SPONSORZY I PARTNERZY KWISONALIÓW
PATRONAT HONOROWY

1. Patronat Honorowy
Marszałka Województwa Dolnośląskiego
PATRONATY MEDIALNE
1. Muzyczne Radio
2. TV Łużyce
3. Portal lwówecki.info
4. Kurier Gryfowski
SPONSOR STRATEGICZNY

Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ SYSTEM S.A.
SPONSORZY GŁÓWNI
1. JANTUR-GRYFEX,
Anna i Dominik Korpysa,
Gryfów Śląski

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

PARTNER GŁÓWNY
1. TAURON Dystrybucja

SPONSORZY
1. Fundacja KGHM
Polska Miedź

2. Polska Telefonia Komórkowa
Centertel (Orange)

3. Zakład Piekarniczo-Cukierniczy
KRASUCKI, Gryfów Śląski
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4. Grupa Hoteli WAM, Zamek Czocha

5. Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy
„Złoty Sen“, Złotniki Lubańskie
6. Technika Grzewcza
i Sanitarna „HEMAX”
Henryk Wasilewski, Mirsk
7. Fabryka Odzieży i Tkanin Żaroodpornych
„Izo-Term”, Gryfów Śląski

8. Usługi Drogowo-Budowlane
Aniela Sikora, Wieża
9. MG-TECH Inżyniera
Lądowa Mariusz Gałkowski,
Jeżów Sudecki
10. Ubezpieczenia-Reklama
„Siła Przebicia”, Gryfów Śląski
11. Centrum Doradztwa
Energetycznego, Orzesze
12. Centrum Handlowe
„Gradix” Grażyna i Roman Stana, Gryfów Śląski
13. MPM agd S.A. (MPM Product)
14. Cukiernictwo Handel,
Stanisława i Janusz Czernik, Gryfów Śląski
15. „ABI-POL”
Janusz Niebieszczański, Proszówka
16. Edward Nestmann
– Transport Ciężarowy, Ubocze
17. Holzkonzept Polska” Centrum Logistyczne,
Impregnacja, Gryfów Śląski

18. Axyo.pl, Podgórzyn,

19. STW Bolesławiec

20. ESKO-CONSULTING, Wrocław

21. Kancelaria Ubezpieczeń Krzysztof Witkowski

22. FUNAM Spółka z o.o., Wrocław
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23. Usługi Transportowo-Handlowe
„Merc-Trans” Tadeusz Okuszko, Gryfów Śląski
24. Kwiaciarnia – Anna Struzik, Gryfów Śląski
25. Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe
„Trans Jack”, Wieża
26. Restauracja Pizzeria „Pasja”, Gryfów Śląski
27. Pizzeria „Prowansja Nasza”, Olszyna
28. Restauracja OBORA, Gryfów Śląski,
29. Restauracja Miodowy Gryf, Gryfów Śląski
30. Pizzeria „La Storia”, Gryfów Śląski
31. PKS Voyager

32. Firma STOLBRAT, Ubocze
33. Firma Usługowo-Budowlana
IKSLOW TOR Jarosław Wolski
34. Skład Opałowy Skup i Sprzedaż Złomu s.c.
Lesław Hawrylewicz & Damian Sodolski
Gryfów Śląski
35. Zakład Gospodarki i Usług
Komunalnych Sp. z o.o.
w Lubaniu
36. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
„Izery” Sp. z o.o, Lubomierz,

37. Zakład Usług Informatycznych SOGEN,
Grzegorz Piejko, Gryfów Śląski
38. Hurtownia Elektryczno-Technicza
PAULINKA, Gryfów Śląski
39. Sklep Komputerowy „Jupiter” Gryfów Śląski
40. Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń
Wodnych i Melioracyjnych
„MELIOBUD” Sp.z.o.
41. Przedsiębiorstwo
MER-EKO, Sprzedaż stali,
skup złomu, Gryfów Śląski
42. Firma WYSOCZAŃSKI, Jelenia Góra
43. Usługowe wytwarzanie szyldów
Andrzej Kozań, Olszyna
44. Solar Eco Energia Centrum Odnawialnych
Źródeł Energii i Techniki Grzewczej, Wieża
PARTNERZY WYDARZENIA
1. El-Stan, Centrum Materiałów Budowlanych
2. Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy Gryfów Śląski
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Gryfowie Śląskim
4. Związek OSP RP
5. Stowarzyszenie AWANTURA
6. Zakład Karny Zaręba

Mnóstwo pozytywnych wrażeń
Po Kwisonaliach pozostały już tylko wspomnienia i mnóstwo pozytywnych wrażeń. Pierwszy weekend czerwca obfitował w wydarzenia
sportowe, kulinarne, taneczne i muzyczne. Sobotę rozpoczęliśmy reaktywowanym w bieżącym roku Biegiem Gryfitów. Profesjonalna realizacja
wydarzenia na każdym jego etapie przez nieliczną grupę organizatorów
zasługuje na najwyższe uznanie i brawa. Po zakończeniu Biegu Gryfitów
licznie zgromadzeni widzowie mieli okazję spotkać się z jedną z najbar-

PODZIĘKOWANIA
Chcieliśmy serdecznie podziękować
– pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury: Henryce
Karaczun, Magdalenie Antonowicz, Wiesławowi Kutniemu, na czele
z głównym organizatorem Anną Michalkiewicz,
– organizatorom Bieg Gryfitów: Stanisławowi Froncowi, Krzysztofowi Babiakowi, Pawłowi Kaczmarowi, Arkadiuszowi Cichoniowi,
– organizatorom 70-lecia OSP na czele z Prezesem OSP Krzysztofem
Królem i Naczelnikiem OSP Jackiem Mazurem oraz służbom zabezpieczenia przeciwpożarowego z ramienia OSP,
– pracownikom Przedszkola Publicznego: Renacie Zelkowskiej, Henrykowi Malejki, Agacie Zółkiewskiej-Gawlińskiej, Józefie Kozłowskiej,
– pracownikom Urzędu Gminy i Miasta, w szczególności Jerzemu Andrzejczakowi, Krystynie Samborskiej, Paulinie Graczyk, Magdalenie Nowak.
– organizatorom Spływu: Alicji Kownackiej i Krzysztofowi Złocikowi,
Ponadto dziękujemy: Sylwestrowi Skrockiemu, Ewie Jaczeni, Irenie
Włodarek, Annie Marcinkowskiej, Barbarze Pasiak, Marianowi
Kaca, Jerzemu Guzemu, Janowi Augustowi, Zbigniewowi Ludkiewiczowi, Annie Pląskowskiej, Renacie Celuch, Małgorzacie Krakowskiej, Marzenie Wojciechowskiej, Pawłowi Rubajowi, Marioli
Wójcikowskiej, Katarzynie Askuntowicz, Joannie Antonczenko,
Monice Puźmierowskiej-Starobrat, Mariuszowi Kozakowi, Mariuszowi Draganowi, Dariuszowi Wojciechowskiemu oraz członkom
Stowarzyszenia Awantura, Halinie Kuleszy, Witoldowi Mikosowi,
Krzysztofowi Mikieciukowi.
Dziękujemy: Gryfowskiemu Kołu Wędkarskiemu, Zespołowi „Gryfowianie”, Gryfowskiej Kapeli Podwórkowej, Towarzystwu Miłośników Gryfowa, Komendzie Powiatowej Policji, Komisariatowi Policji
w Gryfowie Śląskim, Straży Miejskiej, Stowarzyszeniu LGD Partnerstwo Izerskie, Zakładowi Karnemu Zaręba, Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
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Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest Sponsorem
Strategicznym Wydarzenia „Kwisonalia 2016”.
W ramach swej działalności GAZ-SYSTEM S.A. aktywnie angażuje się
w dialog z otoczeniem oraz wspiera inicjatywy między innymi z zakresu
odpowiedzialnych inwestycji, sportu czy ekologii.
Prowadzone przez spółkę inwestycje w zakresie rozbudowy systemu
przesyłowego, służące dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego oraz bezpieczeństwu energetycznemu kraju, wzmacniają poczucie odpowiedzialności
GAZ-SYSTEM S.A. za mieszkańców regionów oraz wykorzystywane zasoby
naturalne. Spółka dokłada wszelkich starań, aby podejmowane działania
były w pełni rozumiane i akceptowane, realizowane z poszanowaniem
środowiska oraz stwarzały szansę na to, by dany region odnosił korzyści
z wdrażanych projektów.
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz
zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu
inwestycyjnego 2015 - 2025 GAZ-SYSTEM S.A. planuje wybudować ponad
2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części
Polski. Dotychczas zrealizowane inwestycje oraz usługa fizycznego i wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły na znaczne zwiększenie
technicznych możliwości importowych z kierunku innego niż wschodni.

dziej lubianych osobowości telewizyjnych – Karolem Okrasą. Podczas
pokazu kulinarnego Karol dzielił się z zebranymi swoją wiedzą i doświadczeniem przygotowując potrawy z wykorzystaniem ryb. Karol Okrasa
był jednocześnie przewodniczącym jury konkursu kulinarnego „Smaki
Kwisy”. Punktualnie o godzinie 18.00 nastąpiło uroczyste otwarcie tegorocznego święta, podczas którego m.in. wręczono „Złote Rybki” dla osób
zasłużonych dla Gryfowa. Oprawę instrumentalną inauguracji zapewniła
Gryfowska Kapela Podwórkowa oraz zespół „Gryfowianie”. Najbardziej
oczekiwana sobotnia scena koncertowa przyciągnęła nad Kwisę tysiące
widzów. A to za sprawą dwóch legendarnych składów. Koncerty Harlemu i ponad dwugodzinny Dżemu zaspokoiły głód muzycznych doznań
licznie zgromadzonej publiczności. Sobotę zakończyliśmy Muzycznym
Radio Party z Maciejem Wowkiem. Niedziela zrealizowana była w klimacie zawodów, pokazów, potyczek turniejowych. Odbyły się zawody wędkarskie Koła PZW w Gryfowie Śląskim, widowiskowe pokazy
strażackie zorganizowane w ramach 70-lecia OSP w Gryfowie Śląskim,
Spływ rzeką Kwisą „Na Czym Kto Może”, turniej miast „Gryfów Śląski
– Leśna”. Niedzielną scenę koncertową zainaugurowały jako support grupy taneczne z M-GOK w Gryfowie i MDK w Lubaniu. A na deser był
koncert grupy MASTERS i występ najjaśniejszej gwiazdy sceny kabaretowej Kabaretu Skeczów Męczących. Całość podsumowaliśmy pokazem
ogni sztucznych.
Anna Michalkiewicz

Wyniki zawodów wędkarskich
w dyscyplinie spławikowej o Puchar
Prezesa Koła PZW w Gryfowie Śląskim

