


Poznaj miasto moje

Zamiast wagarów... wielkie szaleństwo. Spotkanie integracyjne w ECKI.

Wiosenny wernisaż w ECKI.

Dzień Kobiet w Wieży.

Fot. Robert Grzelczak (więcej na stronie 9).
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Centrum przyjazne niepełnosprawnym
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6 marca w galerii Europejskiego Centrum Kultural-
no-Informacyjnego odbyło się integracyjne spotkanie 
wiosenno-świąteczne z dziećmi i młodzieżą niepełno-
sprawną i ich rodzicami z terenu gmin Gryfów Śląski 
oraz Mirsk. Z sąsiedniej gminy zwartą grupą przybyli 
do nas rodzice wraz z dziećmi pod opieką przewodni-
czącej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koła Specjalnej 
Troski w Mirsku pani Danuty Szeląg.

Spotkanie było wspólnym pomysłem pracowni-
ków Biblioteki Publicznej oraz radnej Rady Miejskiej 
Urszuli Magi, która pełni funkcję przewodniczącej 
Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepeł-
nosprawnych w Lwówku Śląskim.

Organizatorów ucieszyła duża frekwencja podczas 
spotkania, a także miła atmosfera, jaka mu towarzyszyła 
od początku do samego końca. Spotkanie zainauguro-
wał starannie przygotowany występ młodzieży gimna-
zjalnej działającej w szkolnym Kole Wolontariatu pod 
kierunkiem pań: Anity Ochockiej i Elżbiety Kilarskiej.  
Na program złożyły się popularne, wpadające w 

ucho wiersze i piosenki, które wszyscy znali i chętnie 
śpiewali wraz z wykonawcami. Całość poprowadziła 
bibliotekarka oddziału dziecięcego Jolanta Kuczyń-
ska. Uczestnicy zostali „wciągnięci” w wiele weso-
łych, integracyjnych zabaw, wspólne wykonywanie 
świątecznych ozdób oraz zaproszeni do zwiedzania 
budynku ECKI. Na zakończenie pani prezes Danuta 
Szeląg wręczyła organizatorom własnoręcznie wyko-
nane przez członków TPD wielkanocne zające, które 
zachwyciły wszystkich bez wyjątku i które można 
podziwiać na bibliotecznym parapecie.

Cieszymy się, że udało się zorganizować w Gryfowie 
takie spotkanie i mamy nadzieję, że rozpocznie ono 
dobrą współpracę z osobami niepełnosprawnymi i ich 
rodzicami – mówią pracownicy Biblioteki oraz panie 
Urszula Maga i Danuta Szeląg. Budynek jest przysto-
sowany, chęci do działania są po obu stronach, a więc 
do dzieła! Pełen fotoreportaż dostępny na stronie in-
ternetowej biblioteki – www.biblioteka.gryfow.info.

M.

22 marca w galerii ECKI odbył się wernisaż wystawy prac plastycznych uczestników Dziecięco-
Młodzieżowej Pracowni Plastycznej działającej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury pod kierunkiem 
instruktora pani Marzeny Staliś. Licznie przybyła widownia dla wprowadzenia w wiosenny nastrój została 
zaproszona do wysłuchania programu muzycznego przygotowanego przez sekcję wokalną M-GOK. Utalen-
towane dziewczęta zmierzyły się ze znanymi hitami i bezapelacyjnie zachwyciły publiczność. Nawet wszech-
obecne dzieci, siedziały cicho, jak myszki słuchając swoich starszych koleżanek. Następnie gościom została 
przybliżona idea wystawy i rozpoczęło się radosne zwiedzanie, oglądanie, degustowanie ciastek i nie ma co 
ukrywać, dziecięce szaleństwo. Tak wesołego, pełnego ekspresji wernisażu w ECKI jeszcze nie było. Bajecznie 
kolorowe, na bardzo wysokim poziomie artystycznym prace plastyczne naszych dzieci będzie można oglądać 
jeszcze przez miesiąc w galerii ECKI, w godzinach pracy biblioteki. Serdecznie zapraszamy Państwa w imie-
niu organizatorów: Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim oraz Biblioteki Publicznej. 
Pełen fotoreportaż dostępny na stronie internetowej biblioteki – www.biblioteka.gryfow.info.

Wiosenna wystawa

Pierwszy dzień tegorocznej, kapryśnej wiosny, w wesołych nastrojach i nie na wagarach spędzili uczniowie  
ZSOiZ w Gryfowie Śl. Pomysłodawczynią przedniej zabawy była M. Wiśniewska – każda klasa została zobligowana 
do przedstawienia sceny z wybranej książki. Jeśli chodzi o repertuar i stroje, to trzeba przyznać, że fantazja młodzieży 
nie miała granic- ujrzeliśmy całą plejadę bajkowych i baśniowych postaci. Na szczególne uznanie zasłuży pewien 
młodzian z kl. III T, który do tego stopnia utożsamił się z odgrywanym przez siebie Obelixem, że przełamując barierę 
wstydu, rozebrany do pasa, dźwigał na swych muskularnych galijskich ramionach wątłego, rzymskiego najeźdźcę. 
Do korowodu wspaniałych bohaterów należy też perfekcyjnie wystylizowany Królik z „Alicji w Krainie Czarów”, 
śmiało mógłby zastąpić w tej roli J. Deepa, na dodatek wziąłby pewnie mniejsze honorarium.

Nie zabrakło też ulubionych przez wszystkich niebieskich stworków uciekających przed Gargamelem oraz 
dwóch wersji Królewny Śnieżki. Zgodnie z duchem czasów, jedną z nich okazał się być chłopak. Uczniowie 
i nauczyciela bawili się świetnie pod dyktando konferansjerek: M. Ignaciuk-Borkowskiej i M. Siedleckie (na 
co dzień anglistek). Wszystkich, którzy tego nie widzieli i nie śmiali się do rozpuku, można pocieszyć, że za 
niecały rok znowu będzie 21 marca i świetna okazja do kolejnej zabawy.

Wiosenny zawrót głowy

Miejsko-Gminny Ośrodek kultury zaprasza 
wszystkich miłośników muzyki klubowej, dan-
ce, techno na imprezę. Startujemy 20 kwietnia  
o godz. 19.00!

***
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfo-

wie Śląskim zaprasza na Majówkę. 2 i 3 maja br. 
na gryfowskim Rynku będzie barwnie, radośnie 
i muzycznie. Szczegóły tej dwudniowej imprezy 
znajdziecie Państwo na plakatach oraz na stronie 
www.gryfow.pl

M-GOK zaprasza

W Świetlicy Wiejskiej w Wieży odbyło się 
kolejne z zaplanowanych spotkań. Okazją do 
tego był Dzień Kobiet. Sołtys Stanisław Kraw-
czyk wraz z Radą Sołecką ugościli mieszkanki 
wsi.  Były czerwone róże, życzenia i słodkie upo-
minki. Panie przygotowały różne smakowitości, 
przy których miło spędziły sobotnie popołudnie.

Punktem kulminacyjnym były pyszne gofry 
serwowane paniom przez Tomka Krawczyka  
i Piotra Pendera. Oprawę artystyczną zapewniła 
młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie 
Śląskim pod opieką pani Agaty Pender. Ucznio-
wie zaprezentowali wiersze, piosenki i aforyzmy  
o kobietach, rozbawiając tym samym publicz-
ność. Spotkanie upłynęło w miłej i iście świątecz-
nej atmosferze.

Wszystkim mieszkankom Wieży życzymy 
szczęścia, wszelkiej pomyślności, uśmiechu na 
twarzy i spełnienia marzeń!

8 marca 
w Wieży

Agata Pender
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Z sześciostrzałowym bębenkowcem i 32 ostrymi 
nabojami poruszał się po ulicach Gryfowa Śląskiego 
poszukiwany przez policję Tadeusz W. W domu miał 
jeszcze 81 nabojów. W sumie ilość wystarczającą do 
wyeliminowania kompanii wojska.

Jerzy Szkapiak, prokurator rejonowy w Lwówku 
nie krył zaskoczenia. - Zdarza się zatrzymać kogoś 
z nielegalną bronią palną, ale zwykle tacy delikwenci 
mają tyle nabojów, ile mieści magazynek. Nie przypo-
minam sobie, by zatrzymano kogoś z tak dużą ilością 
amunicji. Znany policji 41-letni mieszkaniec Gryfo-
wa był poszukiwany listem gończym wystawionym 
przez lwówecki sąd. nie stawiał się na rozprawy  
w prowadzonej przeciwko niemu sprawie o pobicie, 
więc sąd nakazał zastosowanie aresztu. Mężczyzna 
jednak chciał tego uniknąć, ukrywając się. Policja 
próbowała go namierzyć, obserwując m.in. miesz-
kanie i miejsca, w których wiadomo było, że często 
przebywa. Obserwacja przyniosła skutek w nocy 
z piątku na sobotę – poszukiwanego zauważono  
w jednym z gryfowskich barów. Został zatrzymany, 
gdy wychodził ale rutynowe działanie okazało się 

Bardzo niebezpieczna sytuacja miała miejsce 
w Gryfowie w ostatnim czasie. Mieszkańcy osie-
dla Horyzont zauważyli ogień nieopodal swoich 
domostw. Na szczęście zdarzenie miało miejsce 
w biały dzień. To istotny szczegół w tej sprawie. 
Dość silny wiatr rozprzestrzeniał ogień w takim 
tempie, że gryfowianie, pomimo zaalarmowania 
Straży Pożarnej, wzięli sprawy w swoje ręce. Za 
pomocą łopat i innych narzędzi ogrodniczych, 
poradzili sobie z żywiołem. Dodać należy - nie 
bez trudu. Strażacy oczywiście przyjechali wprost 
z innej akcji, ale na szczęście sytuacja była już 
opanowana. „To prawdziwy cud, że nie zdarzyło 
się to w nocy, tylko wtedy, gdy wszyscy byliśmy  
w domach. Aż strach pomyśleć, co stałoby się gdy-
byśmy w porę nie zauważyli dymu i nie usłyszeli 
charakterystycznego trzasku palonych świerków” 

Do napadu doszło koło marketu Biedronka. 
Zaledwie 20-letni mężczyzna napadł 57-latka. 
Pobił go i ukradł mu 50 zł. Trafił do policyjnego 
aresztu. Teraz grozi mu nawet 10-lat więzienia.

Do napadu doszło w piątek na jednej z ulic 
w Gryfowie. Kiedy 57-letni mieszkaniec tej miej-
scowości wracał do domu został zaatakowany 
przez 20-latka. – Mężczyzna został przewrócony 
na ziemię i dotkliwie pobity, trafił do szpitala – 
mówi Marek Madeksza, rzecznik prasowy lwó-
weckiej policji.

W szpitalu okazało się, że 57-latek ma liczne 
obrażenia ciała i pęknięte żebro. Na drugi dzień 
zgłosił sprawę gryfowskim policjantom. – 20-let-
ni sprawca napadu został zatrzymany już po kilku 
godzinach. Poszkodowany nie znał nawet rysopisu 
tego mężczyzny, ale policjanci szybko wytypowali 
potencjalnego sprawcę – dodaje Marek Madek-
sza.

Wiadomo, że do zatrzymania bandyty posłu-
żyły nagrania jednego z monitoringów. Sprawca 
napadu – także mieszkaniec Gryfowa, trafił do 
policyjnego aresztu. Przyznał się do tego, co zro-
bił. Teraz kilka razy w tygodniu musi meldować 
się w gryfowskim komisariacie. Grozi mu do 10 
lat więzienia. Nie był wcześniej znany policji.

Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest pod 
nadzorem lwóweckiej prokuratury.

