiej za gościnny udział w naszym przedstawieniu. Dziękuję Anicie Ochockiej 
i Agnieszce Burbul za pomoc w dekoracji sceny i auli. 

Elżbieta Demidow

Profesor Jan Miodek z wizytą w gryfowskim Gimnazjum
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W piątek, 22 maja naszą szkołę odwiedził wybitny językoznawca – Jan 
Miodek. Nauczyciele, jak i uczniowie starannie przygotowali się do tego 
spotkania. W budynku głównym, gdzie odbywało się spotkanie z gościem, 
zawisła gazetka oraz prace plastyczne uczniów, których tematem była po-
stać językoznawcy.

Dla uczczenia wizyty zorganizowano przedstawienie, które dotyczyło 
Stanisława Władysława Reymonta, jego rocznicy urodzin i faktu, iż rok 
2015 jest rokiem pisarza, przygotowane przez panią Elżbietę Demidow oraz 
panią Martę Pleszkun.

Po wejściu do auli ukazała się piękna dekoracja, a nad sceną widniał 
cytat Reymonta, który głosił: „Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, 
energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym”. 
Scenę zdobiły płoty wykonane przez uczniów, a przy nich znajdowały się 
malwy, będące owocem pracy podopiecznych uczęszczający na zajęcie ar-
tystyczne. W oddali widniały wierzby – dzieło pani Anity Ochockiej oraz 
pani Agnieszki Burbul. 

Stroje ludowe, tekturowa krowa, tzw. Klementyna, gliniane naczynia, 
maszyna do pisania itp. zostały zorganizowane przez uczniów. Wraz z gru-
pą teatralną występowała grupa wokalna pod batutą pana Maciej Styszyń-
skiego. W auli powitali Profesora Miodka: pani dyrektor Alicja Kownacka, 
a potem przedstawiciele społeczności uczniowskiej - Artur Sikora i Ada 
Puzyniak. 

Profesorowi bardzo podobał się spektakl. Po jego zakończeniu głos od-
dano panu Miodkowi. Serdecznie prosił młodzież, by choć małą część tego 
co mówił, zapamiętali. Nie zabrakło też czasu na kilka anegdot z prywatne-
go życia polonisty. Po krótkim wykładzie wytypowani uczniowie zadawali 
pytania. Kiedy ciekawość młodzieży została zaspokojona, Dyrekcja i Bur-
mistrz Olgierd Poniźnik składali panu Miodkowi podziękowania za wizytę 
oraz wręczyli pamiątki.

Na koniec Profesor rozdawał autografy i fotografował się z uczniami. 
Potem udał się na krótką wycieczkę po Gryfowie Śląskim.

Aleksandra Ziemlewska, Klasa IIB

***
11 maja w Gimnazjum im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfo-

wie Śląskim odbył się uroczysty dzień pamięci narodowej. Szkołę zaszczyci-
li obecnością m.in. poseł Zofia Czernow, senator Jan Michalski, przedstawi-
ciele Związku Sybiraków i Kombatantów oraz władze gminy.

W przedstawieniu z okazji 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej 
przygotowanym przez p. Marzannę Krawiec wzięli udział uczniowie klas 
drugich i trzecich, prezentując niezwykle dojrzały warsztat artystyczny. 
Młodzież z całkowitą powagą i szacunkiem odniosła się do dzieł Tadeusza 
Kubiaka, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i innych artystów. Spektakl wy-
wołał wśród oglądających refleksję i zadumę związaną z bolesną tematyką 
II wojny światowej. Była to okazja, aby cofnąć się myślami do czasów zna-
nych nam- uczniom z lekcji historii i opowiadań, a niektórym dorosłym 
z własnych doświadczeń i wspomnień. Inscenizację uzupełniały wystąpie-
nia grupy wokalnej, przygotowanej przez p. Macieja Styszyńskiego, która 
prezentowała takie utwory jak „Idą leśni”, „Serce w plecaku”, „Warszawskie 
dzieci”, „Po ten kwiat”. Myślę, że każdy widz wyniósł z przedstawienia istot-
ne wartości patriotyczne, mam zatem nadzieję, że tego typu spektakle będą 
coraz częściej kultywowane.

