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XII Kwisonalia

Laureaci „Złotych Rybek”. Zwycięzcy drużynowych zawodów wędkarskich w dyscyplinie spławikowej.

Wernisaż wystawy niemiecko-polskiej „Varia” w nowej galerii.

„Czerwony Kapturek inaczej” w wykonaniu dzieci z Młyńska.

Uczestnicy „IV Turnieju Rodzin”. Fot.: Karolina Burkot (więcej na stronie 16).

Pamiątkowe zdjęcie uczestników spływu rzeką Kwisą „Na czym kto może”. Triumfatorzy turnieju piłki siatkowej Kwisonalia CUP 2011.

„IV Dzień Rodziny” w Młyńsku

Poznaj miasto moje
Młyński kabaret młodzieżowy.
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10 czerwca już po raz dwunasty, wystartowały Kwisonalia. Wszystko zaczęło się 
w Europejskim Centrum Kulturalno-Informacyjnym, w którym spotkali się repre-
zentanci partnerskich miast z Gryfowa, Gryfic, Raspenavy (Czechy) i Bischofswerdy 
(Niemcy). W tym międzynarodowym towarzystwie omawiano wspólne osiągnięcia, ale 
także otwarto wystawę fotografii przedstawiającej Dni Gryfowa i Kwisonalia sprzed lat. 
Była to bardzo sentymentalna podróż w przeszłość, która przyniosła uczestnikom garść 
wspomnień, ale stała się też okazją do towarzyskiej pogawędki. Jednak Kwisonalia to 
impreza, która związana jest przede wszystkim z Kwisą oraz rybami. Podczas uroczy-
stego otwarcia na Bulwarze nad Kwisą wręczono „Złote Rybki” – tradycyjne gryfow-
skie odznaczenie dla przyjaciół miasta. W tym roku wspomniane laury przyznane zo-
stały Grażynie i Romanowi Stanom (firma GRADIX), Adamowi Pietruszewskiemu, 
Włodzimierzowi Wańko oraz Witoldowi Mikosowi. A skoro Kwisonalia odwołują się 
do Kwisy i ryb w niej żyjących, to nie mogło zabraknąć konkursów wędkarskich, którym 
patronował prezes Polskiego Związku Wędkarskiego. Wśród atrakcji, jakie czekały na 

uczestników, był m.in. Turniej Miast „o galon wody święconej przemienionej w wino”, 
rozegrany pomiędzy Gryfowem, Lubomierzem i Olszyną. W dziesięciu konkurencjach 
trzeba było wykazać się sprawnością, pomysłowością i oczywiście znajomością gatun-
ków ryb. W tych zmaganiach bezkonkurencyjni okazali się reprezentanci Olszyny, choć 
rywale ostro deptali im po piętach. Tradycyjnym punktem dni Gryfowa był spływ rzeką 
Kwisą „Na czym kto może”. Tutaj przede wszystkim liczyła się pomysłowość w wykonaniu 
wehikułu, którym należało przepłynąć określony odcinek. Najlepsi okazali się dwaj bracia, 
którzy na pontonie przypominającym ring popisowo odegrali role Adamka i Kliczki. Hitem 
tegorocznych Kwisonaliów był „Rybny Kociołek po Gryfowsku”, przygotowany przez 
drużyny m.in. z Gryfowa, Młyńska, Radoniowa i Wieży. Ta debiutująca na tegorocznych 
Kwisonaliach konkurencja, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród widzów, 
chętnie konsumujących efekty pracy zawodników. Na gryfowskiej scenie wystąpiły 
takie zespoły muzyczne jak Za Kratą, J.J. Band, Mythos oraz różne formacje taneczne 
od tańca towarzyskiego do nowoczesnego z całego regionu. Gwiazdami tegorocznych 
Kwisonaliów była Nocna Zmiana Bluesa, Kabaret Neo-Nówka z zespołem „Żarówki” oraz 
obchodzący w tym roku 30-lecie swego istnienia zespół Lombard. 

Rybny Kociołek po Gryfowsku
Podczas trzeciego dnia tegorocznych  Kwisonaliów, na bulwarze nad Kwisą, 

sześć zespołów  składających się z kucharzy amatorów ugotowało ponad 100 
litrów  zupy rybnej, która  cieszyła się dużym powodzeniem wśród licznie przybyłej 
publiczności.  Gotowana była  według własnej receptury każdej z ekip. Zupy miały 
swój niepowtarzalny smak, zarówno dzięki dodanym komponentom, jak i miłej  
i sympatycznej atmosferze, która towarzyszyła gotowaniu. Uczestnicy: 
1. Gospodarstwo Agroturystyczne „RADONIÓWKA” Radoniów – Bogusława 
Muszka-Sobiecka, Barbara Pasiak, 2. Koło Gospodyń Wiejskich w Młyńsku 
– Jadwiga Kubiszyn Maria Sosnowska, Janina Jakubowska, 3. Zespół  
„TRIO” – Renata Adamska, Teresa Polesiak, Paulina Żmuda, 4. Koło Gospo-
dyń Wiejskich Krzewie Wielkie – Małgorzata Bendkowska, Bożena Jagiełło, 
Helena Jagiełło, 5. Zespół Ludowy: „Gryfowianie”, – Zygmunt Bodak, Maria 
Bodak, 6. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Gryfów Śląski 
„Złote Rybki” – Małgorzata Wiśniewska, Małgorzata Szczepańska, Monika 
Ignaciuk-Borkowska, Agata Pender, Katarzyna Bronowicka, 7. Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach – Monika Citow, Sylwia Szelmo, Zbi-
gniew Ożóg, Uczniowie: Michał Suchowiejko, Krzysztof Mackaniec, Dawid 
Bednarz, Justyna Twardochleb, Mateusz Łubocki.