I miejsce – Zbigniew Andruszkiewicz
II miejsce – Sławomir Zawistowski
III miejsce – Henryk Koćmierowski
Zwycięzcy otrzymali puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe (sprzęt wędkarski). Nagrody wręczali: Antoni Lewkowicz – Prezes Zarządu Okręgu
PZW Jelenia Góra oraz Krzysztof Guzy – Prezes Koła PZW w Gryfowie
Śląskim.
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Pejzaż słońcem malowany
Wernisaż fotografii Roberta Grzelczaka „Pejzaż słońcem malowany”
zainaugurował Kwisonalia 2016, stąd uczestniczyło w nim wielu gości spoza Gryfowa. Wśród nich byli m.in. nadburmistrz Bischofswerdy
prof. dr Holm Grosse oraz delegacja z naszego partnerskiego miasta Gryfice w osobach:
– przewodniczącego rady miejskiej gminy Gryfice Krzysztofa Tokarczyka,
– pierwszego zastępcy burmistrza Waldemara Wawrzyniaka, skarbnika
gminy Gryfice Jolanty Mazurek i sekretarza powiatu gryfickiego Stanisława Hołubczaka. Zdjęcia zaprezentowane przez Roberta Grzelczaka na wystawie w ECKI bardzo spodobały się uczestnikom wernisażu,
a władzom Gryfic do tego stopnia, że zaproponowano autorowi wystawę
w galerii Brama w Gryficach w przyszłym roku. Chcemy, by gryficzanie
zobaczyli jak piękny jest Gryfów, a te zdjęcia im w tym pomogą- powiedziała sekretarz gminy Gryfice Jolanta Mazurek.
Wystawa „Pejzaż słońcem malowany” będzie czynna w godzinach pracy biblioteki do końca wakacji. Serdecznie zapraszamy.
O autorze:
Robert Grzelczak fotografuje od najmłodszych lat. Ma na swoim koncie wiele sukcesów związanych z fotografią, należą do nich m.in.:
– I miejsce i nagroda w konkursie „ Izerskie Klimaty”,
– czołowe miejsce i nagrody w ogólnopolskich serwisach fotograficznych
„ Fotografuj.pl” oraz „Sony Polska”,
– wyróżnienia w ogólnopolskim serwisie fotograficznym – Krajobrazy
Polskie,
– wystawa prac w Sejmie RP pt. Góry Izerskie – Polana Jakuszycka.
Ponadto jest laureatem konkursu Klimaty Ziemi Lwóweckiej i kilkakrotnym zwycięzcą konkursu miesięcznika Kurier Gryfowski „Poznaj
miasto moje” oraz „Zdjęcie miesiąca”.
Galerie fotograficzne:
http://www.panoramio.com/user/6322161
http://robertgrzelczak.digart.pl/digarty/
Strona FB: Pogórze Izerskie, Góry Izerskie

Pobiegło 149 osób!
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Reaktywowany po kilku latach Bieg Gryfitów w trakcie 7. edycji
urósł do miana wydarzenia międzynarodowego. Poza Polakami, startowali w nim także reprezentanci Czech, Białorusi i Ukrainy. W wydarzeniu uczestniczyli utytułowani mistrzowie – pojawił się Mistrz Polski
w Maratonie Paweł Ochal – późniejszy zwycięzca dystansu na 21 km
oraz Anna Zagórska-Rostkowska – reprezentantka Polski na Igrzyskach
Olimpijskich w Pekinie – późniejsza zwyciężczyni klasyfikacji kobiet.
Bieg został podsumowany przez jednego ze zwycięzców jako „szalony i wymagający pomysł” i taki w rzeczywistości był. Uczestnicy nie spodziewali
się aż takiego stopnia trudności. To wydarzenie powinno być sklasyfikowane jako bieg górski – relacjonował na gorąco Paweł Ochal. 149 osób stanęło
na linii startu. Co najmniej połowa z nich pobiegła czysto rekreacyjnie,
niejednokrotnie po raz pierwszy znajdując się na malowniczych wzgórzach
wokół Jeziora Złotnickiego. Każdy uczestnik w zestawie startowym otrzymał koszulkę, a po minięciu mety pamiątkowy medal. Gadżety bardzo się
podobały, podobnie jak organizacja całości. Organizatorzy liczą, że ich starania zostaną docenione. Za rok spodziewają się jeszcze większej frekwencji
i będą przygotowywać się do wydarzenia dla 300 osób.
W ramach podziękowania dla uczestników powstał krótki film obrazujący wydarzenie. Autor był jednocześnie uczestnikiem biegu na dystansie 10 km, stąd też film (dostępny pod adresem https://youtu.be/
V5IKt12yjF8) obrazuje przeprawę przez całość z perspektywy czwartego
miejsca. Czwartego od końca – należy dodać.
Mariusz Dragan

SPŁYW RZEKĄ KWISĄ NA CZYM KTO MOŻE
Coroczne Kwisonalia nie mogły odbyć się bez słynnego, „Spływu
Rzeką Kwisą Na Czym Kto Może”. Organizację i przeprowadzenie spływu objęło Gimnazjum z Gryfowa Śląskiego pod patronatem Pani Dyrektor Alicji Kownackiej, z-cy dyrektora Agaty Jankowiak oraz nauczyciela
wychowania fizycznego Krzysztofa Złocika.
W szanownym jury składającym się z grona pedagogicznego gryfowskiego Gimnazjum zasiedli; Elżbieta Demidow, Marzanna Krawiec,
Małgorzata Kostrakiewicz oraz Elżbieta Kilarska.
Do konkursu zgłosiło się 15 drużyn. Były to ekipy uczniów Gimnazjum, ZSOiZ w Gryfowie Śląskim, harcerzy oraz osoby prywatne.
Widzowie, wraz z jury, zachwyceni byli pojazdami przygotowanymi
przez drużyny. Sam wygląd, a również sposób spływu przez poszczególne ekipy zrobiły duże wrażenie na komisji, czego dowodem jest przyznanie dwóch równorzędnych pierwszych miejsc.
I miejsce zajęła reprezentacja klasy 3a Gimnazjum, która w składzie Jessica Buczyńska, Patrycja Suproń, Małgorzata Trojanowska,
Maciej Celuch pokonali trasę spływu pięknym różowym „Lamborghini”, którym jeździła słynna Barbie. Równorzędne I miejsce zajęła drużyna w składzie Jagoda Kijak-Raczyńska i Zuzanna Mytkowska, które
to „Statkiem na Parę Płynęły w Rejs”. II i III miejsce to przedstawiciele
Gimnazjum z Gryfowa Śląskiego. II miejsce zdobyła drużyna reprezentowana przez klasę 3c Krystyna Pukacka i Mateusz Dąbrowa w pięknej
scenografii „Cały Gryfów Czyta Dzieciom”. III miejsce, zajęła drużyna
klasy 1b Daria Byczko i Natalia Królak, które popłynęły „Gwiezdnym
Topicielem RR1”.
Organizatorzy serdecznie gratulują kreatywnych pomysłów, zajętych
miejsc oraz serdecznie zapraszają do udziału w przyszłym roku.

I miejsce – „Statkiem na Parę w Rejs”

II miejsce – „Cały Gryfów Czyta Dzieciom”

III miejsce – „Gwiezdny Topiciel RR1”

Turniej Miast
Gryfów Śląski – Leśna

I miejsce – „Lamborghini”

Tradycyjnym stałym elementem programu Kwisonaliów stał się „Turniej
Miast”. W tym roku naszą propozycję udziału bez chwili namysłu przyjął
Urząd Gminy i Miasta Leśna. Spotkaliśmy się na estradzie w zakolu Kwisy
w niedzielę 5 czerwca. Zespoły wystąpiły w składach ośmioosobowych, dodatkowo wspomaganych przez rodziny – szczególnie Gminy i Miasta Leśna.
„Turniej Miast” prowadził burmistrz Gryfowa, w czasie konkurencji przygrywała Gryfowska Kapela Podwórkowa, a do jury powołana została cała delegacja z zaprzyjaźnionych Gryfic. Zawodnicy startowali w 9 konkurencjach:
– prezentacja gminy językiem migowym, piłowanie drewna wierzbowego
z nabrzeża Kwisy, rysowanie herbów miast, poławianie skójki perłorodnej
w wodzie z Kwisy, znasz li Ty Leśną – znasz li Ty Gryfów Śląski, gaszenie
pragnienia, jedzenie pstrąga z wędki i konkurencja niespodzianka – naśladowanie głosów ptaków.
Po bardzo wyrównanej walce Turniej wygrała ekipa naszych gości
z Leśnej (13:12). Zaangażowanie zawodników w poszczególnych konkurencjach było ogromne, szczególnie w konkurencji poławiania pereł, gdzie
zawodnicy, nie zastanawiając się, wskoczyli do basenu w ubraniach aby skuteczniej poławiać perły. Dziękujemy paniom Gabrieli Pijanowskiej – zastępcy Burmistrza Leśnej, Annie Stelzer – sekretarz Leśnej oraz pozostałym
uczestnikom ekipy z Leśnej za udział w Turnieju, wielkie zaangażowanie
oraz za wspólną promocję naszych gmin i dobrą zabawę. Szczególne podziękowania kierujemy także do pań z M-GOPS w Gryfowie Śląskim za przygotowanie i przeprowadzenie Turnieju.
Sekretarz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Jerzy Andrzejczak

CZERWIEC 2016 KURIER GRYFOWSKI

5

Kolejna edycja konkursu kulinarnego „Smaki Kwisy” już za nami.
Konkurs odbył się w pierwszym dniu Kwisonaliów w sobotę 4 czerwca. Drużyny startujące walczyły o nagrody rzeczowe ufundowane przez
sponsorów, którym serdecznie dziękujemy za wsparcie:
1. Firma MPM oraz Państwo Grażyna i Roman Stanowie
„GRA-dix” Gryfów Śląski;
2. Państwo Maria i Józef Wolarowie
Restauracja „Pasja” Gryfów Śląski oraz „Prowansja Nasza” Olszyna;
3. Państwo Marta i Arkadiusz Buczyńscy Restauracja-Pizzeria
„La Storia” Gryfów Śląski;
4. Pan Gabriel Szafranek Restauracja „Stacja Kościelnik”;
5. Pani Magdalena Demieszko
Restauracja „Miodowy Gryf ” Gryfów Śląski;
6. COLIAN Sp. z o.o. Wykroty;
7. Muzyczne Radio Jelenia Góra.
Gorące podziękowania kierujemy również do właścicieli firmy
„STOLBRAT” za udostępnienie stołów i ławek oraz do pana Jerzego
Guzego Radnego Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski za pomoc przy
organizacji namiotu. W konkursie wystartowało dziesięć drużyn. Przed
przystąpieniem do konkursu uczestnicy dokonali zgłoszenia ekipy startującej oraz nazwy potrawy, która zostanie zaprezentowana. Do wykonania
była jedna potrawa rybna na zimno. W skład oceny wchodziły następujące kryteria: smak potrawy, estetyka potrawy, estetyka stołu, oryginalna
nazwa potrawy oraz nawiązanie do tradycji.
Oceny potraw oraz rozstrzygnięcia konkursu dokonało jury w składzie:
1. Karol Okrasa – znany kucharz, autor i prezenter telewizyjnych programów o tematyce kulinarnej,
2. Maria Wolar – Restauracja „Pasja” Gryfów Śląski
i „Prowansja Nasza” Olszyna,
3. Magdalena Demieszko – Restauracja „Miodowy Gryf ” Gryfów Śląski,
4. Gabriel Szafranek – Restauracja „Stacja Kościelnik”,
5. Dariusz Maląg – Muzyczne Radio Jelenia Góra.
W ocenie Jury wszystkie z wykonanych potraw były przygotowane
i podane na wysokim poziomie, dlatego też Jury miało „twardy orzech
do zgryzienia”. Po burzliwych naradach ustalono, że zostaną przyznane
3 miejsca na podium, a pozostali uczestnicy zdobędą ex aequo IV miejsce.
W tym roku zaszczytne laury zwycięstwa powędrowały do Romualda
Frysta z Nagórza. Zdobył pierwsze miejsce przygotowując wspaniałe danie o nazwie „Sposób na leszcza”, które szczególnie przypadło

