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Otwarcie Europejskiego Centrum Kulturalno-Informacyjnego

„Otwieranie” ECKI rozpoczął najaktywniejszy młody czytelnik Konrad Wilas. Starosta Józef Stanisław Mrówka serdecznie gratulował przedsięwzięcia.

Wernisaż wystawy niemiecko-polskiej „Varia” w nowej galerii. Na otwarciu ECKI pojawiło się wielu znamienitych gości.

Od lewej: Halina i Jan Luty, Franciszek Gałucha, Maria i Edward Skwarzyńscy.
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18 maja dokonano otwar-
cia nowej kulturalnej placówki  
w Gryfowie. Powstanie Europejskie-
go Centrum Kulturalno-Informacyj-
nego jest efektem współpracy grodu 
nad Kwisą z saksońską Bischofs-
werdą i służyć będzie budowaniu 
mostów pomiędzy Polakami, Niem-
cami i Czechami. Idea utworzenia 
Europejskiego Centrum Kulturalno
-Informacyjnego zrodziła się przed 
trzema laty. Poprzednia książnica 
funkcjonowała w trudnych warun-
kach i była oddalona od centrum mia-
sta. W nowym obiekcie nieopodal 
rynku swoją siedzibę ma biblioteka  
i Towarzystwo Miłośników Gryfowa. 
Tutaj także zlokalizowane są po-
mieszczenia galerii, w których pre-

zentowane będą nie tylko eksponaty 
dotyczące historii miasta, ale także 
prace artystów z Gryfowa i nie tylko.  
– Zarówno bibliotekarze, jak i czy-
telnicy czekali z utęsknieniem na to 
dzisiejsze wydarzenie ponad sześć-
dziesiąt lat – powiedziała podczas 
otwarcia dyrektor placówki Ma-
rzena Wojciechowska. – Biblioteka 
Publiczna wielokrotnie zmieniała 
swoją lokalizację, tułając się po 
różnych miejscach. Od dzisiaj na-
reszcie będzie miejscem przyjaznym 
dla czytelników, pracowników i dla 
wszystkich mieszkańców naszej 
gminy.

W uroczystym otwarciu, oprócz 
władz gminy na czele z burmistrzem 
Olgierdem Poniźnikiem  uczestni-

Takie było tegoroczne hasło, ós-
mej już edycji ogólnopolskiej akcji 
Tygodnia Bibliotek. Akcja została 
zainicjowana w 2004 r. przez Sto-
warzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 
Ma ona na celu umacnianie rangi 
bibliotek i prestiżu zawodu biblio-
tekarza w świadomości społecznej, 
upowszechnianie kultury, promocję 
czytelnictwa, a także integrację spo-
łeczności lokalnych. 

Gryfowska biblioteka publiczna 
po przerwie spowodowanej prze-
prowadzką, 19 maja ruszyła pełną 
parą. Już pierwszego dnia odnoto-
wano rekordową ilość czytelników 
zarówno w wypożyczalni dla do-
rosłych, jak i w oddziale dziecięco-
młodzieżowym. Szczególnie cieszy 
frekwencja wśród dzieci. Bliskie 
sąsiedztwo szkół sprawia, że biblio-
teka, jak w tytułowym haśle, jest w 

7 maja w gryfowskim ratuszu miała miejsce doniosła i zarazem senty-
mentalna uroczystość. Trzy pary małżeńskie świętowały swoje jubileusze.
 W sobotnie przedpołudnie salę ślubów ratusza w Gryfowie wypełnili 
najbliżsi jubilatów, obecny był burmistrz Olgierd Poniźnik, ks. dziekan 
Krzysztof Kurzeja, przewodniczący Rady Miejskiej Robert Skrzypek 
oraz kierownik USC w Gryfowie Jolanta Dudzik. 60-lecie pożycia 
małżeńskiego świętowali państwo Halina i Jan Luty, a 50-lecie Ma-
ria i Edward Skwarzyńscy oraz Józefa i Franciszek Gałucha. Jak 
podkreślił burmistrz Olgierd Poniźnik – na tak piękny jubileusz pracuje 
się najciężej, bo nieprzerwanie przez pięćdziesiąt czy sześćdziesiąt lat 
i na żaden medal – jak ten przyznawany przez prezydenta RP za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie – nie czeka się tak długo. W dzisiejszych 

Przyjazne Centrum
czyli m.in. przedstawiciele samo-
rządu miejskiego, powiatowego, pla-
cówek oświatowych i kulturalnych, 
reprezentanci samorządu wojewódz-
twa dolnośląskiego: wicemarszałek 
Radosław Mołoń i wiceprzewodni-
cząca Sejmiku Dolnośląskiego Gra-
żyna Malczuk, a także posłanka 
na Sejm RP Elżbieta Zakrzewska. 
Nie mogło zabraknąć wykonawców 
przedsięwzięcia – firmy GEOBUD i 
partnerów projektu z Bischofswerdy 
oraz gości z czeskiej Raspenavy. – 
Nasza biblioteka w pełni zasłużyła 
sobie na takie warunki pracy. Zasłu-
żyła sobie bogatą ofertą czytelniczą, 
ale też i kulturalną, przyciągając 
coraz większe rzesze mieszkańców 
oraz partnerów – powiedział bur-

mistrz Olgierd Poniźnik. Otwarcia 
ECKI dokonało w sumie 40 osób, 
bowiem – jak stwierdził włodarz 
miasta – tyle liter liczy pełna nazwa 
placówki. Zadaniem każdego wy-
czytanego gościa było podejście do 
regału i odebranie jednej z ustawio-
nych na nim literek. 

W drugiej części uroczystości 
działalność centrum zainau-
gurowała wystawa prac trzech 
artystów – Karstena Richter’a  
z Niemiec, tworzącego pod pseu-
donimem „Tuomar”, oraz gryfow-
skich artystek plastyczek Joanny 
Małoszczyk i Marzeny Staliś. 
Na koniec była jeszcze okazja do 
zwiedzenia ECKI oraz obejrzenia 
odnowionych wnętrz nowoczesnej 
siedziby gryfowskiej biblioteki  
i wpisania się do pamiątkowej księ-
gi.

czasach miłość i wierność małżeńska to bardzo często wartości, z który-
mi współcześni rzadko się liczą. Jubilaci z Gryfowa pokazują, że warto 
razem iść przez życie, darząc się szacunkiem, zaufaniem, wspierając się  
w dobrych i złych chwilach, by potem z radością i pełną satysfakcją móc 
spoglądać na dzieło swojego życia, cieszyć się dziećmi i wnukami, ale 
i serdecznie wspominać lata pracy w gryfowskich zakładach azbesto-
wych, na poczcie czy w innych miejscach, w których jubilaci pracowali.  
Podczas jubileuszowych uroczystości burmistrz Olgierd Poniźnik wraz 
z kierownikiem USC Jolantą Dudzik wręczyli małżonkom prezydenckie 
medale, była też sposobność do toastów i życzeń, do których przyłącza 
się redakcja Kuriera Gryfowskiego.

Biblioteka – zawsze po drodze. Nie mijam – wchodzę

 Złoci i diamentowi jubilaci

Źródło:
  Ziemia Lubańska Nr 10(417)

M.
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Kącik relaksacyjno-zabawowy w bibliotece dziecięcej.

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013
Operationelles Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen-Polen 2007-2013

tej chwili po drodze i 
dzieci jej nie omijają. 
Bardzo miłym, sło-
necznym punktem na 
trasie wielu mieszkań-
ców jest też czytelnia 
biblioteki. Tutaj można 
się spotkać, przejrzeć 
prasę, napić kawy lub 
po prostu odpocząć w 
przyjaznym miejscu.

Na parterze budyn-
ku dużym zaintereso-
waniem cieszą się dwie 
wystawy. W galerii 
– można obecnie zwie-
dzać niemiecko-polską 
wystawę malarstwa i 
fotografii pt. „Varia”, 
a w Izbie Historyczno-
Muzealnej – wystawę starych zdjęć 
„Od GZPO do ZPO” przygotowaną 

przez Towarzystwo Miłośników 
Gryfowa. Serdecznie Państwa za-

praszamy. Niech biblioteka będzie 
zawsze po drodze.
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Żegnają cię posmutniałe tulipany, rododendrony i róże
Wspomnienie o poruczniku Mieczysławie Cybulskim

12 maja pożegnaliśmy na cmentarzu  
w Krzewiu Wielkim prezesa Zarządu Koła 
Miejsko-Gminnego Kombatantów RP i BWP 
porucznika Mieczysława Cybulskiego.

 
Pan Mieczysław urodził się 28 października 

1926 r. w miejscowości Nadyby, w powiecie 
Sambor, w województwie lwowskim. W cza-
sie wojny w 1944 r. został zmobilizowany do 
Pułku Piechoty z przydziałem do szkoły pod-
oficerskiej. Po jej ukończeniu walczył z Niem-
cami w 8 Brygadzie Pułku Piechoty na szlaku 

bojowym I Armii Wojska 
Polskiego. Został ranny 
podczas walk frontowych 
w okolicach Berlina. 
Za bohaterstwo na polu 
walki i odniesione rany 
odznaczono go m.in.  
Krzyżem Walecznych  
i Medalem „Zasłużonym 
na Polu Chwały”. Za 
zasługi w żołnierskiej 
służbie i długoletnią pra-
cę zawodową i społeczną 
otrzymał szereg odzna-
czeń i wyróżnień – m.in. 
Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski.

Na ziemię gryfow-
ską przyjechał w 1950. 
Od tego czasu mieszkał  
w Krzewiu Wielkim. 
Przez wiele lat pracował 
w mirskich, giebuł-
towskich i lubańskich 
Zakładach Przemysłu 
Bawełnianego pełniąc 
różne funkcje. Prowadził 

też niewielkie gospodarstwo rolne. Od 1967 
r. należał do Koła Miejsko-Gminnego Związ-
ku Bojowników o Wolność i Demokrację 
(ZBOWID).

Pułkownik Edward Jakubowski w swo-
im pożegnalnym przemówieniu nad grobem, 
podziękował Mieczysławowi Cybulskiemu 
za dokonania na rzecz Związku oraz Miasta  
i Gminy Gryfów Śląski. Zaznaczył, że „Śp. Po-
rucznik rezerwy Mieczysław Cybulski pozosta-
nie w naszej pamięci jako człowiek, kombatant 

Zarząd GKS „Gryf” podjął decyzję o terminie 
pierwszego turnieju Noel Champion Cup. Odbędzie 
sie on w dniach 9 – 10 lipca. Prawdopodobnie jedne-
go dnia turnieju zagrają drużyny zrzeszone w klubach 
sportowych, drugiego zaś dzieci i młodzież.

Napisała do nas pani Halina Myślicka-Wolna 
– wdowa po nieodżałowanym sponsorze „Gryfa” 
Noelu Wolnym, zmarłym 3 marca br., informując, 
iż przesłała na ręce burmistrza Olgierda Poniźnika 
oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Roberta 
Skrzypka Puchar Noel Cup (ma być to puchar 
przechodni) oraz koszulki z napisem Noel Cup 
Soccer Tournament, zaś drużynie „Gryfa”  dresy 
oraz komplet koszulek piłkarskich – zgodnie  
z wolą małżonka. 

Jak pisze pani Halina „Wielka szkoda, że nie 
doczekał imprezy, o której marzył i oczywiście boi-
ska w Gryfowie nazwanego jego imieniem”. 

Zapraszamy Państwa na turniej Noel Cham-
pion Cup, wierząc, że w tych szczególnych dniach 
sportowej rywalizacji, poczujemy tam obecność 
człowieka, który mieszkając przez lata za ocea-
nem, nigdy nie zapomniał o gryfowskim klubie.

i prezes Koła, który dostrzegał sprawy ludzkie. 
Swoją postawą, obywatelskim podejściem, 
zaskarbił sobie wśród otoczenia, miejscowych 
władz samorządowych oraz młodego poko-
lenia, szczególnie w miejscowych szkołach – 
duże uznanie(...) Oddaję ci ostatnią posługę 
w drodze na wieczną wartę. Śpij w tej ziemi, 
o którą podczas tragicznej II wojny walczyłeś. 
Cześć twojej pamięci.”

W serdecznych słowach, na krzewiowskim 
cmentarzu żegnał pana Mieczysława również 
burmistrz Olgierd Poniźnik „Zawsze godnie re-
prezentował kombatantów i wdowy po nich, był 
koleżeński, szanowany i dlatego koleżanki i ko-
ledzy powierzyli mu 24 kwietnia 2009 r. funkcję 
prezesa Koła Miejsko-Gminnego Kombatantów 
RP i BWP w Gryfowie Śląskim. Przez dwa lata 
dzielnie i aktywnie prowadził nasze koło, nie 
raz widziałem, jak w mundurze na rowerze lub 
pieszo, dzielnie maszerował z Krzewia Wiel-
kiego do siedziby kombatantów, maszerował, 
jakby dopiero wyszedł z wojska. W swoim życiu 
rodzinnym wraz z małżonką Reginą wychowali 
dwóch synów Henryka i Zbigniewa, doczekali 
się 8 wnuków i 8 prawnuków. To była radość 
jego życia. Był nią także przydomowy ogródek 
kwiatowy, który sam kształtował i pielęgnował. 
Żegnają cię z tego ogródka posmutniałe tuli-
pany, rododendrony i róże. Żegna cię rodzina 
i przyjaciele. Żegnają cię koledzy kombatanci, 
sąsiedzi i liczni mieszkańcy Krzewia Wielkiego. 
Żegnam cię i ja w imieniu władz gminy i Rady 
Miejskiej. (...)”

