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Gryfowska fotografia w niemieckiej galerii

8 maja w Carl-Lohse-Galerie w Bischofswerdzie odbył się wernisaż wystawy fotografii gryfowianina Pawła Rubaja. Wystawa była przedsięwzięciem zaplanowanym w rocznym planie współpracy
pomiędzy zaprzyjaźnionymi miastami. Gospodarze wykonali piękny ukłon w kierunku naszej gminy,
ponieważ na miejsce w ich prestiżowej galerii czeka się ok. 3 lat.
W wernisażu uczestniczyło wielu gości z Gryfowa, m.in. przedstawiciele władz miasta: sekretarz
Jerzy Andrzejczak oraz skarbnik Anna Jankowska. Na wystawie zostało zaprezentowanych 100 prac,
ukazujących różnorakie, utrzymane w mrocznym klimacie kompozycje geometryczne i strukturalne.
Ekspozycja zatytułowana „Dzika fotografika” czyli Wilde Foto-Graphik zainteresowała gości, czego
wyrazem były pytania, licznie zadawane twórcy. Wcześniej Paweł, mimo iż nie używa języka niemiecWspółpraca:
kiego zaprezentował zgromadzonym siebie i swoją twórczość w tym właśnie języku, co goście doAgnieszka Szymańska, Paweł Rubaj (foto).
cenili brawami. Część zdjęć prezentowanych w niemieckiej galerii można było obejrzeć na wystawie
Adres: Biblioteka Publiczna, ul. Kolejowa 33a,
pod tym samym tytułem zorganizowanej przez Bibliotekę Publiczną i Stowarzyszenie Awantura w gry59-620 Gryfów Śląski, tel. 78-13-387,
fowskim ratuszu w ubiegłym roku.
email: biblioteka.gryfow@gmail.com
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Za treść ogłoszeń i reklam redakcja nie po- pierwszego miejsca w granic”. Twórczość i talenty wyko- Z tej okazji w kościele Św. Jadwigi
nosi odpowiedzialności oraz zastrzega sobie organizowanym przez nawców są dla większości uczestni- o godz.10.30 odbyła się uroczyprawo skracania i przeredagowywania treści Stowarzyszenie Zakwi- ków powodem zaprezentowania się sta Msza Święta w intencji Ojczyogłoszeń oraz odmowę publikacji. Redakcja nie sie konkursie „Skarby na profesjonalnej estradzie z nagło- zny. Po jej zakończeniu pod tablicą
śnieniem, światłami, przed życzliwą ku czci Kombatantów Ziemi Gryzwraca materiałów niezamówionych i zastrzega Izerów”.
sobie prawo do ich skracania
M. i emocjonalnie reagującą publiczno- fowskiej świecki ceremoniał rozpością. W tym roku zagrały zespoły: częła grupa teatralna „my” z M-GOK
AHC Dreamers, Orchard, Victima, prowadzona przez instruktorkę ElżWarbell - Polska Rain - Czechy, bietę Rybę. Następnie w swoim wyMas Gue Nada, Juke Point Char- stąpieniu Burmistrz Gminy i MiaW ekspresowym tempie 30 dni przebudowano drogę łączącą krajową ly - Niemcy. Przez całe popołudnie sta Gryfów Śląski Olgierd Poniź30 z drogą powiatową 2526, zwaną przez niektórych drogą do szpitala, przy okazji koncertów najmłodsi wi- nik przypomniał wszystkim zebra„Autostradą Słońca”, a ostatnio „Rzepakową” ze względu na usytuowane dzowie mogli korzystać z dmucha- nym historię uchwalenia Konstytucji
wokół niej pola rzepaku.
nej zjeżdżalni , którą bezpłatnie udo- oraz złożył życzenia dla strażaków
Wykonawcą zadania wyłonionym w trakcie przetargu nieograniczonego stępniła firma „Rembud” pana Ma- z okazji zbliżającego święta. Po czębyło Przedsiębiorstwo Budowy i Remontu Dróg Wacława Marcinkiewicza riusza Zaguły. Jednocześnie organi- ści oficjalnej kwiaty złożyły delegaz Lubania, a partnerem gminy w realizacji zadania, Zakłady Mięsne Marek zatorzy dziękują państwu Krystynie cje organizacji kombatanckich, wła& Darek Niebieszczańscy. Uroczystość otwarcia nowej drogi odbyła się i Wojciechowi Jezierskim za bez- dze samorządowe, organizacje spo15 maja. Przecięcia wstęgi tj. w tym wypadku rzepakowego powrósła, do- płatny poczęstunek dla zespołów.
łeczno polityczne, zakłady pracy
konały trzy pary: skarbnik Anna Jankowska wraz Dariuszem Niebiesz2 maja licznie przybyła grupa mło- i młodzież szkolna. Oprawę muzyczną
czańskim, wiceburmistrz Edyta Wilczacka z przewodniczącym Rady Miej- dzieży, bawiła się na dyskotece za bu- uroczystości 3 Maja zapewniła Orkieskiej Robertem Skrzypkiem oraz inspektor nadzoru i jednocześnie pro- dynkiem Miejsko - Gminnego Ośrod- stra Reprezentacyjna Miasta i Gmijektant drogi Krzysztof Sobała wraz z menadżerem firmy wykonawczej ka Kultury. Po raz kolejny zachowanie ny Olszyna pod batutą kapelmistrza
Barbarą Furmaniak. Twórcy drogi otrzymali zabawne prezenty w postaci się bawiących oraz prowadzenie DJ-a Andrzeja Tomasza Drozdowicza.
oleju rzepakowego z pierwszego tłoczenia sponsorowanego przez przed- było na wysokim poziomie, aż żal
Adam Domino
siębiorstwo „Sawczak” oraz miodu rzepakowo-mniszkowego z młyńskiej było kończyć.
pasieki Ryszarda Kostrzewy.
Informując o powstaniu nowej drogi prosimy jednocześnie jej przyszłych
użytkowników, aby zachowali szczególną ostrożność w obszarze szpitala ze
Z okazji Dnia Matki gryfowscy emeryci urządzili, jak co roku uroczyste
względu na pobliskie usytuowanie placu zabaw dla dzieci. Zwracamy się ponadto z prośbą do kierowców o mijanie się na „mijankach”, a nie poboczach, spotkanie. W sali tanecznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury bawiło się
kilkadziesiąt osób. Tradycyjnie nie zabrakło dobrej muzyki i słodkiego poby nie „rozjeździć” ich przedwcześnie.
M. częstunku. Obowiązkowym elementem takich spotkań są również tańce,
Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski dziękuje firmie „Niebieszczańscy” bo jak tu nie tańczyć, gdy muzyka gra? Nasze emerytki mają dobra kondycję, dzięki której wesołe pląsy trwają zwykle do samego końca imprezy.
za współfinansowanie drogi.
Gościem uroczystości był burmistrz Olgierd
Poniźnik, który zawsze chętnie korzysta z możliwości spotkania się i porozmawiania z emerytami.
9 maja nasze miasto odwiedziła 27-osobo- też miejscowy zakład produkcyjny „Jantur”, gdzie W gryfowskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwa grupa radnych i urzędników z zaprzyjaźnio- goście zapoznali się z asortymentem produko- walidów zrzeszonych jest 130 osób. Przewodninej Bischofswerdy. W sali posiedzeń Urzędu go- wanych tam mebli. Uroczystość z okazji 30-le- czącym związku jest Stefan Ferenc.
spodarze gminy zaprezentowali gościom miasto, cia współpracy odbyła się na zamku Czocha. Niejego problemy i historię. Goście zwiedzili Ratusz mieckich gości pożegnano podczas kolacji w ZaM.
oraz kościół parafialny. Następnym punktem pro- grodzie Kołodzieja w Zgorzelcu. Gryfowscy włogramu była wizyta w gryfowskim gimnazjum. W darze wierzą, że ta wizyta jeszcze bardziej zacie- Członkowie Związku Emerytów, Rencistów i Inszkolnej auli, młodzież w języku niemieckim za- śni i pogłębi współpracę pomiędzy naszymi mia- walidów serdecznie dziękują burmistrzowi Olprezentowała dokonania i osiągnięcia szkoły. Go- stami. Współpracę, która będzie przynosić obu- gierdowi Poniźnikowi za udzielone wsparcie fiście pochwalili młodzież za bardzo dobrą znajo- stronne korzyści.
nansowe.
mość tego języka. Delegacja radnych odwiedziła

Majowe świętowanie

Expresowa Rzepakowa

Emeryci się bawią

Wizyta radnych z Bischofswerdy
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Święto Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
8 maja w sali widowiskowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury zorganizowano powiatowe obchody Światowego Dnia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w roku jubileuszowym PCK
(90-lecie istnienia PCK).
W roli konferansjera wystąpił
Marek Łukasik - zastępca dyrektora
ZSET w Rakowicach Wielkich. Jako
pierwszy, głos zabrał Prezes Zarządu Rejonowego PCK Jan Paraniak,
a następnie zaproszonych gości powitał gospodarz uroczystości Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
Olgierd Poniźnik. Po krótkich wystąpieniach gości, zarząd PCK wręczył podziękowania osobom i instytucjom wspierającym działalność
czerwonokrzyską. Z Gryfowa wyróżnienia otrzymali: Stanisław Sawczak
(Supermarket w Gryfowie Śl.), Tadeusz Matusewicz (Budowa Maszyn S.J. W Gryfowie Śl.), Jan i Elżbieta Korpysowie („Jantur-Gryfex”
Gryfów Śl.), Bożena i Zygmunt Krasuccy, Stanisław Paszkowski, Barbara i Jacek Sroka, Jerzy Horbacz
(Piekarnie Gryfów Śl.)
Wyróżnienia
dla
opiekunów szkolnych kół PCK z gminy Gryfów otrzymali: SP Gryfów Śl.: dyrektor Dariusz Zatoń-

ski i Teresa Polesiak, SP Ubocze: dyrektor Anna Pląskowska
i Alicja Kuźniarz, ZSOiZ Gryfów Śl.:
dyrektor Jan Okulowski, Małgorzata Szczepańska i Elżbieta Świercz.
W krótkiej części artystycznej wystąpili uczniowie SP w Gryfowie,
SP w Uboczu, oraz zespół folklorystyczny „Gryfowianie” działający przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury
w Gryfowie Śl. Na
zakończenie
uroczystości
burmistrz
zaprosił
wszystkich
na skromny poczęstunek.
Równolegle do uroczystości
obchodów,
przed Supermarketem państwa Sawczaków
odbywał
się pobór

krwi połączony z pokazem udzielania pierwszej pomocy przez grupę ratowniczą PCK przy ZR PCK
we Lwówku Śl., zbiórka uliczna do
puszek PCK na rzecz osób najbardziej potrzebujących, którą prowadzili uczniowie klasy II p gryfowskiego liceum oraz loteria fantowa,
w której każdy los wygrywał. Jako
pierwsi krew oddali Przewodniczą-

Mali gryfowscy pisarze

26 maja w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie promocyjne książki „Mali
gryfowscy pisarze - kolorowanki”. Pierwsze wydawnictwo M-GOK jest pokłosiem rocznej pracy dzieci z sekcji literackiej działającej pod egidą
ośrodka. Instruktorem sekcji jest znana gryfowska poetka i pisarka Elżbieta Śnieżkowska-Bielak, która we wstępie do książeczki pisze m.in.:

Wyobraźnia dziecka jest ogromna i nieograniczona. Mały człowiek, żyjąc w otaczającym go świecie, postrzega ten świat, jako wielką przygodę. Towarzyszy mu w tym poczucie piękna, sprawiedliwości i dobra. Jeżeli umiejętnie połączy się ten
emocjonalny ogląd rzeczywistości i fantazji z talentem literackim, można znaleźć bezcenne skarby
umiejętności i zdolności wśród bardzo młodych,

cy Rady Miejskiej Robert Skrzypek oraz Prezes Przedsiębiorstwa
Handlowego „Sawczak” Stanisław
Sawczak. Łącznie oddano 14 litrów
i 400 ml krwi w ciągu 5 godzin.
W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy panu Henrykowi Kiwakowi oraz wszystkim osobom, które bezinteresownie pomogły w organizacji obchodów 90-le-

wchodzących dopiero w świat ludzi. Uświadomienie dziecku jego talentu, a przynajmniej „rozdmuchanie” jego iskierki może być zarzewiem do zrodzenia się pasji, która w dorosłym życiu dziecka
zadecyduje czasem o jego przyszłości.
Mali pisarze wykazali się nie tylko uzdolnieniami literackimi, ale również plastycznymi. Książeczka została wzbogacona ilustracjami ich autorstwa
przeznaczonymi do kolorowania.
Spotkanie promocyjne odbyło się w kameralnej
atmosferze, jaką organizatorom udało się wyczarować w sali tanecznej. Debiutujący literaci profesjonalnie przedstawiali swoje utwory
przy nieznacznej tylko pomocy pani Elżbiety.
Niestety podczas tego przemiłego spotkania pojawił się jeden poważny zgrzyt. Była to
żałośnie niska frekwencja na widowni.
- Wysłaliśmy kilkadziesiąt zaproszeń, nasi
pracownicy osobiście zachęcali do przyjścia
w poszczególnych klasach SP, zostały wydrukowane plakaty. Bardzo mi przykro, że
tak się stało przede wszystkim ze względu na
dzieci, dla których było to wielkie wydarzenie
- mówi dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka
Kultury Anna Domino.
Obecny na spotkaniu burmistrz również
nie krył zaskoczenia - ogromnie dziwi mnie
nieobecność przedstawicieli oświaty na tej
sali. Wydarzenie to dotyczy wszakże dzieci
uczęszczających do naszej SP. Takie niecodzienne działania nauczyciele powinni wspierać, choćby swoją obecnością.
Marzena Wojciechowska
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W Gryfowie powiało Hiszpanią
Don Kichote to postać niejednoznaczna, wielowymiarowa. Nad tą złożonością warto się pochylić,
bo przecież pierwiastek DK tak naprawdę nosi w sobie każdy z nas.