Fot.: Ewa Jaczenia
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Fot. Joanna Krawczyk

Konkurs kulinarny ‚Smaki Kwisy”

do gustu jurorom. Otrzymał w nagrodę robota kuchennego firmy MPM
i butelkę szampana.
Drugie miejsce wywalczyły panie z Gryfowa Śląskiego: Maria Bodak
i Antonina Jankowska przygotowując „Filet rybny pod kurkową pierzynką”, otrzymując w nagrodę grille elektryczne firmy MPM.
Trzecie miejsce zdobyła Grażyna Chomentowska z Rząsin za wykonanie „Ryby jako tako”, otrzymując w nagrodę patelnię z powłoką ceramiczną oraz zestaw noży firmy MPM.
Czwarte miejsce zajęły pozostałe ekipy: Teresa Cierlik z Rząsin
(„Ale babki”), Beata Miesiąc z Henrykowa („Pierożki z łososiem”),
Irena Włodarek z Gryfowa Śląskiego („Dorsz na sałatce pod zieloną
pierzynką”), Paweł Tartak i Piotr Witkowski z Mirska („Gravalax z piklowanymi buraczkami”), Bożena Jagiełło i Małgorzata Bentkowska z
Krzewia Wielkiego („Rybka z krzewiowskim pomysłem”), Kamila Zajączkowska i Jolanta Burkot z Proszówki („Terina z sandacza z młodymi warzywami”) oraz Mateusz Dziurkowski z Lubomierza („Kuleczki
z łużyckiego sandacza rzecznego podane na sałatce z buraka okraszonej
ziołami ze szparagowym trio”).
Każda ekipa dostała torby z przyprawami oraz upominki od Muzycznego Radia i gadżety z herbem Gryfowa Śląskiego. Gratulacje i słowa
uznania należą się wszystkim uczestnikom konkursu! Serdecznie dziękujemy za udział oraz tradycyjnie zapraszamy za rok! Do zobaczenia.
Krystyna Samborska

Fot.: Ewa Jaczenia

Obchody 70-lecia powstania Ochotniczych Straży Pożarnych
w Gryfowie Śląskim, Krzewiu Wielkim, Proszówce i Uboczu
5 czerwca w ramach obchodów 70 rocznicy powstania Ochotniczych
Straży Pożarnych w Gryfowie Śląskim, Krzewiu Wielkim, Proszówce
i Uboczu na stadionie miejskim w Gryfowie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. W zawodach
uczestniczyło 11 drużyn: 7 drużyn męskich ze wszystkich OSP w naszej
Gminie, 2 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z Rząsin i Wolbromowa
oraz dwie z partnerskich miast: z Raspenavy (Republika Czeska) – drużyna żeńska i z Bischofswerdy (Niemcy). Te dwie zagraniczne drużyny
startowały poza konkurencją. W wyniku ostrej rywalizacji pierwsze
miejsce zajęli strażacy z Ubocza, drudzy byli strażacy z Wolbromowa,
a trzecie miejsce przypadło ochotnikom z Rząsin. Następne miejsca
zajęły drużyny z Młyńska, Gryfowa Śląskiego, Proszówki i Krzewia
Wielkiego. Wśród Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych pierwsi byli
młodzi strażacy z Rząsin, a drudzy strażacy z Wolbromowa.
Zawody sędziowali funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej z wówka Śląskiego pod kierownictwem mł. brygadiera Artura
Drozdowicza. Zawody swoją obecnością zaszczycili m.in.: st. bryg.
Arkadiusz Motylski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim, Henryk Leśków – Wiceprezes Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. dolnośląskiego i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP
we Lwówku Śląskim oraz strażacy z Raspenavy: Prezes OSP –
Josef Hanzl, jego syn Josef Hanzl oraz drugi syn Jaromir Hanzl – który
jest Naczelnikiem OSP i wicestarostą Raspenavy.
Obecni byli również przedstawiciele Zarządu Oddziału MiejskoGminnego Związku OSP RP w Gryfowie Śląskim, organizatorzy zawodów z Prezesem – Tadeuszem Jagiełło i Komendantem gminnym
Związku OSP RP – Jackiem Mazurem oraz prezesi i naczelnicy z naszych OSP. Po zawodach nastąpił przejazd przez nasze miasto blisko
20 samochodów pożarniczych i ratowniczych. Były to pojazdy nie tylko
z naszego miasta i gminy, ale z Bischofswerdy, Raspenavy, Rębiszowa,
Pobiednej, Leśnej i z Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim.
Udały się one ze stadionu na bulwar nad Kwisą, gdzie odbyła się dalsza
cześć uroczystości. Tam wręczono odznaczenia i uhonorowano zwycięzców zawodów. Odznaczeni zostali długoletni i zasłużeni strażacy:
– Zbigniew Jakubowski z OSP w Gryfowie Śląskim medalem
„Za Zasługi dla ochrony przeciwpożarowej” nadanym przez Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji.
– Stanisław Okulowski z OSP Młyńsko jednym z najwyższych odznaczeń pożarniczych Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza
Złote medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: – Eugeniusz
Kumoś – Naczelnik OSP w Wolbromowie, – Leszek Mizgier – członek
OSP Krzewie Wielkie i Przewodniczący Gminnej Komisji Rewizyjnej
Oddziału M-G ZOSP RP w Gryfowie Śląskim.
Srebrne medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali:
– Marek Kumoś – Prezes OSP Wolbromów, – Szymon Kumoś z OSP
Wolbromów, a brązowe medale: – Mariusz Jagiełło z OSP Krzewie
Wielkie, – Mateusz Złotek z OSP Wolbromów
Odznaki „Strażak Wzorowy” otrzymali: – Paweł Andrzejewski
i Dariusz Kumoś z OSP Wolbromów, – Artur Bocheński z OSP Młyńsko i Sławomir Cichuta z OSP Gryfów Śląski
Wśród odznaczonych był również przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej z partnerskiego miasta Raspeneava (Republika Czeska)
i jednocześnie komendant Zawodowej Straży Pożarnej w tym mieście
Josef Hanzl, syn Josefa, który otrzymał brązowy medal „Za Zasługi dla
Pożarnictwa”.
W dalszej części uroczystości, którą zorganizował Krzysztof Król
– Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Gryfowie Śląskim z pomocą
gryfowskich strażaków, były wykonywane różne pokazy, m.in.: zrzutu wody przez samolot gaśniczy „Dromader”, ratownictwa drogowego
i ratownictwa wysokościowego. Imprezę prowadzili Anna Michalkiewicz
– dyrektor M-GOK w stroju strażaka wspólnie z Krzysztofem Królem.
Tą drogą przekazujemy serdeczne podziękowania organizatorom uroczystości, w tym pani Ani Michalkiewicz i panu Krzysztofowi Królowi,
startującym w zawodach drużynom oraz wykonującym pokazy, sponsorom, a także tym wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tak
ważnej dla strażaków uroczystości.
Stanisław Jóźwiak

Fot. Marek Dral

LISTA SPONSORÓW:
Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Lwówek Śląski – Nadleśniczy
Tadeusz Łozowski, Nadleśnictwo Świeradów – Nadleśniczy Lubomir
Leszczyński, Horpol Stara Iwiczna – Paulina Teodorczuk, przedstawiciel handlowy Tomasz Kasztelan, Arpapol Wrocław – Paweł Sołtysiak
i Arkadiusz Wnęk przedstawiciel handlowy Michał Boheński i Katarzyna Michalska, Rol-Poż Safety Głogów – Ryszard Olejko, Kadimex
– Augustyn Dusiński, Art.-Com Wrocław Nowoczesne Systemy Radiokomunikacyjne – Artur Kluszczyński, DeltaService – Robert Wargenau,
Piekarnia Jerzy Horbacz, Jantur Gryfex – Dominik Korpysa, Trans-Jack - Jacek Rybski, Gradix – Roman Stana, El-Stan – Stanisław Fronc,
Mebel-OL – Krzysztof Olszewski producent mebli na wymiar
WSPÓŁPRACA:
MGOK w Gryfowie – dyrektor Anna Michalkiewicz współorganizator imprezy, Jednostka Poszukiwawczo-Ratownicza BARYT w Złotoryi – komendant st. sierżant Jan Kusek, Zespół Szkół Lubomierz –
dyrektor Joanna Paśko-Sikora, Szkoła Języków Obcych GERMANOS
Lwówek Śląski – dyrektor Elżbieta Drozdowicz, Szkoła podstawowa
w Gryfowie – dyrektor Dariusz Zatoński, Gimnazjum w Gryfowie
– dyrektor Alicja Kownacka, Przedszkole Publiczne w Gryfowie
– dyrektor Małgorzata Krakowska, Komisariat Policji w Gryfowie Śląskim – komendant Wojciech Czafurski
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Rozszerzony katalog spraw
do załatwienia w Delegaturach DUW
w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu
Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak informuje, że od 1 kwietnia
2016 roku Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze, Wałbrzychu i w Legnicy obsługują klientów w poszerzonym
zakresie usług. Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego czekają na klientów m.in. w sprawach legalizacji pobytu i zezwoleń na pracę.
Poniżej przedstawiamy wykaz spraw, które można załatwić w Delegaturach:
1. Sprawy dotyczące zezwoleń na pracę oraz zezwoleń pobytowych
cudzoziemców (pobyt czasowy, pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca,
wydania/wymiany kart pobytowych, przedłużenia wizy, przedłużenie
ruchu bezwizowego) oraz zezwoleń na pracę.
2. Sprawy paszportowe.
3. Wydawanie spersonalizowanych dokumentów urzędowych:
- dokumentów paszportowych, – kart pobytowych, – zaproszeń, – zaświadczeń, – polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca, – tymczasowych
polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca, – zezwoleń na pracę.
Godziny pracy Oddziału Paszportowego i Obsługi Klienta w Jeleniej
Górze: pn., wt., cz., pt. od 8:00 do 16:00; śr. od 8:00 do 18:00
Adres Delegatury w Jeleniej Górze:
58-500 Jelenia Góra ul. Piłsudskiego 12; Tel. 75 764 77 11
UWAGA! Karty pobytu będą wydawane w Oddziałach Zamiejscowych
wyłącznie na podstawie wniosków złożonych po 1 kwietnia 2016 roku.
Źródło: strona internetowa Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
we Wrocławiu
Urszula Grodecka

LIST GRATULACYJNY
Pan Zygmunt Bodak

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski składa serdeczne podziękowanie za aktywną i pełną zaangażowania działalność w Gryfowskiej
Kapeli Podwórkowej w latach 1986-2016. Gryfowska Kapela Podwórkowa jest znakomitym ambasadorem naszej Gminy, wysoki poziom
artystyczny uzyskuje aprobatę na naszych festiwalach, konkursach i uroczystościach i doskonale promuje naszą gryfowską „małą ojczyznę”.
W imieniu gryfowskiego samorządu z okazji tego Jubileuszu życzę dalszych pięknych osiągnięć i sukcesów oraz pomyślności w życiu osobistym.