Rodzinie zmarłego, szczególnie małżonce 
Reginie, synom i synowym oraz licznym wnu-
kom i prawnukom, składamy wyrazy głębokie-
go współczucia. Red.

Noel Champion Cup 2011

Pan Noel Wolny podczas wizyty u burmistrza Olgierda Poniźnika latem 2009 roku.M.



WYKONUJEMY:
• CYKLICZNE SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ,
• SPRZĄTANIE BIUR I MIESZKAŃ,
• PRANIE DYWANÓW I TAPICERKI OBICIOWEJ,
• PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, 
• MYCIE OKIEN • SPRZĄTANIE BUDYNKÓW 
I MIESZKAŃ PO REMONTACH • OPIEKA NAD NAGROBKAMI NA CMENTARZACH.
Polecamy cykliczne i jednorazowe sprzątanie specjalistycznym sprzętem i środkami piorącymi 
renomowanej firmy KÄRCHER.
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Towarzystwo Miłośników Gryfowa Śląskie-
go zajmuje się nie tylko historią, popularyzacją  
i ochroną obiektów zabytkowych, ale też życiem 
ludzi, którzy osiedlili się tu po wojnie.

Mieszkańcy Gryfowa wiedząc o naszej dzia-
łalności zaczęli przynosić nam historyczne zdjęcia 
miasta oraz dawnych zakładów istniejących na na-
szym terenie. Tych zdjęć przybywało coraz więcej, 
stąd też powstał pomysł zorganizowania tematycz-
nych wystaw zdjęciowych, których było już kilka. 
Wystawa „Od GZPO do ZPO” poświęcona była 
byłym pracownikom tzw. GRYFEXU. Staraliśmy 
się przedstawić w formie lekkiej i humorystycznej 
krótki rys historyczny zakładu, pomiędzy pierw-
szą produkcją: ubraniami roboczymi i kufajkami, 
a ostatnią: fantazyjnymi spodniami chłopięcymi 
z dżinsu. Zawarła się tu cała epoka mód, wzorni-
ctwa, sposobu produkcji, warunków pracy, świad-
czeń socjalnych oraz kolejnych modernizacji. Była 
to nietypowa wystawa ponieważ chcieliśmy ją 
wzbogacić wspomnieniami byłych pracowników 
tego zakładu, którzy w większości spędzili tu całą 
młodość, jak pani Halina Luty – majstrowa sali 
nr 4, która pracowała tu od roku 1947, czyli od 
uruchomienia zakładu po wojnie, pani Stygma 
Rzeźniczak, która podczas wystawy wspominała 
życie kulturalne, w tym działalność zakładowego 
teatru, państwo Wiśniewscy, którzy przepracowali  
w zakładzie 40 lat. Jak wiemy, po wojnie wielu re-
patriantów przyjeżdżało do Gryfowa, gdyż miasto 
posiadało prężny przemysł. Często były to młode 
14-15 letnie dziewczęta, które przypisywały sobie 
lata, żeby dostać pracę. Większość z nich pracowa-
ła tu do emerytury. Część kobiet mieszkała w in-
ternacie przy ul. Jeleniogórskiej, a część w Domu 
Młodego Pracownika przy ul. Lubańskiej. Dużo 
kobiet przyjeżdżało też z okolicznych miast i wio-
sek. Kiedy upadł kołchoz w Uboczu, dziewczęta 
o pochodzeniu rolniczym zostały zwolnione, żeby 
zasilić siłę roboczą w rolnictwie. Dyrektor naczel-
ny Anatol Roszczenko przypomniał nam o latach 
świetności zakładu. Pracował tu od roku 1969  
i jak twierdzi był 12, lub 13 szefem z kolei. Gryfex 
był największym zakładem w okolicy i miał duży 
wpływ na życie miasta. Wspomagał Gryfów pie-
niędzmi, ludźmi, czynami społecznymi. Użyczał, 
gdy trzeba było transportu, rozwijał sport i kulturę. 
Organizował imprezy, festyny, kiermasze oraz 
pomagał szkołom. 

Wystawie towarzyszyły występy Gryfow-
skiej Kapeli Podwórkowej, która wprowadzała  
w wesoły nastrój uczestników imprezy, za co im 
serdecznie dziękujemy. Gorąco dziękujemy rów-
nież panu Jerzemu Horbaczowi za podarowanie 
pysznego ciasta na poczęstunek dla gości wernisa-
żu. Fotoreportaż z wernisażu dostępny na stronie 
TMG www.gryfow.org

Życie teatralne w Gryfowie Śląskim? Trudno to 
sobie wyobrazić, a jednak tak było. Zbierając stare 
zdjęcia na wystawę „Od GZPO do ZPO”. Otrzy-
małem trzy zdjęcia przedstawiające spektakl, sztuki 
teatralnej „Mieszczanin szlachcicem” Moliera, wysta-
wionej przez pracowników dawnego Gryfexu. Sztukę 
pomogli wystawić aktorzy teatru jeleniogórskiego, 
udzielając wskazówek i pomagając w wypożyczeniu 
kostiumów. Były to lata pięćdziesiąte, jak wspomina 
pani Rzeźniczak. Do Gryfowa za pracą i szukając swo-

Od GZPO 
do ZPO

Molier w Gryfowie

jego miejsca na ziemi przyjechało wielu ludzi młodych. 
Mieszkali oni w hotelu robotniczym mieszczącym się 
przy ulicy Jeleniogórskiej obok miejskiego stadionu. 
Drugi budynek w którym mieszkali pracownicy GZPO, 
mieścił się na ulicy Lubańskiej 10. Były to czasy, gdzie 
młodych ludzi rozpierała energia, chęć zrobienia czegoś, 
zwłaszcza że nie istniała wtedy jak dziś telewizja, DVD, 
internet.

Sztuka Moliera, którą wystawili pracownicy GZPO, 

jak mówi pani Rzeźniczak stała na wysokim poziomie ar-
tystycznym i cieszyła się powodzeniem wśród widzów. 
Szkoda, że tradycja teatru amatorskiego w Gryfowie 
nie zagościła na stałe. Jak widzimy na zdjęciach, funda-
menty były solidne. Dziś w Gryfowie mamy urodzaj na 
zespoły folklorystyczne, działa reaktywowana „Kapela 
Podwórkowa” pana Zbigniewa Bodaka. I chwała im za 
to. Okazjonalnie wystawiane są sztuki teatralne przez 
młodzież szkolną. Spektakle reżyserowane przez panią 
Rybę, były wydarzeniem kulturalnym i prezentowały 

dobry poziom. Wrażenie robią też przedstawienia teatru 
„Patrius”, działającego przy M-GOPS-ie. Stały teatr 
amatorski w Gryfowie Śląskim z dobrym repertuarem 
nie ma chyba jednak żadnych szans. Brak chęci wzię-
cia udziału w czymś, co nie przynosi pieniędzy, a daje 
tylko satysfakcję, nikogo nie interesuje. Zwłaszcza gdy 
ludzie działający bezinteresownie w stowarzyszeniach 
pozarządowych postrzegani są w naszym mieście jako 
dziwolągi.

USŁUGI SPRZĄTANIA „AGMAR”

Tel. kontaktowy: 795-624-134

Jan Wysopal

Od redakcji: Przypominamy Państwu, że 
wystawę „Od GZPO do ZPO” można zwiedzać 
codziennie w Izbie Historyczno-Muzealnej, 
która mieści się w Europejskim Centrum 
Kulturalno-Informacyjnym (ul. Kolejowa 44 – 
budynek obok poczty)

Barbara Baszak
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Certyfikat ,,Przyjazny Urząd”

1. Przeznacza się do dzierżawy nieruchomość 
położoną w obrębie 1 Gryfów Śląski przy ulicy 
Glinianej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 
157/5 o pow. 0,2284 ha, zabudowanej budyn-
kiem sanitariatów, na okres do trzech lat. Dla 
nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta 
KW nr 14390 w Sądzie Rejonowym w Lwówku 
Śląskim, Wydział V Ksiąg Wieczystych.
 2. Przedmiotowa nieruchomość stanowi istnie-
jące targowisko miejskie. Działka jest ogrodzona  
i zabudowana budynkiem sanitariatów. Przed-
miot dzierżawy ma służyć prowadzeniu targo-
wiska miejskiego. W ramach tej działalności 
przyszły dzierżawca będzie zobowiązany do 
bieżącego utrzymania terenu targowiska, m.in.: 
koszenie trawy i dbanie o czystość placu i sani-
tariatów. 
3. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego 
wynosi 2 055,60 zł netto miesięcznie (słownie: 
dwa tysiące pięćdziesiąt pięć złotych i 60/100). 
Czynsz płatny miesięcznie w terminie do 10 dnia 
każdego miesiąca. Do czynszu dzierżawnego 
doliczony będzie podatek VAT w wysokości 
ustalonej zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi prawa. Waloryzacja czynszu za dany rok 
począwszy od 2012 r. będzie przeprowadzona  
w oparciu o wysokość średniorocznego wskaźni-
ka cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem 
ogłaszanego przez GUS.
4. Forma wydzierżawienia nieruchomości – 
przetarg pisemny nieograniczony.
5. W przypadku wystąpienia zaległości w płat-
ności czynszu dzierżawnego w terminie powyżej  
2 miesięcy, wykorzystywania gruntu sprzecznie  
z umową lub nie wywiązywania się z zobowiązań 
w niej określonych – umowa dzierżawy może 
zostać rozwiązana z trybie natychmiastowym.
6. Strony będą mogły rozwiązać umowę z zacho-
waniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia 
ze skutkiem na koniec miesiąca.  
Dzierżawca będzie obowiązany do złożenia 
deklaracji podatkowej i opłacania podatku od 
nieruchomości.
7. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości 
na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta 
Gryfów Śląski oraz na stronie Biuletynu Infor-
macji Publicznej Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 
Zgodnie z art. 34. ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospo-
darce nieruchomościami w przypadku zbywania 
nieruchomości osobom fizycznym i prawnym 
przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli 
spełnią następujące warunki: przysługuje jej na-
bycie z mocy ustawy lub odrębnych przepisów 
lub jest poprzednim właścicielem zbywanej 
nieruchomości pozbawionym prawa własności 
tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 
r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek  
o nabycie przed upływem terminu 6 tygodni 
licząc od dnia wywieszenia wykazu.
8. Wszelkie dodatkowe informacje można uzy-
skać w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski, 
Rynek 1, pok. nr 6 lub pod nr tel. 75 78-11-266, 
e-mail: grunty@gryfow.pl

Młoda polska demokracja kształtuje swój wizerunek poprzez pryzmat urzędów i kadry urzęd-
ników o określonych kompetencjach. W samorządach europejskich wiele jest sprawdzonych 
rozwiązań, wartych promowania i naśladowania. Dlatego też wymiana doświadczeń pomiędzy 
przedstawicielami samorządu regionalnego oraz gminnego i powiatowego, upowszechnianie 
dobrych praktyk, promowanie rozwoju na szczeblu lokalnym i regionalnym, podnoszenie kwa-
lifikacji zawodowych urzędników to główne cele projektu ,,Profesjonalizm w zarządzaniu dol-
nośląskim urzędem”. W półtorarocznej realizacji tego programu uczestniczył Sekretarz Gminy  
i Miasta. Finałem tego programu było wręczenie naszej instytucji certyfikatu ,,Przyjazny Urząd”. 
Dzięki pozyskanej wiedzy i przekazaniu jej pracownikom Urzędu, jestem przekonany, że bę-
dzie  on jeszcze w większym stopniu przyjazny dla mieszkańców Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 
Udział w konkurencjach i szkoleniach był bezpłatny, bowiem program był współfinansowany ze 
środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego. 

Gdy ukaże się ten egzemplarz ,,Kuriera Gryfowskiego” jeszcze będzie trwała nauka w szko-
łach, ale gdy ukaże się egzemplarz następny, to będą już wakacje. Z uwagi na cykl wydawniczy, 
z lekkim wyprzedzeniem, składam nauczycielom, pracownikom administracyjno-obsługowym 
oraz uczniom gratulacje z uzyskanych osiągnięć, laurów, świadectw i wszelkich innych sukce-
sów w kończącym się roku szkolnym 2010/2011. Życzę wszystkim Państwu zdrowego, dobrego  
i bezpiecznego wakacyjnego wypoczynku.