Gryfowianin
szykował się na wojnę?

akcją podwyższonego ryzyka. Mężczyzna zachowy-
wał się bardzo nerwowo, już po chwili było wiadomo 
dlaczego. Miał przy sobie narkotyki, broń i ostrą 
amunicję. Po przeszukaniu mężczyzny okazało się, że 
ma przy sobie marihuanę i metaamfetaminę w ilości 
wystarczającej na przygotowanie kilku porcji. Miał 
jednak coś jeszcze - rewolwer i 32 ostre naboje (po 
przeszukaniu domu znaleziono kolejne 81 nabojów). 
Za posiadanie broni bez wymaganego pozwolenia 
grozi mu do ośmiu lat pozbawienia wolności, za 
narkotyki do 3. Lwówecki sąd zatwierdził wniosek 
prokuratury o zastosowanie wobec podejrzanego 
3-miesięcznego aresztu. Mężczyzna tłumaczył, 
że rewolwer Brno kupił w Czechach, korzystając  
z pośrednictwa znajomych. Zapewnił, że wcześniej 
korzystał z niego tylko raz, żeby sprawdzić jak dzia-
ła. Czy to prawda, zbadają policjanci i prokuratura.  
– Pistolet zostanie wysłany do Poznania, gdzie zostanie 
sprawdzone, czy ta broń była używana lub mogła być 
użyta przy popełnianiu przestępstw w przeszłości – in-
formuje prokurator.

Napad 
w centrum 
Gryfowa

Źródło: www.lwowekslaski.net

O krok od tragedii
– relacjonują mieszkańcy osiedla.

Zapytaliśmy więc pana Andrzeja Cioska – 
rzecznika prasowego Miejskiej Komendy Straży 
Pożarnej w Jeleniej Górze, jakie zachowanie 
jest pożądanym w podobnej sytuacji. „Należy 
oczywiście zawiadomić Straż Pożarną. Na pewno 
efektywniej będzie poprzez numer 998. Dyżurne-
mu należy określić rodzaj zagrożenia – jest różnica 
pomiędzy pożarem a kotem na drzewie. Starajmy 
się jak najdokładniej opisać miejsce zdarzenia. 
Dobrze jest dodać, że rzecz rozgrywa się na przy-
kład na drugim piętrze. Dyżurny ma  szansę wy-
słać wówczas od razu drabinę. Należy podać imię 
i nazwisko oraz numer telefonu i, to istotne, nie 
rozłączać się, dopóki nie usłyszymy fundamental-
nego zdania, że zgłoszenie zostało przyjęte.”

Pozostaje więc zadać pytanie, jak długo 

wypalanie traw, które, jak się okazuje, jest 
świetnie się mającą polską tradycją, zacznie 
być prawdziwym obciachem. Ile pokoleń  musi 
jeszcze minąć, zanim deficyty w wiedzy, bo one 
są najpewniej praprzyczyną tego  procederu, 
zostaną wyrównane?

M.D.
Źródło: www.gryfow.info

Źródło: Nowiny Jelenigórskie (mal)
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Tegoroczny sezon narciarski powoli dobiega koń-
ca. Dlatego miło nam zakomunikować, że w tegorocz-
nej XXXVI już edycji Biegu Piastów w Jakuszycach 
wystartowało dwóch mieszkańców Gryfowa – Robert 
Grzelczak oraz Andrzej Ciosk.

Cieszy fakt, że oboje ukończyli bieg i dojechali do 
końca trasy w dobrej formie i miłym sportowym na-
stroju oraz to, że jak na amatorów z dobrymi czasami 

17 marca odwiedziliśmy OKiS w Leśnej. Odbył się 
tam wernisaż wystawy „Przegląd fotografii zimowej”. 
Autorami prac byli członkowie Kółka Fotograficz-
nego, którego instruktorem jest związana z naszym 
miastem fotograficzka Ilona Cichoń. Spotykamy się 
od niedawna zaledwie od lutego 2012 roku – mówi 
podekscytowana Ilona – połączyła nas chęć zatrzy-
mania w kadrze, tego co ulotne, piękne, nasza świa-
tłoczułość i dużo zapału, by się wspólnie doskonalić. 
Przedział wiekowy grupy; od lat nastu do 50+! Uwa-
żam to za nasz atut, gdyż prezentujemy młodzieńcze 
spojrzenie, wytrwałość w dążeniu do celu, dystans do 
samych siebie, pogodę ducha, umiejętność cieszenia się 
chwilą, wszystko bezcenne w obecnym zagonionym ży-
ciu. Prosi nas, aby na łamach Kuriera Gryfowskiego 
podziękować wspaniałej grupie fotografików amato-
rów, każdemu uczestnikowi Kółka za ogromne za-
angażowanie w przygotowanie „Przeglądu fotografii 
zimowej” oraz pani Indze Sobuckiej, która wspomogła prezentację własnymi antyramami. Z Leśnej wyjeżdżamy pod wrażeniem wspaniałej zgranej drużyny ludzi o 
dużej inwencji twórczej, kulturze osobistej, pogodzie ducha, wzajemnej tolerancji i pracowitości. Trzymamy kciuki za dalszą działalność grupy.

Jak one to robią
W ramach współpracy z ośrodkami kultury oraz zaprzyjaźnionymi instruktorami, mamy okazję podpatrzeć co się dzieje w pobliskich  

miejscowościach i na własne oczy przekonać się, jak oni to robią. 

2 kwietnia na zaproszenie instruktora plastyki w 
naszym M-GOK, pani Marzeny Staliś, która pracuje 
również w Lubaniu, odwiedziliśmy lubańską Galerię 
Łużycką. Odbył się tam wernisaż wystawy „Inspiracje”. 
Jak się dowiedzieliśmy, to już czwarta wystawa Pra-
cowni Plastycznej w czasie niespełna półtorarocznej 
działalności. Prace są indywidualną wizytówką każde-
go z uczestników- mówi Marzena Staliś- rzeczywistość 
nie jest ilustrowana, a pozostaje jedynie inspiracją, stąd 
tytuł wystawy. Od lutego nasza grupa jest integracyjna, 
ponieważ w zajęciach biorą udział chłopcy ze szkoły 
specjalnej w Lubaniu.

Z Lubania wyjeżdżamy również pod wrażeniem: 
frekwencji na wernisażu, dobrego przygotowania  
i pasji widocznej zarówno we wspaniałych obrazach, 
jak i w oczach tych, którzy je tworzyli w zimowe po-
południa pod czujnym okiem pani Marzeny. Miło 
popatrzeć, jak gryfowianki podbijają swoim zaanga-
żowaniem sąsiednie domy kultury. Mamy jednak na-
dzieję, że głównym miejscem ich pracy będzie Gryfów 
Śląski i że władze miasta zrobią wszystko, aby do tego 
je odpowiednio zmotywować.

W Leśnej

W Lubaniu

na mecie. Nasi zawodnicy startowali na dystansie 26 
km CT (bieg klasyczny). Gratulujemy ukończenia 
biegu, gdyż wiemy ze wbrew pozorom nie jest to 
takie proste i oczywiste. W tej zimowej konkurencji 
uczestniczy rokrocznie tysiące biegaczy z kraju i z za-
granicy, w tym roku było ich ponad 5 tys. Bieg Piastów 
jest rozgrywany w kilku konkurencjach i na różnych 
dystansach Wielu z zawodników uczestniczyło w bie-
gu po raz pierwszy. W imprezie startowało zarówno 
wielu narciarzy przynależnych do sekcji klubowych, 
jak i amatorów. Można było spotkać biegaczy  
i usłyszeć mowę narciarzy nawet z takich 
krajów jak Japonia, Kanada, Australia czy 
Indie. Miło, że w nasze piękne okolice tra-
fiają obcokrajowcy z tak odległych krajów,  
a jednocześnie martwi nas, że nasi mieszkańcy 
mający tak piękny ośrodek narciarstwa biego-
wego, jakim jest Polana Jakuszycka, tak rzadko 
uczestniczą w tego typu imprezach. Piękne 
miejsce, wspaniali ludzie i bardzo sympatycz-
na międzynarodowa atmosfera. Czegóż moż-
na chcieć więcej? Zwłaszcza, kiedy za oknem 
aura z cudownym zimowym słońcem i śnie-
giem. Aż prosi się, aby tylko z niej skorzystać. 

Miejmy nadzieję że za rok naszych gryfowskich biega-
czy (a jest ich trochę) na Polanie Jakuszyckiej będzie, 
nie o 100% a co najmniej o 200 % więcej. Biegajmy 
i uprawiajmy sporty zimowe. Jest to bowiem świetna 
forma rekreacji i wypoczynku dla całych rodzin – od 
przedszkolaka do seniora. Zatem do zobaczenia za rok 
w Szklarskiej Porębie – Jakuszycach.

Gryfowski akcent w XXXVI Biegu Piastów

Redakcja

Narciarz

Z lewej: Robert Grzelczak.Andrzej Ciosk.



Certyfikat dla urzędu 

6 KURIER GRYFOWSKI  KWIECIEŃ 2012      

2 kwietnia z rąk Marszałka Województwa Dolnośląskiego – Radosława 
Mołonia odebrałem certyfikat udziału w projekcie "Dobre Prawo – Dobre 
Rządzenie" dla Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim. W szkoleniach 
objętych tym programem wzięło udział 9 pracowników Urzędu. Celem 
projektu było wzmocnienie zdolności jednostek samorządu terytorialnego 
Województwa Dolnośląskiego w zakresie stanowienia aktów prawa miej-
scowego oraz aktów administracyjnych. Udział w szkoleniach był bezpłat-
ny, program został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki.

Dzięki bardzo dobrej współpracy z Bankiem Gospodarki 
Żywnościowej w Gryfowie Śląskim, zamontowano dwa bardzo 
ładne stojaki na rowery – jeden na parkingu koło Kościoła, 
drugi przy Ratuszu koło fontanny. Dziękuję pani Alinie Go-
łębiowskiej – Kierownikowi Oddziału BGŻ S.A. w Gryfowie 
Śląskim za wyposażenie naszego miasta w piękne elementy 
małej architektury.

29 i 30 marca oraz 2 i 3 kwietnia mieszkańcy naszej i sąsiednich gmin oddawali ho-
norowo krew w „Mobilnym Punkcie Poboru Krwi”. Piękny kolorowy autokar stał w tych 
dniach pod Ratuszem. Obsługa lekarska oraz Dyrekcja Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu są pełni podziwu i zachwyceni obywatelską 
postawą naszego społeczeństwa – krew oddały 63 osoby (w tym 9 osób po raz pierwszy) 
w ilości 31,5 litra tego bezcennego daru życia. Jest to jeden z lepszych wyników w tak 
malej gminie. Tauron Dystrybucja S.A. sponsorowało energię elektryczną, która została 
zużyta do zasilania urządzeń punktu poboru krwi. Składam bardzo serdeczne podzięko-
wania pracownikom Posterunku Energetycznego w Gryfowie Śląskim oraz pracownikom 
Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim – pani Teresie Wolskiej i panu Stanisławo-
wi Jóźwiakowi za wsparcie administracyjne i logistyczne akcji krwiodawczej. Kolejny raz 
ambulans będzie w Gryfowie od 26 do 30 października.

3 maja planowana jest uroczystość „221 rocz-
nicy uchwalenia Konstytucji Rzeczpospolitej 
Polskiej”. 

W programie: o godz. 10:30 uroczysta Msza 
Święta w intencji Ojczyzny w Kościele Parafial-
nym w Gryfowie Śląskim, następnie – w części 
świeckiej – przemarsz pocztów sztandarowych, 
wystąpienie Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów 
Śląski oraz sekwencja poetycka, po której nastąpi 
złożenie wiązanek kwiatów. Licząc, że tym razem 
zima nas nie zaskoczy, gorąco zapraszam Państwa 
na tę uroczystość. 

Stojaki na rowery

Pobór krwi

Zaproszenie 
na 3 maja 

Sekretarz Gminy Jerzy Andrzejczak
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O godzinie 10.00, równo z wybiciem dzwonu na 
wieży gryfowskiego ratusza z rynku naszego mia-
steczka ku nowej rowerowej przygodzie wyruszyli 
wspaniali rowerzyści zgrupowani w nieformalnym 
Gryfowskim Towarzystwie Cyklistycznym. „Wio-
senne rozruchy” – tak nazwaliśmy nasze wiosenne 
wycieczki rowerowe. Mają nam pomóc pozbyć 
się resztek zimowego snu i przyzwyczaić nas na 
nowo do rowerowych kierownic i siodełek. Pogoda 
przepiękna, choć mały wiaterek dawał się we znaki.  
W miejscowości Grudza wszystkie poniesione trudy 
wynagrodził nam zapierający dech w piersiach wi-
dok na panoramę Karkonoszy. Za tydzień następna 
wycieczka. Wiadomo: zawsze w niedzielę, zawsze 
o godzinie 10.00 i zawsze z gryfowskiego rynku. 
Zapraszamy, bowiem sezon rowerowych wycieczek 
został właśnie oficjalnie otwarty.