Oliwia Majchrowska, klasa IIIB

Majowe uroczystości widziane
oczami uczniów gimnazjum

» Licencja państwowa wydana przez 
Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast

» Ubezpieczenie odpowidzialności 
cywilnej w działalności zarządców

» 15 lat doświadczenia 
w Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

» Prekursor w tworzeniu 
Wspólnot Mieszkaniowych w Polsce

» Praca na nowoczesnym 
oprogramowaniu do zarządzania

» 100% skuteczność w windykacji 
należności we wspólnotach

» Pakiety dostosowane do wymogów Klientów
» Pełna księgowość, audyty, kontrola dokumentacji
» Własny pion techniczny - szybka reakcja w razie awarii
» Przeglądy wg przepisów Prawa Budowlanego

Oferujemy atrakcyjne stawki
za zarządzanie, zawsze do negocjacji

Zapraszamy! Telefon: 729-686-230, 729-634-154
e-mail: twojzarzadca@vp.pl
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EKSPRESOWE NAPRAWY 
PROTEZ

 DENTYSTYCZNYCH
Rząsiny 87, 

Tel. 794-090-866

Listy do redakcji
Poniżej publikujemy list nadesłany do redakcji Kuriera Gryfowskiego.

   Burmistrz Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik

PROTEST 
My, niżej podpisani mieszkańcy Gryfowa Śląskiego zgłaszamy 

protest przeciwko ogłoszeniu jakie zamieścił do publicznej wiado-
mości Pan Dariusz Wojciechowski na szybie kiosku, w którym pro-
wadzi firmę ubezpieczeniową. Pan Dariusz wzywa do wycofania 
religii ze szkół, twierdząc, że nie jest to nauka. Każdy człowiek 
na poziomie średniego wykształcenia zdaje sobie sprawę, że religia 
wykładana w szkołach jest sumą wybranych tematów teologicznych, 
a  teologia to nauka wykładana, nie tylko w seminariach duchow-
nych, ale i na uniwersytetach całego świata. Jako ludzie wierzący, 
matki, ojcowie, babcie i dziadkowie, cieszymy się z tego, że młodzież 
poznaje podstawy wiary naszych przodków i kultury chrześcijań-
skiej, w której ma korzenie cała kultura europejska. Religia w szko-
łach nie jest przedmiotem obowiązującym ateistów i innowierców, 
którzy powinni w to miejsce mieć lekcje etyki, albo religię wyznania, 
które wyznaje dany uczeń. 

Jesteśmy głęboko zatroskani takimi akcjami, jakie przeprowadza 
Pan Wojciechowski, gdyż pragniemy, aby młode umysły, serca i du-
sze naszych dzieci były kształtowane zgodnie z wartościami chrze-
ścijańskimi. Takie ogłoszenia, niezgodne z prawdą, godzą w nasze 
sumienia i podważają konstytucyjne prawo do wolności wyznania, 
a także wpływają deprawująco na dzieci i młodzież. Smutna histo-
ria naszej Ojczyzny potwierdza, że wtedy, kiedy odebrano ludziom 
religię, a z nią chrześcijańskie wartości miłości bliźniego, zrodziły 
się ustroje totalitarne, które przyniosły wiele zła. Jako mieszkańcy 
naszego miasta i gminy, katolicy i ludzie sumienia mamy prawo do 
katolickiego wychowania naszych dzieci i prosimy Pana Burmistrza, 
jako Ojca Miasta, którego zgodnie wybraliśmy o spowodowanie za-
niechania przez ludzi innych poglądów jawnej walki z wartościami, 
które są nam bliskie i drogie. 