To i owo o pracy
Rady Miejskiej
XXIX Sesja Rady Miejskiej, tym razem nadzwyczajna miała miejsce 12 maja. Radni zebrali się
w związku z koniecznością ponownego podjęcia
uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Ubocze w Gminie Gryfów
Śląski” oraz podjęcia uchwały dotyczącej dokonania zmian w budżecie.
D.W.

Fot. Agnieszka Szymańska

22 maja o godz. 17.00 w gryfowskim ratuszu odbył się wernisaż wystawy „Motywy Don Kichota
w ekslibrisie” zorganizowanej przez Bibliotekę Publiczną i ZSOiZ w Gryfowie Śląskim.
Ze względu na tematykę wystawy organizatorzy od początku wprowadzili gości w hiszpański nastrój.
Wernisaż rozpoczął się ognistym pasodoble (fot. powyżej) - hiszpańskim tańcem symbolizującym
walkę torreadora z bykiem na arenie, zwanym bezkrwawą corridą. W tańcu, który zachwycił publiczność zaprezentowała się para taneczna klasy A z klubu tańca „Ametyst” w Lubaniu: Aneta Horomańska i Kamil Kowal. Trenerem pary jest Mirosław Mleczek, a mistrzowie przyjechali do Gryfowa dzięki uprzejmości dyrektora MDK w Lubaniu Kazimierza Kiljana. Akcenty hiszpańskie pojawiały
się podczas wernisażu wielokrotnie. Można było np. wysłuchać nastrojowej ballady o Don Kichocie
i obejrzeć szaloną scenkę satyryczną przygotowaną przez teatr Patrius działający przy gryfowskim
M-GOPS. O realiach średniowiecznej Hiszpanii i błędnych rycerzach ciekawie opowiedział zebranym
autor wystawianej kolekcji Józef Tadeusz Czosnyka.
Wystawę „Motywy Don Kichota w ekslibrisie” można oglądać w godzinach pracy gryfowskiego Urzędu.

Największy kolekcjoner w Polsce
Józef Tadeusz Czosnyka - posiada kolekcję ponad 50.000 ekslibrisów grafików polskich i obcych
(m.in. z Czech, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Niemiec, Rosji, Rumunii, Słowacji i Ukrainy), którą gromadzi od 1974 roku, tj. od 35 lat.
W okresie od 1974 do 2009 r. urządził 449 wystaw ekslibrisów w tym 51 wystaw ekslibrisów
wykonanych dla Jana Pawła II, 14 wystaw znaków z motywami Don Kichota i innymi tematami
i motywami (muzycznymi, chopinowskimi, sienkiewiczowskimi, mickiewiczowskimi, rejmontowskimi, górskimi, kobiecymi, aktami kobiecymi, harcerskimi, zamkowymi, pałacowymi i dworskimi, kolejowymi i innymi)
Wystawy te urządzone zostały w 166 miejscowościach kraju i świata (m.in. Aktobe w Kazachstanie, Rzymie, Wilnie). Wśród tych 166 miejscowości - 19 to wsie, m.in. Bukowina Tatrzańska, Niedzica, Nagłowice, Oblęgorek, Nieborów, Liw, Gołotczyzna, Drozdowo, Dębno i Łęg Tarnowski.
W samym Gryfowie Śląskim urządzone zostały łącznie 4 wystawy - Sienkiewiczowska, motywy teatralne, motywy Wyspiańskiego oraz obecnie motywy Don Kichote.
Napisał kilkaset artykułów i notatek prasowych na tematy ekslibrisologiczne. W 2001 roku napisał książkę „Ekslibrisy Jana Pawła II”, której wydawcą był Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu Jana
Pawła II w Rzymie.
M.

PODZIĘKOWANIA
Składam serdeczne podziękowania pani Dyrektor Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim - Helenie Okulowskiej za wykonanie konstrukcji
stalowej stolika szachowego oraz pani Annie Miłosek- szefowej Firmy Kamieniarskiej za wykonanie blatu z szachownicą do stolika, na gryfowskim Rynku, który będzie służył miłośnikom gry
w szachy i warcaby na wolnym powietrzu.
Albert Kwass
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J.T. Czosnyka składa autografy na katalogu wystawy.

Gryfów Śląski, 15 kwietnia
Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim zatrzymali 33-letniego mieszkańca tej miejscowości, który uszkodził stojący
na parkingu samochód osobowy marki Volvo.
Mężczyzna wybił w pojeździe przednią i lewą
boczną szybę, powodując straty w wysokości
300 zł. Mężczyzna był nietrzeźwy miał 2 promile
alkoholu we krwi.
Gryfów Śląski, 25 kwietnia
Funkcjonariusze KP w Gryfowie Śląskim zatrzymali 50-letniego mężczyznę, który kierował
po drodze publicznej samochodem marki Volkswagen Jetta będąc w stanie nietrzeźwości. Wynik badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wyniósł 2,88 promila. Mężczyznę
zatrzymano w policyjnym areszcie.
Gryfów Śląski, 7 maja
Funkcjonariusze KP Gryfów Śląski zatrzymali 17-letnią mieszkankę powiatu lwóweckiego.
Kobieta poszukiwana była przez KPP w Lubaniu
w celu ustalenie miejsca jej pobytu. Po zatrzymaniu została doprowadzona do miejsca zamieszkania, gdzie przekazano ją pod opiekę prawnych
opiekunów.
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Urodzony 4 czerwca

W rozpoczętym w poprzednim numerze Kuriera Gryfowskiego cyklu poświęconym 20-leciu przemian prezentujemy
rozmowę z jedynym mieszkańcem miasta i gminy Gryfów Śląski, który przyszedł na świat w niezwykle istotnym momencie dla powojennej historii naszego kraju, w dniu wyborów 4 czerwca 1989 roku, które otworzyły proces przemian ustrojowych zwanych polską transformacją, a przede wszystkim przyczyniły się do upadku komunizmu w Europie Środkowo- Wschodniej.
Piotr Jaszewski, bo to on jest bohaterem niniejszego wywiadu, mieszka w Uboczu. W kwietniu bieżącego roku został absolwentem Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim.
Piotrze, jak zareagowałeś na
informację, że jesteś jedyną osobą
w gminie i mieście Gryfów Śląski,
urodzoną 4 czerwca 1989 roku?
Wiadomość, że jest się jedyną
osobą w naszej gminie, urodzoną
w tak ważnym dla Polaków dniu jest
niesamowita. To duża satysfakcja
i nie ukrywam, że i powód do dumy.
Jako jedyny mogę powiedzieć, że
urodziłem się w czasie, w którym
każdy mógł po raz pierwszy swobodnie pójść do lokalu wyborczego
i zagłosować na swoich kandydatów
do Sejmu i Senatu.
Wiadomo, że wynik tych głosowań miał znaczący wpływ na
to, jak będzie wyglądać Polska po
1989 roku. Dzięki mojej dacie urodzenia miałem również przyjemność uczestniczenia w spotkaniu
z panią poseł do Parlamentu Europejskiego- Lidią Deringer de Odenberg. Fajnie poczuć się wyjątkowym
(śmiech).
Powróćmy raz jeszcze do daty
4 czerwca 1989 roku. Jakie jest
według ciebie znaczenie wyborów
czerwcowych dla powojennej historii Polski?
Myślę, że znaczenie tych wyborów polegało przede wszystkim
na tym, że Polska stała się krajem,
w którym opozycja antykomunistyczna uzyskała realny wpływ na
sprawowanie władzy. Od tego momentu rozpoczął się w naszym kraju okres przemian politycznych, gospodarczych i społecznych, tak wyczekiwanych przez Polaków.
Rocznice 20-lecia polskiej drogi do wolności, to szczególny moment podjęcia dyskusji o znaczeniu dla Polaków historii szczególnie tej najnowszej. Dlaczego Twoim zdaniem młodzi ludzie, twoi rówieśnicy nie interesują się przeszłością swojego narodu i kraju?
Młodzież w dzisiejszych czasach żyje przede wszystkim dniem
dzisiejszym. To co działo się 50 czy
nawet 20 lat temu jest dla młodych
ludzi wiedzą do opanowania, niemal tak odległą w czasie, jak choćby
I wojna światowa. Interesują się tylko tym co tu i teraz. Sądzę również,
że wiedza historyczna to także kwestia wychowania, tego o czym mówi
się o przeszłości, przede wszystkim
w domu rodzinnym.
Jak wcześniej stwierdziłeś,
konsekwencją wyborów sprzed 20

lat były przemiany polityczne w naszym
kraju. W związku z tym, my
Polacy mogliśmy rozpocząć
trudną drogę
do uczenia się
mechanizmów
demokracji.
Jak dwudziestolatek rozumie sens tego
ustroju ?
Dla mnie demokracja,
to
sposób, w którym poprzez głosowanie w wyborach, mogę
mieć wpływ na
to, kto w moim imieniu będzie zajmował się sprawami zwykłych obywateli.
Demokracja to także głos społeczeństwa, który powinien być przez rządzących zawsze słyszalny. Powinien,
choć nie zawsze jest…
Dlaczego Twoim zdaniem młodzi Polacy nie są dzisiaj aktywni
politycznie?
Młodzi ludzie niechętnie uczestniczą w działalności społecznej, ponieważ wychodzą z założenia, że
o wszystko zadbają starsi. Myślę, że
Gryfów tutaj nie odstaje od reszty
kraju. Wyraźnie można zauważyć, że
aktywność wykazują przede wszystkim ludzie w średnim wieku. Po
prostu zmieniły się realia. Młodzież
uważa, że ma na to jeszcze czas.
Jesteś zadowolony z aktualnego rozwoju gryfowskiej gminy?
Oczywiście mógłbym w tym
miejscu przedstawić listę problemów i spraw ukazujących „ciemną
stronę” naszej gminy, ale nie należę
do tych narzekających. Zdaję sobie
sprawę z faktu, że zmiany na lepsze
wymagają czasu, a przede wszystkim środków finansowych. Gołym
okiem widać, że w Gryfowie Śląskim i w naszych wioskach sporo
się dzieje. Trwają remonty, które poprawiają, z roku na rok, wizerunek
gminy. Nie jest źle, a mam nadzieję,
że będzie jeszcze lepiej.
Przed nami zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego.
Jak z Twojej perspektywy wygląda postrzeganie integracji europejskiej? Co zawdzięczamy „Unii”?
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Gdy Polska 5 lat temu weszła
do UE, to najważniejszą moim zdaniem wówczas sprawą było otwarcie dla nas rynków pracy w tzw.
„starej Unii”. Wielu z tego skorzystało Wzrost poziomu życia w Polsce stał się też możliwy dzięki dotacjom unijnym. Dzięki temu mogli
rozpocząć swoją działalność młodzi przedsiębiorcy, którym Unia pomogła na starcie do własnego biznesu. Członkostwo w Unii, to przede
wszystkim, z mojego punktu widzenia, możliwość swobodnego przemieszczania się na obszarze prawie
całej Wspólnoty.
Piotrze, jesteś aktualnie w trakcie
zdawania egzaminów maturalnych.
To dobry moment, aby postawić sobie pytanie o sens kształcenia.
Cztery lata temu zdecydowałem
się zdobyć zawód informatyka w
Zespole Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych im. Jana Pawła II w
Gryfowie Śląskim. Osiągnąłem ten
cel i bardzo się z tego cieszę Jestem
przekonany, że w tej szkole zdobyłem zawód z przyszłością, dzięki czemu z pracy zawodowej będę
czerpać satysfakcję, także finansową oraz jak najwięcej przyjemności.
Na koniec naszej rozmowy,
podziel się z naszymi czytelnikami swoimi planami edukacyjnymi
i zawodowym.
Aktualnie moja uwaga jest zaprzątnięta maturą. A co później?
Oczywiście studia informatyczne
i przyszła „kariera” zawodowa. Nie
wykluczam, że będzie ona związa-

na z dalszym życiem na terenie naszej gminy. Fajnie by było, gdyby
młodzi ludzie po studiach nie musieliby stąd wyjeżdżać do wielkich
miast. Mam nadzieję, że w przyszłości znajdę tu pracę. W końcu skoro wszystko tak szybko się zmienia,
może i sytuacja młodych ludzi, szukających w Gryfowie zajęcia zmieni się i Wrocław przestanie być dla
nich jedyną alternatywą.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Mieczysław Gnach

TANIE WCZASY
NAD MORZEM
w 3-osobowych domkach
kempingowych nad polskim morzem w miejscowości Pobierowo.
Domki znajdują
się na terenie
ogrodzonym, położonym
w sosnowym lesie,
250 m od morza.