Gryfowska Kapela Podwórkowa
i VIII Rowerowa Parada Retro

29 maja do Jeleniej Góry zjechali się sympatycy starych rowerów z kilku krajów Europy. O godzinie 11:30 z Placu Ratuszowego wyruszyły rowery do mety w Uzdrowisku Cieplice, gdzie witała cyklistów Gryfowska
Kapela Podwórkowa z Gryfowa Śląskiego.

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
ogłasza konkurs pod nazwą
„UKWIECONE MIASTO”

Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Gryfowa
Śląskiego, dbających o estetykę swojego otoczenia i urodę miasta,
w którym mieszkają. Rywalizacja między uczestnikami konkursu
trwać będzie od czerwca do sierpnia. W konkursie wezmą udział
zgłoszone przez mieszkańców balkony i ogródki, a także wybrane
przez komisję konkursową miejsca warte zauważenia i nagrodzenia. Nagrody zostaną przyznane w 4 kategoriach:
1. Najpiękniej ukwiecony balkon lub okno,
2. Najpiękniej ukwiecony ogródek kwiatowy
w zabudowie jednorodzinnej,
3. Najpiękniej ukwiecony ogródek kwiatowy
w zabudowie wielorodzinnej,
4. Najpiękniej ukwiecony ogródek kwiatowy
przy obiektach usługowo-handlowych.
Karty zgłoszenia można odbierać w sekretariacie Urzędu
Gminy i Miasta Gryfów Śląski. Tam też należy składać karty
zgłoszeń w terminie do 30 czerwca 2016 r.
Przewidziane są atrakcyjne nagrody.

OGŁOSZENIE O WYKAZACH

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste,
użytkowanie, najem, dzierżawę w roku 2016 znajdują się na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz na stronie internetowej www.gryfow.pl i www.bip.gryfow.pl na zakładce nieruchomości.
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Był taki zespół...
Kontynuujemy cykl wspomnieniowy o gryfowskich i okolicznych zespołach
muzycznych.
W dawnych czasach w hotelu pod stacją w Gryfowie Śląskim kwitło
życie towarzyskie i kulturalne miasta. Hotelowa restauracja zwykle była
oblegana przez gości. Kierownikiem lokalu w hotelu był wówczas pan
Marian Mandrykowski. Za jego sprawą w restauracji można było posłuchać dobrej muzyki na żywo. W latach 1969-1970 grała tam kapela ze
zdjęcia w składzie: od lewej: Edward Domański – perkusja, Zygmunt
Bodak – pianino, Zosia Ubysz – śpiew, Wojtek Ubysz – kontrabas.
Zygmunt Bodak

Kolejny sukces
naszych leśników

Damian Wroński uczeń klasy I Technikum w zawodzie technik leśnik Zespołu
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im.
Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim jest laureatem II etapu IV Ogólnopolskiego Turnieju
Szkół Eko w kategorii przyrodniczo-leśnej.
Został zakwalifikowany do udziału w Letnim Obozie Naukowym Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi w dniach
2-4 września 2016 r., w Ośrodku Wypoczynkowym „Perła Borów” w Tleniu. Celem
obozu jest zapoznanie z metodyką przeprowadzania badań i analiz pozwalających na opracowanie planu ochrony środowiska oraz stanu
zanieczyszczenia wybranej miejscowości.
Marta Rogólska

EKSPRESOWE
NAPRAWY
PROTEZ
DENTYSTYCZNYCH
Rząsiny 87,
Tel. 794-090-866

OFERTA EDUKACYJNA DLA ABSOLWENTÓW
GIMNAZJÓW NA ROK SZKOLNY 2016/2017

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

I. Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Lwówku Śląskim

Liceum Ogólnokształcące:
▶ klasa humanistyczna (przedmioty rozszerzone:
język polski, język obcy niemiecki luba ngielski,
historia)
▶ klasa politechniczna (przedmioty rozszerzone:
język obcy, matematyka, fizyka)
▶ klasa przyrodnicza (przedmioty rozszerzone:
język obcy, chemia, biologia)
▶ klasa menadżerska (przedmioty rozszerzone:
język obcy, geografia, matematyka)
Technikum kształcące w zawodach:
▶ technik ekonomista
▶ technik handlowiec
▶ technik informatyk
▶ technik obsługi turystycznej
▶ technik hotelarstwa
▶ technik organizacji reklamy
Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodach (kelner, kucharz, cukiernik, piekarz,
sprzedawca, fryzjer)
▶ klasa wielozawodowa
Szkoły Policealne kształcące w zawodzie:
▶ technik bezpieczeństwa i higieny pracy
▶ technik masażysta
▶ opiekun medyczny
▶ technik rachunkowości
▶ technik informatyk
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
www.zsoiz.home.pl

II. Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Gryfowie Śląskim

Liceum ogólnokształcące
▶ klasa humanistyczno-językowa (przedmioty
rozszerzone: język polski, język angielski, język
niemiecki, przedmioty uzupełniające: przyroda,
historia i społeczeństwo, dziennikarstwo muzyczne),
Technikum kształcące w zawodach:
▶ technik hotelarstwa
▶ technik informatyk
▶ technik leśnik
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
kształcąca w zawodach:
▶ klasa wielozawodowa kształcąca w zawodach:
(fryzjer, kucharz, operator obrabiarek skrawających, elektryk, stolarz, wędliniarz, murarz-tynkarz, piekarz, cukiernik, mechanik pojazdów
samochodowych, sprzedawca, dekarz, tapicer)
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych:
▶ klasa na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej – 2 lata
▶ klasa dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych – 3 lata
www.zsoiz.gryfow.pl

III. Zespół Szkół Ekonomiczno
-Technicznych w Rakowicach Wielkich

Liceum ogólnokształcące:
▶ klasy mundurowe (przedmioty rozszerzone:
język obcy, geografia/biologia, chemia/historia)
▶ klasa psychologiczno-coachingowa (przedmioty rozszerzone: język obcy, język polski, biologia, chemia)
Technikum kształcące w zawodach:
▶ technik informatyk
▶ technik żywienia i usług gastronomicznych
▶ technik architektury krajobrazu
▶ technik hotelarstwa
▶ technik ekonomista
▶ technik pojazdów samochodowych
▶ technik logistyk
▶ technik mechanizacji rolnictwa
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
kształcąca w zawodach:
▶ mechanik pojazdów samochodowych,
▶ betoniarz – zbrojarz
▶ wielozawodowa kształcąca w zawodach: (sprzedawca fryzjer, cukiernik, cieśla, murarz, kucharz,
piekarz, stolarz, ślusarz, rzeźnik-wędliniarz,
lakiernik, blacharz, elektryk, rolnik, mechanik,
elektromechanika, monter instalacji i urządzeń
sanitarnych)
www.zsetrakowice.pl
Więcej na stronie www.powiatlwowecki.pl w zakładce oferta edukacyjna.
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Historia szkoły spisana
– sekretarz zarządu gryfowskiego klubu sportowego „Gryf ”, – założyciel i pierwszy prezes Towarzystwa Miłośników Gryfowa i wiele innych.
Od czterech kadencji jest radnym Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
a od 10 lat jej przewodniczącym. Robert Skrzypek jest także autorem
wielu wystaw fotograficznych, a także autorem książek o Gryfowie Śląskim: „Gryfów na dawnej pocztówce”, „Gryf Gryfów Śląski czyli 60 lat
Klubu Sportowego Gryf ” oraz współautorem monografii Gryfów Śląski
w latach 1945- 2008.

Właśnie ukazała się kolejna książka Roberta Skrzypka „Szkoła
Podstawowa w Gryfowie Śląskim 1960-2015”. Autor promował ją na
spotkaniu w gryfowskiej Bibliotece Publicznej, która jest wydawcą tego
historycznego tytułu. Przy pełnej sali Robert Skrzypek ujawniał ciekawe
kulisy powstawania wydawnictwa oraz przedstawił prezentację multimedialną, złożoną ze zdjęć dotyczących wydarzeń szkolnych od 1960 r.
Jego słowa były wielokrotnie przerywane brawami, komentarzami, wiele
osób uroniło łezkę. Wśród uczestników spotkania była obecna pierwsza
dyrektorka szkoły Zofia Leśniowska, obecny dyrektor Dariusz Zatoński
oraz licznie przybyła kadra pedagogiczna. Jeszcze długo po zakończeniu
spotkania Robert Skrzypek podpisywał swoją książkę, a kolejka chętnych
do jej nabycia wydawała się nie mieć końca. Po spotkaniu natknęłam się
na jednym z profili na FB na wpis: dziękuję za wzruszenie. My również
dziękujemy.
Marzena Wojciechowska
O autorze:
Robert Skrzypek jest rodowitym gryfowianinem, z zawodu ratownikiem
medycznym, a z pasji regionalistą i kolekcjonerem pamiątek związanych
z gminą Gryfów Śląski oraz miłośnikiem szeroko pojętej historii.
Jest aktywnym działaczem społecznym i to na wielu frontach. Piastował takie funkcje społeczne jak: – wiceprezes Klubu Honorowych Dawców Krwi,

Nocni Stróże Prawa w Gryfowie
W dniach 13-15 maja w Gryfowie Śląskim,
miało miejsce rozpoczęcie sezonu motocyklowego Klubu Stróżów Prawa „Blue Knigths
Poland I”, który zrzesza członków na całym
świecie. Tradycyjnie w pierwszym dniu zlotu
odbyła się huczna impreza dla wszystkich zaproszonych gości.
W sobotę spod hotelu „Stacja nad Kwisą”
ulicami Gryfowa, ruszyła parada 40 motocykli, która w asyście policjantów z KPP Lwówka
Śląskiego dotarła do rynku, gdzie motocykliści zostali powitani przez burmistrza Gryfowa
Olgierda Poniźnika. W ramach rozpoczęcia
sezonu „Blue Knights Poland I” na gryfowskim rynku, przyjęto nowych członków klubu,
miało również miejsce ogłoszenie oficjalnych
zaręczyn naszego współtowarzysza Artura
i jego przyszłej małżonki Matyldy. Następnie
uczestnicy zlotu udali się do Zamku Czocha
oraz miejscowości Lubomierz, gdzie zwiedzali
muzeum „Samych Swoich”.
W godzinach wieczornych na terenie hotelu
„Stacja nad Kwisą”, odbyła się aukcja charytatywna, z której dochód został przeznaczony na
podopiecznego Klubu – Kubę Łukasiewicza.
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Kuba w wyniku wypadku komunikacyjnego
od wielu lat zmaga się z powrotem do zdrowia.
Dzięki sponsorom firmie „ AC STAG”, szkole
nauki jazdy „Wolski&Gliga” oraz firmie „Supral”, jak również wszystkim uczestnikom zlotu na rehabilitację Kuby udało się zebrać 7.000
złotych.
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Pragniemy podziękować panu burmistrzowi Olgierdowi Poniźnikowi za okazaną pomoc
w przygotowaniu zlotu oraz wszystkim mieszkańcom Gryfowa Śląskiego za serdeczne i gościnne przyjęcie. Mamy nadzieję, że będziemy
częstszymi gośćmi tej miejscowości. Jeszcze raz
Wielkie Dzięki
Wojciech Lewandowski