„Pobiedna” – to wycieczka na cześć miejscowo-
ści z pięknym pałacem, w któ rym kiedyś doszło do 
ważnego spotkania dyp lo ma tycz ne go cesarzy Prus 
i Austrii. Po je dzie my 22 kwiet nia o go dzi nie 10.00 
przez Krze wie Wiel kie, Pro szów kę, Mirsk, Mrocz ko-
wi ce, Kro bi cę i do je dzie my do Po bied nej. Dalej przez 
Wolimierz, Chałupska, Gie buł tów i Wieżę wrócimy 
do Gryfowa.

27 kwietnia (piątek) nasze Gryfowskie Towa-
rzystwo Cyklistyczne weźmie udział w „Rajdzie 
3 Dni – 3 Kraje – 3 Wędrówki”. Organizatorem 
jest Pol skie To wa rzys two Schro nisk Mło dzie żo wych 
(od dział w Lu ba niu). Tutaj niestety musimy ponieść 
pewne koszty. Przejazd pociągiem do Lubania, wpi-
sowe itd. Rajd trwa jeden dzień (trasa około 50 km). 
Obowiązuje wcześniejszy zapis na liście uczestników. 
Myślę, że warto wziąć w tym udział, bo jest to jeszcze 
jedna wspaniała przygoda oraz możliwość nawią-
zania nowych kontaktów z rowerzystami z naszego 
regionu. Więcej informacji o rajdzie na oficjalnej 
stronie towarzystwa.

„Słupiec” – 29 kwietnia o godzinie 10.00 z gryfow-
skiego rynku przez Wieżę, Zacisze i Giebułtów udamy 
się do wioski Augustów, gdzie zwiedzimy pomnik 
przyrody. Jest to bazaltowa skała o wysokości 470 m 
n.p.m o nazwie „Słupiec”. Dalej ruszymy do Mirska 

(przez Kamień, Krobicę, Gierczyn, Przecznicę, Mlądz, Rębiszów i Stawy Rębi-
szowskie). Następnie przez Proszówkę wrócimy do Gryfowa Śląskiego.

Chciałbym przypomnieć, że członkowie naszego nieformalnego Gry-
fowskiego Towarzystwa Cyklistycznego nie należą do zawodowców i wyczy-
nowców. Jazda rowerem ma sprawiać nam przyjemność (strome wzniesienia 
„podchodzimy”). Koncentrujemy się na rozmowach o mijanych miejscach  
a piękno krajobrazu ma łagodzić nasze nerwy. Zapraszamy również na naszą 
oficjalną stronę internetową www.rowery.gryfow.pl.

8 marca, jak co roku została przeprowadzona w Gryfowie  akcja obdarowywania kwiatami kobiet 
w imieniu pani poseł do Parlamentu Europejskiego Lidii Geringer de Oedenberg. Czerwone róże 
z dołączonymi do nich wizytówkami pani poseł wręczali licealiści i uczniowie technikum Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim. Obdarowano panie ze szkół, instytucji 
z terenu miasta, a także spotykane na ulicy anonimowe kobiety. 

Dziwny czas nadszedł w naszej ojczyźnie. Wzdłuż i wszerz nastała moda na zamykanie i likwida-
cję. Zamykane są szkoły, bo nie ma uczniów, zamykane są szpitale, bo chorzy, co prawda są, ale nie 
ma pieniędzy na ich leczenie. Z naszego podwórka dochodzą głosy, że zamknięty zostanie posterunek 
policji w Gryfowie, choć, co prawda niektórzy złośliwcy twierdzą, że nikt z mieszkańców Gryfowa, by 
nawet nie zauważył tego wydarzenia.

W Lwówku Śląskim ma zostać zlikwidowany sanepid, sąd i Bóg wie, co jeszcze, może i cały powiat? 
W zamknięciu podobno jest firma „Izery” wywożąca nam śmieci, gdyż się to im nie opłaca. Śmieci 
ma wywozić jakaś firma z San Francisco i brawo!!! To jest właśnie nowoczesne myślenie i racjonalny 
rachunek ekonomiczny. To, że śmieci wrócą do lasu nikogo nie obchodzi. Zamknięta ma być zapo-
ra na Jeziorze Złotnickim, nie opłaca się. Prąd drogi, ludzie nie płacą, woda brudna nad brzegiem 
jeziora – totalny syf. Upiecze się kilka pieczeni naraz. Budulec z rozebranej tamy pójdzie na dokoń-
czenie stadionów EURO 2012, brudna woda z jeziora spłynie do morza i kłopot z ekologią z głowy. 
Brawo!!! Ryby o tym wiedzą, lecz, jak wiadomo, głosu nie mają. Wędkarze nie otrząsnęli się jeszcze  
z zimowego sezonu wędkarskiego i ta wiadomość dotrze do nich prawdopodobnie w lecie. Zapora 
leży w powiecie lubańskim, ale szał likwidacji, jak donosi wywiad i tam dotarł. W stan likwidacji po-
stawiony ma być klub piłkarski „Gryf ”. Kopanie się po kostkach zawodników już nikogo nie interesuje. 
Na mecze przychodzi parę osób, a wtopione pieniądze się nie zwrócą. Próbowano ratować sytuację 
przez zaangażowanie czirliderek, które tańczyłyby w czasie przerwy, ale na casting nikt się nie zgłosił. 
Teren stadionu miejskiego przeznaczony ma być pod zabudowę jednorodzinną. Poczta trzyma się 
dzielnie, dzięki listonoszom oni pukają dwa razy… do drzwi. Zamknięty ma być park im. „Lokalnego 
Pijaka” czyli dawna „Patelnia”. Dworzec kolejowy już jest dawno zamknięty, a chodnik prowadzący 
do niego sam się likwiduje. Zabytkowa wieża ciśnień stojąca przed stacją bez niczyjej decyzji rozpada 
się sama. Jest też optymistyczna wiadomość. Nie zostaną zlikwidowane diety polityków. I słusznie.  
W końcu należy się zapłata za myślenie – „co by tu jeszcze zamknąć i zlikwidować”. Artykulik ten 
został napisany przed Świętami Wielkanocnymi w dniu Prima Aprilis, by zdążyć zamieścić go  
w Kurierze Gryfowskim. Zanim go zlikwidują.

Licealiści w poselskiej akcji Spotkanie 
z europosłanką

21 kwietnia na zaproszenie Burmistrza 
Miasta i Gminy Gryfów Śląski Olgierda Poniź-
nika pani poseł Lidia Geringer de Oedenberg 
odwiedzi nasze miasto. Spotkanie otwarte  
z europosłanką odbędzie się w sali konferencyj-
nej ratusza o godz. 16.30. Pani poseł wygłosi 
wykład „Jaka przyszłość zjednoczonej Eu-
ropy” oraz odpowie na pytania mieszkańców. 
Serdecznie zapraszamy. M.

M.

Szał zamykania

Jan Wysopal

Sezon rozpoczęty!

Najbliższe wycieczki

Z rowerowym pozdrowieniem – Jan Wysopal
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Liceum Ogólnokształcące – trzyletnie
• klasa ogólna,
• klasa z poszerzoną edukacją psychologiczną
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 
Technikum – czteroletnie kształcące w zawodach
• technik informatyk
• technik hotelarstwa
• technik pojazdów samochodowych
• technik leśnik.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa – trzyletnia
• klasa - mechanik pojazdów samochodowych,
• klasa – sprzedawca,
• dwie klasy wielozawodowe: (murarz-tynkarz, stolarz, fry-
zjer, operator obrabiarek skrawających, elektryk, ślusarz, bla-
charz samochodowy, lakiernik, piekarz, cukiernik, wędliniarz, 
kucharz, kelner, operator maszyn leśnych i inne zawody).

Szczegóły na stronie www.zsoiz.gryfow.pl
Dla nas każdy uczeń jest ważny, 

zgodnie ze słowami patrona szkoły: 
„Wy jesteście moją nadzieją”.

Liceum Ogólnokształcące
• klasa sportowo-językowa,
• klasa wojskowa,
• klasa strażacka.
Technikum - czteroletnie, kształcące w zawochach
• technik hotelarstwa
• technik ekonomista
• technik żywienia i usług gastronomicznych,
• technik architektury krajobrazu, 
• technik obsługi ruchu turystycznego,
• technik pojazdów samochodowych,
• technik mechanizacji rolnictwa.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
• samochodowa, betoniarz – zbrojarz, wielozawodowa

Szczegóły na stronie www.zsetrakowice.pl
Oferujemy duży internat ze stołówką, atrakcyjne obiekty spor-

towe, współpraca zagraniczna (Francja, Ukraina, Czechy), po 
lekcjach: warsztaty muzyczne i filmowe, zespół taneczny, orkie-
stra dęta, liczne koła sportowe, różne formy turystyki (górska, ro-
werowa, kajakowa); narty biegowe i zjazdowe, wyjazdy na obozy 
sportowe i wojskowe, na basen, koncerty, do teatru. Dzień otwar-
tych drzwi 21 kwietnia 2012 roku. 

Z nami ponad przeciętność!

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II  

w Gryfowie Śląskim w roku szkolnym 2012/2013

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół 
Ekonomiczno-Technicznych 

w Rakowicach Wielkich w roku szkolnym 2012/2013

Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Brodatego 
– trzyletnie
• klasa humanistyczna,
• klasa politechniczna,
• klasa przyrodnicza,
• klasa pożarnicza.
Technikum – czteroletnie, kształcące w zawodach:
• technik ekonomista,
• technik informatyk,
• technik obsługi turystycznej,
• technik handlowiec,
• technik organizacji reklamy.
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Szkoła policealna kształcąca w zawodach:
• technik rachunkowości,
• technik administracji,
• technik informatyk,
• technik pożarnictwa,
• technik bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szczegóły na stronie www.zsoiz.home.pl
W naszej szkole uczniowie osiągają 

sukcesy na miarę swoich możliwości.

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku 

Śląskim w roku szkolnym 2012/2013

Jeśli kończysz właśnie gimnazjum i zastanawiasz 
się nad wyborem szkoły średniej mamy coś dla Cie-
bie. Szkoły prowadzone przez Powiat Lwówecki 
oferują szeroki wachlarz możliwości rozwoju i kie-
runków, spośród których wybierzesz coś dla siebie. 
Każda z naszych szkół pozwoli Ci zdobyć wiedzę  
i umiejętności potrzebne do zdobycia wymarzonego 
zawodu lub studiowania na wybranym kierunku. 

WYBIERZ SZKOŁĘ 
W POWIECIE 

LWÓWECKIM!
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OGŁOSZENIE PCZ
Wychodząc naprzeciw potrzebom rodzin osób w podeszłym wieku, których stan 
zdrowia wymaga stałej opieki, Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą  

w Lwówku Śląskim realizuje świadczenia opiekuńcze i pielęgnacyjne  
w Szpitalu w Gryfowie Śląskim przy ul. Rzecznej 25.

Zapewniamy możliwość krótkotrwałego pobytu, dostosowujemy czas pobytu  
do indywidualnych potrzeb rodzin (okres weekendu, urlopu, nagłych wyjazdów).

 
Zapewniamy całodobową opiekę lekarską, pielęgniarską, wyżywienie, zakwaterowa-

nie w pokojach jedno i dwuosobowych.
Ponadto zapewniamy opiekę pielęgnacyjną z elementami rehabilitacji ruchowej, kon-

tynuację leczenia farmakologicznego, opiekę psychologa, logopedy, wsparcie duchowe.
Koszt pobytu wynosi 80,00 zł za jeden dzień.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt 
pod nr tel. 75 782-01-04 lub 75 782-01-37

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Z 1964 
r. nr 16 poz. 93, z późn. zm.)