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękuję mieszkańcom gminy Gryfów Śląski za poparcie i złoże-
nie podpisów pod projektem ogólnopolskiej akcji „Świecka szkoła”. 
Udało nam się zebrać 317 podpisów, które zostały przesłane organizatoro-
wi akcji.     Dariusz Wojciechowski

22 maja o godz. 17.00 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Ślą-
ski miałam przyjemność przedstawić swoje erotyki motoryzacyjne. Spotkanie 
rozpoczęło się przywitaniem Gości przez Marzenę Wojciechowską oraz zapo-
znaniem Ich z moim biogramem artystycznym. Następnie, przybyły ze mną 
Tadeusz Lira-Śliwa, krytyk, poeta, redaktor wrocławski, który poprowadził 
wieczór poetycki, zrobił historyczno-literackie wprowadzenie do mojego nurtu 
erotyków motoryzacyjnych. Ja również dodałam kilka osobistych informacji 
do tego tematu. Potem zaprezentowałam publiczności wiersze motoryzacyjne 
i komunikacyjne. Następnie pokrótce przedstawiliśmy z Tadeuszem zawartość 
moich 4 tomików (Seksapil duszy, Kameleony, Sztuka jedzenia jabłek, Podróże 
poezją). Na koniec poprosiłam prowadzącego, aby zaprezentował swoją cieka-
wą, zwięzłą, filozoficzną twórczość. Po pytaniach od licznej Publiczności zaczę-
ła się część nieoficjalna spotkania czyli autografy, wspólne zdjęcia, rozmowy w 
kuluarach przy akompaniamencie przepysznego tortu upieczonego specjalnie 
na moje spotkanie przez Marzenę Wojciechowską. Jestem bardzo zadowolona 
z artystycznego przyjęcia mojej osoby i poezji. Było miło zobaczyć zapełnioną 
salą i poczuć, że są takie miejsca jak Gryfów Śląski, gdzie ludzie cenią kulturę, 
sztukę i artystów. Bardzo przyjemną niespodzianką było zobaczyć tyle młodych, 
zaciekawionych twarzy na widowni. Z radością wrócę tu, jak tylko wydam Ero-
tyki motoryzacyjne. Serdeczne podziękowania za wykonanie fotorelacji przez 
Artura Daniela Grabowskiego i Michała Żukowskiego, dla Joanny Małoszczyk 
za obecność i przyjaźń oraz dla pani kustosz Barbary Grzybek.

Izabela Monika Bill jest laureatką wielu ogólnopolskich konkursów literac-
kich, m.in Nagrody Rektora Uniwersytetu Opolskiego konkursu poetyckiego 
„O gałązkę Oliwną”, I miejsca w ogólnopolskich konkursach poetyckich: 
„W słowach utopieni”, IV edycji Konkursu „O kwiat dziewięćsiła”, Turnieju 
Jednego Wiersza Stowarzyszenia Autorów Polskich w Warszawie Była sopra-
nistką w chórze Canta Nobiscum, asystentką reżysera teatralnego Bogusława 
Litwińca, współredagowała literacki dodatek do „Myśli polskiej”, współpracuje 
z wrocławskim Dolnośląskim Ośrodkiem Kultury i Sztuk. Należy do Grupy li-
terackiej Nurt z Lubania, Stowarzyszenia Autorów Polskich z Warszawy, Koła 
Literatów Polskich im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu, Katolickiego Koła 
Literackiego „Źródło” z Wrocławia, Saloniku 3 Muz z Wrocławia, oraz Regio-
nalnego Klubu Literackiego z Działoszyna. Prowadzi stronę z poezją Kochanka 
poezji oraz z publicystyką Okiem Izabeli

Zapraszamy na coroczne 
Święto Rodziny do Młyńska 
27 czerwca o godz. 15.00. 
W programie wiele cieka-
wych atrakcji dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych, 
w  tym atrakcyjny program 
artystyczny. Imprezy towarzyszące; loteria, zamek dmucha-
ny, bufet.    Sołtys i Rada Sołecka Młyńska.