Dzień Dziecka w Wieży

Festyn w Krzewiu Wielkim

Podczas Dnia Dziecka w Wieży dopisała zarówno pogoda, jak i frekwencja. Dla licznej grupy milusińskich organizatorzy przygotowali
mnóstwo atrakcji. Był klaun Rufi Rafi ze swoim show, zorganizowano
loterię fantową, gry i zabawy dla dzieci oraz konkurencje sportowe. Część
gastronomiczna z pierogami, bigosem, ciastami i grillem również była
dopięta na ostatni guzik. Pod koniec imprezy lekko pokropił deszcz, ale
nikomu nie zepsuło to humoru. W kroplach deszczu dzieci z radością
rozbijały piniaty z cukierkami, a dorośli schronili się pod namiotem. Przy
okazji świetnej zabawy sołectwo zbierało również pieniądze na doposażenie placu zabaw. Łączny dochód w wysokości 3.041,50 zł zostanie przeznaczony na zakup stołu i ławek na plac.
Dziękujemy Sponsorom Dnia Dziecka w Wieży: Jelena – Plast Jelenia
Góra, Dr. Schumacher Lubań, Justyna i Sławomir Wesołowscy, Małgorzata i Józef Jabkowscy, Barbara i Jerzy Pasiakowie, Bożena Burak,
Jerzy Guzy, Agroturystyka Izerski Poranek Wieża 2, Artur Hryniewicz.
Wszyscy Ci, którzy zechcieli pomóc w przygotowaniach i obsłudze imprezy: Ewa Kostecka, Irena Włodarek, Bożena Burak, Ewa Czabanowicz, Joanna i Tomasz Krawczykowie, Jerzy Guzy, Marcin Jabkowski,
Maciej Jabkowski, Małgorzata Jabkowska, Justyna Wesołowska,
Katarzyna Pasiak, Anna Pasiak, Danuta Krawczyk, Joanna Łozińska.
Podziękowania Radzie Sołeckiej w składzie: Kamil Sobociński, Aneta
Subocz, Stanisław Krawczyk, Jarosław Mielniczyn.
Oraz OSP Proszówka, Sołectwu Proszówka na czele z sołtysem Janem
Augustem, LGD Partnerstwo Izerskie, M-GOK w Gryfowie Śląskim,
Lesławowi Hawrylewiczowi za bezpłatne udostępnienie placu.
Wszystkim Paniom za upieczenie przepysznych ciast do kawiarenki.
Sołtys Wieży Barbara Pasiak

21 maja w Krzewiu Wielkim odbył się Festyn Rodzinny z potrójnej
okazji: Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca. Na przybyłych mieszkańców czekało wiele gier i zabaw oraz konkurs plastyczny. Startowały
w nich zarówno dzieci, jak i dorośli. Na wszystkich uczestników czekał słodki poczęstunek przygotowany przez panie z KGW. Dziękuje
pani Marcie Wilas za ufundowanie słodyczy. Atrakcją festynu były zabawy z animacjami przeprowadzone przez animatorki z M-GOK Annę
Marcinkowską i Magdalenę Antonowicz. Serdecznie dziękuję za pomoc
wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie imprezy. Dziękuję
dyrektor M-GOK Annie Michalkiewicz i panu Mariuszowi Swastkowi
za przeprowadzenie zabaw, a burmistrzowi Olgierdowi Poniźnikowi za
przekazanie nagród dla dzieci. Zapraszamy już za rok!
Sołtys Krzewia Wielkiego Anna Wieliczko

Święto Rodziny

Sołtys i Rada Sołecka Młyńska zapraszają na IX coroczne Święto Rodziny w Młyńsku 2 lipca 2016 r. o godz. 15.00.
W programie wiele ciekawych atrakcji dla dzieci młodzieży i dorosłych. Imprezy towarzyszące, loteria, zamek dmuchany, bufet.
CZERWIEC 2016 KURIER GRYFOWSKI
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Językowe zmagania pełne sukcesów

W SP w Gryfowie
Przyjaciele przyrody
To bardzo ważne, aby od najmłodszych lat rozwijać zainteresowania
u dzieci i stwarzać możliwości do ich rozwoju.

„Bądźmy przyjaciółmi przyrody” – tak brzmiało hasło Regionalnego
Konkursu Przyrodniczo-Krajoznawczego organizowanego przez LOP
oddział w Jeleniej Górze, w którym Szkoła Podstawowa w Gryfowie Śląskim uczestniczy co roku, a w tym roku wzięła udział po raz XII.
Trudny, pracochłonny, ale niezwykle ciekawy konkurs wiedzy przyrodniczej dla najmłodszych odbył się w marcu, aż w 39 szkołach naszego
regionu i obejmował 4 etapy. Wzięło w nim udział ponad dziewięćset
uczniów z klas 2 i 3, z dużych i małych szkół, między innymi Jeleniej
Góry, Karpacza, Kowar, Kamiennej Góry, Bolesławca, Zgorzelca, Bogatyni, Lwówka, Świeradowa Zdroju …, Gryfowa Śląskiego.
Po eliminacjach szkolnych 4 wspaniałych młodych przyrodników,
bacznych obserwatorów i miłośników najbliższego środowiska (Jagoda Reszko – 2c, Franciszek Matusewicz – 2c, Miłosz Listwan – 3b
i Jakub Firek – 2c), reprezentowało naszą szkołę w etapie rejonowym,
którego organizatorem była 8 kwietnia br. Szkoła Podstawowa w Gryfowie Śląskim. Dziękujemy Dyrekcji szkoły, Radzie Rodziców, p. Agnieszce Muszce za pomoc i środki na organizację w/w konkursu oraz paniom
A. Zwierzańskiej, B. Byczko, A. Puchalskiej za jego przygotowanie
i przeprowadzenie. Panu Jarosławowi Woźnemu, ratownikowi medycznemu za zorganizowanie warsztatów pierwszej pomocy.
Zwyciężczynią etapu rejonowego została Jagoda Reszko, ucz. klasy 2c
z SP w Gryfowie Śląskim, która 22 kwietnia br. wzięła udział w dwóch
ostatnich etapach konkursu w Szkole Podstawowej w Pieńsku, gdzie wraz
z 23 najlepszymi, rozwiązywała testy przyrodnicze. Po etapie ustnym
23 kwietnia w szkole w Piechowicach, Jagoda Reszko pokonała wszystkich uczestników, a tym samym zdobyła I miejsce w XII Regionalnym
Konkursie Przyrodniczo-Krajoznawczym. W nagrodę wraz z opiekunem
p. A. Puchalską wzięła udział w dwudniowej wycieczce po Ziemi Łużyckiej. Gratulujemy.

Mistrzyni języka angielskiego – Milena Hawryluk,
miejsce I (kategoria klas IV-VI)
29 kwietnia we Wleniu odbył się IV Powiatowy Konkurs „Językowi Geniusze”. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas trzecich:
Emilia Wyszogrodzka, klasa 3b i Michał Gajczyk, klasa 3a, oraz
uczniowie klas szóstych Milena Hawryluk, klasa 6b i Jędrzej Szczepański, klasa 6a. Mistrzynią powiatu w kategorii klas IV-VI oraz geniuszem
języka angielskiego została Milena Hawryluk, która zajęła I miejsce zarówno w części pisemnej, jaki i części ustnej tego konkursu. Wicemistrzynią powiatu w kategorii klas I-III z języka angielskiego została Emilia Wyszogrodzka, która zajęła II miejsce.

Wicemistrzyni języka angielskiego – Emilia Wyszogrodzka
(kategoria klas I-III)

***

6 maja miał miejsce Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii
„Herbatka u Królowej”, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 8
w Jeleniej Górze. Trzyosobowa drużyna w składzie: Julia Brodzińska, Ignacy
Kręgielczyk oraz Kacper Rzeszut (uczniowie klasy 6b) zajęła III miejsce, rywalizując ze SP 8, SP 11, SP 6 z Jeleniej Góry, oraz ze SP z Łomnicy.

Wyróżnieni w Kangurze Matematycznym

17 marca uczniowie Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny 2016.
Wzorem lat ubiegłych do zmagań z zadaniami matematycznymi przystąpiło 15 uczestników z klas III-VI. Długo i niecierpliwie, bo aż do
10 maja, oczekiwaliśmy na wyniki. Ku naszej radości, spośród 10 uczniów
z powiatu lwóweckiego, którzy otrzymali wyróżnienie, znalazło się czworo ze Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim: Piotr Szurmiej IV a,
Jakub Sikorski V a, Adrian Aleksandrowicz V b oraz Milena Hawryluk z klasy VI b. Gratulujemy uczniom oraz ich nauczycielom: Teresie
Polesiak, Marioli Kotowicz i Marcie Reimann
Szkolny Koordynator Konkursu Teresa Polesiak
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III miejsce – Konkurs drużynowy – Kacper Rzeszut, Ignacy Kregielczyk,
Julia Brodzińska.

Wszystkim uczniom reprezentującym naszą szkołę serdecznie dziękuję za poświęcony czas i trud włożony w przygotowania do konkursów,
a zwycięzcom jeszcze raz gorąco gratuluję.
Opiekun konkursów, M.F.

Osiągnięcia artystyczne dzieci
ze Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim

Dzień Dziecka

W Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „W trosce o nasze bezpieczeństwo’’ na etapie powiatu I miejsce – Mikołaj Wolar z kl.5.
Laureatami Plastycznego Konkursu Regionalnego „Spotkanie
z twórczością H. Sienkiewicza” zostali: w kategorii klas młodszych:
II miejsce – Ada Polak z kl.1 Wyróżniona – Oliwia Krawczyk z kl.1
w kategorii klas starszych: I miejsce – Justyna Żuk kl.4, II miejsce
– Janek Nitka kl.4, III miejsce – Igor Kosk z kl. 5, Wyróżniony
– Władysław Pukacki z kl. 4
Kolejny raz młodzi artyści udowodnili, że na wiele ich stać. Gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym życząc dalszych sukcesów. Opiekunem
nagrodzonych była niżej podpisana.
Beata Wolar

W SP w Uboczu
Mali czytelnicy biblioteki szkolnej i publicznej
Jak co roku w naszej szkole uczniowie I klasy byli pasowani na czytelnika biblioteki szkolnej. Przedstawienie dla nich przygotowały uczennice
z klasy V należące do aktywu bibliotecznego. Pierwszaki odgadywały
zagadki dotyczące czytelnictwa. Wspólnie z bibliotekarką udekorowały
planszę upamiętniającą Pasowanie na czytelnika. Po tych zajęciach dyrektor szkoły Anna Pląskowska dokonała uroczystego pasowania, a młodzi czytelnicy otrzymali dyplom i upominki. Po pasowaniu wszyscy mogli już jako pełnoprawni czytelnicy wypożyczyć książki.
12 maja uczniowie klasy pierwszej zostali pasowani także na czytelników filii Biblioteki Publicznej w Uboczu. Na pamiątkę wszyscy otrzymali
korony, dyplomy i dla osłody lizaki. Duże oklaski otrzymał Bartek, który
jako pierwszy wypożyczył książkę. Dziękujemy pani Joannie Czerwiec
za zaproszenie.