Ceny do 350 zł za
14 dni od osoby.
Kontakt: „IZO-TERM” sp. z o.o.
Gryfów Śląski, ul. Rzeczna 19
Tel. (0-75) 78-13-334
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Zmiany w zasiłkach
Przedłużono do 31 października 2009 r.
okres zasiłkowy, na który ustalane jest prawo
do świadczeń rodzinnych oraz zmieniono zasady przyznawania:
- dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
- dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki
w szkole poza miejscem zamieszkania
- dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
Zgodnie z obowiązującym od dnia 2 stycznia
2009 r. art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 18 grudnia 2008 r., Nr 223,
poz. 1456), okres zasiłkowy rozpoczynający się
w dniu 1 września 2008r., na który ustala się prawo do świadczeń rodzinnych, przedłuża się do dnia
31 października 2009r. Zmiana decyzji następuje
z urzędu i nie wymaga zgody strony. Przedłużenie
prawa do zasiłku rodzinnego, przyznanego z odpowiednimi dodatkami do 31 sierpnia 2009 r., obejmuje również prawo do przyznanych dodatków.
Przedłużenie okresu zasiłkowego na podstawie
decyzji zmieniającej nie obejmie dodatków, które w decyzji zmienianej nie zostały przyznane!
Przykładowo: osobie mającej ustalone obecnie do 31 sierpnia 2009 r., prawo do zasiłku rodzinnego i dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, zostanie wydana decyzja zmieniająca, w której prawo do
ww. świadczeń zostanie przedłużone do 31 października 2009 r. Jeśli na dziecko, uczące się
obecnie w gimnazjum, nie przysługuje dodatek
z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza
miejscem zamieszkania - w związku z dojazdem
z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły gdyż uczy się ono
obecnie w gimnazjum i dopiero od września 2009
r. rozpocznie naukę w liceum w innej miejscowości, to warunkiem uzyskania prawa do ww. dodatku od września 2009 r., będzie złożenie w nowym
roku szkolnym( do 10 września 2009r.) wniosku
o ten dodatek wraz z odpowiednim zaświadczeniem ze szkoły.
Osoba mającej ustalone obecnie do 31 sierpnia 2009 r., prawo do zasiłku rodzinnego oraz
dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia
przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje
się siedziba szkoły - gdy dziecko uczy się obecnie w szkole ponadgimnazjalnej, dostanie decyzję warunkową, zobowiązującą do dostarczenia
w terminie do 10 września 2009r., dokumentu
potwierdzającego uczęszczanie dziecka do szkoły w roku szkolnym 2009/2010.
Niespełnienie tych warunków zgodnie z art.162
§ 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego
skutkować będzie uchyleniem decyzji.
Nadmienia się, iż obowiązek poinformowania
płatnika świadczeń o sytuacji niepodjęcia nauki
przez dziecko w szkole ponadgimnazjalnej w roku
szkolnym 2009/2010 należy do osoby pobierającej zasiłek rodzinny. Informacji należy udzielić
osobiście do dnia 10-09-2009r. Osoby, które po-
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biorą za wrzesień i październik 2009r. zasiłek rodzinny z odpowiednimi dodatkami na dziecko, pomimo niekontynuowania przez nie nauki w szkole
ponadgimnazjalnej (lub w szkole wyższej w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności) narażą się na obowiązek nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z ustawowymi odsetkami.
W związku z faktem, iż aktualny okres zasiłkowy, który wyjątkowo trwać będzie 14 miesięcy (tj. od 1 września 2008 r. do 31 października
2009 r.), obejmuje rozpoczęcie dwóch lat szkolnych - 1 września 2008 r. rozpoczął się rok szkolny 2008/2009, a 1 września 2009 r. rozpocznie
się kolejny rok szkolny 2009/2010, w aktualnym
okresie zasiłkowym dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego będzie mógł być wypłacony
dwa razy - pierwszy raz za rok szkolny 2008/2009
(i większość świadczeniobiorców otrzymała już
to świadczenie wraz z zasiłkiem rodzinnym przyznanym za wrzesień 2008 r. lub w późniejszych
miesiącach) oraz drugi raz - w okresie wrzesień –
październik 2009 r. za rok szkolny 2009/2010.
Osobom, którym dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego został już przyznany i wypłacony w ramach decyzji ustalającej prawo do zasiłku rodzinnego do dnia 31 sierpnia 2009 r., świadczenie to będzie z urzędu przyznane i wypłacone ponownie wraz z zasiłkiem rodzinnym w okresie wrzesień – październik 2009 r. na podstawie
zmienianej z urzędu decyzji.
Zmiana ta nie obejmie osób, których dzieci we
wrześniu rozpoczną roczne przygotowania przed-

szkolne! Warunkiem uzyskania prawa do w/w dodatku na rok szkolny 2009/2010 będzie złożenie
do 10 września 2009r. wniosku o ten dodatek.
Jeśli zaś wnioskodawca po raz pierwszy ubiega się o zasiłek rodzinny od stycznia
2009 r. i wcześniej nie został mu przyznany dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, wówczas w/w dodatek zostanie przyznany do 31 października 2009 r. płatny wraz z pierwszą wypłatą
przyznanego zasiłku rodzinnego (na rok szkolny
2008/2009) i drugi raz z tytułu rozpoczęcia roku
szkolnego 2009/2010 (płatny wraz z zasiłkiem
rodzinnym należnym za wrzesień 2009 r.).
Zgodnie z art. 7 oraz art. 18. Ustawy z dnia
6 grudnia 2008r. o zmianie ustawy – Kodeks
pracy oraz niektórych ustaw (Dz. U. 2008 nr 237
poz. 1654).
Od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się
o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się
dziecka (tzw. „BECIKOWE”), jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia
dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że
matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
Szczegółowych informacji udziela Justyna Rusinek,
tel. (0-75) 78-11-348, Ubocze 300, pok. nr 9
UWAGA
Przy składaniu wniosku na fundusz alimentacyjny i świadczenia rodzinne wnioskodawcy są zobowiązani przedłożyć, wraz z wymaganymi dokumentami,:
- kserokopię dowodu osobistego
- kserokopię wyroku alimentacyjnego/rozwodowego

Sponsor zza oceanu

Od lewej: Lila Białecka, Robert Skrzypek, Halina i Noel Wolny, Olgierd Poniźnik.
18 kwietnia do Gryfowa przyjechał ze Stanów Zjednoczonych Noel Wolny – były mieszkaniec Gryfowa i zawodnik klubu sportowego Gryf. Od prawie 20 lat wspiera Klub Sportowy Gryf, funduje co
roku puchar dla najlepszego zawodnika oraz przywozi stamtąd nowe stroje dla całej drużyny. Podczas swojej wizyty pan Noel był na meczu w Mirsku i Gryfowie. Jak mówi burmistrz Olgierd Poniźnik
i przewodniczący Rady Miejskiej Robert Skrzypek – ta współpraca przynosi wymierne owoce, bo nie
jest przypadkowa, ale systematyczna. Była to również okazja, by podziękować sponsorowi za wieloletnią pomoc, która z pewnością nadal będzie trwać.
A.G.
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Zaginiona flota
W dawnych skeczach kabaretowych żartobliwie żądano wybudowania portu pełnomorskiego w Karłowicach. Roztaczano wizje
o tankowcach z tanią ropą płynących po Jeziorze Złotnickim. Jak blisko byliśmy prawdy przekonałem się, gdy zobaczyłem zdjęcia
sprzed siedemdziesięciu lat. Po naszym jeziorze dumnie pływały stateczki spacerowe.
Były trzy jednostki pływające. Pierwsza, największa mogła zabrać 80 osób. Dwie pozostałe - po 50 osób. Rejs zaczynał się od dzisiejszej ulicy Partyzantów, w miejscu gdzie
znajdowała się spalona harcówka. Przy rzece stała szopa, w której zimą dokonywano
drobnych napraw statków. Następnie płynęło
się do Karłowic, dalej do tamy, gdzie obecnie
znajduje się ośrodek wypoczynkowy „Złoty
Sen”, potem do brzegów Złotnik Lubańskich.
Tam przed wojną znajdował się młodzieżowy
ośrodek sportu. Następnie stateczki cumowały u brzegu Złotego Potoku. Po drodze zawijały do plaży w okolicach mostu i z powrotem
płynęły do Gryfowa. Rejs kosztował około

0,50 do 0,70 RM (Reichsmark). Rejsy cieszyły się wielkim powodzeniem, do wejścia na
pokład statków tworzyły się kolejki. Mundury sterników prowadzących łodzie, stylizowane były na marynarskie. Czysta woda i piękne widoki przyciągały pasażerów. Niestety po

Wiosenna Awantura

Uczestnicy warsztatów podczas pleneru w gryfowskim kościele.
Wiosenna Awantura to cykliczna impreza fo- gnicy, Mirska i Wolimierza. Razem piętnastu
tograficzna organizowana przez stowarzyszenie młodych i starszych (ale młodych duchem) paAwantura. W tym roku odbyła się trzecia edy- sjonatów fotografii.
Pierwszy dzień był spotkaniem z fotogracja, która dzięki dofinansowaniu warszawskiego
Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” i Fundacji fią tradycyjną. Wojciech Zawadzki opowiadał o fotografii analogowej, następnie grupa
Wspomagania Wsi okazała się dużym sukcesem.
Do udziału w przedsięwzięciu zaprosiliśmy udała się do jednej z gryfowskich fabryk, aby
czołowych przedstawicieli jeleniogórskiej sce- wykonać zdjęcia. Uczestnicy byli zauroczeni
ny fotograficznej. Pierwszego dnia zajęcia były malowniczością tego miejsca. Po powrocie
prowadzone przez pana Wojciecha Zawadzkie- z pleneru Wojciech Zawadzki pokazał kilka
go z Jeleniogórskiego Centrum Kultury, drugie- swoich prac, następnie poddał ocenie zdjęgo i trzeciego dnia warsztaty odbywały się pod cia wykonane przez grupę w fabryce. Konokiem pana Marka Likszteta z Wyższego Stu- struktywna krytyka uświadomiła młodym fodium Fotografii. Udział wykładowców z wielo- tografom, jakie błędy popełniają przy fotoletnim doświadczeniem zaowocował szybkim grafowaniu. Zajęcia skończyły się o godzizapełnieniem listy uczestników. W warsztatach nie 18:00.
Drugiego
dnia
spotkaliśmy
się
brały udział osoby z Gryfowa, Jeleniej Góry, Le-
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roku 1945 słuch po flocie z Jeziora Złotnickiego zaginął. Jeszcze w latach 70-tych widziano rdzewiejący kadłub statku gdzieś na
brzegu, lecz z dawnej świetności pozostały
tylko piękne fotografie. A szkoda!
Jan Wysopal
w ZSOiZ im. Jana Pawła II, następnie pod
okiem Marka Likszteta grupa udała się na
kolejny plener – tym razem do kościoła pod
wezwaniem św. Jadwigi. Dzięki uprzejmości
proboszcza Krzysztofa Kurzei, fotografowie
wykonali zdjęcia w zabytkowym kościele.
Po powrocie do liceum, grupa zajęła się obróbką cyfrowych fotografii w demonstracyjnej wersji programu Adobe Photoshop CS4.
Uczestnicy pracowali z własnymi fotografiami, często wprowadzając w nich diametralne
zmiany. Pan Marek Liksztet dwoił się i troił, aby pokazać wszystkim jakie możliwości
daje praca z tym programem. Tego samego dnia wieczorem najwytrwalsi udali się na
plener nocny.
Trzeciego dnia zajęcia rozpoczęły się
o godzinie 9:00. Wybraliśmy się do Proszówki, gdzie spędziliśmy około 3 godzin na
terenie starej betoniarni. Było to możliwe,
dzięki uprzejmości firmy Abi-Pol. Po powrocie do biblioteki publicznej odbyło się wręczenie pamiątkowych dyplomów, następnie
pożegnaliśmy uczestników podczas grilla.
Tegoroczna Wiosenna Awantura byłą najbardziej udana ze wszystkich. Spotkanie
młodych fotografów było doskonałą okazją do wzajemnego poznania się, podniesienia swoich umiejętności pracy z aparatem
i aktywnego spędzenia wolnego czasu podczas długiego majowego weekendu. W trakcie warsztatów każdy z uczestników otrzymał zadanie do wykonania. Efekty tej pracy
pojawią się 12 czerwca, na otwarciu wystawy Fotograficzny Elementarz. Wydarzenie to
odbędzie się podczas Kwisonaliów na gryfowskim rynku. Będą mu towarzyszyły pokazy tańca break dance w wykonaniu berlińskiej grupy tanecznej, giełda taniej książki
oraz interaktywna wystawa zdjęć mieszkańców Gryfowa. Będzie to finał projektu Wiosenna Awantura 2009 na który serdecznie
zapraszamy!
Mariusz Dragan
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ZBGKiM informuje

Został ogłoszony konkurs na
wymianę pokrycia dachowego na
budynku nr 10 przy ul. Lubańskiej.
Przypominamy, że w budżecie gminy na 2009 rok została zarezerwowana kwota 120.000 zł na
renowacje dachów w zasobach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych (właściciele mieszkań wykupionych będą partycypować
w kosztach na ogólnych zasadach).
Po rozstrzygnięciu pierwszego
przetargu, w zależności od ilości
środków jakie pozostaną do dyspozycji, Zakład podejmie decyzję
o ogłoszeniu następnego.
Drugi przetarg dotyczyłby budynku przy ul. Sanatoryjnej nr 5.
Informację w tej sprawie zamieścimy w kolejnym numerze Kuriera
Gryfowskiego.