W imieniu władz samorządowych Gminy i Miasta Gryfów Śląski zwracamy się z gorącą proś-
bą do mieszkańców naszej gminy, zakładów pracy, a także organizacji społecznych o wsparcie 
finansowe zakupu sztandaru dla miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Gryfowie Śląskim, 
która obchodzi w tym roku 65-lecie swojego istnienia.

Ufundowany sztandar będzie wyrazem wdzięczności i uznania dla Naszych Strażaków, na 
których można zawsze liczyć w trudnych sytuacjach. Datki można wpłacać w biurze Informacji 
Turystycznej, Rynek 33 – naprzeciw ratusza lub bezpośrednio u Przewodniczącego Rady Miej-
skiej Roberta Skrzypka. Z góry dziękujemy za udzieloną pomoc. 

Życzenia dla czytelników

Wesprzyjmy zakup sztandaru

Wykaz nr 1/2011 nieruchomości 
przeznaczonej do dzierżawy w trybie 
przetargowym położonej w Gryfowie 

Śląskim przy ulicy Glinianej.

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.  
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. 

 
Szczegółowych informacji udziela 

Wydział Techniczny Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski, 
telefon 75 78-12-952.

Karty zgłoszenia można odbierać w sekretariacie 
Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 

Tam też należy składać karty zgłoszeń w terminie do 18 czerwca 2011 r. 

Sekretarz Gminy Jerzy Andrzejczak
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Majówka 
w Gryfowie 

Śląskim
Obchody Dni Majowych oraz zaplanowane  

z tej okazji przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Gryfowie Śl. imprezy plenerowe przebiegały  
w niespodziewanie kapryśnej aurze.

2 maja nic nie zapowiadało gwałtownego ochło-
dzenia, więc zaplanowany program na estradzie odbył 
się bez żadnych niespodzianek. Tego dnia gryfowski 
rynek przypominał mały „plac kwisonaliowy”. Przed 
ratuszem piętrzyło się małe wesołe miasteczko. Były 
zamki dmuchane, euro-bungy, kule wodne oraz 
stragany, na których każdy znalazł coś dla siebie. 
Słoneczna pogoda przyciągnęła na gryfowski rynek 
liczną publikę. Program artystyczny rozpoczęliśmy 
konkursem plastycznym dla dzieci, a na estradzie 
od godz.16.00 trwały występy: „Chłopaków z paki”, 
młodzieży z gryfowskiego gimnazjum, wokalistki  
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 
w Gryfowie oraz zespołu „Rewolucja” z Gryfowa. 
Około godz.19 rozpoczęła się biesiada z DJ., który 
serwował „muzę” dla każdego. Pomimo deszczu, 
który niestety pojawił się wieczorem, liczna grupa 
osób bawiła się wyśmienicie do godz. 22.

Tego dnia, równolegle do imprezy w Rynku,  
w Hali Sportowej odbywał się Turniej Piłki Siatko-
wej o Puchar Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury w Gryfowie Ślaskim. Organizatorem turnieju 
był współpracujący z M-GOK – Mariusz Kozak. Do 
turnieju zgłosiły się 4 drużyny z Janowic Wielkich, 
Proszówki, Rakowic Wielkich, Gryfowa Śląskiego. 
Pierwsze miejsce zajęła drużyna „Herkules” Gryfów 
Śl., drugie „Browarek” Janowice Wlk., trzecie ZSE-T 
Rakowice Wlk., czwarte miejsce przypadło drużynie 
„Wąski Team” Proszówka. Dziękujemy drużynom  
i zapraszamy do udziału w kolejnych rozgrywkach.

3 maja, wiosenny poranek przywitał nas zimową 
aurą. Obficie padający śnieg nie pozostawił żadnych 
wątpliwości co do możliwości realizacji zaplano-
wanej na ten dzień „Majówki na ludowo”. Pomimo 
złej aury udało się na szczęście uczcić 220 rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gryfowie Śląskim. 
Obchody religijne rozpoczęły się w Kościele Parafial-
nym o godz.10.30 mszą świętą w intencji Ojczyzny. 
Około godz. 11.30 licznie zgromadzone delegacje 
kombatanckie, szkół, zakładów pracy, organizacji 
samorządowych oraz pozarządowych w intensyw-
nych opadach śniegu złożyły wiązanki kwiatów pod 
tablicą pamiątkową ku czci Kombatantów Ziemi 
Gryfowskiej. 

Dzięki zaangażowaniu państwa Marii i Zygmun-
ta Bodaków udało się pozyskać wielu sponsorów. 
Wszystkie przekazane przez nich dary, wspólną 
decyzją zostały przewiezione do Domu Pomocy 
Społecznej w Mirsku oraz Domu Pomocy Społecz-
nej w Nielestnie, który ściśle współpracuje z Miejsko-
Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gryfowie. Występy 
zaplanowane na 3 maja organizatorzy przełożyli na 
koniec wakacji. Już dzisiaj zapraszamy wszystkich 
na festyny, koncerty, przedstawienia organizowane 
przez M-GOK w Gryfowie Ślaskim (szczegóły na 
plakatach).

Wakacje w Świetlicy
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Gryfowie Śląskim już 

po raz kolejny organizuje w Świetlicy 
Środowiskowej przy ul. Oldzańskiej 1B – 
Akcję Bezpieczne Lato – Wakacje 2011. 
Serdecznie zapraszamy na aktywny wy-

poczynek dzieci i młodzież w wieku od 7 do 
14 lat. Zajęcia będą trwały od 27 czerw-
ca do 29 lipca (5 tygodni) w godzinach 
od 9:00 do 13:30. Karty kwalifikacyjne 
uczestnika są do nabycia u wychowawcy  
w Świetlicy Środowiskowej.

Szczegółowych informacji udziela 
wychowawca: Katarzyna Rotkiewicz  

w Świetlicy Środowiskowej od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 12.00 do 18.00 
lub pod numerem telefonu: 501-173-563.

15 maja państwo Wiesława i Adam Pałkowie 
z Młyńska obchodzili swoje 50-lecie pożycia mał-
żeńskiego. Uroczystość złotych godów odbyła się 
w miejscowym kościele, mszą w intencji pary jubi-
latów, na którą to licznie przybyła rodzina. Z rąk ks. 
kan. Szymona Bajaka otrzymali pamiątkę i gratula-
cje. Do życzeń dołączyła się sołtys wręczając kwiaty. 
Przyszły także życzenia drogą e-mailową z dalekiego 
Uzbekistanu od franciszkanina Lucjana Szymańskie-
go – chrześniaka pary jubilatów. Odczytała i przeka-
zała je niżej podpisana. Ks. Lucjan od wielu lat głosi 
Słowo Boże na Wschodzie. Jesteśmy tym bardziej 
dumni, że pochodzi on z Młyńska. Państwo Pałko-

Rockowe rozpoczęcie wakacji 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  

w Gryfowie Śląskim oraz Zespół „Rewolucja” 
zapraszają na rockowe rozpoczęcie wakacji. Po-
czątek koncertów 1 lipca, godz. 17.00 boisko 
za M-GOK przy ul. Kolejowej 33a.

Złota Para z Młyńska
wie byli bardzo wzruszeni podczas przekazywania 
życzeń. Pan Adam jest członkiem OSP w Młyńsku. 
Po uroczystości w kościele druhowie przygotowali 
szampana oraz włączyli syrenę na cześć pary jubila-
tów. Pani Wiesława i pan Adam w przeszłości pro-
wadzili gospodarstwo rolne. Od kilkunastu lat są na 
zasłużonej emeryturze. Wychowali dwie córki oraz 
doczekali się wnuczki i dwóch wnuków. Oboje prag-
ną, aby służyło im zdrowie jeszcze przez wiele lat. 
Chcą doczekać się diamentowego jubileuszu i wiele 
jeszcze innych rocznic. Tego im serdecznie życzę

Sołtys Młyńska Maria Sosnowska

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury 
w Gryfowie Ślaskim składa 

serdeczne podziękowania sponsorom:
• Firma „Fun Service” z Gdyni – główny spon-
sor imprezy
• Państwo Bożena i Zygmunt Krasuccy – Przed-
siębiorstwo Handlowo Usługowe „Bożena” 
Gryfów Śl.
• Państwo Krystyna i Stanisław Sawczak z ro-
dziną – Przedsiębiorstwo Handlowe „Sawczak” 
S.J. Gryfów Śl.
• Mirosława i Jerzy Horbacz – Piekarnia Cu-
kiernia „M&J” Gryfów Śl.
• Dariusz i Marek Niebieszczańscy – Zakłady 
Mięsne „Niebieszczańscy” S.J. Proszówka
Dziękujemy również:
• Panu Dariuszowi Zatońskiemu – Dyrektorowi 
Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Łużyckiej 
Brygady WOP w Gryfowie Śl. – za użyczenie 
Hali Sportowej
• Straży Miejskej w Gryfowie Śl. za zabezpiecze-
nie
• Zakładowi Utylizacji Odpadów Komunalnych 
„IZERY” Sp. z o.o. Lubomierz
• Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej Gryfów Śl.

PODZIĘKOWANIE
Podziękowanie dla pana Andrzeja Oku-

lowskiego Naczelnika Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Młyńsku za zabezpieczenie taśmą  
i palikami zagrożonego miejsca pod świetlicą.

Zapraszamy na coroczne Święto Rodziny  
w Młyńsku 25 czerwca o godz. 15.00. Rozpocznie 
się ono mszą w tutejszym kościele w intencji ro-
dzin. Oprócz tego w programie wiele ciekawych 
propozycji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Całość 
imprezy odbędzie się na placu przed świetlicą.

Sołtys i Rada Sołecka MłyńskaSołtys i Rada Sołecka Młyńskaa.d.

Fotorelacja na str. 19.
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IX Sesja Rady Powiatu Lwóweckiego

Marcin Lampart

Informator Powiatowy

„Na szprychach – przez dwa letnie miesiące” to cykl wycieczek i rajdów rowerowych, jakie organi-
zuje w czerwcu i lipcu działające przy TMG Gryfowskie Towarzystwo Cyklistów. Trasę rajdów i wycie-
czek opracowuje znany propagator turystyki rowerowej w naszym mieście pan Kazimierz Luchowski. 
Nasze Towarzystwo powstało w ubiegłym roku, jeździmy przyjaźnie i nie bijemy żadnych rekordów 
prędkości. Naszym celem jest wyrwać się z domu i złapać trochę świeżego powietrza.

Sezon letni zaczniemy 5 czerwca. O godz. 10.00  
z gryfowskiego rynku ruszymy przez malownicze miej-
scowości: Zacisze, Złoty Potok, Giebułtów, Chałup-
ska na czeską stronę do Jindrichowic pod Smrekiem. 
Przez miejscowość Srbska wrócimy do Miłoszowa, 
dalej skierujemy się na Leśną, Stankowice, Złotniki 
Lubańskie, Złoty Potok i wrócimy do Gryfowa.

***
W niedzielę 12 czerwca spotykamy się tradycyjnie 

na gryfowskim rynku przy fontannie o godz.10.00. 
Wyruszymy na wycieczkę o nazwie „Gryfowska óse-
meczka”. Pojedziemy w kierunku Krzewia Wielkiego, 
Proszówki, Mirska do Krobicy. Przez Gierczyn, Przecz-
nicę, Proszowę, Kłopotnicę, Grudzę, Rębiszów, Gajów-
kę, dojedziemy do Proszówki i wrócimy do Gryfowa.

***
19 czerwca spotykamy się na gryfowskim rynku 

przy fontannie. O godz. 10.00 wyruszymy w „kultową” 
wycieczkę o nazwie „Platerówka – dlaczego kultowa?” 
Obierzemy kierunek na Leśną i pojedziemy do wsi 
Jurków i Przylasek, następnie dotrzemy do Platerówki. 
Wrócimy przez Zalipie, Grabieszyce, Miłoszów, Leśną, 
Baworowo, Bożkowice, Biedrzychowice do Gryfowa.

***
W niedzielę 26 czerwca zapraszamy na wy-

cieczkę rowerową o nazwie „Dla zdrowotności”.  
Z gryfowskiego rynku o godz. 10.00 pojedziemy do 

Ubocza, Olesznej Podgórskiej, Lubomierza. Dalej 
przez Chmieleń, Grudzę, Rębiszów, Młyńsko wró-
cimy do Gryfowa.

***
Lipiec zaczniemy wycieczką o nazwie „Czeskie 

pagórki”. W niedzielę 3 lipca o godz.10.00 ruszymy 
z Gryfowa Śląskiego do Jindrichowic pod Smrekiem 
przez Nove Mesto. Pojedziemy do przejścia gra-
nicznego przez Ulicko, Pobiedną, Wolimierz, Bar-
toszówkę, Wieżę i zwycięsko dotrzemy do Gryfowa.