1 czerwca odbył się w naszej placówce szkolny Dzień Dziecka. Jak
przystało na ten radosny dzień, nie było zajęć lekcyjnych lecz różne zabawy, konkursy i rozgrywki sportowe. Po powitaniu dzieci i przybyłych
rodziców oraz złożeniu życzeń przez dyrektor Annę Pląskowską odbył się
szkolny konkurs czytelniczy „Jaka To Lektura?”
W ramach działań związanych z przystąpieniem naszej szkoły do
rządowego programu „Książki naszych marzeń” uczniowie uczestniczyli
w szkolnym konkursie czytelniczym dla klas IV-VI. (...)
Bardzo ważnym momentem było oficjalne otwarcie placu zabaw dla
dzieci przez burmistrza Olgierda Poniźnika i sołtys Emilię Szymutko.
Uczniowie podziękowali wierszami wszystkim osobom zaangażowanym,
a szczególne podziękowania otrzymał pan Zygmunt Boszko, który od początku do końca sumiennie pracował.
Głównym punktem obchodów Dnia Dziecka była akcja profilaktyczna
pod hasłem „Decyzja należy do Ciebie”. Starsi czytali młodszym utwory dotyczące zdrowia. Uczniowie klas IV-VI odgrywali scenki dramowe
tematycznie związane z profilaktyką i zdrowym trybem życia. W grupach 3-4 osobowych wykonali prace plastyczne, które zostały ocenione
przez komisję. Pierwsze miejsce zajęli uczniowie: Mateusz Bigaj – kl.VI,
Marceli Chomontowski – kl.V, Jakub Koćmirowski – kl.IV. Ich praca dotyczyła szkodliwości zażywania narkotyków i dopalaczy. Nagrody
dla uczestników konkursów zakupione zostały z funduszy otrzymanych
od M-GOPS w Gryfowie Śląskim. Serdecznie dziękujemy. Odbył się
również konkurs pt. „Dobre maniery zna każdy maluch”. Nadrzędnym
celem konkursu była nauka skutecznego funkcjonowania w społeczeństwie poprzez znajomość i wykorzystywanie dobrych manier w różnych
sytuacjach (...)
Ogromne podziękowania składamy panu burmistrzowi Olgierdowi
Poniźnikowi za niespodzianki dla dzieci, panu Edwardowi Ciupie za
słodycze, rodzicom za upieczenie dla dzieci ciasta, Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Ubocze za kiełbaski, Radzie Rodziców za napoje i lody oraz
Paniom Bogusławie Łopąg, Ewie Majchrowskiej, Iwonie Karaczun za
poświęcenie swojego czasu i pieczenie dla dzieci kiełbasek na grillu.
Oprac: Alicja Celejowska, Monika Maciejko, Alicja Kuźniarz,
Maria Swatkowska, Danuta Sieradzka.
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W Gimnazjum

Mistrzynie Dolnego Śląska!

Prozdrowotny MasterChef
w Gimnazjum w Gryfowie Śląskim
20 maja w Gimnazjum w Gryfowie Śląskim podsumowaliśmy realizowany w szkole program edukacyjny „Zdrowie na talerzu” poświęcony
propagowaniu zasad zdrowego odżywiania wśród młodzieży szkolnej.
Impreza miała charakter pojedynku kulinarnego pomiędzy drużynami uczniów i nauczycieli. Zespoły przygotowywały posiłki niezbędne
w zdrowej diecie młodego człowieka - pełnowartościowe śniadania
i drugie śniadania. Tworzenie, opis i degustację potraw urozmaicały prezentacje multimedialne poświęcone zasadom właściwego odżywiania
w okresie młodzieńczym oraz skutkom nieprzestrzegania tych zasad.
Przygotowali je uczniowie klasy II b – Michał Guzy, Andrzej Pacholski
i Jakub Rogólski, którzy realizowali w ten sposób swój projekt edukacyjny
z biologii. Uczniowie sporządzili także dostosowany do wieku jadłospis
zawierający przepisy na pełnowartościowe posiłki. Wyświetlono również
film poświęcony problemowi anoreksji. W skład jury oceniającego jakość
potraw weszli zaproszeni przedstawiciele gryfowskich restauracji Obora
oraz Coffe Sreet. Projekt łączył dobrą zabawę z ważnymi celami edukacyjnymi.

Olbrzymi sukces osiągnęły uczennice z gryfowskiego gimnazjum
w finale dolnośląskim piłki nożnej, który odbył się w Lubinie. Nasze
dziewczęta jako mistrzynie strefy jeleniogórskiej musiały zmierzyć się
z mistrzami poszczególnych stref: wrocławskiej (Gimnazjum ze Środy
Śląskiej), wałbrzyskiej (Gimnazjum z Ząbkowic), legnickiej (Gimnazjum z Głogowa).
W półfinale zmierzyliśmy się z Ząbkowicami i niestety do przerwy
przegrywamy 0-1. Kilka ciepłych słów w przerwie i kończymy zwycięstwem 3-1 po 3 bramkach Oliwii Ferensowicz.
Finał jest nasz...
W drugim półfinale Środa Śląska pokonała Głogów 4-0. Finał...
Zaczynamy od mocnego uderzenia i w 3min. prowadzimy 1-0 (gol
Oliwii Ferensowicz). Kontrolujemy grę, mamy słupki, poprzeczki i sytuacje sam na sam, ale jak mówi stare powiedzenie, że niewykorzystane sytuacje mszczą się i w ostatniej akcji I połowy po rykoszecie tracimy gola.
Druga połowa to prawdziwa walka, dziewczyny walczyły z upałem,
swoimi słabościami i kontuzjami... i opłaciło się bo minutę do końca po
akcji Oliwii Ferensowicz (która w tym momencie grała już z kontuzją
mięśnia 3-głowego łydki i stłuczoną stopą), Emilia Choińska strzela gola
pod poprzeczkę na 2-1.

MISTRZYNIE DOLNEGO ŚLĄSKA
Skład drużyny: Nikola Piwońska, Natalia Chorążyczewska, Ada
Jankowiak, Emilia Choińska, Aleksandra Korgul, Oliwia Ferensowicz, Katarzyna Cielicka, Natalia Jaworska, Kamila Urdas.
Trener Krzysztof Gajewski

Zdolne plastyczki w Gimnazjum

W maju w bibliotece szkolnej zostały otwarte trzy wystawy prac
plastycznych: Wiktorii Moskalik, wspólna Magdaleny Wojtczak
i Kornelii Kądzioły (fot. po lewej) oraz Magdaleny Ślusarz.
Wiktoria zaprezentowała rysunki wykonane różnorodną techniką.
Inspiracje czerpie z książek i Internetu. Najczęściej prace wykonuje ołówkiem, lecz zdarzają się jej też malowane kredkami i farbami. Niezwykłym
wsparciem do tworzenia są dla uczennicy najbliżsi, którzy popierają ją
w tym, co robi.
Dla Magdaleny i Kornelii inspiracją do tworzenia prac jest otaczający
świat i wszystko to, co w nim zawarte, od kubka do napojów po ludzkie postaci. Prace wykonują farbami, kredkami, ołówkiem i przy pomocy
tabletu graficznego.
Magda zaprezentowała prace oraz całokształt swoich osiągnięć w dziedzinie plastyki, uwieczniony na dyplomach. Rysunki wykonane zostały
różnorodną techniką, na wysokim poziomie artystycznym.
Więcej zdjęć na profilu FB i stronie internetowej Gimnazjum w Gryfowie.
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Nowe władze w OSP

21 maja w gryfowskiej remizie Ochotniczej Straży Pożarnej odbył
się Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Gryfowie Śląskim. W zjeździe
uczestniczyło 15 delegatów ze wszystkich OSP w naszej gminie, przedstawiciele do Zarządu Oddziału i ustępujący członkowie władz. Gośćmi
zjazdu byli: Henryk Leśków – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. dolnośląskiego i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego w Lwówku Śląskim, Burmistrz naszej Gminy
– Olgierd Poniźnik oraz przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w
Raspenavie – Josef Hanzl – Prezes OSP, Jaromir Hanzl - Naczelnik OSP
i jednocześnie Wicestarosta Raspenavy oraz Josef Hanzl – Komendant
Zawodowej Straży Pożarnej w Raspenavie. Podczas zjazdu podsumowano pięcioletnią kadencję zarządu i komisji rewizyjnej oraz wyznaczono
zadania na kolejne pięć lat. Wybrano też nowe władze oraz komisję rewizyjną: Skład prezydium Zarządu: Prezes – Tadeusz Jagiełło, Wiceprezesi – Krzysztof Król i Jan Kubiszyn Komendant Gminny Związku OSP
RP – Jacek Mazur, Sekretarz – Stanisław Jóźwiak, Skarbnik – Leszek
Wróblewski, Członek – Zbigniew Jakubowski, Członkowie zarządu:
Ryszard Karaczun, Marek Kumoś i Tomasz Piszczałka.
Komisja Rewizyjna Oddziału: przewodniczący: Leszek Mizgier, sekretarz – Mariusz Kownacki, członek – Damian Koman.
Wybrano też delegatów na zjazd powiatowy Związku oraz przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP we Lwówku Śląskim.
Stanisław Jóźwiak

Wystawa Marceliny
9 maja w bibliotece szkolnej ZSOiZ w Gryfowie Śląskim zostały zaprezentowane prace Marceliny Ryczkowskiej, uczennicy II klasy liceum
ogólnokształcącego o profilu dziennikarstwo muzyczne. Marcelina ma
wiele pasji, ale na tę chwilę najlepiej radzi sobie z rysunkiem. Tworzy
głównie portrety ołówkiem, choć ostatnio postanowiła użyć także kolorów. Jak sama mówi „z każdym moim małym dziełem nabieram coraz
większego doświadczenia i zauważam błędy, które później staram się eliminować”. Pracuje tylko w nocy. W świetle dziennym wprowadza jedynie
drobne ulepszenia. Rysuje, gdy ma wenę, nigdy z nudów lub przymusu.
Gdy natchnienie się kończy, robi sobie długą przerwę. Ostatnia trwała aż
3 lata. Portrety prezentowane na aktualnej wystawie pochodzą głównie
z 2015 i 2016 roku.
Agata Pender