***

Wśród mieszkańców Gryfowa
pojawiła się informacja, jakoby Zakład otrzymał środki na remonty
klatek schodowych. Pragnę sprostować – zadanie to Zakład wykonuje ze środków własnych, przy
współfinansowaniu przez właścicieli mieszkań wykupionych, po
wcześniejszym uzyskaniu ich zgody na remont.
Zadania, na które zostały zagwarantowane środki w budżecie gminy na 2009 rok to:
- podana wyżej kwota 120.000
zł. na wymianę dachów (planowane wykorzystanie tej sumy zostało omówione w punkcie 1 informacji)
- 15.000 zł na remonty boksów
śmietnikowych (z czego zamierzamy wykonać 3 zadaszone śmietniki – 1 /przy ul. Rybnej, 2 /przy ul.

Lubańskiej, 3 /przy ul. Wojska Polskiego)
- likwidacja 10 szamb i przepięcie
korzystających z nich budynków do
kanalizacji miejskiej - cena zryczałtowana za 1 przepięcie - 5.000 zł.
Zadanie to traktujemy jako priorytetowe, z uwagi na dużą uciążliwość dla mieszkańców. Do końca maja br. zostały wykonane
4 z 10 planowanych przepięć. Każde z tych zadań jest trudne i kosztowne, wymagające zaangażowania fachowców i w większości
przypadków - ciężkiego sprzętu.
Remonty klatek schodowych,
po odnowieniu szóstej – przy ul.
Lubańskiej 41, zostaną w tym roku
zakończone z uwagi na wysokie
koszty. Ponieważ od niepamiętnych lat w budynkach komunalnych nie były prowadzone gruntowne remonty, koszty znacznie
przekraczają możliwości finansowe wynikające z bieżących wpływów czynszowych, dlatego remonty w następnych budynkach
będą kontynuowane przez Zakład
w przyszłym roku.
Chcielibyśmy stworzyć wszystkim mieszkańcom starych zasobów komunalnych godne warunki mieszkaniowe, jednak nie da
się tego uczynić w krótkim czasie.
Ograniczeniem są przede wszystkim możliwości finansowe. Niektóre z osób nie płacących czynszu
za zajmowany lokal, mogłyby uzyskać dodatek mieszkaniowy, ale
nie wiedzieć czemu, niejednokrotnie nawet nie podejmują starania
w tym kierunku. Dzieje się to ze
szkodą dla płacących.

Mieszkańcy wyremontowanych
budynków z własnej inicjatywy, co
bardzo cieszy, starają się wprowadzić na własny koszt dodatkowe
usprawnienia, jak np. domofony,
a także poprawiają estetykę otoczenia – sadząc kwiaty, budując
skalniaki.
Gryfów nie jest metropolią, którą trudno ogarnąć, dlatego można
go doprowadzić do dobrego stanu,
ale nie da się w krótkim czasie nadrobić wieloletnich zaniedbań. Rozpoczęty proces inwestycyjny zaczyna przynosić efekty, ale odczuwalna i satysfakcjonująca wszystkich poprawa nie nastąpi z dnia na
dzień.

***

Nie wszystkie drogi są nasze.
Kiedy na ulicach Gryfowa pojawiła się mini zamiatarka, w Zakładzie
Budżetowym rozdzwoniły się telefony, aby wstrzymać jej pracę, bo
cały pył z ulicy osiada na oknach
i w mieszkaniach.
Wyjaśniamy, bo nie wszyscy
wiedzą, że zamiatarka wykonywała usługę na drodze powiatowej,
na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śl.

W związku z powyższym informujemy, że na terenie Gryfowa
jest czterech właścicieli dróg i każdy we własnym zakresie jest odpowiedzialny za ich stan.
Jest to kłopotliwa sytuacja,
bo gestorzy spoza Gryfowa nie
zawsze orientują się w sytuacji
w terenie, którą my widzimy na co
dzień. Ale takie są przepisy. Cała
ulica Jeleniogórska, od wjazdu od
strony Lubania do wylotu na Jelenią Górę, to droga krajowa (jezdnia, chodniki i zieleń na poboczach
należy do gestora drogi)
Ciąg ulic - Uczniowska, Lwowska,
Lubańska, Rynek - prawa strona,
Sanatoryjna w kierunku Wieży, to
droga wojewódzka
Wojska Polskiego, Rzeczna,
Rynek od strony b. kina, Bankowa
Kolejowa i Polna od dworca kolejowego do skrzyżowania z Glinianą,
Floriańska – to drogi powiatowe.
Czwartym właścicielem jest
Gmina Gryfów, której podlegają
pozostałe ulice. Zakład Budżetowy wykonuje prace porządkowe na
ulicach, chodnikach, oraz koszenie i utrzymanie zieleni na zlecenie Urzędu Gminy i Miasta według
szczegółowych wykazów.
Helena Okulowska

Zdjęcie miesiąca
konkurs dla mieszkańców
W maju fotografie nadesłali: Robert Grzelczak, Ryszard Urdas,
Mateusz Szeliga oraz Łukasz Antonowicz. Tytuł zdjęcia miesiąca przyznaliśmy fotografii pana Ryszarda Urdasa (fot. na str. 2). Gratulujemy
zwycięzcy, a pozostałym uczestnikom serdecznie dziękujemy za nadesłanie prac.
Zapraszamy Państwa do udziału w naszym konkursie. Warunkiem
uczestnictwa jest nadesłanie w formie elektronicznej zdjęcia swojego autorstwa na adres biblioteka.gryfow@gmail.com. Spośród nadesłanych
zdjęć (tematyka dowolna) co miesiąc będziemy prezentować w „Kurierze
Gryfowskim” jedno najciekawsze (według nas). W wyborze pomoże nam
instruktor fotografii M-GOK, członkini Jeleniogórskiego Towarzystwa
Fotograficznego - Ilona Cichoń. Spośród zwycięskich zdjęć miesiąca wybierzemy 3 zdjęcia roku, które zostaną nagrodzone. Zdjęcia prosimy
przesyłać do 25 dnia każdego miesiąca.
P.
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Świadomość ekologiczna jaka jest naprawdę
Kiedy spotykamy dzikie wysypiska odpadów
i góry śmieci podrzucane na nieczynne wysypisko w Wieży, zastanawiamy się dlaczego niektórzy zachowują się wobec środowiska naturalnego jak Hunowie, jakby działali według zasady po nas choćby i koniec świata.
Odpowiedź na pytanie czy powodem takiego zachowania jest brak wyobraźni, ignorancja czy głupota, tak naprawdę nie ma znaczenia,
bo efekt jest taki sam - zniszczone, zeszpecone
śmieciami tereny wokół Miasta.
Kilka lat takiego nieodpowiedzialnego postępowania i Gryfów zostanie otoczony wianuszKorzystając ze wspomnieniowej
formuły obecnego numeru Kuriera
Gryfowskiego chciałbym powrócić
pamięcią do czasów kwisonalijnej
sceny alternatywnej.
Nie tak dawno, gdy istniał jeszcze klub Fabryka odbywały się
Alternatywne Kwisonalia. Organizowało je stowarzyszenie Mrowisko,
przy drobnej pomocy stowarzyszenia Awantura. Celem była promocja muzyki niszowej, będącej zdecydowaną odskocznią od propozycji głównej kwisonalijnej sceny. Impreza odbywała się na obrzeżach
miasta, z dala od głównej imprezy.
Było to celowe założenie - propozycje alternatywne często mogły okazać się nie do zniesienia dla szerszej
publiczności. Stąd też klub Fabryka odwiedzały tylko zainteresowane
serwowaną muzyką osoby. Impreza
była podzielona na dwa dni. Pierwszego występowali DJ-e grający
muzykę elektroniczną, drugiego odbywały się koncerty rockowe.
W roku 2007, dzięki wsparciu finansowemu ze strony UGiM gwiazdą był zespół Armia. Ta legendarna formacja zagrała świetny i długi koncert. Supportowały ją zespoły Blade Loki, Amanita Muscaria
i Brak Ładu. W dzień elektroniczny
zagościli DJ`e z Gryfowa, Jeleniej
Góry i Warszawy. Impreza odniosła sukces,
szczególnym
zainteresowaniem cieszył się rockowy wieczór, który wypełnił klub
Fabryka po brzegi. Zgromadziło się
wtedy ponad 200 fanów ciężkiego
grania, a klimat całej imprezy podobał się nie tylko publiczności, ale
również występującym zespołom.
Alternatywne Kwisonalia 2008
odbyły się pod zmienioną nazwą
H2SO4nalia. Tym razem pojawili się DJ`e z Warszawy, Wrocławia

kiem śmieci porzuconych gdzie się da, byle tylko Straż Miejska nie zauważyła, byle nie dać się
złapać. Czy taki obraz naszego pokolenia chcemy pozostawić naszym dzieciom?
W niedzielę po Kościele można wybrać się na
spacer w stronę wysypiska w Wieży i na żywo
odbyć lekcję ekologii środowiskowej. Miasto
może zlecić uporządkowanie zaśmieconych terenów, ale będzie to kosztować, szacując na
podstawie już obecnie usypanych hałd, kilkanaście tysięcy złotych ze środków budżetowych,
czyli naszych.
Ten negatywny obraz świadomości ekolo-

gicznej jest tak przygnębiający, że przesłania
postawy proekologiczne, które są właściwe dla
większości naszej gryfowskiej społeczności,
o czym świadczy na przykład wzorcowe wręcz
wprowadzenie i stosowanie selektywnej zbiórki
odpadów w Mieście i Gminie.
Należy jednak dodać, że wprowadzenie s.z.o.
było poprzedzone dobrze przygotowaną kampanią informacyjną, co z pewnością w dużej mierze
przyczyniło się do powodzenia tego projektu.
Więc może jednak warto potraktować ekologię poważnie i poświęcić mądremu wychowaniu ekologicznemu społeczeństwa więcej uwagi,
a nie zajmować się nim okazjonalnie - od akcji
do akcji, lub wtedy, kiedy protestujący ekolodzy
przykuwają się do drzew.
Helena Okulowska

szłość jest w stanie ukształtować nasze przekonania
i poglądy […] Uświadamia nam, że współczesność
jest lepsza niż czasy rozbiorów, czy też wojen światowych […] Wiedza o historii może sugerować rządzącym, że nie należy, nie warto popełniać błędów z przeszłości […].”
Uczniowie podkreślali również, że narodowa historia jest wartością inspirującą nas do odczuwania dumy z wielu wydarzeń i faktów; Paulina
Czarnecka uważa, że „cykliczne obchodzenie ważnych rocznic, np. 11 Listopada, pozwala zachować w nas pamięć o chwalebnych okresach naszej
narodowej historii i nieustannie odradzać dumę w Polakach”.
Wielu młodych respondentów jest przekonanych, że gdy odwołujemy
się do różnorakich „dokonań” Polaków, to wspólnie tworzymy, irracjonalne wręcz emocje, swoistego „ducha narodowego”, co w istotny sposób
wzbogaca naszą narodową tożsamość; odczytać to można choćby w wypowiedzi Pawła Chlistowskiego – „Dzięki pamięci historycznej, kolejne pokolenie naszych rodaków przekazuje sobie trwałe przekonanie o potrzebie
nieustannego tworzenia świadomości narodowej”.
Niektórzy z wypowiadających się o znaczeniu historii, a było ich zdecydowanie najmniej, uważają, że nie należy zapominać o dorobku kulturowo-cywilizacyjnym, jako podstawowej skarbnicy zbiorowej pamięci; - Angelika Soczalska mówi wprost, że „Przeszłość to nieustanne pielęgnowanie tradycji i kultury polskiej”.
Powyższe refleksje, które nasunęły mi się po lekturze wypowiedzi moich już byłych, uczniów, nie mają oczywiście żadnych ambicji naukowego
uogólnienia. Są jedynie odzwierciedleniem ich często chaotycznych wyobrażeń o roli i znaczeniu przeszłości dla teraźniejszości i przyszłości. Należy również podkreślić, że na ich poglądach, swoiste piętno odciska powszechnie deklarowana niechęć do historii jako przedmiotu szkolnego.