 
 O tym, że w lwóweckiej oświacie ponad-

gimnazjalnej nie dzieje się dobrze, mówiło się 
już od dawna. Generalnie coraz gorzej dzieje 
się w Polsce powiatowej. W tym roku planuje 
się zamknięcie kilkuset  placówek.  Z powodu 
trudnej sytuacji finansowej, zbyt niskiej subwen-
cji, która w żaden sposób nie pokrywa kosztów 
związanych z prowadzeniem szkół i niżu demo-
graficznego,  powiatowe władze decydują się na 
te niepopularne społecznie kroki. O tym, jak 
dramatyczna jest sytuacja świadczy fakt, że na-
wet włodarze Warszawy planują  w najbliższym 
czasie  likwidację bądź łączenie kilkunastu pla-
cówek samorządowych.  W budżecie Warszawy  
w 2012 brakuje blisko 200 milionów na domknię-
cie wydatków związanych z oświatą. Oczywiście 
można rzec, że taka rola jednostek samorządu 
terytorialnego, ale co może zrobić biedny powiat, 
kiedy na utrzymanie oświaty w dotychczasowym 
wymiarze nie stać go po prostu? Może próbować 
ją nieco racjonalizować.  Tak też postanowiono 
w powiecie lwóweckim. Wysokość naliczanej 

subwencji jest wprost proporcjonalna do licz-
by uczniów, nie do liczby klas. To dość istotna  
w całym sporze informacja. Algorytm podzia-
łu subwencji oświatowej to pochodna liczby 
uczniów i wychowanków oraz stopnia awansu 
zawodowego nauczycieli. 

 Ostra dyskusja na ten temat zmian rozpo-
częła się już w grudniu 2011 roku. Wiadomo, że 
przygotowania do tej, jak się jednak spodziewano 
rewolucji, rozpoczęły się jesienią.  Nic nie wska-
zywało jednak, że rozpęta się aż taka wojna. Ob-
liczenia bowiem pokazywało jasno, że do szkoły 
w Lwówku powiat dołożyć musi ponad milion 
złotych, co stanowi 5/6 całej kwoty dokładanej 
do powiatowej oświaty. Średni koszt utrzymania 
ucznia w 2011 roku w lwóweckiej szkole wyniósł 
9.554 zł, w gryfowskiej 6.756 zł, w rakowickiej 
zaś 5.916 zł. Zarząd Powiatu nie może hoł-
dować staremu złudzeniu, że nienazwane nie 
istnieje. Problem oświaty powiatowej należało 
wyartykułować i rozpocząć dyskusję. No nieste-
ty jest tak, że nasze państwo określa wysokość 
subwencji uwzględniając swoje możliwości, nie 
zaś potrzeby samorządów. Oświatę  powiatową 
rozumiem jako system naczyń połączonych. 
Proszę nie zapominać, że oprócz lwóweckiej 
szkoły mamy jeszcze gryfowską i rakowicką, 
placówkę w Płakowicach, dwie poradnie, dwa 
schroniska młodzieżowe. – komentuje Małgo-
rzata Szczepańska – członek Zarządu Powiatu, 
który w grudniu przedstawił cztery możliwe 
warianty racjonalizacyjne. Ponieważ najwięk-
szym poparciem cieszył się pierwszy zakładający 
rozwiązanie zespołu szkół, likwidację technikum 
i pozostawienie samego liceum, postanowiono 
go forsować. Być może godnym uwagi był też 
wariant zakładający rozwiązanie wszystkich 
trzech zespołów  i stworzenie Powiatowego Ze-

Z pustego i Salomon nie naleje,  
czyli o co chodzi z tą lwówecką szkołą
Czy świąteczny okres uśmierzył emocje związane z rozwiązaniem lwóweckiego ZSOiZ? Obawiamy się, że jeśli tak, to tylko na chwilę.  

Ta sprawa wywołuje wiele emocji i jest realizacją starej zasady: „Im dalej w las, tym więcej drzew.” Lokalne publikatory  przekazują sprzeczne 
informacje, a  ich relacje z sesji i spotkań komisji uprawniają do zadania pytania, czy aby wszyscy przysłuchiwali się tym samym posiedze-
niom.

Spróbujmy uporządkować fakty społu Szkół z jedną kadrą kierowniczą.  Na sesji 
styczniowej przegłosowano uchwałę intencyjną 
dotyczącą rozwiązania zespołu i likwidację tech-
nikum we Lwówku.  W przeddzień lutowej sesji, 
podczas której miały być głosowane projekty 
uchwał, w celu przesłania ich do zaopiniowania 
właściwych organom, nastąpił punkt zwrotny ca-
łej historii. Kadra nauczycielska ZSOiZ w Lwów-
ku zaproponowała utrzymanie stanu obecnego. 
Kwota dopłaty do lwóweckiej szkoły miała się 
zmniejszyć o połowę.  Pedagodzy zgodzili się na 
ograniczenie etatów, zrzekli się ochron związko-
wych.   Wobec powyższego faktu Zarząd Powiatu 
obie uchwały wycofał z porządku obrad.  „Jak 
można było nie zgodzić się na takie rozwiązanie? 
To była konkretna propozycja pochodząca od 
nauczycieli. Wszystkich nas takie rozwiązanie 
usatysfakcjonowało. To była dobra decyzja Za-
rządu.  Wszystkie placówki powiatowe powinny 
być wspierane z podobną siłą.” – powiedział Da-
niel Koko przewodniczący Komisji Oświaty.   

Szkopuł w tym, że nauczyciele wycofali się ze 
swojej propozycji, wobec czego w marcu wspo-
mniane wyżej uchwały powróciły do procedowa-
nia. Końca  tej sprawy nie widać, wobec czego, 
jedyne pewne jest to, że ciąg dalszy nastąpi. 

Starostę Lwóweckiego Józefa Stanisława 
Mrówkę zapytaliśmy o to, dlaczego w Kurierze 
Gryfowskim reklamujemy lwówecką szkołę  
w jej starym kształcie i uzyskaliśmy nastę-
pująca odpowiedź: Na dziś (10 kwietnia)nie 
potrafimy przewidzieć dalszych losów uchwały 
rozwiązującej zespół i likwidującej technikum  
w Lwówku Śl. Przegłosowaliśmy dopiero uchwa-
ły intencyjne i projekty uchwał. Tak więc rekla-
ma powiatowej oferty edukacyjnej odzwiercie-
dla stan na obecną chwilę.

Na nasz konkurs zdjęcia nadesłali: Robert 
Grzelczak i Marta Sieradzka. Wybraliśmy foto-
grafię przysłaną przez Roberta Grzelczaka (fot. na 
stronie 20). Gratulujemy i zachęcamy państwa do 
udziału w konkursie. 

Oczekujemy zdjęć, na których znajdą się:
• architektura Gryfowa (zabytki, budowle, cha-

rakterystyczne dla miasta detale architektoniczne),
• ludzie (mieszkańcy Gryfowa), • ciekawe 

miejsca, wydarzenia związane z naszym mia-
stem,

• fotografie z przeszłości.
Konkurs adresowany jest nie tylko do miesz-

kańców 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
Wykazy nieruchomości przeznaczo-

nych do sprzedaży, oddania w użytko-
wanie wieczyste, użytkowanie, najem, 
dzierżawę znajduje się na tablicy ogło-
szeń w Urzędzie Gminy i Miasta Gry-
fów Śląski oraz na stronie internetowej  
www.gryfow.pl lub www.bip.gryfow.pl na 
zakładce nieruchomości. 

M.
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Spytacie drodzy czytelnicy, co znaczy ten zawiły ty-
tuł i co łączy ze sobą trzy różne fotografie prezentowane  
w artykule. Odpowiedź jest tylko jedna. Rocznica 770-lecia 
nadania praw miejskich naszemu miastu. To wszystko wy-
darzyło się w naszym miasteczku. Przed wojną uroczysto-
ści święta naszego grodu obchodzono bardzo uroczyście. 
Każdy obywatel przebierał się i brał udział w barwnym 
korowodzie. Potem odbywały się bale. Każdy właściciel 
sklepu czy też rzemieślnik za punkt honoru uważał, by jego 
sklep lub zakład w korowodzie wypadł jak najlepiej.

Na pierwszym zdjęciu widzimy panie przebrane za 
budziki i dwóch panów w białych fartuchach. Nie są to 
jednak przedstawiciele służby zdrowia tylko zegarmistrzo-
wie. Zdjęcie pochodzi z roku 1936 i zostało zrobione przed 
zakładem zegarmistrzowskim pana Leschke na ul. Lubań-
skiej. Jak widzimy, nawet święto miasta starał się wykorzy-
stać do zareklamowania swojego zakładu. Druga fotografia 
przedstawia katastrofę kolejową na stacji w Gryfowie 
Śląskim, która miała miejsce 2 czerwca 1909 roku. Wyraźnie widać dwie lokomo-
tywy. Jedna wypadła z torów, druga wywrócona leży na ziemi. Obok trzech panów, 
widocznie jakaś naprędce zwołana komisja dyskutuje o poniesionych stratach. Cie-
kawostką jest to, że ta fotografia w niedługim czasie krążyła jako pocztówka. Taką 
właśnie pocztówkę wysłano już 4 sierpnia 1909 roku z Gryfowa do Berlina. Czy były 
to pozdrowienia z Gryfowa? Nie wiadomo. Trzecie zdjęcie a właściwie skan starych 
dokumentów, przedstawia spis sklepów i zakładów z roku 1946, znajdujących się  
w naszym mieście. Polecam zwrócić uwagę na nazwę ówczesnych ulic i liczbę skle-
pów oraz warsztatów rzemieślniczych. Czy nazwa ulicy Celnej lub plac Stalina nie 
brzmi romantycznie?

Za otrzymane skany starych dokumentów dziękuję Januszowi Bucy.

Korowody, katastrofy i stare nazwy ulic

Jan Wysopal

Akcja czytaj dzieciom zrobiła w Polsce furorę. Rodzice zaczęli w końcu 
czytać swoim dzieciom. Jest to bardzo ważny element w rozwoju młodego 
człowieka z tego powodu, że niesamowite historie z książek rozwijają umysł 
i w istotny sposób poprawiają kreatywność, która w świecie konkurencji jest 
cechą bardzo poszukiwaną przez pracodawców. 

Jeżeli zaczniemy czytać swojemu dziecku od najmłodszych lat wtedy, 
znacznie zwiększamy prawdopodobieństwo, że będzie ono uzyskiwało lep-
sze wyniki w nauce. Warto swojemu dziecku nie tylko czytać, ale podrzucać 
mu lektury do samodzielnego przeczytania. Zafascynowanie lekturami 
przeradza się często w pasję i dziecko w późniejszych latach jest o wiele lepiej 
rozwinięte od rówieśników. Czytajmy więc swoim dzieciom jak najczęściej, 
bo dzięki temu będzie im po prostu łatwiej w życiu. Warto o tym pamiętać.

Biblioteka Publiczna zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Gryfów 
Śląski (i nie tylko):

• poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki – godz. 10.00-17.00
• środy: godz. 9.00-15.00
• soboty(oprócz wakacji): 9.00-13.00.

Mądra inwestycja w dziecko

Najmłodsza czytelniczka Biblioteki Publicznej w Gryfowie Śląskim Liliana Szpineta 
ze swoją mamą Joanną Tarasewicz właśnie wypożyczyła „Wyprawę małej rybki”.



Ale to nie koniec akcji, bo młodzież wyraziła 
chęć dalszej współpracy. Wybraliśmy szefa ze-
społu pana Szymona oraz jego dwóch asystentów 
Dawida i Leona- do dalszych prac, nie tylko  
w parku.

Pan Szymon np. zobowiązał się – jeśli otrzy-
ma materiały – do wykonania ławek.

Wracając do pytania dziewczynek, wytłu-
maczyłam im, że ci młodzi ludzie zrobili to dla 
siebie, im podobnie jak mnie źle było w zaśmie-
conym parku. Chciałabym serdecznie z imienia 
i nazwiska podziękować wspaniałej, gryfowskiej 
młodzieży za wspaniałą inicjatywę, wspólną 
pracę, rozmowę. Ci wspaniali, młodzi ludzie to: 
uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
i Zawodowych w Gryfowie Śląskim:

Aleksandra Deschepper, Monika Karaczun, 
Gracjan Czech, Leonard Czernia, Mateusz Jóź-
wik oraz bezrobotni, w trakcie poszukiwań pra-
cy: Krystian Szymonowicz, Dawid Krawczak  
i Szymon Włodarek.