***
„Złote widoki” – tak będzie nazywała się wyciecz-

ka, jaka odbędzie się 10 lipca. O godz.10.00. start  
z gryfowskiego rynku do Zacisza, Karłowca, Mirska. 
Następnie udamy się do Krobicy, Świeradowa Zdro-
ju, przez Górną, Płókowy Mostek, Radoszków. Dalej 
pojedziemy do Przecznicy, Gierczyna, Rębiszowa, 
Proszówki i szczęśliwie wrócimy do Gryfowa.

***
W niedzielę 17 lipca rowerami odwiedzimy miejsco-

wość leżącą w Czechach – Láznì Libverda. Wystartujemy 
z gryfowskiego rynku o godz. 10.00. Przez Brzeziniec, 
Mirsk, Czerniawę, Nove Mesto, Ludvikowice, dojedziemy 
do celu, czyli Láznì Libverda. Powrót przez Pobiedną, 
Wolimierz, Mirsk, Karłowice,Wieżę do Gryfowa.

***
W niedzielę 24 lipca nasza grupa weźmie udział  

w imprezie rowerowej zorganizowanej przez sołtysa wsi 
Proszówka. Spotkamy się o godzinie 10.00 na gryfow-
skim rynku i będziemy obserwować start zawodników 
biorących udział w wyścigu MTB-2011. My pojedziemy 
za ostatnim zawodnikiem. Sprawdzimy trasę wyty-
czoną specjalnie na tę okazję. Udamy się w kierunku 
wsi Proszówka, za zabudowaniami dawnego PGR-u, 
wzdłuż rzeki Kwisy, drogą polną w kierunku Brzezińca. 
Tam skręcimy koło dawnej świetlicy wiejskiej i dotrzemy 
do zabudowań Polmexu. Pojedziemy dalej do widocz-
nej już kapliczki św. Anny. Na mecie weźmiemy udział  
w szeroko pojętej integracji z bractwem rowerowym.

***
W niedzielę 31 lipca z gryfowskiego rynku o godz. 

10.00 wybierzemy się do Starej Kamienicy, przez 
Ubocze, Lubomierz, Pasiecznik i Barcinek. Dalej przez 
Małą Kamienicę, Kwieciszowice, Rębiszów, Proszówkę 
wrócimy do Gryfowa.

Od uczestników naszych wycieczek rowerowych 
wymagamy sprawnych hamulców i zdrowego roz-
sądku. Każdy uczestnik wycieczki jedzie na własną 
odpowiedzialność. Terminy, jak i same wycieczki, mogą 
się zmieniać, gdyż musimy brać pod uwagę warunki 
atmosferyczne. Jazda rowerem ma sprawiać nam przy-
jemność, więc nie ma obowiązku „na siłę” pedałować  
w deszcz lub śnieg. Dlatego podajemy numer kontakto-
wy tel. 609-172-486 i e-mail: wysopjan@op.pl.

DAJ ULGĘ SWEMU SERCU
BĄDŹ Z NAMI „NA SZPRYCHACH”

W LIPCU I CZERWCU!

Na szprychach przez lato

Z rowerowym pozdrowieniem Jan Wysopal

Struktura dróg powiatowych, bieżące 
utrzymanie, remonty i planowane inwesty-
cje drogowe były głównym tematem sesji, 
która odbyła się 27 maja 2011 roku. 

Sesję od powitania przybyłych gości rozpo-
czął Henryk Kulesza – Przewodniczący Rady. 
Po powitaniu, Rada przyjęła zaplanowany po-
rządek obrad i zgodnie z nim, po zatwierdzeniu 
protokołów z poprzednich sesji, głos zabrał 
Józef Stanisław Mrówka – starosta lwówecki, 
który zdał sprawozdanie z posiedzeń Zarządu 
Powiatu, jakie odbyły się pomiędzy Sesjami 
Rady. Wiele dyskusji wywołał główny temat 
zwołanej sesji. Za punkt wyjściowy dyskusji 

posłużyła prezentacja przygotowana przez Za-
rząd Dróg Powiatowych, a przedstawiona przez 
Marka Makowskiego – kierownika ZDP, doty-
cząca struktury wszystkich dróg w powiecie, 
ilości mostów i przepustów, długości remonto-
wanych dróg w ostatnich latach, współfinanso-
wania tych zadań przez gminy oraz bieżących 
zadań remontowych i inwestycyjnych. 

Analizując stan dróg powiatowych  
w przeciągu ostatnich lat, sytuacja poprawia się  
z roku na rok, choć potrzeby są oczywiście 
dużo większe. Warto zwrócić uwagę, na fakt, 
że rokrocznie na remonty i inwestycje drogowe 
udaje się uzyskać dofinansowanie, czy to ze 

środków ministe-
rialnych, gminnych 
czy z Terenowego 
Funduszu Gruntów 
Rolnych. Równole-
gle z wykonywany-
mi remontami dróg 
przygotowywane 
są także dokumen-
tacje techniczne na 
remonty kolejnych 
dróg.

Podczas sesji 
radni przyjęli 
zmiany do budżetu 
powiatu na 2011 
rok oraz zmiany do 

wieloletniej prognozy 
finansowej na lata 
2011-2023, uwzględ-
niające m.in. otrzyma-
ną przez Powiat Lwó-
wecki dotację w wyso-
kości 13.250.191,33 zł 
z tzw. „Planu B”, czyli 
rządowego programu 
„Wsparcie jednostek 
samorządu terytorialnego w działaniach stabi-
lizujących system ochrony zdrowia”. W Zespo-
le Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w 
Gryfowie Śląskim utworzone zostały trzyletnie 
Uzupełniające Technikum oraz dwuletnie Uzu-
pełniające Liceum Ogólnokształcące. Rada 
przegłosowała również uchwałę w sprawie 
nawiązania współpracy Powiatu Lwóweckie-
go z Miastem Żaclerz w Republice Czeskiej. 
Stosowne porozumienie w tej sprawie zostanie 
podpisane oficjalnie przez władze obu samo-
rządów już wkrótce. W związku z upływem 
kadencji Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, 
do jej składu oddelegowani zostali dotych-
czasowi jej członkowie – Roman Kulczycki 
i Franciszek Pawłowicz. Treści uchwał wraz 
z uzasadnieniem opublikowane są na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem 
www.bip.powiatlwowecki.pl. Kolejna sesja 
zaplanowana jest na 17 czerwca 2011 roku.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na 
stronie internetowej www.powiatlwowecki.pl 
Zapraszamy!
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W dniach 06.05 – 07.05 odbyły się Mię-
dzynarodowe Targi Turystyczne TOURTEC.  
W targach zaprezentowało się ok. 70 wystaw-
ców z Polski, Czech i Niemiec. Gmina Gryfów 
Śląski promowała się na stoisku Powiatu Lwó-
weckiego wraz z gminami Lubomierz i Wleń. 
W targach uczestniczyli pracownicy Centrum 
Informacji Turystycznej i Promocji Pogórza 
Izerskiego z Gryfowa Śląskiego, którzy pre-
zentowali walory turystyczne gminy oraz tego-
roczne Kwisonalia. W promocji Kwisonaliów 
dzielnie wspierały nas Złote Rybki z gryfow-
skiego Gimnazjum, którym przy tej okazji ser-
decznie dziękujemy. Wraz z nami promował 
się również Hotel „Stacja nad Kwisą” oraz 
Zamek Czocha.

14 maja w Raspenavie w Republice Czeskiej, odbyły  się 
ćwiczenia strażaków miast partnerskich połączone ze szko-
leniem oraz wymianą doświadczeń w zakresie ratownictwa 
drogowego i medycznego. W ćwiczeniach tych uczestniczyło 
14 strażaków z OSP w Gryfowie Śląskim i 15 strażaków z Ra-
spenavy. Po części teoretycznej szkolenia, swoje umiejętności 
kolejno prezentowali strażacy ze Sboru dobrovolných hasičů w 
Raspenavie (odpowiednik naszej OSP), Hasičský Záchranný 
Sbor (odpowiednik naszej PSP) ze strażnicy w Raspenavie  
i Libercu, a także strażacy z OSP w Gryfowie Śl.   Następnie 
podczas symulowanego zderzenia dwóch samochodów, stra-
żacy z SDH w Raspenawie oraz OSP w Gryfowie wspólnie 

ćwiczyli uwalnianie poszkodowanych z pojazdów. 
Działaniami ze strony czeskiej kierował Jaromir 
Hanzl a ze strony polskiej Jacek Mazur – naczelnik 
gryfowskiej OSP. Projekt był współfinansowany 
ze środków ERDF za pośrednictwem Euroregionu 
Nisa - Nysa” „Przekraczamy granice“ Współpraca 
międzynarodowa strażaków ochotniczych straży 
pożarnych”

Zespół Folklorystyczny Gryfowianie  
w ostatnim czasie nagrał swoją trzecią płytę, na 
której umieszczono 18 utworów. W sumie zespół 
utrwalił na płytach przeszło 60 utworów.

Gmina Gryfów Śląski na Targach Turystycznych Tourtec w Jeleniej Górze

Strażacy 
się szkolą

Gryfowska Kapela Podwórkowa i dwie statuetki
15 maja w Czerwieńsku Gryfowska Kapela Podwórkowa wzięła udział w V Festiwalu Piosenki Bie-

siadnej. Kapela otrzymała dwie statuetki oraz nagrody rzeczowe. Zespół dostał również propozycję nagrania  
w „Radiu Zachód” w Zielonej Górze. Skład kapeli: Zygmunt Bodak – akordeon, Józef Zając – skrzypce, bajo, 
Zbigniew Cybulski – bęben, Ryszard Mielniczyn – gitara, Jan Walenista – tara gitara.

Trzecia płyta Gryfowian

Prezes OSP w Gryfowie Śl.
Krzysztof Król
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Agnieszka Muszka
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Kamil Lachowicz – uczęszczał do technikum 
informatycznego, był przez ostatnie cztery lata 
najlepszym uczniem ZSOiZ, ze średnią ocen 

Tuzy z ZSOiZ, czyli subiektywny wybór belfra
Bieżący rocznik absolwentów, którzy w kwietniu opuścili mury gryfowskiego ZSOiZ, obfitował w osoby utalentowane w nauce, jak rów-

nież odnoszące widoczne, wręcz spektakularne sukcesy w innych sferach działalności pozaszkolnej, wykraczające często poza granice miasta  
i powiatu, a nawet Polski. Przypadek sprawił, że mogliśmy obserwować swoisty wysyp męskich talentów. Będziemy ich miło wspominać,  
a także niecierpliwie czekać na ich godnych następców.

nauką, a przede wszystkim, z nienaganną 
postawą moralno-etyczną, wyrażającą się po-
przez wielką skromność i szacunek okazywany 
innym ludziom. Przez ostatnie dwa lata był 
stypendystą Starosty Powiatu Lwóweckiego. 
Krzysztof wielokrotnie zaznaczał, że jeszcze 
do końca nie podjął ostatecznej decyzji o przy-
szłym kierunku studiów. Rozum podpowiada 
mu Politechnikę Wrocławską, a serce kieruje 
go w stronę Akademii Wychowania Fizyczne-
go.
Mateusz Sadowski dał się poznać, jako 
animator i uczestnik wielu przedsięwzięć  

powyżej 5,0. To trzykrotny stypendysta 
Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej 
Polskiej. W ostatnich dwóch edycjach Regio-
nalnego Konkursu Informatycznego, organizo-
wanego przez Wydział Techniczny Kolegium 
Karkonoskiego w Jeleniej Górze, plasował się 
w ścisłym finale. Kamil jest też znakomitym 
sportowcem, reprezentującym z sukcesami 
szkołę w różnorodnych zawodach. Jest rów-
nież zawodnikiem występującym w piłkarskiej 
drużynie B-klasowej, w rodzinnym Radonio-
wie. Po maturze chce studiować informatykę 
na Politechnice Wrocławskiej.
Ernest Kuczyński – uczeń liceum ogólno-
kształcącego, świadomy realizator swojej pa-
sji, aktywny w sferze działalności społecznej. 
Od początku nauki w gryfowskim ZSOiZ,  
z dużym zaangażowaniem włączył się w dzia-

łalność szkolnego samorządu, co w efekcie za-
owocowało wyborem do Młodzieżowej Rady 
Miasta i Gminy w Gryfowie Śląskim, której 
od razu został przewodniczącym. W czerwcu 
ubiegłego roku, ten młody chłopak, wydawa-
łoby się, że reprezentujący „prowincjonalną” 
szkołę i małe miasto, sięgnął po odpowiedzial-
ną funkcję. Został wybrany Marszałkiem Dol-
nośląskiego Parlamentu Dzieci i Młodzieży. 
O Jego działaniach związanych z tym gremium 
wielokrotnie informowaliśmy naszych czy-
telników. Mieszkańcy miasta i gminy poznali 
Ernesta z zaangażowania w przygotowania 
ubiegłorocznych „Kwisonaliów” (oczywiście 
włączył się on także w prace nad realizacją ich 
bieżącej edycji). Swoją dalszą przyszłość wią-
że z wydziałem mechanicznym Politechniki 
Wrocławskiej. Jestem przekonany, że połączy 
studia z działalnością społeczną, a może rów-
nież polityczną.
Krzysztof Aleksandrowicz – wybitny lek-
koatleta, wielokrotny medalista Mistrzostw 
Polski młodzików i juniorów w biegach śred-
niodystansowych i przełajowych, z wielkimi 
nadziejami oczekujący lipcowych Mistrzostw 
Europy juniorów, w estońskim Tallinie. Znako-
mite wyniki sportowe łączył z dobrą i sumienną  

realizowanych w szkole, poczynając od sportu, 
poprzez działalność w samorządzie szkolnym, 
a kończąc na imprezach o charakterze kultu-
ralnym. Był jednak przede wszystkim bardzo 
dobrym i pracowitym uczniem, który ukończył 
liceum ogólnokształcące z tzw. „czerwonym 
paskiem”. Mateusz chce studiować na Wroc-
ławskiej Akademii Wychowania Fizycznego.