Maturzyści AD 2009
wobec historii (c.d.)
Obiecałem naszym czytelnikom,
że powrócę do zagadnienia oglądu historii, szczególnie tej najnowszej, przez tegorocznych abiturientów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim (aktualnie
zmagających się z trudami egzaminu maturalnego).
Kluczowe pytania, które postawiłem im pod koniec roku szkolnego brzmiały – „Jak rozumiem termin (pojęcie) – pamięć historyczna?
W jaki sposób wiedza o przeszłości
ma wpływ na nasze aktualne postawy, wybory czy też decyzje, itp.?”
Zdecydowanie dominowały wypowiedzi wskazujące na „użytkowy” charakter historii. Dla większości uczniów ma być ona swoistym
memento dla współczesnej generacji Polaków, po to by nie popełniali
oni kardynalnych błędów w procesie dziejowym, będących udziałem
poprzednich pokoleń, np.: Emilia
Kondek jest przekonana, że „PrzeKędzierzyna Koźla i Zastruża. Elektroniczny piątek przyciągnął ponad 200 osób. W sobotę było równie dobrze – gwiazdą wieczoru był
zespół Upside Down, support sta-

Mieczysław Gnach
nizację tej imprezy na głównej scenie. Pomysł z góry wydał mi się nietrafny i ciężki do realizacji. Na przeszkodzie stoi wiele czynników, ale
najważniejszy z nich to klimat, a ra-

grupa niezadowolonych i lekko podchmielonych „uczestników z przypadku”. Kwisonalia 2009 organizowane przez stowarzyszenie Awantura w piątek, to nie Alternatywne Kwisonalia. Postanowiliśmy nie
wystawiać na
próbę pozytywnego dorobku
ubiegłych edycji.
Tym razem zorganizowaliśmy Kwisonalia po prostu z myślą o młodzieży. Na scenie zabrzmi
hip-hop i funk. Myślę, że zaproszeni artyści trafią w gusta młodych
mieszkańców Gryfowa, ale czy tak
będzie, rzeczywiście okaże się już
12 czerwca.
Mariusz Dragan

Alternatywne Kwisonalia
nowiły formacje Noizone, Adwent
i Lions Vibrations. Impreza okazała się sukcesem, jednak w tym
momencie historia Alternatywnych
Kwisonaliów dobiegła końca.
Jubileuszowe 10 Kwisonalia odbędą się bez alternatywnej sceny.
Całe wydarzenie rozegra się nad rzeką Kwisą. W zamian zaproponowano stowarzyszeniu Awantura orga-

Kurier Gryfowski - Czerwiec 2009

czej jego brak. Imprezy w Fabryce
łączyły artystów i bawiący się pod
sceną tłum. Wszyscy czuli się świetnie ponieważ świadomie uczestniczyli w tej imprezie. Nad Kwisą jest
inaczej – tu pojawiają się różni ludzie. Dużej części publiczności przeszkadza ostre gitarowe granie, czy
połamane elektroniczne utwory. W
konsekwencji zabawę może popsuć
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Kącik wędkarski

Zarząd Koła informuje

Mamy mistrza Koła
10 maja 2009 roku na Jeziorze Złotnickim
wędkarze walczyli o tytuł Mistrza Koła PZW Gryfów Śl. w dyscyplinie spławikowej. Zawodnicy zebrali się o 6 rano nad Jeziorem Złotnickim. Sędzia
Główny sędzia zawodów Krzysztof Guzy otworzył
zawody życząc wszystkim udanych połowów.
W zawodach brało udział 16 zawodników,
w tym 10 seniorów, 1 junior, 5 kadetów. Niestety, liczba startujących jest tym razem bardzo
mała. Jedną z przyczyn tak małej frekwencji była
Pierwsza Komunia w naszej parafii. Proponuję,
by w latach następnych prezes i ks. proboszcz
parafii wspólnie uzgodnili nie kolidującą datę.
Zawody, jak zwykle, przebiegały w przyjemnej,
sportowej rywalizacji przy ładnej pogodzie. Zawodnicy mieli jednak problem z dogadaniem
się z rybami, by te chciały brać. Nawet łakome
zawsze ukleje przepływały obojętnie obok haczyków z zawieszoną przynętą. Kolega Edziu już
przed zawodami prorokował: „Wiatr ze wschodu - ryba chodu”. Tym razem przepowiednia się
spełniła.
Zawody rozgrywane były w dwóch turach, po
trzy godziny na jednym stanowisku. Przeprowadzone były na tzw. „żywej rybie” tzn., że po zważeniu
i przeliczeniu złowionych ryb zostają one wypuszczone do jeziora. Ilość złowionych ryb w poszczególnych sektorach i ich waga oraz zajęte miejsce
w sektorze decydują o ostatecznym wyniku. Po zakończeniu zawodów sędzia główny ogłosił wyniki:
I miejsce - Ryszard Sawicki - 1,26 kg. ryb
II miejsce - Arkadiusz Andruszkiewicz - 1,12 kg.
III miejsce - Henryk Koćmierowski - 0,56 kg.

Zawodnicy za zajęcie odpowiednich miejsc otrzymali puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe,
tj.: wędkę, kołowrotek, torbę wędkarską. Startujący
w zawodach kadeci uzyskali następujące wyniki:
I miejsce - Artur Andruszkiewicz - 0,82 kg. ryb
II miejsce - Michał Suchowiejko - 0,70 kg.
III miejsce - Marcin Witkowski - 0,20 kg.
Zawodnicy za zajęcie odpowiednich miejsc
otrzymali puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe, tj.: wędkę, kołowrotek, krzesło wędkarskie.
Wszyscy zawodnicy złowili 5 kg. ryb. Po zakończeniu zawodów było wspólne grillowanie.

Łowimy - „na żywca”
Od pierwszego maja rozpoczął się sezon połowu szczupaka, a od pierwszego czerwca sezon
połowu sandacza. Połów tych dwóch gatunków
ryb najczęściej odbywa się metodą na tzw. “żywca”. Przynętą jest tu mała rybka zakładana na kotwicę lub pojedynczy haczyk. Przypominamy, że do
połowu w/w drapieżników na żywe przynęty można
stosować ryby nieobjęte wymiarem ochronnym np.
karasie. Gdy za przynętę posłuży nam mała płotka,
to musi być powyżej wymiaru ochronnego, czyli
powyżej 15 cm. Pod żadnym pozorem nie wolno
używać jako przynęt ryb objętych całkowitym zakazem połowu np. koza, piskorz, słonecznica, strzelba. Stosując niewłaściwą przynętę, narazimy się
na nieprzyjemność i zostaniemy ukarani karami
regulaminowymi podczas kontroli.

W maju do Jeziora Złotnickiego wpuszczono
10 tysięcy narybku szczupaka (długość około 2
cm). Zarybianie odbyło się komisyjnie w obecności przedstawiciela Zarządu Koła i przedstawiciela Zarządu Okręgu PZW w Jeleniej Górze,
który ten narybek zakupił. Dziękujemy.

Społeczna Straż
Rybacka informuje
Na podstawie przeprowadzonych kontroli stwierdza się, że niektórzy koledzy wędkarze zapominają
dokonywać wpisów do książeczki rejestru ryb.
W związku z tym informujemy: każdy wędkarz przed
rozpoczęciem wędkowania powinien obowiązkowo
dokonać wpisu do książeczki rejestru w odpowiednich rubrykach datę połowu i numer łowiska. Po zakończeniu połowu nazwę złowionych ryb tj. numer,
ilość złowionych i ich wagę. Niedokonanie wpisu
w rejestrze będzie karane karą regulaminową.
Przypominamy również o zachowaniu czystości na stanowisku połowu i nie zaśmiecaniu połowu. Informujemy, że w dniu 28 czerwca 2009 r.
na jeziorze Złotnickim odbędą się zawody wędkarskie w dyscyplinie „spiningowej”.
Zawody rozpoczną się o godz. 6:00. Opłata za
udział w zawodach: seniorzy - 10 zł, juniorzy 5 zł, kadeci - zwolnieni z opłat.
Zapisy i informacje o zawodach w siedzibie
Zarządu Koła PZW - Ratusz. Dla zwycięzców
przewidziane są medale, puchary, dyplomy
i nagrody rzeczowe. Po zakończeniu zawodów wspólne grillowanie. Przypominamy, że do końca czerwca obowiązuje okres ochronny połowu suma.

Normy medalowe
Łowienie ryb to wielka przyjemność. Każdy
wędkarz z utęsknieniem czeka na tę wymarzoną
największą rybę. Złowione ryby są fotografowane i z dumą pokazujemy je swoim znajomym
często nie wiedząc w jakiej grupie rekordów krajowych one się znajdują. Dziś przybliżymy państwu normy medalowe oraz rekordy Polski dla
wybranych gatunków ryb, głównie tych, które
mamy możliwość złowić na naszych łowiskach.
1. Leszcz - rekord Polski - 6,85 kg.
złoty medal - od 4 kg, srebrny medal - od 3 kg,
brązowy medal - od 2,5 kg.
2. Płoć - rekord Polski - 2,20 kg.
złoty medal - od 1,10 kg, srebrny medal od 0,90 kg, brązowy medal - od 0,70 kg.
3. Karp – rekord Polski – 30,20 kg
złoty medal - od 15,00 kg, srebrny medal od 12,00 kg, brązowy medal - od 8,00 kg.
4. Lin - rekord Polski - 4,50 kg.
złoty medal - od 2,50 kg, srebrny medal - od
2,00 kg, brązowy medal - od 1,50 kg.
5. Okoń - rekord Polski - 2,65 kg
złoty medal - od 2,65 kg, srebrny medal - od
1,50 kg, brązowy medal -od 1,00 kg.
Znając rekordy i normy na rekordy życzyć należy naszym wędkarzom udanych połowów i rekordowych ryb.
Z koleżeńskim pozdrowieniem
				
Sum
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„EKO – PLANETA”

W SP w Uboczu
Ciekawy świat książek
Jedną z form pracy z dziećmi realizującą cel: zainteresowanie uczniów książką i zachęcenie ich do czytania jest konkurs czytelniczy. Dnia 30 kwietnia Edyta Wojno zorganizowała w szkolnej bibliotece konkurs dla kl. IV – VI pt.
„W magicznym świecie Narnii.” Uczniowie zmagali
się z zagadnieniami, które wymagały od nich szczegółowych informacji na temat wcześniej przeczytanej książki. Konkurs przebiegał w miłej atmosferze i mam nadzieję ,że spełnił swoją role i zachęcił
uczniów do częstszego kontaktu z książką.

Rozstrzygnięto Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczo – Ekologiczny „EKO – PLANETA”
Wysokie wyniki uzyskali: w kategorii klas
V-VI – Bartłomiej Duda, w kategorii klas IIIIV Wojciech Duda. Chłopcy otrzymali dyplomy
i nagrody książkowe, a organizator - Alicja Celejowska – podziękowanie za przygotowanie
uczniów.

IX Turniej Piłki Nożnej
„Z podwórka na stadiony”
7 maja klasa III brała udział w Regionalnym
Turnieju Piłki Nożnej. Chłopcy uzyskali III miejsce, zdobywając puchar i dyplom. „Łowcy talentów” wybrali Grzegorza Romanowskiego do
reprezentacji wojewódzkiej.

Dzień Polskiej Niezapominajki
15 maja koło ekologiczne pod kierunkiem Alicji Celejowskiej zorganizowało Dzień
Polskiej Niezapominajki. Uczniowie ubrani
w niebieskie stroje obejrzeli krótkie przedstawienie na temat ochrony przyrody, następnie
wręczali sobie bukieciki, składając miłe życzenia. Intencja święta jest jedna - niezapominajka
zbliża ludzi i uczy Polaków wzajemnej serdeczności. Święto Niezapominajki, to święto ludzi
serdecznych - serdecznych Polaków”.