Pragnę jeszcze tylko dodać, że byłam bardzo 
wzruszona, gdy młodzież zaproponowała, abym 
z nimi współpracowała. Odpowiedziałam, że na 
razie muszę dokończyć swoje zobowiązania we 
Wrocławiu, podałam im też nr tel. do konsultacji. 
Wierzę, że na razie sami wezmą na siebie ciężar 
i radość pracy, dzięki czemu podniesie się ich 
samoocena, a wokół nich będzie piękniej.

PS. Panią dyrektor ZBGKiM prosimy o kosze 
lub worki na śmieci – będziemy ich pilnowali.
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Pytanie, jak w tytule zadały mi dwie dziew-
czynki w wieku 6-7 lat, gdy zostałam w parku 
sama po odejściu młodzieży. To pytanie wywoła-
ło na mojej twarzy uśmiech, kolejny tego piękne-
go dnia. Ale po kolei..

Ile pani 
zapłaciła?

Oddział Dziecięco -Młodzie-
żowy Biblioteki Publicznej od lat 
wspiera i organizuje akcje ekolo-
giczne w tym szczególną uwagę 
zwracamy na naukę poszano-
wania i dbania o zwierzęta. Bez 
szczególnej więc okazji 15 marca 
w oddziale odbyło się spotkanie 
z uczniami klasy Ic Szkoły Pod-
stawowej w Gryfowie Śląskim, 
dotyczące powyższego tematu. 
Uczniowie, którzy przybyli wraz 
z wychowawczynią panią Małgo-
rzatą Makowską, bardzo chętnie 
uczestniczyli w zaproponowa-
nych formach pracy.

Wykorzystując doświadczenia 
dzieci oraz obecnych opiekunów 
wspólnie omówiono zasady do-
brej opieki nad zwierzętami. 

Następnie za pomocą kolorowanek dzieci po-
znawały rasy psów, wycinały pieski z szablonów 
oraz malowały obrazki pod hasłem „Wiosna i mój 
pies”. Piękne prace uczniów można podziwiać na 
ściankach wystawienniczych przed wejściem do 
biblioteki dziecięcej. 

Zapraszamy do obejrzenia tej niezwykłej wy-
stawy i mamy nadzieję, że w głowach i sercach 
dzieci pozostaną wiadomości, które staraliśmy 
się im przekazać.

Pies najlepszym przyjacielem człowieka

Emerytowana nauczycielka

Jolanta Kuczyńska

2 kwietnia przechodziłam przez park zwany 
„Patelnią”. Uderzył mnie w oczy ogromny bała-
gan, wszechobecne hałdy śmieci i w tym wszyst-
kim grupa młodzieży. Podeszłam do nich, przed-
stawiłam się i zaproponowałam akcję sprzątania 
parku. Zgodzili się i umówiliśmy się następnego 
dnia. Jakież było moje zaskoczenie, gdy stwier-
dziłam, że 3 kwietnia w umówionym miejscu 
pojawiło się 9 osób. Wspólnie zakupiliśmy worki 
na śmieci i w kilka godzin zapełniliśmy ich aż 17 
sztuk! Park wyglądał o niebo lepiej.



W SP w Uboczu

W SP w Rząsinach
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6 marca odbył się koncert muzyków Filhar-
monii Dolnośląskiej z Jeleniej Góry. Tematem 
przewodnim był motyw wiosny w muzyce. Ar-
tyści zaprezentowali utwory na instrumentach 
dętych.

20 marca klasa VI uczestniczyła w dniach 
otwartych gimnazjum w Gryfowie Śląskim. 
Uczniowie zwiedzili szkołę, wzięli udział w zaję-
ciach pokazowych, obejrzeli prezentację szkoły 
oraz przedstawienie „Miłość niejedno ma imię”.

21 marca powitaliśmy wiosnę. Uczniowie  
w klasach od samego rana przygotowywali gaiki, 
marzanny i okrzyki. Na wspólnym spotkaniu 
dzieci zaprezentowały krótką część artystyczną 
poświęconą wiośnie. Następnie barwny korowód 
odprowadził marzannę – symbol zimy, aby ją 
tradycyjnie pożegnać. Pogoda tego dnia nie za-
wiodła. Było pięknie, słonecznie i wiosennie.

Filharmonia w Uboczu

VI klasa w gimnazjum

Już wiosna

Od kwietnia 2011 do marca 2012 nasza szkoła 
brała aktywny udział w projekcie „Razem w pełni 
sprawni”. Projekt został ogłoszony przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – 
Wydział Ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Sto-
warzyszenie „Frauen auf dem weg nach Europa 
E.V.” z Görlitz. Zadanie było dofinansowane  
z funduszy Unii Europejskiej: Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego – inwestujemy w waszą 
przyszłość oraz Operationellen Programms der 
grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sach-
sen-Polen 2007-2013 przy współudziale SAB 
Sächsische AufbauBank. Patronat nad projektem 
objął Dolnośląski Kurator Oświaty, a także pan 
Sławomir Piechota – poseł na Sejm RP. Wypra-
cowane materiały znalazły się w dwujęzycznej 
publikacji, a my możemy szczycić się tym, że  
w książce znalazła się bajka terapeutyczna jednej 
z naszych koleżanek, nauczycielki matematyki 
pani Danuty Siedleckiej, bardzo zaangażowanej 
w realizację projektu. 

• W ramach kampanii „Szkoła bez Przemocy” 
ruszyła akcja zbierania podpisów „Kibicuj Fair 
Play” pod patronatem Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polski, Bronisława Komorowskiego. 

• 13 marca uczniowie naszej szkoły w Lubań-
skim Domu Kultury obejrzeli dwa spektakle wy-
stawione przez krakowskich aktorów – „Lampa 
Alladyna” i „Mity reaktywacja”. 

• 30 marca pani Ewa Chorzępa ogłosiła wynik 
konkursu – „Na najpiękniejsza palmę wielkanoc-
ną”. W konkursie wzięły udział KLASY – I, II, III, 
VI oraz dwóch uczniów klasy V – Patryk Wolak 
i Norbert Koman. Palmy były tak piękne, że jury 
postanowiło przyznać wszystkim I miejsce. 

• W niedzielę 1 kwietnia na gryfowskim 
rynku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli  
w Świątecznym Jarmarku Wielkanocnym. 
Uczniowie pod opieką Ewy Chorzępy i Agnieszki 
Hetel przedstawili krótki program artystyczny, 
natomiast rodzice sprzedawali własnoręcznie 
wykonane smakowite ciasta. 

• 2 kwietnia zostały ogłoszone wyniki konkur-
su zorganizowanego przez Samorząd Uczniow-
ski – „Na najpiękniejszą pisankę wielkanocną”.  
W kategorii młodszej I miejsce zajęła Natalia 
Kołcz – kl. III, II miejsce zajęła Anna Strug – kl. 
II.

• W kategorii starszej I miejsce zajęła Natalia 
Marczak – kl. V a, II miejsce Jakub Szymonik z 
kl. V a, III miejsce zajęła praca zbiorowa kl. IV. 
Wyróżniona została pisanka Damiana Kamiń-
skiego z kl. IV, Jakuba Krenza z kl. IV, Kamila 
Sieradzkiego z kl. V oraz Kingi Kryzy z kl. IV. 

Wieści ze szkoły

  OGŁOSZENIE
Kierownik budo-

wy z uprawnienia-
mi do kierowania 
robotami budow-

lanymi bez ograniczeń w spe-
cjalności konstrukcyjno-bu-
dowlanej oraz dużym doświad-
czeniem zawodowym podejmie 
nadzór nad pracami przy budo-
wie domków jednorodzinnych  
i innych obiektów.                            

Tel.: 697-932-875



W Gimnazjum
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Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat
   J. Korczak

Rok 2012 został ogłoszony rokiem Janusza 
Korczaka. 16 marca w naszej szkole odbył się 
„Szkolny Konkurs Wiedzy o Januszu Korczaku”. 
Dobrowolny udział w eliminacjach zgłosiło 27 
uczniów. Do konkursu przystąpiło 19 uczestni-
ków. Na rozwiązanie testu miłośnicy życia i twór-
czości pedagoga oraz lekarza mieli czterdzieści 
pięć minut. Zaskoczeniem okazał się test, który 
składał się wyłącznie z zadań otwartych.

Wyniki konkursu przedstawiają się następu-
jąco: I miejsce – Marcelina Zwierzańska – IIC 
II miejsce – Barbara Strug – IIB, Wiktoria 
Marzec – IID i Weronika Adamska – IIB 
III miejsce – Dorota Sikorska – IB, 

Pozostałe lokaty: Natalia Barszczewska – IA, 
Mateusz Cymerman – IA, Martyna Szejmo – IIA, 
Dominika Kądzioła – IB, Wanesa Kowalik – IC, 
Oriana Czajkowska – IID, Marta Borkowska – 
IID, Kamila Cybulska – IC, Anita Celuch – IIIC, 
Dagmara Karpowicz – IIIC, Adriana Kierepka 
- IIIC, Wioletta Romankiewicz – IIIB, Daria Du-
baniewicz – IA, Paulina Tarazewicz – IIA,

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy. Konkurs przygotowała i przeprowa-
dziła niżej podpisana. Gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.

Elżbieta Demidow

Rok Korczaka

1 marca w naszym gimnazjum odbył się niety-
powy pokaz mody. Konkurs zorganizowała klasa Ia  
z wychowawczynią p. Ewą Górak. Tematem prezen-
tacji był strój szkolny na wiosnę i lato 2012. Każda 
klasa przygotowała wcześniej kreacje, które przed-
stawiała opisując strój odpowiednim komentarzem.  
Jury składające się z pani Marzanny Krawiec, pani 
Marty Nowak oraz ucznia klasy III b Krystiana Fe-
doryszyna miało bardzo trudne zadanie, ponieważ 
uczniowie świetnie się przygotowali i znakomicie 
prezentowali na wybiegu. Po długiej naradzie podjęto 
decyzję o przyznaniu dwóch pierwszych miejsc – kla-
sie II a reprezentowanej przez Dawida Bogdziewicza 
i klasie II b, której przedstawicielami byli Radosław 
Klusek i Sebastian Bender. Uczniowie otrzymali od 
organizatorów nagrody. Wszyscy biorący udział w 
pokazach oraz publiczność licznie zgromadzona na 
sali, świetnie się bawili. Nad przebiegiem konkursu 
czuwała prowadząca imprezę uczennica klasy Ia 
Natalia Barszczewska, w organizacji pomagali Kamil 
Grodecki i Piotr Bursacki z Ia, a nagłośnienie zapew-
nili uczniowie klasy IIc Maciej Guzy i Piotr Soszka. 

Szkoła na wesoło

29 marca w Lwówku Śląskim został uroczyście podsumowany VIII Powiatowy Konkurs: „Najpiękniej-
sza Palma Wielkanocna”. Nasze Gimnazjum reprezentowały prace uczniów:
Kingi Torby, kl. 2c, Sebastiana Komana, kl. 3d,   Klaudii Obłodeckiej, kl. 1b, Emilii Marczak, kl. 1b, Pauliny 
Tarazewicz, kl. 2a, Anny Szostak, kl. 1c, Patryka Krawczyka, kl. 1a, Dawida Bogdziewicza, kl. 2a.

Spośród 100 prac zgłoszonych do konkursu jury przyznało I miejsce w kategorii: „Palmy małe” –  Emilii 
Marczak oraz  wyróżnienie w kategorii: „Palmy bardzo duże” – Annie Szostak.

Palmy Wielkanocne wymienionych  uczniów wzięły również udział w szkolnej wystawie zorganizowa-
nej w bibliotece szkolnej przez panią Anitę Ochocką.