Wierzę, że przedstawienie sylwetek najlepszych 
tegorocznych absolwentów Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II 
w Gryfowie Śląskim na pewno zaprzeczy, choćby 
częściowo obiegowej opinii o niechęci młodych 
ludzi do podejmowania satysfakcjonujących ich 
wyzwań życiowych. Zachęcam tegorocznych 
gimnazjalistów do podjęcia nauki w przyjaznych 
murach naszej placówki edukacyjnej. ZSOiZ  
w Gryfowie Śląskim nie tylko wyposaża swoich 
uczniów w wiedzę, ale również kształtuje i kreuje 
ich talenty i różnorodne zainteresowania.

Mieczysław Gnach
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Kurier Gryfowski
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Mam, tak samo jak ty, 
Miasto moje a w nim 

MOJĄ SZKOŁĘ
Tajemniczy ktoś poprosił mnie o kilka słów 

zwierzeń, bądź też wspomnień na temat mojego 
ciężkiego życia w gryfowskim liceum. Niestety, 
nie pamiętam niczego złego z mojej nieco prze-
dłużonej edukacji. Z perspektywy czasu, wydaje 
mi się, że nawet, jak mnie „usadzono” dwa razy, 
to powtarzałem rok radośnie, przedłużając sobie  
w ten sposób utracony już niestety świat beztroski. 
Nie mogło być źle, skoro nie rzuciłem się z tego 
powodu z okna ani pod pociąg. Bo w tej szkole 
nauczyciele, nawet jak cię usadzają, to z klasą.  
Żeby nie przynudzać, wymienię tylko najistot-
niejsze atuty tej szkoły. Najważniejsze jest to, 
że kiedy inni zrywają się o świcie, by zdążyć na 
autobus, ty z rozkoszą przewracasz się na drugi 
bok. Potem uśmiechnięty i wypoczęty, sprężystym 
krokiem podążasz do Twojej szkoły, w Twoim 
mieście. A jak wiecie, noce bywają ciężkie, szcze-
gólnie gdy testujemy nową grę na konsolce... Nie 
mogę opowiedzieć, o wszystkim, co w naszej 
szkole się działo, ale uwierzcie było niewąsko! 
Wspomnień mam wór, maturka w kieszeni siedzi, 
kumpli też się paru ostało i aż się łza w oku kręci, 
że to minęło. W tej szkole nauczycieli nie sposób 
nie lubić, no może znajdzie się taki jeden z drugim, 
ale zaświadczam wam, że w okolicznych szkołach 
jest ich o wiele więcej. Niby wszyscy nauczyciele 

Kiedy inni zrywają się o świcie, 
ty przewracasz się na drugi bok

czyli wspomnienie absolwenta

mają wiedzę, ale nie wszyscy potrafią ją przeka-
zać. O tych co mówią do ciebie po turecku, krążą 
legendy, ale takich nauczycieli u nas nie ma. Jeżeli 
tylko zdecydujesz się na obecność na lekcji, to 
gwarantuję, że skumasz co trzeba. Ludzie, którzy 
tu trafiają, mają ciekawe trzy, cztery lata życia 
zagwarantowane. Nie będą się nudzić, ani maru-
dzić. Na studia też się dostaną – jeśli tylko zechcą. 

Pracuję, robię to co lubię, zarabiam pieniądze, po-
dobnie jak moi kumple, absolwenci tej szkoły. 

W sumie żałuję tylko jednego – że tak szybko 
minęły te młodzieńcze lata. I uwierzcie, zawsze, 
ale to absolutnie zawsze, gdy przechodzę koło mo-
jej szkoły wspominam ją z sentymentem – czego  
i Wam życzę. Mariusz Dragan 

prezes stowarzyszenia Awantura

Klasa informatyków zabawiająca się w Winnetou? U nas wszystko jest możliwe!

Działania powiązane z otwarciem w Gryfowie Śląskim Europejskiego Centrum 
Kulturalno-Informacyjnego wciąż trwają. W ramach realizacji projektu 16-osobowa 
delegacja młodzieży wybrała się 20 maja do Bischofswerdy, aby uczestniczyć w ot-
warciu wystawy Still Got the Blues. Wesoły autobus wyjechał z Gryfowa o godzinie 
14:00. Po dwugodzinnej podróży zostaliśmy przywitani na rynku w Bischofswerdzie 
przez Christin Wels (koordynowała ona również nasze wcześniejsze wyjazdy).

Pierwszym punktem wizyty był udział w wernisażu wystawy Harrego Lothara 
Ziege. Twórca opowiedział o swoich modernistycznych pracach wykonanych na 
szkle i chętnie odpowiadał na pytania młodzieży. Duża część eksponowanych prac 

namalowana była na kilku warstwach szkła. Widzowie z ciekawością 
przyglądali się, jak to wszystko zostało wykonane. Po wernisażu mieli-
śmy chwilę przerwy, którą przeznaczyliśmy na zwiedzanie miasta.

O godzinie 18:00 udaliśmy się do ratusza na wernisaż drugiej wy-
stawy, organizowanej przez stowarzyszenie Guitar Fight Club. Wysta-
wa Still Got the Blues już na starcie spowodowała „szczękopad” wśród 
gryfowskich fanów rocka. Na ekspozycję składało się kilkanaście gitar, 
które w przeszłości należały do pierwszoligowych gwiazd rocka, jak 
James Hatfield z Metallici, czy Kerry King ze Slayer'a. Eksponaty 
pochodziły z muzeum rocka w Monachium. Gdy już pozbieraliśmy 
szczęki z podłogi, wysłuchaliśmy (niestety tylko po niemiecku) historii 
rocka w pigułce, a następnie koncertu wirtuoza gitary z Polski – Party-
zanta. Część naszej delegacji już znała jego twórczość z poprzedniego 
wyjazdu, jednak zarówno dla obeznanych, jak i słyszących po raz 
pierwszy, muzyka Partyzanta była magiczna. Ciekawym pomysłem  
w trakcie wernisażu było wystawienie w jednym z pomieszczeń gitary 
elektrycznej wraz z piecykiem. Szczególnie ochoczo z możliwości 
pogrania korzystali nasi młodzi fani rocka. Na koniec przyłączył się 
nawet Partyzant, który zaczął nam przygrywać przeboje Dżemu. Głoś-
ny śpiew naszej młodzieży przyciągnął również niemiecką widownię. 

W e-mailu po wystawie Christin Wels napisała mi: „Myślę, że projekt 
był bardzo udany. Mam nadzieję i jestem pewna, że młodzież bawiła się 
doskonale, zwłaszcza przy utworach granych przez Partyzanta na końcu. 
Także Pan Reitner (szef tamtejszego domu kultury) był bardzo zadowolony 
z atmosfery. Przyłączam się do opinii Christin. Wyjazd był udany, oby 
więcej takich spotkań polsko-niemieckich w przyszłości!”

Still Got the Blues

Mariusz Dragan

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013
Operationelles Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen-Polen 2007-2013
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Z wizytą w OSS 
SG w Lubaniu

Rozszyfrujmy tajemniczy skrót – OSS SG 
to Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży 
Granicznej w Lubaniu. 16 maja czwórka ucz-
niów z klasy 4b jako oficjalna delegacja szkoły 
z panem dyrektorem Dariuszem Zatońskim  
i naszą wychowawczynią panią Pauliną Sarzyńską 
na czele udała się do Lubania. Nie była to przy-
padkowa data.16 maja Pogranicznicy obchodzą 
swoje święto, w tym roku jest to szczególnie 
huczne wydarzenie, gdyż Straż Graniczna po-
wstała równo 20 lat temu. Formacja ta kontynuuje 
tradycje Wojsk Ochrony Pogranicza, a nie trzeba 
nikomu przypominać, że nasza szkoła nosi imię 
Łużyckiej Brygady WOP. Nie mogło więc za-
braknąć naszych życzeń w tym uroczystym dniu. 
Przyjął nas zastępca komendanta Ośrodka, 
był mile zaskoczony naszą wizytą i ucieszony  
ofiarowanym obrazkiem i bukietem kwiatów. 
W podziękowaniu za przybycie Pogranicznicy 
przygotowali dla nas bardzo ciekawy program 

zwiedzania ośrodka. Byliśmy w sali tradycji,  
w której można było zobaczyć pamiątki po Łu-
życkiej Brygadzie WOP, Łużyckim Oddziale SG 
i Ośrodku Tresury Psów Służbowych, takie jak: 
sztandary, mundury, broń i wyposażenie funkcjo-
nariuszy. Widzieliśmy bardzo nowoczesną strzel-
nicę, na której akurat odbywały się ćwiczenia, a 
także salę gimnastyczną i specjalną ściankę wspi-
naczkową. Zwiedziliśmy przychodnię weterynarii 

i podpatrywaliśmy szkolenie psów uczących się 
szukania narkotyków i ładunków wybuchowych. 
Chodziliśmy zauroczeni, podobało nam się 
wszystko! W dobre humory wprawił nas też  słodki 
poczęstunek i gadżety ośrodka, które staną się dla 
nas miłą pamiątką. Każdy kto chciałby przeżyć to 
samo może udać się do Lubania 1 czerwca, kiedy 
będą zorganizowane dni otwarte OSS SG.

W sobotę 7 maja uczniowie klas IV ze 
Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim: Ju-
lia Piwońska, Michał Dubaniewicz, Adriano 
Tabacharski, Nikola Wiedro, Michał Adam-
ski, Dominika Borowa wraz z opiekunami – 
panią Beatą Hryciew – Listwan i panią Pauliną 
Sarzyńską uczestniczyli w Raspenavskim Po-
chodzie Izerskim. 

17 marca w całej Polsce odbywał się XX Międzynarodowy Konkurs 
Matematyczny. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim 
również w nim uczestniczyli. Zawody przeprowadzono w następujących 
kategoriach: Maluch: uczniowie klas III – IV i Beniamin: uczniowie klas 
V – VI. Uczniowie klasy III a – Katarzyna Szostak i Aleksander Sie-
radzki, przygotowani przez panią Małgorzatę Makowską oraz uczennica 
klasy V c – Agnieszka Tarasewicz przygotowana przez panią Martę 
Reimann uzyskali w tym konkursie wyróżnienie i otrzymali nagrody 
książkowe. Rafał Tatarczuk uczeń klasy VI c przygotowywany przez 
panią Teresę Polesiak uzyskał wynik bardzo dobry i w nagrodę pojedzie 
10-11 czerwca do Centrum Kopernika w Warszawie. 

Gratulujemy uczniom i ich nauczycielom uzyskania wysokich wyni-
ków w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny.

Raspenavski Rajd Izerski

21 maja w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim odbył 
się II etap IX Powiatowego Konkursu Matematycznego. Do konkursu 
przystąpiło 26 uczniów. SP w Gryfowie Śląskim reprezentowało 4 ucz-
niów: Dorota Sikorska, Aleksandra Całko, Sandra Szostak oraz Rafał 
Tatarczuk. 

Uczniowie w ciągu 90 minut mieli do rozwiązania 5 zadań otwartych. 
Uczeń Rafał Tatarczuk przygotowany przez panią Teresę Polesiak zo-
stał zwycięzcą konkursu. 

Talenty matematyczne 
z SP w Gryfowie

Wyruszyliśmy o godz 7:15 spod szkoły  
i busem dojechaliśmy do Raspenavy. Tam po 
zapisaniu się u organizatorów, ruszyliśmy w 
trasę, która wiodła przez czeskie miejscowości.

Nasz marsz rozpoczął się w Raspenavie,  
a wędrowaliśmy przez Lužec – Hejnice – 
Lázně Libverda – Horni Peklo – Peklo i wróci-
liśmy do Raspenavy. Pogoda była śliczna, więc 

maszerowało się nam bardzo przyjemnie. Po 
drodze mogliśmy podziwiać przepiękne, nie-
zapomniane widoki. Mieliśmy do pokonania 
10 kilometrów szlakiem zielonym, niebieskim, 
żółtym i czerwonym. 