Święto Konstytucji 3 Maja
4 maja 2009 roku odbył się apel poświęcony
Świętu Konstytucji 3 Maja, który przygotowała
Alicja Jaworska. Poczet sztandarowy reprezentował szkołę w uroczystej Mszy Św. w Gryfowie
Śl. oraz przy pomniku, gdzie złożono kwiaty.
Alicja Celejowska

W Przedszkolu

W SP w Gryfowie

Gimnazjalistki w przedszkolu

Ortograficznie niepokonani

Już od 2 lat przedszkole współpracuje z biblioteką gryfowskiego gimnazjum. Podczas cyklicznych spotkań, uczennice Karolina Marzec
i Ewa Kurzawska przebrane za wróżki czytają dzieciom bajki. Tym razem wróżka Karolina przyprowadziła koleżanki ze szkoły: Karolinę Prochownik,
Karolinę Tkacz i Jagodę Ciereszko, aby zaprezentować barwne postacie Jana Brzechwy: Kłamczuchę, Samochwałę i Skarżypytę. Przedstawienie bar-

dzo podobało się przedszkolakom i zostało nagrodzone gromkimi brawami. Na koniec odbyła się wspólna zabawa integracyjną z piosenką „Niedźwiadek”.
W imieniu przedszkolaków serdecznie dziękuje-

19 maja cztery uczennice gryfowskiej SP
wzięły udział w XI Ogólnomiejskim Konkursie Ortograficznym o Tytuł „Mistrza Ortografii
2009” organizowanym pod patronatem Burmistrza Miasta Świeradowa - Zdroju.
„Przeciwko błędom” to naczelne hasło konkursu, który odbył się w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas IV-VI oraz klasy gimnazjalne wspólnie z dorosłymi.
Oceny dyktanda dokonało jury składające się
z nauczycieli języka polskiego. Nasze uczennice
po raz kolejny udowodniły, że ortografię można
polubić. Zajęły kolejno:
I miejsce: Anna Miszkowska (kl. 6b)
II miejsce: Wioletta Romankiewicz (kl.6a)
III miejsce: Beata Tabańska (kl.6c)
Uczennice zostały nagrodzone dyplomami
i książkami.
Opiekun Bożena Denisienko
my Anicie Ochockiej i jej podopiecznym za ciekawe spotkania z bajką, które były urozmaiceniem
codziennych zajęć w przedszkolu i liczymy na dalszą
współpracę.
Barbara Baszak

PODZIĘKOWANIE
Zarząd Stowarzyszenia Awantura pragnie serdecznie podziękować
dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im.
Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim
Janowi Okulowskiemu za bezinteresowne użyczenie sali komputerowej
do realizacji warsztatów fotograficznych w ramach projektu „Wiosenna Awantura”. Jesteśmy przekonani, że gest ten przyczynił się do
sukcesu imprezy.
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W Gimnazjum
Edukacja dla bezpieczeństwa to nowy przedmiot,
który powoli wkracza do gimnazjów. Konkurs Bezpieczeństwa dla Dzieci i Młodzieży „Uczę się bezpiecznie żyć” jest elementem realizacji „Programu
wspierania systemu bezpieczeństwa województwa
dolnośląskiego” w obszarze edukacji dla bezpieczeństwa. Wzięło w nim udział 27 tysięcy dzieci i młodzieży.
Do finału zakwalifikowała się uczennica gryfowskiego gimnazjum Roksana Sosnowska, która do
zawodów przygotowywała się od początku roku
szkolnego. W zawodach subregionalnych, które odbyły się 27 kwietnia w Jeleniej Górze Roksana zajęła III miejsce pokonując w eliminacjach 32 zawodników. Wygrała mapę, rower i inne nagrody rzeczowe.
Dolnośląski finał odbył się 18 maja na Uniwersytecie Wrocławskim. Roksana uczestniczyła w nim
wraz z opiekunem Lesławem Augustynem. Po ciężkiej przeprawie i wykazaniu się umiejętnościami z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i bezpiecznego trybu życia, nasza gimnazjalistka spośród 12
najlepszych zawodników z województwa dolnośląskiego, zajęła III miejsce..
Nasza laureatka otrzymała atrakcyjne nagrody
rzeczowe dla szkoły m.in. fantom do przeprowadzania resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Wręczenie
nagród zwycięzcom odbyło się w Auli Leopoldina.
Wkrótce po tym Roksana zapowiedziała swój udział
w następnej edycji konkursu. Prestiżowy charakter
przedsięwzięcia został podkreślony przez zacny patronat Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Spraw

Sukces Roksany

Lesław Augustyn i Roksana Sosnowska chwilę po odebraniu nagrody.
Wewnętrznych i Administracji Grzegorza Schetyny
oraz patronaty Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu
Nysa i Uniwersytetu Wrocławskiego

Światowy Dzień Książki

W czwartek 23 kwietnia obchodziliśmy
Światowy Dzień Książki. W związku z tym,
w gryfowskim gimnazjum został zorganizowany przez polonistkę Elżbietę Demidow i niżej
podpisaną Szkolny Konkurs „Znam lektury”.
W turnieju rywalizowały trzyosobowe drużyny
z klas trzecich, wykazując się znajomością problematyki lektur, cytatów i bohaterów. Komisja,
w skład której wchodziły Jolanta Kuczyńska, bibliotekarka Oddziału Dziecięcego Biblioteki Pu-

13

blicznej oraz nauczycielki gimnazjum: Elżbieta
Demidow i Magda Klima po dogrywce między
drużyną 3A, a drużyną 3D wyłoniła zwycięzców:
Pawła Zawiszę, Natalię Bandelewicz i Ilonę
Koziołkiewicz - reprezentantów kl. 3D.
Laureaci konkursu zostali nagrodzeni książkami. Wszystkim jeszcze raz gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Anita Ochocka

Moja firma
w mojej gminie
Firma Virbus Unitis realizuje projekt „Moja
firma w mojej gminie” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Grupą docelową są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z małych gmin, w tym z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im.
Jana Pawła II w Gryfowie Śl. Młodzież ZSOiZ
uczestniczyła w szkoleniach tradycyjnych odbywających się w Legnicy oraz e-lerningowych za
pośrednictwem witryny szkoleniowej oraz zamieszczonej na niej gry symulacyjnej. Z pomocą nauczycieli uczniowie wykonali 4 zadania,
w wyniku których posiedli wiedzę dotyczącą
tworzenia własnej firmy.
Ostatnim zadaniem uczestników projektu
jest organizacja „ Dnia Przedsiębiorczości”, który świętowany będzie 4 czerwca o godz 11.30
w Budynku głównym ZSOiZ w GryfowieŚl. Będzie to jednodniowa impreza podsumowująca działania edukacyjne w ramach projektu.
W pierwszej części uczniowie przedstawią pomysł na założenie własnej firmy. Druga część
będzie panelem dyskusyjnym, w którym udział
wezmą wszyscy uczestnicy spotkania.
Marta Rogólska

Czarna krowa w kropki bordo
Praca Kacpra Rucińskiego, uczestnika zajęć Dziecięcej Pracowni Plastycznej w M-GOK,
została zakwalifikowana do wystawy pokonkursowej Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
"Czarna krowa w kropki bordo".
Na konkurs nadesłano 2623 prace, a do wystawy zostało wybranych 188. Gratulujemy Kacprowi i jego instruktorce Marzenie Staliś.
P.
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Jest ustawa o funduszu sołeckim
Z dniem 1 kwietnia bieżącego roku weszła w życie ustawa o funduszu sołeckim. Zgodnie z jej przepisami, każdego roku rada gminy do dnia
31 marca (w roku 2009 do końca czerwca) rozstrzyga o wyodrębnieniu
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki podejmując
uchwałę, w której wyraża zgodę, albo nie wyraża zgody, na wyodrębnienie
funduszu w roku budżetowym. Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie do burmistrza przez sołectwo
wniosku. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy
sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. We wniosku należy wskazać, co mieszkańcy chcą zrobić oraz podać przewidywany koszt tego przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem. Należy pamiętać, że środki funduszu można przeznaczyć na zadania, które
w myśl ustawy o samorządzie gminnym są zadaniami własnymi gminy,
lub na działania zmierzające do usuwania skutków klęsk żywiołowych. Zanim to jednak nastąpi, to do dnia 31 lipca burmistrz poinformuje poszczególne sołectwa o tym, jaka zgodnie z przepisami kwota przypada na dane
sołectwo. Każdego roku w terminie do 30 września roku poprzedzającego
rok budżetowy, sołtys przekazuje burmistrzowi uchwalony wniosek celem
uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy. Nie spełniający warunków
ustawowych wniosek burmistrz może odrzucić, powiadamiając o tym sołtysa. Sołtys może w terminie 7 dni od otrzymania informacji podtrzymać
wniosek, kierując go do rady gminy za pośrednictwem burmistrza. Rada
gminy rozpatruje ten wniosek w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Burmistrz związany jest rozstrzygnięciem rady gminy w tym zakresie.
Uchwalając budżet, rada gminy odrzuca wniosek sołectwa, w przypadku
gdy zamierzone zadania nie spełniają wymogów prawnych. Obsługę finansową funduszu jako elementu budżetu gminy zapewnia burmistrz wraz z pod-

ległym mu urzędem. Wydatki z funduszu podlegają na ogólnych zasadach
kontroli rady gminy i jej komisji rewizyjnej oraz regionalnej izby obrachunkowej. Pieniądze przyznawane będą na dany rok i w ciągu tego roku muszą być wykorzystane.
Sołectwa naszej gminy od wielu lat dysponują wyodrębnionym funduszem w budżecie gminy i posiadają doświadczenie w gospodarowaniu
środkami finansowymi. Tak więc z wdrożeniem ustawy nie powinno być
w naszej gminie większych problemów.

Będzie spis rolny
Zgodnie z decyzją rządu we wrześniu i październiku 2010 roku Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi spis rolny. Spisem objęte będzie prawie dwa miliony gospodarstw rolnych w Polsce. Będą to w większości gospodarstwa o powierzchni przekraczającej 1 hektar, zajmujące się produkcją rolną. Ostatni powszechny spis rolny przeprowadzony był w naszym kraju w 2002 roku.

Nie ma pieniędzy na renty strukturalne
Brakuje 360 milionów euro, aby rolnicy mogli składać wnioski o renty
strukturalne. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest przyznawanie wysokich
rent strukturalnych w latach 2004-2006. W efekcie zapisane na te działanie
pieniądze wystarczają tylko na bieżące wypłaty już przyznanych rent strukturalnych. W tym roku nie ogłoszono naboru wniosków, chociaż resort
rolnictwa zamierza zorganizować nabór w późniejszym terminie pod warunkiem, że uda się przesunąć fundusze z innych działań ale na to jest potrzebna zgoda Komisji Europejskiej. Należy więc cierpliwie czekać na rozstrzygnięcie w tej sprawie.
Witold Mikos

Krzyżówka Kwisonalijna
Z okazji jubileuszowych Kwisonaliów przygotowaliśmy dla Państwa krzyżówkę. Rozwiązanie hasła prosimy przynosić lub nadsyłać na
kartkach pocztowych na adres: Redakcja Kuriera
Gryfowskiego, ul. Kolejowa 33 a
59-620 Gryfów Śląski.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Beata, aktorka grająca w „Szklanej Górze”, 2. Patronka gryfowskiego kościoła, 3. Dopływ Bobru, 4. Spina dwa brzegi, 5. Ogólny widok,
6. Niejedna w rynku, 7. Oaza zieleni w mieście, 8. Wieś w gminie Gryfów
Śląski, 9. Dawna nazwa Gryfowa, 10. Wodotrysk
Nadsyłając prawidłowe rozwiązanie hasła mogą Państwo wygrać
5 atrakcyjnych nagród książkowych. Serdecznie zapraszamy.
Oprac.
Bronisława Kunkiewicz
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10 lat Kwisonaliów
Jak to się zaczęło i dlaczego trwa?
W tym roku naszemu świętu miasta - zKwisonaliom „stuknie” dziesiąty roczek. Czy pamiętacie Państwo, jak to się zaczęło? Z okazji okrągłego jubileuszu przygotowaliśmy dla
Państwa krótki przegląd kolejnych edycji Kwisonaliów. Zapraszamy do wspomnień przygotowanych na podstawie wycinków prasowych oraz artykułów z archiwalnych numerów
Kuriera Gryfowskiego.

1998
Tajemnicze koperty
Konkurs na opracowanie koncepcji imprezy promującej Gryfów Śląski zastał ogłoszony
w 1995 r. Oferty, które nań wpłynęły przeleżały kilka
lat w urzędniczym biurku. W końcu coś drgnęło.

Debata nad ofertą
W protokole nr 171/98 z posiedzenia Zarządu Gminy i Miasta Gryfów Śląski z 18 lutego
1998 czytamy: „Na posiedzenie Zarządu przybył
Jerzy Karnauch - Dyrektor Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim. Następnie
Zarząd - Komisja Konkursowa przystąpiła do
rozstrzygnięcia konkursu na scenariusz imprezy promującej Gryfów Śląski. Dyrektor M-GOK
(sekretarz komisji) poinformował, że na konkurs wpłynęło 6 ofert, po czym przystąpiono do
otwarcia i przedstawienia każdej z nich (…).
Do dalszego etapu konkursu zakwalifikowano 3 oferty tj. ofertę nr 1, nr 4 i nr 5.

Wygrała płotka
Spośród ofert nr 1, nr 4 i nr 5 komisja konkursowa jednogłośnie przyznała I miejsce ofercie nr 1, opatrzonej godłem „Płotka” i przyznała oferentowi nagrodę pieniężną w kwocie 750
zł. Następnie dokonano otwarcia koperty z adresem oferenta nr 1 i ogłoszono, że I miejsce w
konkursie na imprezę promującą Gryfów zdobył
Olgierd Poniźnik (pełniący wówczas obowiązki
burmistrza Lubomierza - przyp. red.).

1999
No i się zaczęło...
Jubileuszowe XX Dni Gryfowa (4 - 6 czerwca 1999) po raz pierwszy zostały „Kwisonaliami”. Nie udało się przeprowadzić głównej części
imprezy nad rzeka Kwisą, w niecodziennej scenerii, jak to pierwotnie planowano. Przeszkodą okazały się przeciągające się prace związane
z regulacją rzeki w zakolu koło Izotermu.

pojawiał się jako prowadzący lub współprowadzący kolejnych edycji Kwisonaliów, zawsze
w zaskakujących, awangardowych kreacjach
i zawsze z dużym poczuciem humoru.