Najpiękniejsze Palmy Wielkanocne

Agnieszka Burbul

Wieści z przedszkola

Coroczną tradycją naszego przedszkola jest udział w Powia-
towym Konkursie „Najpiękniejsza palma wielkanocna” organi-
zowanym przez Gimnazjum w Lwówku Śląskim. Praca naszego 
przedszkola była zawsze doceniona i tym razem nie było inaczej. 
Po raz kolejny nagrodzono palmę wykonaną przez panie z grupy 
„Biedronki”. Nagrodę przyznano również grupie „Muchomorki” 
za palmę, do której wykonania zaangażowali się rodzice – panie: 
Marzena Wesołowska, Sabina Niebieszczańska oraz Agnieszka 
Mielniczyn. Obydwie grupy zdobyły trzecie miejsce w różnych 
kategoriach palm. Podczas uroczystego ogłoszenia wyników 
konkursu, uczestnicy otrzymali nagrody i dyplomy.

Wioletta Frydrych

Zgodnie z założeniami podstawy programowej wychowa-
nia przedszkolnego, w której jest m.in. mowa o przybliżaniu 
dzieciom tradycji świątecznych oraz ich kultywowanie, w 

Przedszkolu Publicznym przy ulicy Młyńskiej zorganizowano konkurs na pisankę wielka-
nocną. W konkursie udział wzięły zarówno dzieci, jak i ich rodzice. Uczestnicy wykazali 
się ogromną inwencją twórczą. Różnorodność technik wykonania pisanek oraz piękne 
pisankowe kompozycje sprawiły ogromny problem komisji konkursowej w wyłonieniu 
zwycięzców. W efekcie komisja w składzie: Beata Wolar, Jolanta Kuczyńska oraz dyrektor 
Małgorzata Krakowska przyznały następujące miejsca: I miejsce Lena Rusinek „Motyl-
ki”, II miejsce Hania Nanowska „Misie”, III miejsce Simona Karpowicz „Biedronki”. 

Wyróżnienia przyznano Marysi Haczeli, Filipowi Rybskiemu, Michałowi Spiżew-
skiemu z grupy „Kotki”, Martynce Rusnarczyk z grupy „Słoneczka” oraz Łukaszowi 
Apolinarskiemu i Oliwii Krawczyk z grupy „Motylki”. Pozostałe prace również zostały 
docenione i nagrodzone. Gratulujemy! Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

Przedszkolaki też robią palmy

Najpiękniejsza pisanka w przedszkolu

Wioletta Frydrych, Agnieszka Spiżewska
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Czytelnicy biblioteki w Rząsinach, jak co roku 
z rozmachem pożegnali zimę. Ekologiczna ma-
rzanna wykonana przez panią Teresę Cierlik zo-
stała uroczyście spalona i wypędzona na dobre za 
morze, ustępując miejsca oczekiwanej wiośnie.

Mimo uśmiechniętej buzi pani zimy nikt nie 
miał zamiaru jej zatrzymywać. Dzieci cieszyły 
się z jej odejścia oraz nastania pięknej wiosny, 
bo wszystko ma swój czas. Dodatkową atrakcją 
dla uczestników wesołej eskapady było pierwsze 
w tym roku ognisko i pieczone na nim kiełbaski. 
Nie obeszło się też bez zabaw na ciepłym, wio-
sennym słoneczku. I tak po zimie zostały tylko 
wspomnienia.

Pożegnanie zimy – 
powitanie wiosny

Jadwiga Miłan

Z wielkim utęsknieniem dzieci witały wiosnę  
w bibliotece. Jak co roku wykonały marzannę, którą 
niosły w wiosennym korowodzie. Miejscem poże-
gnania odchodzącej zimy było ognisko, przy którym 
dzieci witały wiosnę. Oczywiście jakby mogło się od-

Wiosna zawitała w filii w Uboczu

Joanna Czerwiec

Łukasz Tonia gryfowianin obecnie mieszkają-
cy w Berlinie odwiedził nasze miasto z okazji mi-
nionych świąt. Jest członkiem międzynarodowej 
grupy utalentowanych osób o nazwie Famous 
Team, których artystyczna pasja wypływa prosto 
z serca. Prezentuje sztukę uliczną pod nazwa  
breakdance. Ćwiczy wiele godzin każdego dnia. 
Jego celem jest osiągnięcie perfekcji i dzielenie 
się swoimi umiejętnościami ze wszystkimi, któ-
rzy cenią sobie profesjonalizm.

Podczas świątecznej przerwy Łukasz ćwiczył 
formę w Europejskim Centrum Kulturalno-
Informacyjnym. Dzięki tym treningom, goście 
odwiedzający ECKI i bibliotekę mogli zobaczyć 
zapierające dech w piersi ewolucje taneczne. 

Zdjęcia, filmy i kontakt: 
www.famousteam.de 

M.

Do utraty tchu

być bez pieczenia kiełbasek, 
za które serdecznie dziękuję 
naszej sołtys Marzenie Her-
dzik. Najpiękniejszą porę 
roku powitaliśmy śpiewem  
i radosnymi zabawami. 
Święta Wielkanocne to rów-
nież czas na przygotowania 
dekoracji świątecznych. Koło 
biblioteczne wzięło udział w 
XI Powiatowym Konkursie 
„Dekoracji Wielkanocnych”, 
który odbył się w Wojcie-
chowie. Za zajęcie II miejsca 
otrzymaliśmy grill-party. 
Nie tylko dzieci pamiętają  
o tradycjach i obrzędach 
wielkanocnych. Klub Se-
niora działający przy filii 
biblioteki pomagał aktywnie 
pani sołtys przy wykonaniu 
palmy wielkanocnej. Reprezentowała ona sołectwo 
Ubocze na Gminnym Jarmarku Wielkanocnym 
w Gryfowie Śl. Nasze prace wspierały, jak zawsze, 
aktywne mieszkanki Ubocza. Składamy wszystkim 
paniom serdeczne podziękowania. Marzec, to oczy-
wiście miesiąc, w którym świętują wszystkie panie. 

Nasze seniorki również z okazji Dnia Kobiet otrzy-
mały prymulki i spędziły ten dzień radośnie przy 
kawie oraz oczywiście słodkim ciasteczku. Wszyst-
kim mieszkańcom naszej gminy życzymy samych 
słonecznych i radosnych wiosennych dni.
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 23 marca w hotelu „Stacja nad Kwisą” odbyło 
się Walne Zebranie Sprawozdawcze Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego „Na Horyzoncie”.

W zebraniu uczestniczyło 36 członków 
uprawnionych do głosowania. Przewodniczą-
cym Walnego Zebrania został wybrany pan 
Antoni Lewkowicz. Podczas zebrania udzielono 
absolutorium dla Zarządu, ponadto uchwalono 
9 uchwał. W obradach czynnie uczestniczył Wi-
ceprezes Okręgowego Związku Działkowców w 
Legnicy pan Grzegorz Raniś ze Zgorzelca, który 
wysoko ocenił organizację Walnego Zebrania 

Spotkanie działkowców

APEL
Zarząd klubu sportowego GKS „GRYF” 

w Gryfowie Śląskim zwraca się do miło-
śników sportu oraz fanów piłki nożnej  
w naszym mieście z propozycją dobrowol-
nej, comiesięcznej wpłaty kwoty pieniężnej 
na konto naszego klubu.

Wszyscy ludzie „dobrej woli” zostaną 
uhonorowani wpisem do Złotej Księgi 
Klubu, a ponadto po roku systematycznych 
wpłat ich nazwiska zostaną uwiecznione na 
specjalnej pamiątkowej tablicy, która zawi-
śnie na frontowej ścianie siedziby Klubu.

Szanowni Państwo prosimy Was o wspar-
cie finansowe dla Klubu z piękną i długolet-
nią tradycją, dla Klubu który rozsławia imię 
naszego miasta i jest miejscem, gdzie kolejne 
pokolenia uczą się miłości do tej pięknej dys-
cypliny sportu.

Nr rachunku bankowego:
PKO BP 90 1020 2124 
0000 8702 0065 4962

Z piłkarskim pozdrowieniem
 Zarząd GKS „GRYF”

Zarząd klubu sportowego GKS „GRYF” Gry-
fów Śląski zaprasza wszystkich miłośników piłki 
nożnej na mecze naszej drużyny w rundzie wio-
sennej sezonu 2011/2012, które będą rozgrywane  
na stadionie miejskim przy ulicy Jeleniogórskiej 
7a w następujących terminach:
1) GKS „GRYF” – Stella Lubomierz
(25.03.2012 godz. 15:00);
2) GKS „GRYF” – Błękitni Studniska Dolne 
(07.04.2012 godz. 15:00);
3) GKS „GRYF” – Bazalt Sulików 
(22.04.2012 godz. 15:00);
4) GKS „GRYF” – Kwisa Świeradów Zdrój
(03.05.2012 godz. 16:00);
5) GKS „GRYF” – Włókniarz Leśna 
(13.05.2012 godz. 15:00);
6) GKS „GRYF” – Pogoń Markocice 
(27.05.2012 godz. 15:00);
7) GKS „GRYF” – Orzeł Platerówka 
(03.06.2012 godz. 15:00).

Terminarz
GKS „Gryf”Sprawozdawczego oraz pracę w/w Zarządu.

Należy podkreślić, iż działania Zarządu ROD 
„Na Horyzoncie" zmierzają nie tylko do poprawy 
warunków na ogrodzie, ale służą promowaniu 
idei wypoczynku na działkach. Już działa strona 
internetowa ROD NA HORYZONCIE ponadto 
w 2012 roku zostanie przeprowadzona inwestycja 
– modernizacja domu działkowca (rozbudowa  
o pomieszczenie socjalne – toaletę oraz wiatę).

Prezesem ROD „Na Horyzoncie" jest Arka-
diusz Cichoń

Na zaproszenie bractwa rycerskiego „Syrokomla” 
z Kliczkowa, w niedzielę 25 marca członkowie Towa-
rzystwa Miłośników Gryfowa udali się z wizytą połą-
czoną ze zwiedzaniem zamku. Po pomieszczeniach 
zamkowych oprowadził nas rycerz Paweł – dowódca 
drużyny Kliczkowskiego zamku. Racząc nas opo-
wieściami o tajemnicach zamkowych, otwierał przed 
nami drzwi wspaniałych komnat, pomagając sobie 
czasami wiszącym u jego boku sztyletem. Wrażenie 
robi sala konferencyjna o powierzchni 300 m2 i sala 
teatralna. Wizyta była udana i po krótkiej roboczej 
rozmowie udaliśmy się w drogę powrotną. Oczywi-
ście pozostawiliśmy skromne materiały promujące 
nasze miasteczko – Gryfów Śląski. 
Krótka historia zamku Kliczków:
– 1297 (?) powstanie murowano-drewnianego zam-
ku na wysokim, prawym brzegu Kwisy w systemie 
warowni granicznych książąt świdnicko-jaworskich. 
Ufundowany prawdopodobnie przez Bolka I Suro-
wego do obrony przed najazdami czeskimi,
– pod koniec XIV wieku zamek utracił znaczenie 
obronne; lenno królów czeskich,
– 1579 Rechenbergowie otrzymują od cesarza 
Rudolfa II zamek wraz z folwarkiem jako lenno 
- przebudowano go na rezydencję renesansową; 
fundacja ołtarza w kościele pw. Trzech Króli; 
Kliczków otrzymał prawa miejskie i targowe,
– 1611 wizyta króla Czech i cesarza Niemiec Macieja,
– po zakończeniu wojny trzydziestoletniej Klicz-
ków jest własnością rodu von Schellendorf,
– 1703 dobra w spadku otrzymuje rodzina von Fran-
kenberg związana z niemieckim dworem cesarza Le-
opolda I; wokół zamku powstaje założenie parkowe,
– 1747 majątek kliczkowski nabywa rodzina von 

Promnitz, – w posiadaniu rodziny Solms-Baruth 
od 1767 aż do konfiskaty majątku przez nazistów 
podczas II wojny światowej na skutek aresztowań 
po nieudanym zamachu na Hitlera,
– w okresie wojen napoleońskich majątek znisz-
czony i rozgrabiony przez wojska napoleońskie, 
w XIX wieku rezydencja kilkakrotnie gruntow-
nie przebudowywana,
– w latach 1877-1918 na zaproszenie właściciela 
dóbr w Kliczkowie gościł wielokrotnie cesarz 
niemiecki Wilhelm II,
– majątek przetrwał II wojnę światową bez większych 
zniszczeń; w 1945 doszczętnie rozgrabiony przez 
Armię Radziecką i szabrowników podążających za 
frontem; następnie siedziba nadleśnictwa, 1970 zruj-
nowany obiekt przejmuje Politechnika Wrocławska; 
pierwsze powojenne próby remontu zamku, pod 
koniec XX wieku wrocław-
ska firma Integer SA kupiła 
ruiny zamku wraz z częścią 
zdewastowanego parku od 
gminy Osiecznica,
– 2001 zakończono kom-
pleksową odbudowę  
i adaptację kliczkowskiego 
zamku na centrum hotelo-
wo-konferencyjne.
– 2007 latem w Zamku 
Kliczków zostało urucho-
mione Centrum SPA.