Po ukończeniu marszu czekał na nas gorący 
posiłek, dzięki któremu mogliśmy się troszkę 
zregenerować. Ponadto każdy z uczestników 
otrzymał pamiątkowy dyplom.

Artur Sikora kl. 4b

Rafał Tatarczuk – w konkursach matematycznych na poziomie szkoły podsta-
wowej „zgarnął” wszystkie możliwe trofea. Co nam pokaże w gimnazjum? 
Czy będzie następcą Stefana Banacha? Trzymamy kciuki!

Wspaniali w świecie

Wygrani w powiecie
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W Gimnazjum
„Samsung 

Athletic Cup”

W SP w Uboczu
WYCIECZKI

Rok szkolny zbliża się wielkimi krokami. Jest 
to okres obfitujący w wycieczki. 

Często wybieramy się w odległe zakątki Pol-
ski lub za granicę nie znając najbliższej okolicy 
– wioski, miasta – ich historii i zabytków. Naszą 
miejscowość – Ubocze poznajemy na wyciecz-
kach i różnych zajęciach lekcyjnych. W tym roku 
postanowiliśmy rozpocząć zwiedzanie od miasta 
gminnego – Gryfowa Śląskiego oraz powiatu.

12 maja uczniowie klas IV-VI uczestniczyli  
w wycieczce pieszej do Gryfowa Śląskiego. Spot-
kali się z burmistrzem, który opowiadał o pracy 
urzędu, odpowiadał na pytania dzieci i zaprosił 
do swojego gabinetu, sekretariatu i sali ślubów. 
Po bardzo miłej i ciekawej wizycie w urzędzie 
uczniowie zwiedzali miasto i najważniejsze za-
bytki. W rolę przewodnika wcielił się pan Robert 
Skrzypek, który przepięknie opowiadał o historii 
Gryfowa Śląskiego. 

Uczestnicy wycieczki serdecznie dziękują 
panu burmistrzowi Olgierdowi Poniźnikowi oraz 
panu Robertowi Skrzypkowi za przemiłe przyjęcie 
i interesujące spotkanie.

Gryfów Śląski

Lwówek Śląski – Zamek Grodziec – Pławna – Lubomierz

Następna dwudniowa wycieczka 19-20 maja 
rozpoczęła się zwiedzaniem miasta powiatowego, 
którym jest Lwówek Śląski. Szczególną uwagę 
przykuł renesansowy ratusz miejski z salą sądo-
wą, izbą tortur, lochem głodowym – najstarszym 
fragmentem ratusza pochodzącym z XV wieku, 
nie zmienionym do dnia dzisiejszego. Przepiękna 
okazała się również sala ślubów, gdzie można było 
„przymierzyć się” do foteli nowożeńców(...)

Największą atrakcją wycieczki okazał się Za-
mek Grodziec. Po rozlokowaniu się w komnatach 
zamkowych i zjedzeniu obiadu na nasłonecznionym 
dziedzińcu, wszyscy z niecierpliwością oczekiwali-
śmy na konkurs – „Mówimy Reymontem” oraz 
prezentację legend naszej okolicy. Nikt się jednak 
nie nudził, gdyż można było przebrać się w stroje 
dam i rycerzy, a zakupione miecze, tarcze, hełmy  
i inne akcesoria zapewniły świetną zabawę.

Nie obyło się bez mocnych, nocnych wrażeń  
w czasie nocnego zwiedzania z pochodniami 
zamkowych krużganków, któremu towarzyszyła 
nadciągająca burza. Błyskawice, grzmoty i ciem-
ność wzmagały niesamowicie grozę. Na przewod-
niczącego jury został wybrany aktor Teatru C. K. 

Norwida w Jeleniej Górze Tadeusz Wnuk, obok 
zasiedli burmistrz Olgierd Poniźnik, kasztelan Za-
mku Grodziec Zenon Bernacki, przewodnicząca 
Rady Rodziców Renata Celuch, dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. W.S. Reymonta w Uboczu Anna 
Pląskowska.
I miejsce zajął Damian Orciuch z kl.V, który będzie 
reprezentował szkołę na Ogólnopolskim Konkursie 
„Mówimy Reymontem” podczas Zlotu Szkól Rey-
montowskich, II miejsce – Konrad Kulas z kl. IV, 
III miejsce – Renata Gajdosz i Ola Trojanowska 
z kl. IV. Organizatorem wycieczki i konkursu była 
Janina Hryniewiecka.
Uczestnicy wycieczki bardzo dziękują:
• kasztelanowi Zamku Grodziec Zenonowi Berna-
ckiemu za wspaniałą gościnę i znoszenie naszych 
harców i swawoli przez dwa dni.
• burmistrzowi Olgierdowi Poniźnikowi za ufun-
dowanie nagród dla uczestników konkursu oraz 
za umożliwienie bezpłatnego zwiedzania Zamku 
Legend Śląskich w Pławnej Dolnej oraz Muzeum 
Kargula i Pawlaka w Lubomierzu. 
• jurorom konkursu za przybycie i prace w komisji 
konkursowej. Alicja Celejowska

19 maja młodzi sportowcy naszej szkoły, 
którzy zakwalifikowali się podczas gimnazjady 
LA powiatu lwóweckiego Szkolnego Związku 
Sportowego (miejsca 1-3), uczestniczyli w zmaga-
niach na szczeblu strefowym (strefa jeleniogórska)  
w Zgorzelcu. Naszą dziewiątkę wraz z opiekunem 
Krzysztofem Babiakiem przywitał piękny, nowoczesny obiekt na którym można rozgrywać wszelkie dy-
scypliny lekkoatletyczne. Do rywalizacji stanęły 42 reprezentacje szkół z całej strefy.

Wyniki naszych uczniów uzyskane podczas zawodów strefy jeleniogórskiej:
13 miejsce zajęła sztafeta chłopców 4x100m 

w składzie: Mateusz Jóźwik, Maciej Burkot, 
Łukasz Bursacki, Jakub Wyrazik. 15 miejsce w 
biegu na 300 m zajęła Dominika Sobucka, 9 miej-
sce w pchnięciu kulą zajęła Katarzyna Kulesa,  
7 miejsce w biegu na 600 m zajęła Marcelina Zwie-
rzańska. Niewątpliwie największy sukces osiągnęła 
Karolina Dziadkowska (fot. po lewej), która zajęła 
2 miejsce w strefie jeleniogórskiej w biegu na 600 
m. Wynik ten dał jej automatyczną kwalifikację do 
ogólnopolskiego finału zawodów Samsung Athletic 
Cup. Odbędzie się on 12 czerwca br. na stadionie 
AWF Kraków(...).

25 maja uczeń naszego gimnazjum Artur No-
wak uczestniczył w II etapie  Konkursu Literackiego 
„Profilaktyka, Literatura, Teatr – Najlepszy 
Slummer 2011 Roku”, którego tegoroczny temat 
przewodni brzmiał „Nietrzeźwi kierowcy – zabójcy 
marzeń”. Konkurs, który ma na celu zwiększyć świa-
domość młodzieży w zakresie otaczających zagrożeń  
w szczególności uzależnień od narkotyków i alkoho-
lu, miał miejsce w Młodzieżowym Domu Kultury  
w Jeleniej Górze. Artur zaprezentował się na scenie 
bardzo dobrze i jako jedyny z uczestników tekst włas-
nej twórczości wyśpiewał z pamięci. Dołożył do tego 

E.

Nowak potrafi!

odpowiedni ruch sceniczny i wywalczył I miejsce  
w kategorii gimnazjów. Nagrodę przyznało jury, w któ-
rego skład weszli: reprezentujący Kuratorium Oświaty 
we Wrocławiu – wicekurator- M. Janiak, nadkomisarz  
Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu –  
A. Staniszewski, dyrektor Młodzieżowego Domu 
Kultury w Jeleniej Górze – D. Sitek. 16 czerwca 
2011 r. Artur weźmie udział w finale konkursu, 
który odbędzie się w Teatrze Lalek we Wrocła-
wiu. Należy dodać, że występ Artura spodobał się 
mediom, o czym świadczy fakt udzielenia przez 
niego krótkiego wywiadu gazecie jelonka.com  
Tam można szukać informacji jakich udzielił i zdjęć 
z konkursu. Do konkursu przygotowywała ucznia 
nauczycielka języka polskiego – Elżbieta Demidow 
Życzymy dalszych sukcesów !Dominika Sobucka
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8 maja na terenie „Szałasu” w Zło-
tym Potoku KJ „Jedenastka Izerska”  
z Zacisza  organizował VIII Mię-
dzynarodowy Turniej Orki Konnej 
o „Złoty Lemiesz", III Amatorskie 
Zawody w Powożeniu, Towarzyskie 
Zawody w Ujeżdżeniu oraz „Koni-
koniadę”. Impreza ta skierowana jest 
nie tylko do miłośników koni, jeź-
dziectwa, hipoterapii, hodowców ale 
również do wszystkich, którzy kulty-
wują nasze tradycje narodowe. Lubią 
przyjemnie, na łonie natury spędzić 
czas wolny. Jak co roku organizatorzy 
mogli liczyć nie tylko na piękną, wio-
senną pogodę, ale przede wszystkim 
na licznych gości i publiczność dopin-
gującą zawodników.

Rozwój rolnictwa zależał od 
doskonalenia i wprowadzania no-
wych narzędzi i maszyn rolniczych.  
W pierwszym okresie do uprawy pola 
używano kija i motyki. Orkę zaczęto 
stosować około 4000 lat p.n.e. po-
czątkowo prymitywną, wykonywaną 
za pomocą radła ciągniętego przez 
woły. Częściowe odwracanie skiby 
umożliwiła socha, wprowadzona we 
wczesnym średniowieczu, natomiast 
całkowite odwracanie skiby umożli-
wił pług. To podstawowe narzędzie 
rolnicze służące do orki (odcinania 
pasów gleby, tzw. skib, odwracania 
ich i kruszenia). Główną częścią płu-
ga jest korpus płużny, składający się  
z lemiesza, odkładnicy, słupicy i pło-
zu. W zależności od liczby korpusów 
pługi dzieli się na: jednoskibowe  
i wieloskibowe. Ze względu na rodzaj 
siły pociągowej wyróżnia się pługi: 
konne i ciągnikowe. Jednak sama 
orka nie przygotuje roli do przyjęcia 
nasion roślin uprawnych. W tym celu 
konieczne jest doprawienie gleby, na 
które składają się następujące upraw-
ki: kultywatorowanie, bronowanie, 
włókowanie, wałowanie.

Zawody rozpoczęły się od uroczy-
stego powitania wszystkich zawod-
ników, sędziów, gości oraz widzów. 
Pierwszą rozegraną konkurencją była 

orka konna w kate-
goriach: pojedynki  
i pary. Przed rozpoczę-
ciem konkursu odbyła 
się parada zaprzęgów 
oraz pokaz różnych 
ras koni. Komisja 
konkursowa ocenia-
ła nie tylko jakość  
i szybkość przeprowa-
dzonej orki, ale także 
wygląd konia i oracza. 
Sama konkurencja do 
łatwych nie należała, 
bo konie, jak to konie, 
nie zawsze chciały słu-
chać, a pracować tym 
bardziej. 

Uczestnicy orki 

VIII Międzynarodowy Turniej Orki Konnej

otrzymali pamiątkowe lemiesze  
i nagrody ufundowane przez SKOK 
Wspólnota z Lubania, Polboto, de-
alera John Deere, Agro-Part, Staro-
stwo Powiatowe, Burmistrza Leśnej, 
Custopol, Dolnośląską Izbę Rolniczą, 
sklep jeździecki „Koniek”. Nagro-
dzone zostały także konie, za swoją 
ciężką pracę otrzymały worek paszy. 

W trakcie trwania konkursu orki 
rozpoczęły się Towarzyskie Zawo-
dy w Ujeżdżeniu (klasa L2 i L3).  
W ramach majówki z konikiem 

Zapraszamy na Towarzyskie Zawody w Ujeżdżeniu, które 
odbędą się 10 lipca oraz na drugi etap II Amatorskich Zawodów  
w Powożeniu 21 sierpnia w Złotym Potoku. 

Opracowali: 
Inga Sobucka 

i Henryk Kamyk  

Zapraszamy na zawody

polskim przeprowadzono próby 
dzielności i „Konikoniadę” – ścieżkę 
zręcznościową dla koników polskich 
organizowaną przez Stajnię Joanny  
i Grzegorza Chyłków.

Imprezę zakończyły III Amator-
skie Zawody w Powożeniu (I etap)  
w kategoriach: pojedynki i pary. Orga-
nizatorzy zadbali również o widzów  
i dzieci przygotowując gry i zabawy, 
zamki dmuchane, przejazdy bryczką 
po okolicy, wystawę prac plastycz-
nych dzieci niepełnosprawnych, sto-
iska ze sprzętem jeździeckim, pokaz 
sprzętu firmy John Deere i SKOK 
WSPÓLNOTA z Lubania oraz obfi-
cie zaopatrzony bufet z daniem firmo-
wym „Prosiak po zaciszańsku”. 
Zawody sprawnie przeprowadzili 
sędziowie: 
Janusz Lawin – ujeżdżenie.
Błażej Czajka – powożenie.
Paweł Stożek – Konikoniada

Organizatorzy składają podzięko-

wanie wszystkim, którzy udzielili po-
mocy przy zorganizowaniu imprezy.