Gryfici nie pobiegli
Bieg Gryfitów ze względu na ulewny deszcz przesunięto z 12 na 26 czerwca. Poza tym pogoda dopisała i reszta zaplanowanych imprez pierwszych Kwisonaliów została przeprowadzona bez przeszkód.

2001
Paweł i Gaweł
Tym razem Kwisonalia odbyły się w dniach
24-26 sierpnia. Podczas inauguracji burmistrz
Antoni Lewkowicz oraz przewodniczący Rady
Miejskiej Witold Mikos, po wdrapaniu się na
drabinę, przedstawili krótką inscenizację wiersza „Paweł i Gaweł”.

Gwiazdy i atrakcje
Sceniczną atrakcją wieczoru był happening
„Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki”, przygotowany przez skautów z Federacji Skautingu
Europejskiego, którzy stacjonowali w tym czasie na Górze św. Anny w ramach zlotu naczelników skautingu z 16 krajów Europy i Kanady.
Gwiazdami muzyki rozrywkowej byli: Stachursky, zespół IRA oraz grupa Orpheus.

2000
Gryfów w telewizji
Gwiazdą Kwisonaliów 2000
był Andrzej Rosiewicz, a „Piknik nad Kwisą” filmowany był
przez Telewizję Wrocław. Zostaliśmy pokazani w programie
„Dolnośląskie Lato z Telewizją
Wrocław”. Przez cały dzień
Gryfów był na antenie regionalnej TVP 2. Co kilka godzin
pokazywano relację z tego, co
się działo nad Kwisą.

Cicha woda
Hymnem Kwisonaliów została piosenka „Cicha woda
brzegi rwie”, którą wykonał zespół Ramp z Rząsin. W czasie inauguracji Kwisonaliów burmistrz
Antoni Lewkowicz uwolnił Złotą Rybkę zamkniętą w beczce. Wówczas w rolę rybki wcieliła się
Kasia Klarembach. Motyw uwalnianej (wyławiaLenin zlicytowany
nej) przez burmistrza rybki pojawiał się również
Podczas loterii fantowej zlicytowano gipso- na kolejnych Kwisonaliach.
we popiersie Lenina za 150 złotych.

1999

Wodecki miał pecha

Gwiazdą pierwszych Kwisonaliów był Zbigniew Wodecki, który wystąpił ze swoim recitalem w niedzielę 6 czerwca na estradzie ustawionej w Rynku. Dla legendarnego piewcy „Pszczółki Mai” powitanie z Gryfowem okazało się pechowe. Tuż przed koncertem zahaczył o coś i urwał lusterko w swoim samochodzie. Wyglądało to groźnie, na szczęście koncert odbył się w planowanym
czasie i należał do udanych.

Pomysłodawca wodzirejem
Olgierd Poniźnik po mistrzowsku poprowadził
pierwszy w historii Turniej Miast BischofswerdaRaspenava-Gryfów Śląski. Odtąd prawie zawsze
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Jerzy Karnauch i Hartmut Schaar podczas konkurencji jedzenia ptysia bez użycia rąk.
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2002

Kwisuś, Gryf, Rycerz i Balony
Tradycyjny korowód rozpoczynała nowa maskotka Kwisonaliów - Kwisuś, który szedł w parze
wraz ze Złotą Rybką. Uroczysta inauguracja była
imponująca. Po raz pierwszy pojawił się zmaterializowany herb Gryfowa: Gryf i Rycerz (na zdjęciu po
prawej), którzy przed wejściem na scenę stoczyli zacięty bój. Na uczestników Kwisonaliów czekało sporo atrakcji, wraz z nowością - przelotem balonem nad Gryfowem. Gwiazdy Kwisonaliów 2002
to: Bajm, O.N.A oraz De Mono. Jak podają ówczesne źródła pisane, Gryfów odwiedziło kilkanaście
tysięcy ludzi.

2003
Inaugurację Kwisonaliów 2003 zepsuł deszcz,
który rozpadał się właśnie podczas uroczystego
otwarcia imprezy. Poza corocznymi atrakcjami,
w trakcie imprezy odbywały się pokazy mody
wieczorowej, ślubnej i bielizny. Gwiazdami Kwisonaliów byli: Ewelina Flinta, Oddział Zamknięty oraz Wilki.

2004
Wiatr rozwiał chmury
Deszczowy dzień 20 sierpnia do ostatniej
chwili stawiał pod znakiem zapytania, czy
spod ratusza ruszy jak zwykle barwny korowód. Jak na zamówienie wiatr rozwiał chmury i już do końca dnia świeciło słońce. Gwiazdami imprezy byli: zespół Łzy, Maanam
z Korą Jackowską oraz Jerzy Kryszak.

Salsa na murawie
W trakcie Kwisonaliów wystąpił zespół Son de
Cuba oraz Alba Holder z córkami i najlepszą tancerką ze swojej wrocławskiej szkoły salsy (zdjęcie po lewej). Dziewczyny nie tylko prezentowały
się w profesjonalnym tańcu na estradzie. W pewnym momencie zeszły ze sceny i zachęcały z dobrym skutkiem gryfowian do nauki latynoskich
kroków.

2005
Wianki na wodzie i piłka plażowa
Doroczne święto miasta odbyło się w okolicach Nocy Świętojańskiej, stąd w programie
znalazł się konkurs na najpiękniejszy wianek
świętojański, wrzucany przez młode gryfowianki w nurty Kwisy. Tym razem w roli gwiazd wystąpili: Kazik z zespołem Kult, Brathanki i Kabaret Moralnego Niepokoju. Podczas Kwisonaliów 2005 po raz pierwszy odbyły się zawody o
Grand Prix Gminy Gryfów Śląski w piłce siatkowej, plażowej kobiet i mężczyzn. Organizatorem
zawodów był Arkadiusz Cichoń.

Utoczone z piasku
Podczas Kwisonaliów 2005 w gryfowskim
ratuszu odbyła się w kameralnym gronie miłośników poezji promocja nowej książki „Utoczone z piasku” poetki i pisarki, doktor nauk humanistycznych, na stałe zamieszkałej w Proszówce
- Jadwigi Dorr.
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2006

2006

Bez komitetu
Po raz pierwszy do organizacji Kwisonaliów
nie powołano komitetu organizacyjnego. Całością
organizacji zajęła się ekipa robocza ośrodka kultury z dyrektor Jolantą Budą na czele. Gwiazdą
Kwisonaliów 2006, która zgromadziła największe
rzesze fanów była Doda z zespołem Virgin. Ponadto zagrał Paweł Kukiz z zespołem Piersi oraz
zespół Pireus. W Noc Świętojańską młodzież bawiła się w rytm muzyki techno DJ ICE Cool na
„Kwisa Parade”.

2007
Rekordowo długie
Zaczęło się już od wtorku warsztatami teatralnymi. W środę odbyło się sympozjum ekologiczne „Przyroda doliny Kwisy”.
W czwartek odbyła się prezentacja książki
„Poszumianki znad Kwisy” autorstwa Elżbiety Śnieżkowskiej-Bielak oraz otwarcie wystawy fotografii dzieci niepełnosprawnych.
W piątek na gryfowskim rynku miała miejsce
prezentacja teatralna „Kosmosaga o ostatniej
kropli wody” w wykonaniu aktorów z Kliniki
Lalek z Wolimierza, a w ratuszu wystawa fotograficzna młodzieży „Kolory do kwadratu”.

Alternatywa po raz pierwszy
Po raz pierwszy w klubie Fabryka odbyły się Alternatywne Kwisonalia. Ich organizatorem było
stowarzyszenie „Mrowisko” z ówczesną prezes
Agnieszką Adamczyk. Największą gwiazdą był zespół „Armia”.

2008
Umowa partnerska
Podczas Kwisonaliów w Gryfowie gościła delegacja nowego miasta partnerskiego Gryfowanadmorskich Gryfic, z którymi 13 czerwca podczas spotkania w sali posiedzeń gryfowskiego ratusza została podpisana umowa partnerska.

Na uroczystą inaugurację zaproszono aktorów
z teatru im. C.K. Norwida z widowiskowym
spektaklem „Aqua Sanitata”. Gwiazdami kwisonalijnych wieczorów byli: Francesco Napoli,
Monika Brodka i zespół Raz, Dwa, Trzy.

H2S04nalia

Po raz drugi podczas Kwisonaliów odbyła
się alternatywna impreza dla młodzieży w klubie
Fabryka. Gwiazdami byli m.in. DJ Green Rose,
Lion Vibrations oraz DJ Kitty Litter Box. Zaś
gwiazdami tradycyjnych Kwisonaliów byli: Denzel, In-Grid oraz Maciej Maleńczuk.

Pstrąg & Roll
Odbyły się pierwsze Mistrzostwa Polski w
Potrawach z Pstrąga oraz zawody dla amatorów
o Kulinarny Puchar Kwisy.
Oprac. M.
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Historia „Złotych Rybek”- odznaczenia przyznawanego za szczególne zasługi dla gminy Gryfów Śląski sięga roku
2000. Pierwsze złote rybki były… żywe.
Laureaci otrzymali akwaria, a w nich po jednej złotej rybce. Później została zaprojektowana rybka- statuetka, a obecnie jest to szczerozłota rybka, która może być dekoracyjną i trwałą ozdobą np. klapy marynarki lub żakietu.
munalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim, długoletni Kierownik Wodociągów, Franciszek
Do tej pory rybki wręczono już 30 osobom.
płk Bogusław Samol - szef Zarządu Planowa- Maciej Krajenta - zastępca Dyrektora DolnoLaureatami na przestrzeni dziewięciu lat byli:
nia Rzeczowego P8 w Warszawie, Stanisław śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń WodSawczak - właściciel Firmy Handlowej „Saw- nych, Kierownik Oddziału w Lwówku Śląskim,
Bogumiła Turzańska-Chrobak - Wiceprezes
czak”, Maria i Tadeusz Podolscy - emeryto- Marcin Zawiła - Poseł Sejmu RP, Olgierd PoWojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiwani nauczyciele, Teresa Sobucka - emeryto- niźnik - Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląska, Zdzisław Rzewuski - Dyrektor Jeleniogórwana nauczycielka, artysta - plastyk, Tadeusz ski, śp. Jan Liwosz - były Komendant Gryfowskiego Oddziału Funduszu Ochrony ŚrodowiMatusewicz – właściciel Zakładu Budowy Ma- skiej Straży Rybackiej, śp. ksiądz Stanisław
ska, Andreas Erler - Nadburmistrz (Öberbürszyn „Matusewicz”, Stanisław Żuk - prezes Za- Boczoń - były proboszcz Parafii Rzymskokatogermaister) Bischofswerdy, Stanisław Bakes
rządu Kopalni Węgla Brunatnego w Bogatyni, lickiej w Gryfowie Śląskim, Antoni Lewkowicz
- Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w RząDonata Widziewicz - szefowa Komitetu Obro- - Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski w lasinach, Dariusz Niebieszczański - Firma D&M
ny Szpitala, śp. Julian Kuś - wieloletni Prezes tach 1998-2002, Michał Bartnicki - kilkunastoNiebieszczańscy, Marek Niebieszczański –-FirKombatantów i Inwalidów Wojennych, Fryde- krotny zwycięzca zawodów wędkarskich, Piotr
ma D&M Niebieszczańscy, Noel Wolny - Sponryk Schouwenaar - Właściciel Firmy „Polmex”, Borys - wicemarszałek województwa dolnośląsor „Gryfa”, Andreas Wendler - Burmistrz BiHenryk Kamyk - Prezes Gryfowskiego Koła To- skiego.
schofswerdy, Marek Budzan - były wiceburM.
warzystwa Przyjaciół Dzieci, Kazimierz Tyc mistrz Gryfowa Śląskiego, Albert Kwass - były
Dyrektor Zakładu Budżetowego Gospodarki Ko-

Pierwsza była żywa

Tak, to już 10 lat mija, jak
mieszkańcy Gryfowa Śląskiego
świętują Kwisonalia. W tych uroczystościach zawsze czynny udział
brali członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego. Nasze koło było
organizatorem trzech imprez wpisanych w kalendarz obchodów:
- Zawodów „ O Złoty Haczyk” Burmistrza Gryfowa Śląskiego,
- Drużynowych Mistrzostw Związku
Gmin Kwisa,
- Zawodów wędkarskich dla dzieci.
W zawodach o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Gryfów Śląski brali udział wyłącznie zawodnicy zrzeszeni w tutejszym Kole Wędkarskim. W zawodach Drużynowych
Mistrzostw Związku Gmin Kwisa