III turniej z okazji Dnia Dziecka

4 czerwca odbył się już III turniej organizowany przez Akademię Piłkarską Gryfów Śląski pod patronatem przewodniczącego rady powiatu
pana Daniela Koko. W turnieju wzięło udział 8 drużyn: AP Zgorzelec,
Czarni Lwówek Śl., Piast Zawidów, Talent Bolesławiec, COMT Bolesławiec, Olsza Olszyna i gospodarz, który wystawił dwie drużyny. W całym
turnieju rozegrano 20 spotkań, padło mnóstwo bramek, było wiele emocji
i tłumy na trybunach.
Miło nam poinformować, iż drużyna Akademii Piłkarskiej z Gryfowa
zajęła II miejsce, minimalnie ulegając drużynie COMT-u Bolesławiec.
Na najniższym stopniu podium stanęła AP Zgorzelec. Warto podkreślić,
iż każdy uczestnik otrzymał tradycyjnie już medale, każda drużyna puchar, a najlepsi zawodnicy statuetki. Serdeczne podziękowania za pomoc
w organizacji turnieju firmom: Zakład piekarniczo-cukierniczy „KRASUCKI”, sklep spożywczy „SAWCZAK” – składa zarząd akademii, rodzice i dzieci. Dziękujemy.
Krzysztof Gajewski

Skrzaty UKS mają Puchar Deichmanna!
Turniej Deichmanna 2016 Jelenia Góra w kategorii skrzatów zakończony. 4 czerwca nasi najmłodsi piłkarze Szkółki piłkarskiej
UKS GRYFÓW ŚLĄSKI rozegrali trzy mecze z bardzo wymagającymi przeciwnikami:Portugalią, Hiszpanią i Argentyną (7-4) – to był nasz
jedyny przegrany mecz w tym turnieju. Wygrana UKS GRYFÓW ŚLĄSKI (URUGWAJ) w tych rozgrywkach niech będzie znakiem i przykładem dla naszej reprezentacji narodowej podczas EURO 2016 we Francji! W sumie wspaniała piłkarska przygoda i zabawa, w trzech rundach
(3 soboty) nasze skrzaty rozegrały 9 meczów, z tego 6 wygranych, 2 remisy
i 1 przegrana. Brawa, brawa, brawa! Skrzaty wystąpiły w składzie: Szymon Koszak, Milan Leszczyński, Oskar Szymaszek, Szymon Subocz,
Patrycja Subocz, Mateusz Karaczun, Szymon Wiedro, Alan Zub,
Piotr Jezioro. W sumie strzeliliśmy 49 goli; Szymon Wiedro – 36 goli,
Mateusz Karaczun – 13 goli. Podziękowania dla zawodników, trenerów
(panów: Cichonia, Wiedro i Karaczuna) i rodziców naszych dzielnych
skrzatów!
Zarząd klubu UKS GRYFÓW ŚLĄSKI
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Podziel się z nami swoją pasją
Dziergadła z duszą

Pani Anna Szymonowicz przyjechała do
Gryfowa z krainy Wielkich Jezior Mazurskich,
konkretnie zaś ze stolicy polskiego żeglarstwa
czyli Giżycka. Patrząc na mapę Polski, to jeden
z najbardziej odległych od Gryfowa punktów,
jednak jak mówi pani Ania, żadna odległość nie
jest ważna, gdy w grę wchodzi miłość, a tą, odnalazła właśnie w naszym mieście.
Przygodę w szydełkiem zaczęła wcześnie,
bo już w szkole podstawowej. Lubiła robótki
ręczne bardzo, ale nagle porzuciła je dla innych,
pasjonujących zajęć. Szydełko leżało w kącie
bardzo długo, aż przypomniała sobie o nim
dwa lata temu. Powrotowi szydełka sprzyjał
czas drugiej ciąży, spokój i wyczekiwanie maleństwa. Zaczęła tworzyć pierwsze zabawki,
głównie zwierzątka, które nazywa dziergadłami. Są one podobne do amigurumi, japońskich
szydełkowych, wypychanych stworków. Jednak
amigurumi są malutkie, często nawet miniaturowe i niepraktyczne, a zwierzątka pani Ani
osiągają całkiem spore rozmiary i są jak najbardziej użytkowe.
Uwielbia je córeczka Martynka, uczennica gryfowskiej podstawówki oraz synek Igor,
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który choć malutki, bo półtoraroczny, docenia
talent mamy. W przeciwieństwie do amigurumi, dziergadłami pani Ani można się z powodzeniem bawić. Martynka codziennie zabiera
jakieś zwierzątko do szkoły, śpi z kotkiem, dla
którego mama musiała zrobić oczywiście specjalną kołderkę i poduszeczkę.
Dziergadła powstają z różnorodnych włóczek lub kordonka. Następnie są wypychane
watoliną lub silikonową kulką. Często powstają
z włóczek z odzysku, np. ze sprutych sweterków, wtedy jeszcze łatwiej się je robi, bo wełna
się lepiej układa.
Ostatnio powstało wiele breloczków,
minionków, koników, kotków, na zamówienie
rodziny, znajomych, przyjaciół, oraz kocyk dla
synka koleżanki.
Breloczek to jeden dzień pracy oczywiście
z przerwami, na większe rzeczy trzeba poświęcić około tygodnia. Jednak pani Ania pomimo, że dwójka małych dzieci jest absorbująca,
uwielbia szydełkować, bo jest to dla niej właśnie
sposób na wyciszenie, chwilę relaksu. Czasami
mąż zadaje jej pytanie, czy ją to nie denerwuje,
takie dzierganie, odpowiada, że wręcz przeciwnie, to ją uspokaja.
Dziergadła są wciągające. Czasami pracuję
z takim poświęceniem i zapałem, że złamię szydełko – mówi pani Ania.
Życzymy jej powodzenia w rozwijaniu pasji
i połamania jeszcze niejednego szydełka.
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Zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gryf ” z Gryfowa Śląskiego to firma o wieloletnim doświadczeniu w administrowaniu i zarządzaniu nieruchomościami. Spółdzielnia „Gryf ” działa na
rynku nieruchomości już od 1995 roku.
Dysponuje fachową, wykwalifikowaną kadrą pracowników, mającą duże doświadczenie
w branży oraz w kontaktach i współdziałaniu z mieszkańcami. Zespół
pracowników kierowany jest przez osobę o wieloletniej praktyce w zarządzaniu nieruchomościami – inżyniera budownictwa; absolwenta
Politechniki Poznańskiej i studiów podyplomowych na Uniwersytecie
Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie; licencja zarządcy nieruchomości nr 3637; bogate doświadczenie w dziedzinie mieszkalnictwa, gospodarki mieszkaniowej i komunalnej nabyte dzięki pracy w jednostkach administracji samorządowej, zakładzie budżetowym, spółdzielni
mieszkaniowej oraz wspólnotach mieszkaniowych.
Wykwalifikowana i wykształcona kadra finansowo-k sięgowa jest
gwarantem solidnego, zgodnego z prawem rozliczenia nieruchomości
i właścicieli nieruchomości. Profesjonalne zarządzanie wspólnotami
mieszkaniowymi obejmuje m.in. nadzór nad pracami remontowymi,
przeglądy budowlane oraz utrzymanie wszystkich obiektów na nieruchomości w pełnej sprawności technicznej. Spółdzielnia dysponuje
specjalistyczną, fachową obsługą prawną. Wszystkie te cechy predysponują Nas do złożenia oferty na zarządzanie nieruchomością, której
jesteście Państwo właścicielami.

Szukacie
Państwo
profesjonalnego
zarządcy?
Jesteście zainteresowani współpracą z nami?
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Gryf” w Gryfowie Śląskim ul. Kolejowa 64, lub pod nr telefonu 75 78-13-440 lub 75 78-13-411;
e-mail: sm.gryf@wp.pl
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Pamięć o Sybirakach

Sandra poleca
Książka na czerwiec:
Sprawa Niny Frank
„Cały cud życia polega na tym, że wszystko,
co ważne, zdarza się w najmniej oczekiwanym
momencie. Dlatego trzeba cenić teraźniejszość,
a z przeszłości wyciągać mądre wnioski.”

Młodzież Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim uczestniczyła
w konkursach wojewódzkich o tematyce sybirackiej, na których zdobyła
wysokie oceny. Celem VI Dolnośląskiego Konkursu Dziennikarskiego
„Współczesny Dolny Śląsk”, było zainteresowanie uczniów szkół dolnośląskich przeszłością i współczesnością Dolnego Śląska. W kategorii
szkół podstawowych, spośród 43 nadesłanych prac, II miejsce przyznano Wiktorii Benuszak – uczennicy klasy 6 a SP w Gryfowie za wywiad
na temat losów sybiraków podczas II wojny światowej.
Organizatorem IX Wojewódzkiego Konkursu „Losy Polaków na
wschodzie w latach 1939-1956” był Dolnośląski Kurator Oświaty
i Zarząd Oddziału Związku Sybiraków we Wrocławiu. Na konkurs
wpłynęło 19 prac w kategorii szkół podstawowych. I miejsce i tytuł laureata otrzymał za swoją prace plastyczną Mikołaj Wolar uczeń klasy 5 a SP
w Gryfowie, prawnuk sybiraczki Zofii Wolar. Mikołaj zainteresował się
losami przodków i korzystał z materiałów źródłowych.
Wyróżnienie i tytuł finalisty otrzymała Justyna Żuk uczennica klasy 4 b.
Gratuluję uczestnikom zdobycia premiowanych miejsc i znajomości
tematyki sybirackiej. Za udział i przygotowanie młodzieży dziękuję pani
Ewie Kasprzak opiekunowi konkursów i życzę dalszych sukcesów.
Prezes Związku Sybiraków Koła w Gryfowie Elwira Urbańska

Dzień Białego Bociana
Na wspaniałą przygodę z białym bocianem biblioteka w Rząsinach zaprosiła dzieci z oddziału przedszkolnego, kl. I, II i III SP. Informacje o białym bohaterze dnia zostały przedstawione każdej grupie. Dzieci otrzymały
opaski z bocianami, żabkami oraz kukułkami. Następnie rozdzielono role
i zaczęły się zmagania, w których duże i małe bociany klekotały dopominając
się pożywienia i picia, żabki zaś kąpały się w zimnej wodzie, a kukułki starym zwyczaje głośno kukając podrzucały swoje jajeczka do bocianich gniazd.
Co jakiś czas wszystkie dzieci przybiegały, aby skorzystać z mokrego co nieco
czyli napoju oraz pożywić się ciasteczkami, by mieć siłę do konkursów które
ich czekały. Po wspólnych zdjęciach zmęczone ale zadowolone bociany i kukułki odleciały do domu, a żabki podążyły za nimi. Myślę, że wszyscy za rok
powrócą do swoich gniazdek.
Jadwiga Miłan