Wyniki:
VIII Międzynarodowy 
Turniej Orki Konnej 

Kategoria: Pojedynki
1. Artur Hanasz, koń Hancza
2. Ryszard Tarazewicz, koń Bobo
Kategoria: Pary
1. Edward Sinkowski, konie Kotuś  
i Nitka 
2. Zbigniew Rebejko, konie Diana i 
Blizard

III Amatorskie 
Zawody w Powożeniu

Kategoria: Pojedynki
1. Michał Jabłoński, koń Ezyra
2. Józef Bram, koń Lolek
3. Bartosz Nogacz, koń Nadir
Kategoria: Pary
1. Edward Sinkowski, konie Kotuś i 
Nitka 

Zawody Towarzyskie 
w Ujeżdżeniu

Konkurs Klasa L2
1. Małgorzata Walczak, koń Drahma
2. Karolina Hryciuk, koń Kanada
3. Katarzyna Olkuska, koń Ikona
Konkurs Klasa L3
1. Małgorzata Walczak, koń Drahma
2. Karolina Hryciuk, koń Kanada
3. Angelika Kosmala, koń Evans
4. Paweł Danieluk, koń Bożydar

Konikoniada
1. Sebastian Będkowski, koń Narnia
2. Joanna Chyłek, koń Goya
3. Joanna Chyłek, koń Patyna
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Kontrowersje wokół pierwszej 
rocznicy katastrofy smoleńskiej,  
a przede wszystkim nasilające się pró-
by zafałszowania przez historyków 
i publicystów rosyjskich wydarzeń 
związanych z przebiegiem wojny 
polsko-bolszewickiej 1919 – 1920 
(przede wszystkim sprawa obozów 
internowania dla rosyjskich jeńców) 
uzmysłowiły sporej części Polaków 
jak ważna jest prawda historyczna. 

Zainspirowało mnie to do zadania 
moim uczniom, tak tym z ZSOiZ im. 
Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim, 
jak również ich młodszym kolegom 
z Gimnazjum, pytań o sens poznawa-
nia przeszłości. Refleksje związane  
z wypowiedziami pierwszej grupy re-
spondentów przedstawię w kolejnym 
numerze „Kuriera”. Poniżej przedsta-
wiam fragmenty wypowiedzi dwojga 
gimnazjalistów z klasy III d – Pauliny 
Gory i Filipa Nowaka. Przedstawili 
oni własne, a co najważniejsze, bardzo 
dojrzałe refleksje na dwa postawione 
im pytania:
– „Dlaczego młodzież niechętnie uczy 
się historii ?”
– „Jakie znaczenie ma historia dla 
wyjaśnienia i zrozumienia współczes-
ności?”

Zdaję sobie oczywiście sprawę 
z faktu, że uzyskane w ten sposób 
odpowiedzi nie należy traktować w 
kategoriach uogólnienia, reprezenta-
tywnego dla całego środowiska gim-
nazjalistów, nie tylko gryfowskich. 
Równocześnie, uprawnione może być 

założenie metodologiczne nakazujące 
postrzegać wypowiedzi tych dwojga 
respondentów jako swoisty, bardzo 
mocno brzmiący głos pokolenia, 
często etykietowanego mianem nihi-
listycznego i minimalistycznego.

Pytanie pierwsze: Paulina uważa, 
że „… wiedza zawarta w podręczni-
kach jest bardzo szczegółowa. Tema-
ty są długie […], których przeciętny 
uczeń nie zapamięta. Uczennica 
podkreśla, że „młodzież jest […] bar-
dziej zainteresowana tym, co dzieje 
się poza szkołą, lekcjami i zadaniami 
domowymi, niż długimi notatkami, 
które do niczego w przyszłości się 
nie przydadzą. Spędzają więc więcej 
czasu przed komputerem [ …] telewi-
zją […] i często z nich czerpią wiedzę 
historyczną”. Jest ona przekonana, 
że „wiadomości zdobywane podczas 
rodzinnych zgromadzeń, na wyciecz-
kach lub przedstawieniach szkolnych 
łatwiej się zapamiętuje”.

Filip podkreśla pewien ogólny 
trend w sposobie traktowania wie-
dzy przez uczniów, zdecydowanie 
twierdząc, że „młodzież uczy się 
niechętnie historii, tak samo jak 
matematyki, biologii czy też języka 
polskiego. Każdy ma przedmiot, któ-
ry faworyzuje bardziej lub mniej …” 
Jest on przekonany, że podstawową 
przyczyną niechętnego stosunku mło-
dych ludzi do historii jako przedmiotu 
jest nauczyciel, a w zasadzie sposób 
przekazywania przez niego wiedzy 
– „ … często to właśnie belfer, jest 

główną przyczyną tego czy uczeń 
zainteresuje się przedmiotem czy nie, 
zwłaszcza w klasach podstawowych. 
Pierwszy kontakt jest o tyle istotny, 
że często wpływa na to czy uczeń bę-
dzie miał później zaległości z danego 
przedmiotu […]. Jeśli zaś chodzi o na-
uczycieli historii, to dość kolokwialnie 
mówiąc, dzielą się oni na pasjonatów i 
wykładowców […].
Pytanie drugie: Filip uważa, że 
historia, jako mechanizm życia spo-
łecznego, czy też istotne narzędzie 
sprawowania władzy „… jest nie-
zmienne […]. Dzięki historii można 
manipulować całymi państwami […] 
jak to niedawno miało miejsce w 
ZSRR.” Trafnie zauważa, że jest ona 
ważnym czynnikiem ułatwiającym 
zachowanie tożsamości narodowej – 
„… dla nas Europejczyków, historia 
jest wręcz najważniejsza. Daje nam 
świadectwo naszej przynależności. 
Teraz, kiedy granice […] powoli się 
zacierają, to właśnie historia chroni 
nas przed wchłonięciem […]. Znamy 
doskonale swoje korzenie, posiadamy 
własną kulturę i to nie zmieni się tak 
długo, jak istnieje historia.” Równo-
cześnie wyraża cokolwiek naiwną 
wiarę, że poznawanie przeszłości 
uczy zbiorowości społeczne popełniać 
błędy poprzedzających nas pokoleń 
– „dzięki niej potrafimy lepiej rozróż-
niać dobro od zła. Mamy pojęcie co 
przyniosło ludzkości fatalne skutki,  
a co było dobre […]. Dobitnie 
wskazuje na wpływ dziedzictwa 
historycznego w relacjach pomiędzy 
państwami – „[…] jak chociażby 
sprawa Katynia, której Rosjanie nie 
chcą przyjąć do swojej świadomości 
[…]”.

Paulina zdecydowanie akcentuje 

znaczenie utrwalonych stereotypów, 
będących świadectwem istnienia 
zbiorowej pamięci narodowej – „Po-
mimo tego, że ludzie nie mają szero-
kiej wiedzy na temat wydarzeń histo-
rycznych, posiadają pamięć pokoleń 
[…]. Krzywdy jakie wyrządzono nam 
podczas I i II wojny są wciąż pamię-
tane przez młode pokolenie. Wielu 
[…] choć nie miało bezpośrednio nic 
wspólnego z działaniami wojennymi, 
wymordowaniem żołnierzy w Ka-
tyniu, odczuwa te straty i nienawidzi 
Niemców i Rosjan, pomimo, że po-
kolenie odpowiedzialne za krzywdy 
wyrządzone narodowi polskiemu już 
dawno wymarło”.

Celnie zauważa, że proces dzie-
jowy rządzi się własną logiką, wręcz 
Heglowską dialektyką – „to co dziś 
szanujemy wzięło początek w tym 
o czym wielu z nas zapomniało[…]. 
Starożytność i średniowiecze to […] 
epoki, które dały początek muzyce 
[…] architekturze, literaturze […].  
Z emocjonalnym przekonaniem pod-
kreśla – „... jeśli nie znasz historii, to 
tak jakby się nie znało swoich dziad-
ków. Co prawda żyli i ich już nie ma, 
a jednak ich brak powoduje, że wiele 
rzeczy na temat swojej rodziny nigdy 
nie poznasz i trochę tego brak.” 

Przedstawia współczesność jak 
efekt – dziedzictwo przeszłości, trwa-
łą więź z dorobkiem pokoleń, które 
już dawno odeszły – „wszystko co 
mamy dzisiaj, osiągnięcia techniki, 
jest wszystkim tym do czego dążyli-
śmy od początku ewolucji człowieka. 
Od ognia, jaskini, poprzez zamki, 
pałace, a na domach, komputerach  
i książkach kończąc […]”.

Cytując, zachowałem oryginalną 
pisownię wypowiedzi uczniów.

Dziękujemy pani Elżbiecie Rybotyckiej
za przekazanie maskotek 

do oddziału dziecięco-młodzieżowego biblioteki 
w Gryfowie Śląskim.

Składam serdeczne podziękowania za zakup wieńca oraz za udział  
w ostatniej drodze mojego męża Mariana Filipczaka sąsiadom, panu Stani-
sławowi Dasiakowi (Polski Komitet Pomocy Społecznej) oraz Związkowi 
Emerytów i Rencistów w Gryfowie Śląskim. Pracownikom zakładu pogrze-
bowego „Wrzos” dziękuję za godny pochówek mojego męża 

pogrążona w żałobie żona

Czy historia coś nam tłumaczy? cz. I

Na nasz konkurs zdjęcia nadesłali: Jerzy Andrzejczak, Krzysztof 
Dzikowicki, Janusz Gałucha, Robert Grzelczak, Roksana Karaczun,  
Marzena Sierocka, Paweł Zatoński, Anna Zawisza i Paweł Zawisza. 
Jako zwycięskie zdjęcie uznaliśmy fotografię przysłaną przez Pana Ro-
berta. Gratulujemy i zachęcamy państwa do udziału w konkursie. 
Oczekujemy zdjęć, na których znajdą się:
• architektura Gryfowa (zabytki, budowle, charakterystyczne dla miasta 
detale architektoniczne),
• ludzie (mieszkańcy Gryfowa),
• ciekawe miejsca, wydarzenia związane z naszym miastem,
• fotografie z przeszłości.

Konkurs adresowany jest nie tylko do mieszkańców naszej gminy. 
Zdjęcia może nadsyłać każdy, kto ma na to ochotę, pod warunkiem 
spełnienia powyższych założeń. Zdjęcia prosimy nadsyłać do 25 dnia 
każdego miesiąca na adres biblioteka.gryfow@gmail.com 

Poznaj miasto moje
konkurs dla mieszkańców

OGŁOSZENIE
Wspólnota Mieszkaniowa Lwowska 2-4 w Gryfowie Śl. ogłasza kon-

kurs ofert na sprzedaż powierzchni strychu przeznaczonej na cele miesz-
kalne ok. 70 m2. Wspólnota oferuje: możliwość indywidualnego ogrzewa-
nia, lub podłączenie się do kotłowni wspólnoty zapewniając niskie koszty 
ogrzewania, ponadto niskie koszty eksploatacji tj. 0,95 zł / m2 i wywozu 
nieczystości stałych. Bliższych informacji udziela:

Zarząd WM, telefon: 692-039-749
Zarządca WM, telefon: 887-298-646

Są jeszcze wolne miejsca
Przypominamy, że trwa nabór na rok szkolny 2011/2012 do ZSOiZ 

im. Jana Pawła II do klas pierwszych młodzieżowych (na podbudowie 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej – nauka w systemie dziennym)
1. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące (2 lata nauki)
2. Uzupełniające Technikum – uzyskany zawód – technik handlowiec 
(3 lata nauki – dotyczy absolwentów ZSZ o kierunku sprzedawca)

Składanie dokumentów w sekretariace ZSOiZ, 
ul. Kolejowa 16, 59-620 Gryfów Śląski, tel. 75 78-13-454.

Mieczysław Gnach
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  OGŁOSZENIE

Kierownik budowy z uprawnieniami do kiero-
wania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz 
dużym doświadczeniem zawodowym podejmie 
nadzór nad pracami przy budowie domków jed-
norodzinnych i innych obiektów.                            

Tel.: 697-932-875

OGŁOSZENIE
Rodzinne ogrody działkowe „Sielanka” ul. Flo-

riańska Wylot w Gryfowie Śl. posiadają wolne 
działki (również z altankami). 

Zainteresowanych prosimy o kontakt: 
663-374-329 lub na ul. Kolejowej 55
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Kwisonalia zacząć czas
Patronat VIP:
Vipowski patronat nad Kwisonaliami zgodzili się objąć:
Marszałek Województwa Dolnośląskiego Rafał Jurkowlaniec
Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego Eugeniusz Grabowski 
W listach przysłanych do burmistrza Olgierda Poniźnika wyrazili radość i przekonanie o wyjątkowej randze Kwisonaliów.