10 lat wędkarskich Kwisonaliów

brały udział drużyny dwuosobowe
z miast należących do Związku Gmin
„Kwisa” (m.in. Lubań, Nowogrodziec,
Osiecznica, Mirsk). Gryfów reprezentowany był przez zawodników, którzy
zdobyli mistrzostwo koła. Jako organizatorzy wystawialiśmy dwie drużyny dwuosobowe.
Członkowie naszego związku
czynnie uczestniczyli w uroczystościach rozpoczynających imprezę tj.
uroczystym korowodzie czyli przemarszu uczestników imprezy i władz
miasta z rynku nad Kwisę.
Pięknie reprezentowali się wędkarze ciągnący na wózku łódkę, ubrani
w stroje galowe niosący swój sprzęt
czyli wędki. Do najbardziej ciekawych
należało przeprowadzanie zawodów

wędkarskich. Gdy mieszkańcy Gryfowa jeszcze spali, nasi koledzy wędkarze od godz 5.00, walczyli o tytuł najlepszego w zawodach wędkarskich.
Przypomnijmy naszych zwycięzców
z pierwszych zawodów o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy tzw. Złoty Haczyk. Byli to Michał Tarazewicz –
trzykrotny zdobywca I - go miejsca,
Piotr Hubko i Zbigniew Andruszkiewicz. Dokonując krótkiego podsumowania zawodów na przestrzeni lat informujemy, że zawodnikiem, który
wygrał najwięcej zawodów „o Złoty
Haczyk” był Michał Tarazewicz., drugi
był Zbigniew Andruszkiewicz.
Ciekawą imprezą dla dzieci były
zawody wędkarskie organizowane przed sceną główną w maleńkim

oczku wodnym. Rybkami były pływające zabawki, ale wędki – to prawdziwy sprzęt wędkarski. Złowienie polegało na złapaniu na haczyk pływającej rybki. Uciechę mieli zarówno dzieci jak i ich rodzice dopingujący swoje
pociechy. W tych zawodach zawsze
uczestniczyło średnio 20 osób zarówno chłopców jak i dziewczynek w wieku od 7 do 12 lat.
Dokonując krótkiego podsumowania 10-letniego udziału członków
naszego związku w imprezie lokalnej
należy podkreślić wzorową organizację imprez. W jubileuszowych obchodach Kwisonaliów życzymy zawodnikom biorących udział w zawodach
dużo szczęścia w łowieniu ryb i tradycyjnego „połamania kija”.
Sum

Tratwą i w Barze dla Bezrobotnych

Wiele zawodów i konkurencji podczas Kwisonaliów
było organizowanych niemal od początku ich istnienia.
Jedną z nich jest „Spływ Rzeką Kwisą Na Czym Kto
Może”. Najwytrwalszym zawodnikiem w tej konkurencji jest gryfowianin Maciej Choiński. Z podziwu godną
konsekwencją startował w zawodach aż 7 razy. Rozpoczął już jako 11-latek. Dziś Maciek, 18-letni uczeń gryfowskiego ZSOiZ wspomina te czasy z sentymentem. Zapytany o kolejne starty i pojazdy mówi:
- Za każdym razem swój pojazd wykonywałem
w ostatniej chwili. Do końca nie miałem pomysłu, co to
ma być i nagle trzask prask i już wiedziałem. Na przygotowanie zwykle pozostawało kilka dni, lecz udawało się,
bo jak wiadomo pomysł jest najważniejszy. Zwykle były
to pojazdy budowane na bazie styropianu malowanego
farbą z różnymi dodatkami. Raz zbudowałem mój pojazd
na wielkiej oponie (…) Nie pamiętam kolejności, ale były
to wehikuły o nazwach: Tratwa, Bar dla Bezrobotnych,
UFO, But, Milicja, Rudy i Formuła. Trzy razy udało mi
się zdobyć pierwsze miejsce, poza tym zawsze byłem blisko podium. Nie o miejsca, ani o nagrody (bo te zwykle były symboliczne) chodziło. To była po prostu fajna,
Rok 2007 - Maciek ze swoją zwycięską „Formułą”.
wciągająca zabawa. Maciek zapytany, czy w tym roku
wystartuje, mówi, że nie, ale właściwie chyba nie wszystko jest przesądzone, bo pomysły jak wiadomo przychodzą mu do głowy w ostatniej chwili.
M.
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Kwisonalia 2009

Złote Rybki 2009

Wokół pstrąga

Pstrąg to ryba charakterystyczna dla wód Kwisy, kojarząca się z Kwisonaliami (np. ubiegłoroczny
festiwal „Pstrąg & Roll”), a przede wszystkim… bardzo smaczna.
Pstrąg po gryfowsku to pilnie strzeżona tajemnica kulinarna smażalni ryb znajdującej
się na terenie gospodarstwa agroturystycznego Murena w Gryfowie Śląskim, którego właścicielką jest pani Danuta Babicz. Pomimo naszych próśb nie udało nam się zdobyć przepisu na ponoć najlepszą rybkę w okolicy. Zwróciliśmy się więc do naszej mistrzyni od kulinariów,
pani Ireny Włodarek, której kuchnia słynie w całym powiecie, o jakiś inny sprawdzony przepis
na pstrąga. I otrzymaliśmy go. Pani Irena poleca
„Pstrągi na niebiesko”:
Składniki:
5 pstrągów, pół szklanki octu, 1 szklanka wody,
2 cebule, pietruszka, seler, 50 g masła, sól, cukier.
Przygotowanie:
Pstrągi są rybami bezłuskowymi, wystarczy więc je sprawić i dokładnie umyć. Następnie włożyć do salaterki, zalać wodą z octem i pozostawić na jedną godzinę. Podgotować wywar
z warzyw, przyprawić do smaku solą i cukrem.
Pstrągi z głowami po wyjęciu z kwaśnej zaprawy wkładać od razu do wywaru. Gotować ryby
w odkrytym naczyniu przez 20 - 25 minut, a następnie odcedzić i polać stopionym masłem.
Pstrągi tak przygotowane przybierają niebieski kolor - stąd nazwa dania. Należy je podawać
z surówką z młodej kapusty z wydrążonymi malutkimi ziemniaczkami na liściu sałaty z koperkiem i ćwiartką pomidora.
Smacznego życzy Irena Włodarek.

Zapraszamy
W tym roku będziemy świadkami X jubileuszowych Kwisonaliów. Szykuje się wiele atrakcji.
W imieniu redakcji Kuriera Gryfowskiego zapraszamy wszystkich Państwa do udziału w naszym święcie miasta. Będą gwiazdy wielkie i mniejsze (co nie
znaczy, że gorsze), wystąpią lokalne zespoły, zaprezentują się szkoły i sołectwa. Będzie podniośle
i swojsko zarazem. Warto przeżyć to wspólnie.
Obok prezentujemy szczegółowy program Kwisonaliów, zapraszając na wszystkie imprezy i na każdą z osobna. Ze względu na ograniczoną ilości miejsca bliżej przedstawiamy tylko niektóre propozycje:

Turniej miast o galon
wody święconej
przemienionej w wino
13 czerwca (sobota) od godz. 17.00
W turnieju będą uczestniczyć delegacje z Gryfowa, Mirska i Świeradowa Zdroju. W trakcie imprezy zostanie przeprowadzonych wiele zabawnych konkurencji m.in. zawody wioślarskie na
sucho, noszenie wody w koromysłach oraz konkurencje niespodzianki. W jury pracować będzie
m.in. ksiądz dziekan Krzysztof Kurzeja. W ubiegłym roku turniej miast okazał się strzałem w dziesiątkę, aby się przekonać, jak będzie w tym roku,
po prostu trzeba tam być.
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Pozostając w temacie pstrąga, chcemy przypomnieć państwu fragment zwycięskiego wiersza, napisanego na ubiegłoroczny kwisonalijny
Turniej Miast przez reprezentantkę Gryfowa Śląskiego:

Wojciech Kapałczyński - historyk sztuki, konserwator zabytków z Jeleniej Góry, popularyzator wiedzy
o zabytkach ziemi jeleniogórskiej. Gmina współpracuje z nim od wielu lat. Gryfów urzekł konserwatora dzięki staremu miastu, zabytkom takim jak ratusz,
kościół św. Jadwigi Śląskiej i cmentarz parafialny.
Wspiera lokalny samorząd w zakresie pozyskiwania
środków pozabudżetowych.
Jerzy Karnauch - Animator kultury. W latach 19802004 Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury.
Człowiek, który zainicjował Kwisonalia jeszcze jako Dni
Gryfowa. Laureat Srebrnego Krzyża Zasługi (1985 r.)
oraz odznaki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla kultury polskiej”(2007).

O zaletach pstrąga
(…) Gryfowski pstrąg wyzwala
z wielu ludzkich mąk
Leczy reumatyzm,
cukrzycę, otyłość
Niemoc was odejdzie,
aż popatrzeć miło

Wiesław Krzewina - nadleśniczy ze Świeradowa Zdroju. Jest pomysłodawcą i założycielem Koordynacyjnego Centrum Edukacji i Promocji Przyrodniczo - Leśnej przy Nadleśnictwie Świeradów, otworzonego
w marcu 2006 roku. Korzysta z niego młodzież z gryfowskich szkół. Często pomaga miastu w realizacji różnych przedsięwzięć o charakterze ekologicznym.

Dla urody pań ta rybeńka
istne wyczynia cudeńka:
rosną włosy, gładzi się cera
Biust jędrnieje,
a waga spada do zera.

Rafał Strent - profesor Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie. Uprawia malarstwo i rysunek. Przez
wiele lat mieszkał w Gryfowie. Lokalnemu samorządowi doradza w kwestii rewitalizacji starówki, ale
szczególną uwagę zwraca na zabytkowy cmentarz
parafialny w Gryfowie. Jest laureatem wielu nagród
artystycznych m.in.: wyróżnienia Księżnej Monako
w Międzynarodowym Grand Prix Sztuki Współczesnej w Monte Carlo oraz II nagrody w Międzynarodowym Biennale Grafiki w Sofii.

U panów pstrąg wzmaga kondycję
Uczynnia mózg, poprawia aparycję
Spłaszcza brzuszek, wyostrza wzrok
Niweluje tuszę, sprężynuje krok,
Wystarczą dwie puszeczki z rana
i życie się toczy jak impreza udana
I tylko w Gryfowie
pstrąg ma te właściwości
A zatem – panie, panowie
Prosiemy dziś w gości!
By pstrąży kęs wspominać przez lata
A pstrąg gryfowski
Niech bieży na rubieży
Przez stoły tego świata (…)
M.

Wędkarze - magia chwili
12 czerwca (piątek) godz. 16.30
hol ratusza I piętro
Wernisaż wystawy fotografii „Wędkarze-magia
chwili” zainteresuje nie tylko wędkarzy. Autorka z pasją uwiecznia w kadrach magię ulotnych chwil, co sprawia, że jej zdjęcia są chętnie oglądane przez wszystkich.
Kwisa o czwartej nad ranem jest wyjątkowo piękna,
żeby to sprawdzić nie trzeba się zrywać o świcie, Ilona
Cichoń zrobiła to za nas. W imieniu autorki serdecznie
Państwa zapraszamy na wernisaż.

„Spływ Rzeką Kwisą
Na Czym Kto Może”
14 czerwca (niedziela) o godz. 15.00
Konkurencja przeprowadzana od lat, a wciąż
budzi wiele emocji wśród publiczności i zawodników. Zapewne i tym razem amatorzy-konstruktorzy zaprojektują wyjątkowe pojazdy, którymi będą
się starali przepłynąć wyznaczony odcinek rzeki. Chętni mogą się zgłaszać drogą elektroniczną gimgryf@zg.pl, telefonicznie (075)78-13-269
(w godz. od 8.00 do 15.00) lub w dniu zawodów
w Biurze Spływu od godz. 13.00 do 15.00. Osoby

Elwira Urbańska - wieloletnia szefowa Urzędu Stanu
Cywilnego w Gryfowie ŚL. Po przejściu na emeryturę
wciąż pozostaje aktywna prowadząc Koło Sybiraków.
Dzięki niej koło działa prężnie, organizując wiele imprez okolicznościowych. Z jej inicjatywy powstał też
piękny klomb przy drodze krajowej nr 30, który jest
wizytówką Gryfowa.
niepełnoletnie muszą posiadać na piśmie zgodę
rodziców. Z „przecieków” wiemy, że szykuje się
duża konkurencja. To trzeba zobaczyć.
M.

Rybne smaki Kwisy
Kontynuacją ubiegłorocznego „Festiwalu
Smaku” jest w tym roku konkurs „Smaki Kwisy”. W konkursie wezmą udział 1-3 osobowe
ekipy amatorów nie związanych profesjonalnie
z gastronomią. Każda ekipa będzie miała do wykonania dwie potrawy rybne na zimno. Organizatorem przedsięwzięcia jest Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski, a współorganizatorami Polski
Związek Wędkarski Koło Gryfów Śląski oraz Zespół Doradztwa Rolniczego.
Kulinarne zmagania rozpoczną się w niedzielę o godz. 14.00 nad Kwisą, a rozstrzygnięcie
konkursu planowane jest na 17.30. Do wygrania
są trzy nagrody pieniężne w wysokości 500, 250
i 150 zł.
Zapraszamy serdecznie do kibicowania naszym mistrzom i mistrzyniom patelni.
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