Członkowie TMG ser-
decznie polecają gryfowia-
nom odwiedzenie zamku 
w Kliczkowie.

Z wizytą w Kliczkowie

P.
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WYKONUJEMY:

• PRANIE DYWANÓW, TAPICERKI OBICIOWEJ I SAMOCHODOWEJ,

• SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I MIESZKAŃ PO REMONTACH,

• MYCIE OKIEN • KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE W DOMU, W BIURZE,  

NA KLATKACH SCHODOWYCH, • OPIEKA NAD NAGROBKAMI  

NA CMENTARZACH, • INNE USŁUGI BRANŻOWE,

Polecamy cykliczne i jednorazowe sprzątanie specjalistycznym sprzętem i środkami 

piorącymi renomowanej firmy KÄRCHER.

USŁUGI SPRZĄTANIA „AGMAR”

Tel. kontaktowy: 795-624-134

Rodzinne Ogrody Działkowe „Sielanka” w Gryfowie 
Śląskim, ul. Floriańska zawiadamiają, że posiadają wolne 

działki ogrodowe. Chętnych prosimy o kontakt telefoniczny 

663-374-329
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W piątek 30 marca w Szkole Podstawowej w Gryfo-
wie Śląskim odbył się już VI Jarmark Wielkanocny. Im-
preza ta, która już na stałe wpisała się w kalendarz imprez 
naszej szkoły, cieszy się wielką popularnością. Przygoto-
wania do Jarmarku rozpoczęliśmy już w lutym, a włą-
czyli się w nie nauczyciele, rodzice oraz cała społeczność 
uczniowska. Dzieci z dużym zaangażowaniem wykony-
wały ozdoby, pracowały w zespołach lub indywidualnie. 
Następnie prace przez nich wykonane – palmy, stroiki, 
pisanki, wydmuszki, koszyczki i drzewka wielkanocne 
można było podziwiać w całej szkole. Zainteresowanie 
artystycznym wręcz wykonaniem ozdób wielkanocnych 
było bardzo duże, cieszyło się wielkim uznaniem odwie-
dzających świąteczne stoiska. Oprócz tego każda klasa 
przygotowała warsztaty wielkanocne, podczas których 
dzieci w towarzystwie swoich babć, dziadków, rodziców 
uczyli się wykonywania przepięknych ozdób wielkanoc-
nych. Oprócz stoisk z wyrobami świątecznymi ogromną 
popularnością cieszyło się stoisko z biżuterią, malowanie 
twarzy, stoisko z „pajdą chleba” oraz kawiarenka. Nie 
zabrakło też tradycyjnego żurku gryfowskiego. Aktywne 
uczestnictwo dzieci i ich rodziców w czynnościach przy-
gotowawczych do jarmarku było okazją do rodzinnej 
refleksji nad tym, co przetrwało w naszych domach  
z dawnych tradycji i zwyczajów. Myślę, że takie wspólne 
działania sprzyjają także silniejszej integracji nauczycieli, 
dzieci i ich rodziców.

Tego dnia nastąpiło także rozstrzygnięcie konkur-
sów: III Dolnośląski Konkurs Ekologiczny „Ekolog – 
Plastyk” i „Ekolog – Poeta” pt. „Skrzydlaci mieszkańcy 
Dolnego Śląska” oraz II Dolnośląski Konkurs Historycz-
no-Regionalny „Poznajemy źródła historii i kultury na-
szego regionu”. Na konkurs wpłynęło w sumie 459 prac 
z 73 szkół z całego województwa dolnośląskiego (wyniki 
konkursu obok). Składamy serdeczne podziękowania 
uczestnikom konkursów oraz nauczycielom i opieku-
nom za pełną zaangażowania pracę z wychowankami 
i gratulujemy wybitnych osiągnięć młodym artystom, 
poetom i literatom. Organizatorzy konkursów składają 
sponsorom podziękowanie za wsparcie finansowe. Pań-
stwa pomoc umożliwiła zakup dzieciom wspaniałych 
nagród i wyróżnień oraz przygotowanie oprawy uro-
czystego wręczania nagród. Konkursy honorowym pa-
tronatem objęli: Dolnośląski Kurator Oświaty, Burmistrz 
Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz Przewodniczący 
Rady Miejskiej. Podziękowania kierujemy do:

Starosty lwóweckiego Józefa Stanisława Mrówki, 
Jadwigi i Mieczysława Baszaków (Stolbrat – Ubocze), 
Haliny Braun (PCE w Lwówku Śl.), Anny Domino 
(dyrektor M-GOK w Gryfowie), Romana Halczaka 
(PKO BP Oddział w Gryfowie), Lesława Hawrylewi-
cza, Damiana Sodolskiego (Skład opału w Gryfowie), 
Mirosławy i Jerzego Horbaczów (Piekarnia-Cukiernia 
w Gryfowie), Anny i Dominika Korpysów (Jantur-Gry-
fex w Gryfowie), Sylwii i Ireneusza Krasuckich (Zakład 
Piekarniczo-Cukierniczy w Gryfowie), Elżbiety Kurec 
(pracownik M-GOK w Gryfowie), Teresy i Tadeusza 
Matusewiczów („Matusewicz” Budowa Maszyn w Gry-
fowie), Marzeny Wojciechowskiej (dyrektor Biblioteki 
Publicznej w Gryfowie). Podziękowanie za pomoc finan-
sową i organizacyjną kierujemy do wszystkich aktywnie 
współpracujących z nauczycielami rodziców a szcze-
gólnie do Rady Rodziców: Marty Krawczyk, Bożeny  
Piwońskiej, Anety Tarazewicz i Katarzyny Maras

Przyłączając się do wyrazów wdzięczności dzieci, 
które skorzystały z Państwa pomocy, pragniemy złożyć 
serdeczne życzenia sukcesów w realizowaniu planów 
zawodowych oraz pomyślności w życiu osobistym.

Jarmark Wielkanocny w SP w Gryfowie Śląskim

Paulina Sarzyńska, Agnieszka Guzy

III Dolnośląski Konkurs Ekologiczny 
„Ekolog – Plastyk”. 

Ogółem na konkurs wpłynęło 241 prac pla-
stycznych z 36 szkół i placówek, w tym: z klas  
I–III 122, z klas IV–VI 119.

KLASY I-III
I miejsce – Nikola Smusz, kl. IIa, SP w Gryfowie 
Śląskim, opiekun Marzena Styszyńska
II miejsce – Agata Kosiak, kl. IId, SP nr 51 we 
Wrocławiu, opiekun Agnieszka Wiatrzyk
III miejsce – Kamil Kurczewski, kl. II, SP nr 3  
w Olszynie, opiekun Jolanta Sobieska

WYRÓŻNIENIA
Natalia Kołodziej, kl. III, Zespół Placówek Edu-
kacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim, 
opiekun Irena Mikłaszewska
Kacper Jacheć, kl. IIIc, SP nr 2 w Głogowie, opie-
kun Arleta Kiziak 
Agata Milewska, kl. IIIb, SP nr 2 w Oleśnicy, 
opiekun Dorota Bilmon 
Kamila Sadowska, kl. IIIb, SP w Gryfowie Ślą-
skim, opiekun Beata Byczko 
Gabriel Augustyn, kl. Ib, SP w Gryfowie Śląskim, 
opiekun Ewa Niebieszczańska 
Julia Tolksdorf, kl. IIa, SP nr 2 w Sycowie, opie-
kun alina Tesiorowska

KLASY IV–VI
I miejsce – Klaudia Eichberger, kl. V, Młodzie-
żowy Ośrodek Socjoterapii w Zespole Placó-
wek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku  
Śląskim, opiekun Dorota Wojakowska
II miejsce – Marta Rejmanowska, kl. V,  
Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych 
w Lwówku Śląskim – opiekun Kaja Grabowicz 
III miejsce – Katarzyna Szostak, kl. IVa,  
SP w Gryfowie Śląskim, opiekun Beata Wolar

WYRÓŻNIENIA
Natalia Świątek, kl. IVc, SP w Gryfowie Śląskim,  
opiekun Beata Wolar
Galia Kępka, kl. Va, SP w Chocianowie,
opiekun Wiesława Chuda
Adrian Sordyl, kl. V, Zespół Placówek Edukacyj-
no-Wychowawczych w Lwówku Śląskim – opie-
kun Kaja Grabowicz
Kacper Baczyński, kl. Vb, Zespół Szkół Publicz-
nych SP w Lubawce, opiekun Lidia Staszak
Agnieszka Rutkowska, kl. V, Zespół Placówek 
Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Ślą-
skim – opiekun Kaja Grabowicz

III Dolnośląski Konkurs Ekologiczny 
„Ekolog – Poeta”

Ogółem na konkurs wpłynęły 103 prace po-
etyckie z 18 szkół i placówek, w tym: z klas I–III 
35, z klas IV–VI 68.

Klasy I-III
I miejsce – Jakub Krasuski. kl. Ia, SP w Gryfowie 
Śląskim, opiekun Agnieszka Puchalska
II miejsce – Dorota Domagalska, kl. IIId,  
SP w Chocianowie, opiekun Wiesława Chuda
III miejsce – Maja Flak, kl. IId, SP nr 51 we Wro-
cławiu, opiekun Agnieszka Wiatrzyk
III miejsce – Marcin Staroń, kl. I, SP nr 3 w Ol-
szynie, opiekun: P. Małgorzata Trzaskacz

WYRÓŻNIENIA 
Jędrzej Szczepański, kl. IIa, SP w Gryfowie Ślą-
skim, opiekun Marzena Styszyńska
Piotr Truchliński, kl. IIc, SP nr 51 we Wrocławiu, 
opiekun Małgorzata Zarzycka
Natalia Nowacka, kl. IIIa, SP nr 6 w Dzierżonio-

wie, opiekun: P. Agnieszka Kupczak
Klasy IV–VI

I miejsce – Julia Boska, kl. VIa, SP w Gryfowie 
Śląskim, opiekun Marta Kowalska
II miejsce – Emilia Mroczko, kl. IVa, SP w Cho-
cianowie, opiekun Wiesława Chuda
III miejsce – Elżbieta Faryś, kl. VIa, SP nr 61 we 
Wrocławiu, opiekun Agnieszka Bałka-Walencik

WYRÓŻNIENIA
Justyna Dubiel, kl. V, SP nr 3 w Olszynie, opiekun 
Marta Smusz
Marta Kobryń, SP nr 1 w Pieńsku, opiekun Mał-
gorzata Sierzputowska
Artur Sikora, kl. Vb, SP w Gryfowie Śląskim, 
opiekun Paulina Sarzyńska
II Dolnośląski Konkurs Historyczno-Regionalny

„Poznajemy źródła historii 
i kultury naszego regionu”

Ogółem na konkurs wpłynęło 115 prac z 19 
szkół, w tym: z klas I – III 55, z klas IV – VI 60.