Ogromny wkład w organizację Kwisonaliów mają nasi sponsorzy. 
Ich lista jest długa i wciąż jeszcze niezamknięta. W przyszłym numerze 
opublikujemy ich nazwiska, firmy, logotypy, ale już teraz z całego serca 
im dziękujemy w imieniu wszystkich mieszkańców naszej gminy.

Sponsorem Strategicznym 
Kwisonaliów 2011 jest 

GAZ-SYSTEM.

Sponsorom cześć i chwała

Szanowny Panie Burmistrzu,
Jestem zaszczycony propozycją objęcia honorowym patronatem ob-

chodów Święta Miasta Gryfowa „Kwisonalia", które odbędą się w dniach  
10-12 czerwca 2011 roku i przyjmuję ją z największą przyjemnością.

Wyrażam przekonanie, że uroczystości ponownie będą okazją do promo-
cji Dolnego Śląska w kraju i za granicą, a także do pogłębienia współpracy  
z miastami partnerskimi Gryfowa Śląskiego.

Proszę przyjąć moje najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności oraz 
wielu sukcesów w realizacji tego niezwykle ciekawego przedsięwzięcia.

Wrocław, 19 kwietnia 2011 roku

Szanowny Panie Burmistrzu, 
Z wielką satysfakcją i zadowoleniem przyjmuję propozycję objęcia patro-

natem Polskiego Związku Wędkarskiego święta Kwisonaliów organizowanego 
przez gminę i miasto Gryfów Śląski. Udział PZW w bardzo interesującym  
i bogatym programie Waszego święta będzie doskonałą okazją do promocji 
działalności Związku oraz wędkarstwa wśród mieszkańców regionu, a zwłasz-
cza wśród młodzieży, na czym nam bardzo zależy.

Informując Pana Burmistrza o przyjęciu patronatu PZW nad tegorocznymi 
Kwisonaliami przesyłam serdeczne pozdrowienia i wyrazy uznania dla dotych-
czasowej działalności na rzecz upowszechniania wędkarstwa na rzece Kwisie  
i na Jeziorze Złotnickim.Z poważaniem

Rafał Jurkowlaniec
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Warszawa, 17 lutego 2011 roku

Z poważaniem
Eugeniusz Grabowski

Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego

O godz. 15.00 w niedzielę 12 czerwca nikt nie powinien pozostawać 
w domu. W tym czasie bowiem, w naszym tradycyjnym spływie wezmą 
udział pojazdy wodne, o jakich się Państwu nie śniło. W poprzednich la-
tach mieliśmy ich całe mnóstwo, wystarczy przypomnieć „Wyczynowy 
Kibel” (fot. po lewej), „Faraona”, „Szaloną Żabkę” czy „Wyspę Gryfi-
tów” z czarnoskórymi tubylcami, co nie potrafili powiedzieć jednego 
słowa po polsku. Jakże żałowali ci, którzy nie zobaczyli ich na żywo! 

Czym zaskoczą nas w tym roku szaleni konstruktorzy? Aby się  
o tym przekonać, trzeba wziąć udział w tym barwnym i bardzo zabaw-
nym konkursie. 

Czas: 10 czerwiec, godz. 17.00. 
Miejsce: galeria w Europejskim Centrum Kulturalno-Informacyjnym, 
ul. Kolejowa 44. 
Czar: wspomnienia, zabawne ujęcia, niezwykłe sytuacje uwiecznione  
w kadrach w ciągu 10 lat.

Tego jeszcze nie było. Po pierwsze, wystawa sama w sobie, ze wzglę-
du na tematykę, będzie wyjątkowa. Po drugie, po raz pierwszy wernisaż 
z okazji Kwisonaliów odbędzie się w profesjonalnej galerii. Po trzecie, 
możecie Państwo na zdjęciach rozpoznać siebie sprzed lat! 

Na wystawie zaprezentujemy fotografie uwieczniające Kwisonalia 
od tych pierwszych (w 2000 r.) aż po ubiegłoroczne. 

Serdecznie zapraszamy Państwa na wernisaż wystawy fotografii 
„Nadkwisańskich wspomnień czar”.

Pan Olgierd Poniźnik
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Pan Olgierd Poniźnik
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Patronaty medialne: 
Muzyczne Radio, www.kwisonalia.pl, Kurier Gryfowski, Ziemia Lubańska, TV Łużyce, TV Bogatynia

Spływ rzeką Kwisą 
„na czym kto może” 

Czas i czar nadkwisańskich wspomnień
Kwisonalia 2009.

Kwisonalia 2010.
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Trudno wyobrazić sobie Kwisonalia bez siatkówki plażowej. 
Zawody mają rzeszę fanów, a i chętnych do zagrania na kwiso-
nalijnym boisku nie brakuje. Powiedzmy sobie wprost – jest to 
sport bardzo widowiskowy i jak żaden inny kojarzy się z latem  
i nadchodzącymi wakacjami.

W trakcie Kwisonaliów CUP 2011, w zależności od ilości uczestni-
czących drużyn organizator ustali system rozgrywek  turnieju (grupowy, 
brazylijski, pucharowy itp.), ilość setów potrzebnych do wyłonienia 
zwycięzcy spotkania, punktację w poszczególnych setach, a także punk-
tację za wynik spotkania.

Mecze będą rozgrywane zgodnie z obowiązującymi Przepisami gry 
w piłkę siatkową plażową, zatwierdzonymi przez PZPS z modyfikacja-
mi dopuszczanymi przez organizatora. 

Wpisowe: 10 zł od drużyny lub pary. 
Zgłoszenia będa przyjmowane w dniu turnieju:

Gminny: 11 czerwca (sobota), godz. 13.30
Open: 12 czerwca (niedziela), godz.10.30.
Swoje uczestnictwo można potwierdzić także drogą 
elektroniczną: s.t.mar-ko@wp.pl lub telefonicznie: 609-687-210.

Szczegółowych informacji w sprawie rozgrywek udziela pan  
Mariusz Kozak.

Witold Mikos
Od 35 lat zawodowo i spo-

łecznie związany z gminą Gryfów 
Śląski. W latach 1976-1987 kiero-
wał Zakładem Usług Mechaniza-
cyjnych w Rząsinach, a od paź-
dziernika 1987 r. jest zatrudniony 
w Dolnośląskim Ośrodku Doradz-
twa Rolniczego we Wrocławiu na 
stanowisku doradcy rolniczego  
w oddziale w Gryfowie Śląskim. 

Nieprzerwanie od 1984 roku 
– działacz samorządowy – radny 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w 
Jeleniej Górze, Rady Narodowej 
w Gryfowie Śląskim, a od 1998 
roku radny Rady Miejskiej Gmi-
ny Gryfów Śląski. Pełnił funkcję 
przewodniczącego Rady Miej-
skiej, a obecnie jest zastępcą prze-
wodniczącego Rady Miejskiej.

Współorganizator pierwszych 
„Kwisonaliów” przeprowadzo-
nych na bulwarze nad Kwisą. 
Odzanaczony: srebrnym i brą-
zowym Krzyżem Zasługi oraz 
wieloma innymi odznaczeniami 
związkowymi i resortowymi. Po-

mysłodawca i współorganizator 
trwającego od 20 lat konkursu 
„Wieś Gminy Gryfów – czysta  
i gospodarna”.

Adam Pietruszewski
Mieszkaniec Gryfowa Śląskie-

go od 1960 r. Po ukończeniu Szko-
ły Pedagogicznej w Pabianicach 
rozpoczął pracę w Zasadniczej 
Szkole Zawodowej w Gryfowie 
Śląskim. Pracę rozpoczął od 
stanowiska nauczyciela zawodu,  
a po 36 latach zakończył ją jako 
dyrektor Zespołu Szkół Zawodo-
wych. Posiada wiele odznaczeń 
związkowych i państwowych, w 
tym Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski. Przez trzy 
kadencje radny Rady Narodowej  
w Gryfowie Śląskim, wielki 
działacz społeczny, sportowy i pa-
sjonat wędkarstwa – za tę działal-
ność odznaczony Złotą Odznaką 
Polskiego Związku Wędkarskiego 
z wieńcami. Obecnie członek Za-
rządu Polskiego Związku Wędkar-
skiego i Przewodniczący Komisji 
Egzaminacyjnej PZW.

Grażyna i Roman Stana
Państwo Grażyna i Roman 

Stana prowadzą działalność go-
spodarczą od roku 1990. PHU 
,,GRADIX” to firma z wielolet-
nim stażem, dynamiczna, rozpo-
znawalna na regionalnym rynku. 
Specjalizuje się głównie w sprze-
daży mebli, artykułów gospodar-
stwa domowego, RTV, artykułów 
wyposażenia wnętrz, artykułów 
dekoracyjnych, ogrodniczych  
i materiałów budowlanych.

Zatrudnienie w przedsiębior-
stwie państwa Stana znalazło oko-
ło czterdziestu osób (w tym wielu 
bezrobotnych). Państwo Grażyna 
i Roman, to nie tylko odważni 
biznesmeni, ale również miłośni-
cy krajobrazu i pasjonaci historii 
naszego regionu.

Liczne obowiązki związane  
z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, nie są przeszkodą 
w działaniu na rzecz lokalnej 
społeczności. Pan Roman jest 
prezesem Gryfowskiego Stowa-
rzyszenia Miłośników Tańca, 
propagując taniec wśród dzieci i 
młodzieży.

Swoim sponsoringiem państwo 
Stana obejmują wiele lokalnych 
imprez, między innymi Kwisona-
lia. Wspomagają też wiele działań 
na rzecz dzieci.

Włodzimierz Wańko
Pracownik Wydziału Bezpie-

czeństwa i Zarządzania Kryzy-
sowego Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu. 
Od 1998 r. zatrudniony na sta-
nowisku starszego inspektora do 
spraw popowodziowych. Żonaty, 
ma dwóch synów.

Człowiek wspomagający reali-
zację zadań związanych z usuwa-
niem skutków klęsk żywiołowych 
na terenie gminy Gryfów Śląski. 
Niezwykle życzliwy i pomocny. 
Służący cennymi radami i wspie-
rający pracowników Urzędu Gmi-
ny i Miasta w Gryfowie Śląskim 
w kwestii aplikowania po środki 
krajowe, bez których nie udałoby 
się zrealizować wielu kluczowych 
zadań, takich jak m.in. wymia-
na pokrycia dachowego wraz  
z remontem pomieszczeń w Przed-
szkolu Publicznym w Gryfowie 
Śląskim, odbudowa dróg gmin-
nych w Wieży i Wolbromowie, 
remont ul. Łąkowej w Gryfowie 
Śląskim. 

       Laureaci Złotych Rybek 
W trakcie tegorocznych Kwisonaliów zastaną wręczone cztery „Złote Rybki” 

czyli tradycyjne odznaczenia dla osób zasłużonych dla gminy Gryfów Śląski.

Na niecodzienny pomysł wpadli 
włodarze gminy Gryfów Śląski. 
Wymyślili kulinarne show, skromnie 
zatytułowane „Kociołek Rybny po 
Gryfowsku”. Skromne będzie ono 
jednak tylko w nazwie. I to wielce 
mylącej zresztą, bo aromatycznych 
kociołków nad Kwisą będzie aż 6! 
W ciągu 120 minut wielkiego pokazu 
kulinarnych umiejętności, sześć ze-
społów jednocześnie będzie na oczach 
widzów gotowało zupę rybną.

Każda z ekip będzie przyrządzać 
zupę z udostępnionych przez organizatora produktów. Składniki będą takie 
same, jednak wszystkie zespoły będą przygotowywały swoje „kociołki” wg 
własnej receptury. No i najważniejsze: ugotowaną zupę, tj. ok. 30 litrów z jed-
nego kociołka, nasi kucharze będą rozdawać gościom Kwisonaliów za darmo. 
W sumie będzie do zjedzenia ok. 180 litrów zupy czyli 720 porcji! Szanowni 

Państwo Przybądźcie nad Kwisę w celu 
degustacji pysznej rybnej zupy. Kibi-
cujcie naszym znakomitym kucharkom  

i kucharzom, porównujcie, oceniajcie, 
smakujcie. Będzie pysznie. Zapraszamy 
wszystkich serdecznie. Organizatorzy 
przygotowali też słodkie co nieco dla 
dzieci, które nie lubią zup.

Sponsorem przedsięwzięcia jest 
hotel „Stacja nad Kwisą”, a mistrzem 
kucharskim nadzorującym całość Ro-
land Chamier-Gliszczyński.

Kulinarne show Kwisonaliów 
– nakarmią wszystkich 

gości za darmo!

Kwisonalia Cup 
nad Kwisą



Poznaj miasto moje

Fot. Robert Grzelczak (więcej na str. 15).

Majówka na gryfowskim rynku