Czy jest ktoś, kto nie słyszał o Katarzynie Bondzie? Nie sądzę. Nawet jeśli nie gustujecie w kryminałach, jestem przekonana, że nazwisko królowej
polskiego kryminału chociaż obiło Wam się o uszy.
Autorka wprowadziła do rodzimej literatury postać
profilera, którego dotychczas spotykaliśmy jedynie
w zagranicznych powieściach.
Zdecydowałam się na poznanie twórczości Katarzyny Bondy, od jej
literackiego debiutu. Jeszcze przez rozpoczęciem lektury, miałam wysokie wymagania wobec tej książki. W końcu tytuł „królowej polskiego
kryminału” zobowiązuje i byłam niezwykle ciekawa, czy jest to zasłużone
miano, czy jedynie sprytny zabieg PR-owski i muszę stwierdzić, że Bonda, reprezentuje naprawdę wysoki poziom i skoro tak wyglądał jej debiut,
to z przyjemnością zapoznam się z jej późniejszymi dziełami.
„Sprawa Niny Frank” to pierwszy tom serii o psychologu śledczym
Hubercie Meyerze. Akcja powieści toczy się w małej, przygranicznej
miejscowości – Mielnik nad Bugiem, gdzie swój dworek posiada Nina
Frank – jedna z najpopularniejszych polskich aktorek, grająca w uwielbianym przez widzów serialu telewizyjnym. Kiedy celebrytka zostaje odnaleziona martwa, przełożony Meyera wysyła go do miasteczka, by pomógł
w odnalezieniu mordercy. Mężczyzna po czterdziestce, z licznymi sukcesami i rozwijającą się karierą, jednak ze zrujnowanym życiem osobistym,
na podstawie śladów z miejsca zbrodni oraz informacji na temat ofiary
wykonuje portret psychologiczny sprawcy. Podczas śledztwa wychodzi
na jaw wiele kontrowersyjnych szczegółów dotyczących życia Niny, które zdecydowanie różniło się od egzystencji granej przez nią zakonnicy.
Z biegiem czasu okazuje się, że coraz więcej osób życzyło ofierze śmierci, jednak kto był na tyle zdesperowany, by posunąć się do tak okrutnej
zbrodni? Przekonajcie się sami.
Bardzo podoba mi się konstrukcja powieści. Poznajemy historię, z kilku punktów widzenia, co daje nam pełny obraz sytuacji, jednocześnie nie
zdradzając sprawcy. Autorka ma niezwykle lekkie pióro, a cała historia
naprawdę wciąga. Po takiej lekturze zaczęłam rozumieć tę wszechobecną
fascynację Bondą, choć znalazł się aspekt, który nie przypadł mi do gustu, a mianowicie zakończenie: według mnie, zabieg zastosowany przez
autorkę był zupełnie niepotrzebny i osobiście nie przepadam za takim
rozwiązaniem, choć jestem ciekawa, jak przy tak skonstruowanym finale,
zostanie zbudowana kolejna część tj. „Tylko martwi nie kłamią”.
Mimo tego gorąco polecam książkę, bo „Sprawa Niny Frank” to niezwykle wciągający kryminał, wprowadzający do polskiej literatury nową
jakość i sama z pewnością sięgnę po kolejne części tej serii.
http://ksiazkoholiczka94.blogspot.com/
Od redakcji:
Książkę można wypożyczyć w gryfowskiej bibliotece. Zapraszamy.
...wsparcie domowego budżetu

POŻYCZKI GOTÓWKOWE
Ekspresowa gotówka
W domu klienta
Pożyczki od 500 zł
Dogodne spłaty rat
Akceptujemy różne formy dochodu

ZATRUDNIMY DORADCÓW

tel. 797 603 000

www.benefitia.pl

Przykład reprezentatywny na dzień 11/03/2016: całkowita kwota pożyczki: 1.000 zł, okres kredytowania: 28 tygodni, oprocentowanie roczne: 10% , opłata przygotowawcza: 50,00 zł, prowizja
za udzielenie pożyczki 256,00 zł, rata pożyczki: 51,44 zł, kwota odsetek: 50,00 zł, RRSO (rzeczywista roczna stopa oprocentowania): 303,78 %, całkowita kwota do zapłaty: 1.440,30 zł.
Spłata kredytu jest zabezpieczona ubezpieczeniem TUZ TUW, którego koszt wynosi 95 zł.
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Awans do okręgówki na 70-lecie Gryfa!
W ostatnim artykule, dotyczącym walki o awans
między Gryfem, Stellą a Sudetami, jeszcze nie wiedzieliśmy, kto w końcowym rozrachunku zajmie
miejsca premiowane awansem do klasy okręgowej – od tego czasu wygraliśmy u siebie z Olszyną
4-0, z Chmieleniem 6-0, w Zawidowie 4-0 z Piastem, i na koniec u siebie z Żarkami Średnimi 3-0.
Dzisiaj już wszystko jest jasne. OZPN w Jeleniej
Górze potwierdził naszemu zarządowi, że z 2 grupy
jeleniogórskiej klasy A do okręgówki wchodzą dwie
drużyny – czyli Sudety Giebułtów oraz Gryf Gryfów
Śląski. Mamy tyle samo punktów, ile Giebułtów, ale
w bilansie bezpośrednich starć jesteśmy o zaledwie
bramkę do tyłu.
Skąd taka dziwna sytuacja, że razem z Giebułtowem wchodzimy do wyższej ligi? Nasi rywale zyskali bogatego szefa klubu, który pościągał piłkarzy
z wyższych lig i efekt jest od razu widoczny, ale skupmy się na podsumowaniu roku Gryfa. Nasz klub wygrał 20 meczów, zremisował 2 i przegrał 4, zdobywając przy tym 62 punkty w 26 meczach. Strzelił aż
95 bramek, a stracił 21. Najwyższa wygrana to 14:1
u nas latem z Radostowem, a największa porażka to
1:5 w Giebułtowie wiosną. W ubiegłe wakacje Gryf
spadł z okręgówki, ale podziałało to tylko motywująco na gryfowian, którzy zapowiedzieli jak najszybszy powrót na „swoje miejsce” w klasie „O”. Mimo
kilku wpadek, „żółto-niebiescy”, niczym walec
rozjeżdżali kolejne drużyny, zwłaszcza na gryfowskim stadionie nie dawali rywalom szans na jakiekolwiek punkty. Naszymi gwarantami bramek byli
dwaj snajperzy: Serhii Taran – w 24 meczach zdobył
26 goli i zanotował 11 asyst (Ukrainiec, sprowadzony latem, w ramach wymiany za Mateusza Baszaka,
z Olimpii Kowary – Taran grał w przeszłości w Stali
Dniprodzerzhynsk, która występuje w ukraińskiej
ekstraklasie), oraz Kamil Zaparty, rodem z Olszyny, sprowadzony zimą z Apisu Jędrzychowice.
W 11 wiosennych meczach strzelił 19 goli i asystował
8 razy. Poza nimi, w awansie do okręgówki na 70-lecie klubu, uczestniczyli: bramkarze: Robert Opolski
i Andrzej Szczepański; obrońcy: Arkadiusz Rewers,
Robert Rodziewicz (trener), Tomasz Traube, Tomasz
Dąbrowa, Mateusz Bryniak, Dawid Celencewicz,
Tomasz Herdzik, Krystian Maryszczak, Oskar Józiak; pomocnicy: Tomasz Ptaszkowski, Grzegorz
Romanowski, Krzysztof Marzec (kapitan), Adrian
Schonung, Radosław Kałuski, Adrian Roskowiński, Ryszard Serdeczny, Marek Wiedro, (Mateusz
Tyszkowski tylko jesienią). Co warte podkreślenia
– w ciągu sezonu w seniorach grało łącznie aż 9 juniorów: Szczepański, Dąbrowa, Herdzik, Józiak,
Ptaszkowski, Romanowski, SchÖnung, Kałuski
i Wiedro. Apropos juniorów, to w nadchodzącym
sezonie po raz pierwszy od lat, oprócz seniorów,
w okręgówkach będą grali również juniorzy młodsi
oraz juniorzy starsi – ci drudzy niedawno awansowali do klasy „O” – w swoim przedziale wiekowym
rzecz jasna. Sezon 2015/2016 na stałe zapisze się na
kartach historii gryfowskiego sportu nie tylko ze
względu na świetne wyniki sportowe. Stadion Miejski im. Noela Wolnego wreszcie doczekał się pierwszych prac remontowych – wymieniono kabiny dla
zawodników rezerwowych, wstawiono nowe bramki
oraz za nimi zamontowano piłkochwyty; użyźniono
również murawę. Wyrazy podziękowania kierujemy
w pierwszej kolejności do zarządu Gryfa, który codziennie sprawuje pieczę nad wszystkim, co się dzieje

w klubie i wokół niego, wykonując tytaniczną pracę.
Dziękujemy kibicom, którzy nas wspierają w czasie
każdego meczu, są z nami na dobre i złe, no i zawsze
wypełniają trybuny gryfowskiego stadionu, kibicują
nam w całej Polsce, a nawet za oceanem. Szczególne
słowa podziękowania dla gryfowskiego magistratu,
który w tym roku był dla nas wyjątkowo szczodry, ale
przez to możemy funkcjonować, rozwijać się i szkolić młodzież oraz świętować awans do okręgówki,
połączony z obchodami 70-lecia klubu. Dziękujemy
wszystkim sponsorom, których lista znajduje się na
naszej oficjalnej stronie internetowej. Jakie plany na
lato i wakacje? Z początkiem lipca wracamy do tre-

ningów. Na pewno czeka nas kilka ciekawych transferów, w celu pewniejszego utrzymania w okręgówce,
ale o tym innym razem. Teraz najważniejsza sprawa.
W dniach 13-15 sierpnia bieżącego roku odbędą się
obchody jubileuszu 70-lecia Gryfa. Szczegóły podamy wkrótce na naszej stronie gryfgryfow.futbolowo.
pl oraz na naszym fanpage’u na facebook’u, a jeśli
będzie możliwość – to również na łamach Kuriera.
Już teraz zapraszamy na te uroczystości wszystkich
mieszkańców Gryfowa i okolic, a zwłaszcza ludzi
związanych z Gryfem od 1946 roku do dzisiaj.
Z piłkarskim pozdrowieniem
Paweł Zatoński

Turniej w Uboczu

3 maja odbył się turniej o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Gryfów Śl., w którym zwyciężyła
drużyna Zrywu Ubocze. 2 miejsce zajęła Firma Pastuch-Trans, 3 miejsce juniorzy z Ubocza, 4 miejsce
juniorzy z Biedrzychowic, 5 miejsce Zbylutów. W meczu derbowym padł remis 2-2. Konkurs rzutów
karnych wygrał bramkarz ze Zbylutowa. Walka była zacięta na boisku, które przypominało orne pole.
Szczególne podziękowania dla prezesa Mariana Baszaka za przygotowanie boiska, radnego Arkadiusza Cichonia za przybycie i sędziego Marka Baszaka, który przeprowadził owe zawody. Zjawiło się wielu
piłkarzy i kibiców, dla których piłka nożna na wsi nie jest obojętna i widzieliby chętnie drużynę Zrywu
Ubocze w rozgrywkach klasy B.
Marek Baszak
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