Wyposażeni w rękawice i worki druhowie OSP w Młyńsku: Jan Ku-
biszyn, Leszek Łań, Bogdan Ciupak i Artur Różyk włączyli się do akcji 
sprzątania śmieci. Zbieranie rozpoczęli od wjazdu do Młyńska, a konkretnie 
od poboczy drogi kasztanowej, wszystkich dróg gminnych i powiatowych 
oraz zarośli w całej miejscowości. Owocem akcji było zebranie kilkunastu 
worków różnorodnych śmieci. Worki zwiózł w jedno miejsce traktorem 
druh Andrzej Okulowski, stamtąd trafiły w docelowe miejsce. 

Strażacy kolejny raz udowodnili, że można na nich liczyć nie tylko 
podczas wyjazdu do pożaru czy innych zdarzeń, ale że potrafią pomagać 
i uczestniczyć w codziennych sprawach w sołectwie. Serdecznie im za to 
dziękuję.

To był wspaniały wieczór

Strażacy nie tylko do pożaru

Maria Sosnowska inicjator akcji

101 podpisów mieszkańców Gryfowa (do wiadomości redakcji)

Niechciane skarpy – PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękuję burmistrzowi gminy Gryfów Śląski Olgierdowi Poniź-
nikowi za wykoszenie skarp wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 360 w miejsco-
wości Wieża.

 Artur Hryniewicz

Święto Rodziny w Młyńsku

Izabela Monika Bill
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Samochód strażacki w Proszówce
Po długich staraniach strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pro-

szówce zostali obdarowani samochodem pożarniczym marki LUBLIN. 
Pojazd ten otrzymali nieodpłatnie z Komendy Powiatowej Państwo-

wej Straży Pożarnej we Lwówku Śląskim i stało się to dzięki uprzejmości 
kierownictwa tej Komendy i za zgodą Dolnośląskiego Komendanta Woje-
wódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. 

Samochód wyprodukowano w 1998 roku, posiada przebieg ponad 
50 tys. km i jest wyposażony w wyciągarkę, agregat prądotwórczy i maszt 
oświetleniowy. Strażacy chcą przystosować go na lekki samochód gaśniczy 
z motopompą. Zastąpi on wysłużonego Żuka w tej jednostce, który w ubie-
głym roku obchodził swoje 35. urodziny. 

Zawody sportowo-pożarnicze OSP
31 maja na stadionie Gryfowskiego Klubu Sportowego „GRYF” odbyły 

się Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze jednostek Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu naszego 
miasta i gminy. W zawodach startowało 7 dorosłych drużyn OSP: z Gry-
fowa Śląskiego, Krzewia Wielkiego, Młyńska, Proszówki, Rząsin, Ubocza 
i Wolbromowa oraz 3 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze: z Rząsin, Ubocza 
i Wolbromowa (najmłodsi mieli 11 lat). Wszystkie drużyny rywalizowały 
ze sobą w dwóch konkurencjach: w sztafecie pożarniczej 7 x50 m i w ćwi-
czeniach bojowych 

Zawody zaszczycili swoją obecnością: Starszy brygadier Arkadiusz Mo-
tylski – Komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Lwówku 
Śląskim, Henryk Leśków – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP we Wrocławiu i jednocześnie 
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Lwówku Ślą-
skim, Robert Skrzypek – Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Gryfów 
Śląski, Jerzy Andrzejczak - Sekretarz Gminy i Miasta Gryfów Śląski 

Podczas zawodów zostały wręczone odznaczenia dla zasłużonych stra-
żaków: 
- złoty medal „ Za Zasługi Dla Pożarnictwa” druhowi Janowi Ojewskiemu 
z OSP Wolbromów, 
 - srebrne medale „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” druhom: Edwardowi Ku-
mosiowi z OSP Wolbromów i Leszkowi Wróblewskiemu – naczelnikowi 
w OSP w Proszówce, 
- brązowe medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” druhom: Janowi Augu-
stowi – prezesowi OSP w Proszówce, Andrzejowi Kownackiemu z OSP 
w Uboczu i Dawidowi Ściganowi z OSP Wolbromów, 
- odznaki „Strażak Wzorowy” druhom: Edwardowi Paliwodzie i Arturo-
wi Różykowi z OSP w Proszówce i Łukaszowi Węcławowiczowi z OSP 
Młyńsko. 