Haftowana serwetka wielkanocna
I miejsce – Przemysław Guzik, kl. IVc, SP nr 6  
w Głogowie, opiekun Jolanta Kaźmierczak, Jani-
na Wawrzyńczyk
II miejsce – Honorata Biegacz, kl. VI, SP w Pław-
nej, opiekun Teresa Śliwińska
III miejsce – Aleksandra Wojtasińska, kl. Va, Pu-
bliczna SP nr 37 w Wałbrzychu, opiekun Małgo-
rzata Kowalska

WYRÓŻNIENIA
Dominik Langiewicz, kl. Vc, SP w Gryfowie Ślą-
skim, opiekun Bronisława Kunkiewicz
Marcin Żeleźny i Michał Zaborowski, kl. V,  
SP nr 2 w Sycowie, opiekun Małgorzata Kuropka

Papierowa wycinanka wielkanocna
I miejsce – Wiktoria Bilińska, kl. IId, SP nr 51 we 
Wrocławiu, opiekun Agnieszka Wiatrzyk,
II miejsce – Karolina Cerkanowicz, kl. IIc,  
SP w Gryfowie Śląskim, opiekun Agnieszka 
Zwierzańska
III miejsce – Wiktoria Kurec, kl. Ia, SP w Gryfo-
wie Śląskim, opiekun: P. Agnieszka Puchalska

WYRÓŻNIENIA
Oliwia Ambroż, kl. IIIa, SP nr 19 w Legnicy, opie-
kun Paulina Kodzik
Jakub Lis, kl. IIIc, SP w Chocianowie 
opiekun Jolanta Mazur
Aleksandra Stasiak, kl. IIb, SP nr 2 w Sycowie, 
opiekun Mirosława Juszczak.
II Dolnośląski Konkurs Historyczno-Regionalny

„Człowiek ważny dla naszej Ziemi”
I miejsce – Michał Kosmecki, SP nr 19 w Legnicy, 
opiekun Beata Witek
II miejsce – Michał Nowak, kl. VIa, SP w Gryfo-
wie Śląskim, opiekun Ewa Kasprzak
III miejsce – Natalia Dudziak, kl. V, SP nr 1  
w Polkowicach, opiekun Marcin Zarzycki

WYRÓŻNIENIA
Oliwia Majchrowska, kl. VIa, SP w Gryfowie 
Śląskim, opiekun Marta Kowalska
Julia Boska, kl. VIa, SP w Gryfowie Śląskim, 
opiekun Ewa Kasprzak
Kacper Dudziak, kl. Vc, SP nr 1 w Polkowicach, 
opiekun Marcin Zarzycki.

Nagrodzone i wyróżnione wiersze uczniów  
z SP w Gryfowie Śląskim prezentujemy na stronie 
18, wybrane prace plastyczne na stronie 1, a foto-
reportaż z wydarzenia na stronie 20.
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1 kwietnia, w Niedzielę Palmową, Burmistrz 
Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury zaprosili mieszkańców na gryfow-
ski Rynek, gdzie już po raz szósty odbył się Jarmark 
Wielkanocny. 

Jarmark oficjalnie wystartował o godz. 11.20. 
Otwarcia dokonała z-ca Burmistrza Gminy i Miasta 
Gryfów Śląski – pani Edyta Wilczacka oraz Se-
kretarz Gminy i Miasta – pan Jerzy Andrzejczak. 
Program artystyczny rozpoczęły dzieci z Przedszkola 
Publicznego w Gryfowie Śląskim. Dzieci przygo-
towywały się do występu pod czujnym okiem pań: 
Marzeny Rzeszut, Jadwigi Lewandowskiej oraz 
Wioletty Olszewskiej. Na świątecznej scenie wystą-
piły również dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rzą-
sinach w programie opracowanym przez panie Ewę 
Chorzępę oraz Agnieszkę Hetel. Szkołę Postawową  
z Ubocza reprezentowały dzieci pod wodzą pani Ali-
cji Jaworskiej. Blok występów szkolnych zakończył 
program Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim 
oraz gryfowskiego Gimnazjum. Dzieci oraz mło-
dzież do tych występów przygotował pan Maciej Sty-
szyński. Miłośników ludowych rytmów nie zawiodły 
lokalne zespoły folklorystyczne. Na estradzie pojawili 
się „Gryfowianie” oraz „Rząsinianki”.

Jarmark na gryfowskim rynku
Mieszkańcy Gryfowa Śląskiego mieli przyjem-

ność podziwiać i zakupić wyroby rękodzielnicze 
przygotowane przez licznie zgromadzonych wystaw-
ców. Stoiska uginały się pod ciężarem oryginalnych 
pisanek, palm, stroików, ozdób, ciast, miodów 
oraz dóbr domowych spiżarni. Pod gryfowskimi 
arkadami, które niejednokrotnie tego dnia uchro-
niły twórców przed silnym lodowatym wiatrem, na 
specjalnie przygotowanych stoiskach swoje wyroby 
prezentowali goście z Lubomierza, Olesznej Podgór-
skiej, Mirska, Płóczek Górnych, Henrykowa, Leśnej, 
Pobiednej, Krzewia Wielkiego, Proszówki, Wieży, 
Młyńska, Ubocza a także nauczyciele i uczniowie 
z gryfowskich szkół – Szkoły Podstawowej w Gry-
fowie Śląskim, Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych, Gimnazjum w Gryfowie Śląskim, 
Szkół Podstawowych z Ubocza i Rząsin. Wyroby 
świąteczne, biżuteryjne i decoupage prezentowała 
grupa uczestników zajęć prowadzonych w Miejsko-
Gminnym Ośrodku Kultury.

Widowiskowym punktem imprezy było roz-
strzygnięcie konkursu na najpiękniejszą, tradycyjnie 
wykonaną Palmę Wielkanocną. Do udziału zgłosiło 
się sześć sołectw. Po wnikliwej i obiektywnej ocenie, 
jury konkursu w składzie: Przewodnicząca – Marze-

na Staliś, Elżbieta Kurec oraz Krystyna Samborska 
ogłosiło werdykt. Konkurs wygrało sołectwo Wieża, 
II miejsce zajęło Młyńsko, III miejsce przyznano dla 
Ubocza. Konkurs zwieńczyło wręczenie przez Se-
kretarza Gminy i Miasta pamiątkowych dyplomów 
i talonów wartościowych. 

Warte podkreślenia jest, że Gryfów słynie  
z ciepłego przyjęcia gości. W siedzibie organizacji 
pozarządowych M-GOK zorganizował punkt, gdzie 
można było znaleźć chwilę wytchnienia przy gorącej 
herbacie i kawie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom i 
osobom przyjezdnym, którzy mimo trudnej aury tak 
licznie odwiedzili Gryfowski Jarmark Wielkanocny. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury pragnie szcze-
gólnie podziękować niżej wymienionym osobom, 
które bezinteresownie służyły swoją pomocą i dzięki 
którym organizacja Jarmarku była o wiele łatwiejsza: 
• pani Teresa Polesiak z Powiatowego Zespołu Do-
radców w Lwówku Śląskim,
• pan Dariusz Zatoński – Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Gryfowie Śląskim,
• pan Wiesław Gierus – Prezes ZUOK „Izery”  
w Lubomierzu.

I miejsce – Jakub Krasuski, kl. Ia, SP w Gryfowie 
Śląskim, opiekun: Agnieszka Puchalska
Zawsze z nami
My na Dolnym Śląsku wiele ptaków mamy.
Dużo kolorowych, wszystkie je kochamy.
Są tu małe wróble i duże bociany,
Zdarza się też cietrzew, rzadko spotykany.
Gdy siedzimy w parku nad mała sadzawka,
Zobaczymy kaczkę, co rozmawia z kawka.
Można też zobaczyć dużego gawrona.
Koło niego siedzi piękna, czarna wrona.
Są też tu jastrzębie, ogromne ptaszyska
oraz myszołowy, to rodzina bliska.
Nieraz w lesie nawet usłyszysz dzięcioła,
ale tylko wtedy, gdy cisza dokoła.
Sikorki na zimę do nas przylatują
I w naszych karmnikach słoninkę kosztują.
Dużo jest tu ptaków w tej naszej krainie.
Małych oraz dużych, latem jak i w zimie.
Wszystkimi się zawsze bardzo zachwycamy.
Pięknym naszym ptakom z chęcią pomagamy.

Wyróżnienie – Jędrzej Szczepański, kl. IIa, SP  
w Gryfowie Śląskim, opiekun: Marzena Styszyńska
Biedny cietrzew
Kobczyk czy momul
drop - moi mili!
Jeszcze dziś słyszę,
jak ten ptak cudnie kwili.
Wszystko to piękne,
ale czy wiecie,
że oglądać je można dziś
tylko w Internecie?
Świstun czy gadożer
gniazda nie uwije,
bo ten ptak po prostu
dzisiaj już nie żyje!
Rożeniec i głuszec
drżą o swój los srogi,
bo na Dolnym Śląsku
powstają turystyczne drogi.

Cietrzew Pri-Bazaltu
wypatruje z drżeniem.
Ornitolog twierdzi,
że jest własnym cieniem.
Cóż im pozostało?
Ekologów garstka,
którzy Natury 2000
strzegą jak swego gniazdka.

I miejsce – Julia Boska, kl. VIa, SP w Gryfowie 
Śląskim, opiekun: Marta Kowalska
Nad miastem skrzydlata powódź rozjaśnia dni,
Bezkształtne śpiewy kierują do nieba,
Szmer pierzastego płaszcza z leśnej garderoby,
przegarnia zbędne obłoki,
Przyleciały wcześniej niż zaplanowały,
Przez białe zawieje i błękitne drogi,
bezpłatnym środkiem lokomocji,
Zapukały w zamrożone, zamknięte okna,
Cicho, powoli odbywają wędrówki ku miastu na zwiady,
Po ziarna, po słoninki, słoneczniki,
Patrzą i szukają,
A w karmnikach puściutko, w wielu 
domach ich brak.
Zimno dookoła, cisza, śnieży,
Szaro, mroźno, nie ma jedzenia i schronienia,
Fruwają, wirują, lekko płynąć ku żelaznemu,
srebrnemu niebu,
Spadają…
Niezbyt łaskawy był dzień, zbyt długa zima i zła
Tęsknią, cierpią, lecą bez celu,
z bezsilności nie pilnują drogi,
Zamyślone wiodą środkiem wolnej, mroźnej alei,
Marzą by słonce dało im popalić,
Wiosna, lato, jesień, zima nie tracą nadziei,
wolności podmuch trzyma je przy życiu,
Mogą bez jedzenia,
Nie wytrzymają bez nieba …
Jak rozpoznać ptaki, które kwiląc wylewają żale
i rozróżnić śpiew od odgłosu rozpaczy,
Szukają szeptu ciszy w leśnych zakamarkach,

by wykrzyczeć soje prośby o lepszy wiosenny czas,
Uwielbiają drobnieć i malec wznosząc się ku górze,
Płyną po niebie do utraty sił śpiewając,
Ile dróg przebyły, deszczów, śniegów przetrwały,
tyle serc rozgrzały,
Dały wiarę w sens wznoszenia się ku górze!

Wyróżnienie – Artur Sikora, kl. Vb, SP w Gryfo-
wie Śląskim, opiekun Paulina Sarzyńska
W naszym biurze „ORNIWCZASY”
gwar w kolejce nie maleje,
bo w ofercie pierwszej klasy
czyste stawy są i knieje.
Wybuchają kłótnie, swary
(rzecz to jasna) o szuwary.
Nie do wiary! Cyraneczki
chcą wykupić trzy wycieczki!
Drozd obrożny, kuzyn kosa,
spojrzał na nie zły z ukosa,
a włochatce, rzadkiej sowie,
to się wprost nie mieści w głowie.
Dolnośląskie żerowiska
przyciągają wszystkie ptaki.
Tłum ich się do biura wciska
i o folder prosi jakiś.
Przy laptopie dwie sikory
maja ofert zapas spory.
Rezolutna rdzawa kania
niech poleci do Lubania,
a starego myszołowa
skierujemy do Gryfowa.
Elegancka czapla siwa
w Otmuchowie niech przebywa,
a podgórzyńskie brzegi,
rezerwujmy dla kolegi.
Płochacz halny, bardzo proszę,
niech poleci w Karkonosze
W naszym biurze „ORNIWCZASY”
gwar w kolejce nie maleje,
o w ofercie pierwszej klasy
czyste stawy są i knieje.

III Dolnośląski Konkurs Ekologiczny „Ekolog-Poeta”

ad