Nad prawidłowym przeprowadzeniem zawodów czuwała komisja sę-
dziowska z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku 
Śląskim z sędzią głównym st. kpt. Arturem Drozdowiczem. 
 Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco: 
 Drużyny męskie: 
 1. OSP Wolbromów – 118,06 pkt 
 2. OSP Rząsiny – 122,39 pkt 
 3. OSP Krzewie Wielkie – 145,79 pkt 
Kolejne miejsca zajęły OSP: w Proszówce, Gryfowie Śląskim, Młyńsku 
i w Uboczu. 
W grupie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych pierwsi byli młodzi stra-
żacy z Rząsin – 107,83 pkt, drugie miejsce zajęli strażacy z Wolbromowa 
– 116,40 pkt, a trzecie z Ubocza z wynikiem 140,85 pkt. 

Zwycięzcy zawodów otrzymali puchary zakupione przez Burmistrza 
Gminy i Miasta Gryfów Śląski. Dwie najlepsze drużyny męskie OSP będą 
rywalizowały w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych OSP. 
Konferansjerkę podczas zawodów prowadził Tadeusz Jagiełło – prezes Za-
rządu Oddziału M-G ZOSP RP w Gryfowie Śląskim. 
Zawody sponsorowali: Dolnośląska Izba Rolnicza we Wrocławiu, Piekarnia 
p. Grzegorza Kownackiego w Olszynie, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Gryfowie Śląskim.
Organizatorzy: Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP 
w Gryfowie Śląskim dziękuje wszystkim osobom, druhnom i druhom za 
udzielenie pomocy w organizacji tych zawodów. 

Zdjęcia Anna Zawisza-Paliwoda, Krzysztof Król, Jan August
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Redakcja nie odpowiada za treść zamieszcza-
nych ogłoszeń, nie zwraca tekstów niezamówio-
nych oraz zastrzega sobie prawo do skracania 
i przeredagowywania treści ogłoszeń i artyku-
łów, bądź odmowę ich publikacji. 
Materiały przyjmujemy do 10 dnia każdego 
miesiąca.

Kurier Gryfowski

Jagoda Reszko, Iwona Matyja i Wiktoria Gawlak - uczestniczki zajęć 
Dziecięco-Młodzieżowej Pracowni Plastycznej M-GOK, prowadzonej 
przez instruktora plastyki Marzenę Staliś - zostały uhonorowane zakwa-
lifikowaniem ich prac do 25 Wystawy Rysunku i Malarstwa MÓJ TEATR 
w  Bałuckim Ośrodku Kultury w Łodzi. Jubileuszowa już wystawa nie-
zmiennie reprezentuje bardzo wysoki poziom artystyczny eksponowanych 
prac. Dostać się na nią, to sukces zarówno dla autora, jak i opiekuna arty-
stycznego. Pracowni z Gryfowa udało się to już po raz trzeci z rzędu. To, 
co zwraca uwagę, to staranność i pełen profesjonalizm w przygotowaniu 
wystawy, oprawy plastycznej i wernisażu, na którym również opiekunowie 
otrzymują podziękowania i wyrazy uznania za wkład pracy. Życzymy dal-
szych sukcesów!

Mój teatr

Iwona Matyja

Wiktoria Gawlak Jagoda Reszko

Wiele godzin spędzonych na obserwacji, 
rozpracowaniu, zbieraniu informacji. Jak mówią 
policjanci operacyjni z Komisariatu w Gryfowie 
Śląskim - sukces to efekt wielu godzin ciężkiej 
pracy wielu policjantów. Do tej pracy trzeba 
mieć "nosa" a potem „kilometry cierpliwości” - 
tak o tej akcji wspomina jeden z policjantów. 

 Po wejściu do jednego z mieszkań na terenie 
Gryfowa Śląskiego policjanci zabezpieczyli spo-
rą ilość narkotyków. Ilość świadczącą o tym, iż 
mężczyzna ten, narkotyki sprzedawał. 21 letni 
mieszkaniec Gryfowa w mieszkaniu prowadził 
istny sklepik. Posiadał wagę laboratoryjną, ma-
szynki do mielenia, woreczki do sortowania, 

sreberko itp. rzeczy. W trakcie akcji w mieszka-
niu policjanci zabezpieczyli 36 sztuk gotowych 
do sprzedaży porcji narkotyku w sumie około 
115 gram, 1000 złotych w gotówce, komputer 
z bazą danych klientów urządzenia do porcjo-
wania i przygotowania narkotyku do sprzedaży 
oraz jedną sadzonkę marihuany która służyła 

chyba dilerowi jako ozdo-
ba w  jego przestępczym 
procederze. To nie koniec 
akcji, policjanci będą teraz 
ustalać klientów dilera 
którzy za kupno narkoty-
ków też mogą stanąć przed 
temidą. 

  Za popełnione prze-
stępstwo mężczyzna ten 
stanie przed wymiarem 
sprawiedliwości Sądu Rejo-
nowego w Lwówku Śląskim 
i mamy nadzieję dostanie 
surowa karę. Zgodnie 

z kodeksem karnym grozi mu kara pozbawienia 
wolności do lat dziesięciu. 

 Jednocześnie przypominamy, iż każdy może 
anonimowo przekazać informację o osobach 
handlujących narkotykami na terenie Gryfowa 
i  okolic bezpośrednio Komendantowi Komisa-
riatu na nr telefonu 792 297 478. Każda informa-
cja zostanie sprawdzona i być może uratuje życie 
niejednemu młodemu człowiekowi. Zacznijmy 
dbać o to aby nasze środowisko było wolne od 
nałogów i narkotyków. Warto o tym pamiętać!

 Oficer Prasowy KPP Lwówek Śląski
st.asp. Mateusz Królak, tel. 888 696 833

OGŁOSZENIE O WYKAZACH
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski 

informuje, że wykazy nieruchomości przezna-
czonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie 
wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę 
w  roku 2015 znajdują się na tablicy ogłoszeń 
w  siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów 
Śląski oraz na stronie internetowej www.gry-
fow.pl i www.bip.gryfow.pl na zakładce nieru-
chomości. 

Trafienie w dilera sukcesem 
gryfowskich policjantów

ms
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31 maja w sołectwie Wieża odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka, zorganizowany przez niżej podpisaną sołtys Wieży oraz Radę Sołecką. Na festynie 
zorganizowano wiele atrakcji dla dzieci, odbyły się m.in. tańce mini  disco dla najmłodszych, pokazy ogromnych baniek mydlanych, wykonywano cuda 
z balonów oraz malowano buzie w fantazyjne wzory. Dużym powodzeniem cieszyły się zawody sportowe: skoki na piłkach, jazda na nartach po trawie, 
toczenie piłki brzozową miotłą, skoki w workach oraz zbijanie kijem piniat wypełnionych słodyczami. Odbyła się także ciesząca się dużym powodzeniem 
loteria fantowa. Nie zabrakło cieszących podniebienie kulinariów: gofry z różnymi dodatkami, grillowane kiełbaski oraz kawiarenka z pysznymi ciastami 
upieczonymi przez mieszkanki naszego sołectwa – było w czym wybierać. Zabawa była udana, dzieci chętnie korzystały z nowego placu zabaw w Wieży. 
Wszystkim, którzy mieli jakikolwiek mniejszy lub większy wkład w organizację festynu serdecznie dziękuję. 

Serdeczne podziękowania naszym sponsorom, a są nimi: Robert Skrzypek, Renata Hawrylewicz, Kamil Sobociński, Jolanta Kozdęba, Justyna Weso-
łowska, Jerzy Guzy, Lesław Hawrylewicz, Marta Wilas, Jarosław Mielniczyn, Alicja Kaczarewska, Agnieszka Mielniczyn, Krzysztof Becla, Tomasz Kraw-
czyk, Maciej Jabkowski, Stanisław Krawczyk, Anna Rybska. Jesteście wielcy.

Festyn w Wieży

Sołtys Wieży Barbara Pasiak
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