Oficjalne wyniki spływu: 
1 miejsce: Kacper i Kamil Olszewscy – pojazd „Ring”, 2 miejsce: Martyna Szej-
mo, Paulina Tarazewicz, Daria Raszewska – pojazd „Wiejska sielanka”, 3 miej-
sce: Katarzyna Olechnowicz, Aleksandra Paszkowska, Natalia Szpilka, Nina 
Wiszniewska – pojazd „Damal”, 3 miejsce: Oliwier Rybski, Daniel Dobrowolski, 
Jędrzej Litkowiec – pojazd „Rudy 102”, 3 miejsce: Małgorzata Zmaczyńska, 
Agnieszka Uhornicka, Aleksandra Olejarczyk – pojazd „Eleftheria”.

Kwisonalia CUP 2011 – Oficjalne wyniku turnieju: 
I miejsce – Bracia (Mariusz Kozak i Krystian Kozak) 
II miejsce – Jeszcze możemy (Artur Kozak i Łukasz Krasuski) 
III miejsce – Rodzina (Daniel Gajewski i Patrycja Kozak)
IV miejsce – Chłopaki z paki (Kacper Włodarek i Rafał Karolewski) 
V miejsce – Team Gryf (Daniel Wojtkiewicz, Mateusz Czerwiński i Mateusz 
Białecki)
Rozgrywki OPEN – Oficjalne wyniku turnieju:
I miejsce: Misiaki Wrocław (Mateusz Zajdeli Łukasz Chodorski) 
II miejsce: Bracia Gryfów Śl. (Mariusz Kozak i Krystian Kozak)  
III miejsce: Spóźnialscy Lubań (Sebastian Szymański i Marek Trzeciak) 
IV miejsce: TKKF Orle Jelenia Góra (Krystian Adamczak i Piotr Galski) 
V miejsce: Browarek Janowice Wielkie (Piotr Lesiński i Grzegorz Mularz) 
VI miejsce: 2D Szwajcaria (Daniel Gajewski i Dariusz Bielak)

10 czerwca odbyły się zawody 
wędkarskie dla dzieci na „oczku wod-
nym” na kwisonaliowym placu o Puchar 
Prezesa Koła PZW w Gryfowie Śląskim.  
W grupie zawodników młodszych  zwy-
ciężyli:
1. Natalia Majerska, 2. Paskal Drążek, 
3. Pamela Trubisz 
W grupie zawodników starszych zwycię-
żyli:
1. Mateusz Czerwiński, 2. Kevin Bit-
ner, 3. Piotr Bursacki 

11 czerwca nad Jeziorem Złotni-
ckim odbyły się zawody wędkarskie 
w dyscyplinie spławikowej o „Złoty 
Haczyk” burmistrza Gryfowa Śląskiego. 

Kwisonalia 2011 za nami

Spływ na czym kto może 

Kwisonalia Cup

Zwycięzcy:
1. Radosław Muszka, 2. Arkadiusz 
Andruszkiewicz, 3. Henryk Koćmie-
rowski 

12 czerwca nad Jeziorem Złotnickim 
odbyły się zawody wędkarskie indywidu-
alne i drużynowe w dyscyplinie spławiko-
wej o Mistrzostwo Związku Gmin Kwisa. 
Wygrali je:
1. Zbigniew Orzechowski – Koło PZW 
Osiecznica, 2. Przemysław Kuczyński
– Koło PZW Olszyna, 3. Aleksander 
Belina – Koło PZW Mirsk 
Drużynowo zwyciężyli:
1. Koło PZW Gryfów Śląski, 2. Koło PZW 
Olszyna, 3. Koło PZW Lubań Miasto 

Wyniki zawodów wędkarskich
Czy wy wiecie, czy wy wiecie, 
Ile dzieci jest na świecie? 
Kto by to policzyć mógł 
Tyle serc, i rąk i nóg? 
A choć dzieci jest tak dużo, 
Wszystkie wspólnej sprawie służą, 
Wszystkie pragną, pragną z całych sił, 
Żeby świat szczęśliwy był. 
J. Brzechwa

Międzynarodowy Dzień Dzie-
cka – święto wszystkich dzieci 
na całym świecie. W Polsce  
i w innych krajach bałtyckich 
obchodzone jest 1 czerwca od 
roku 1952. Jego inicjatorem była 
organizacja zwana The Interna-
tional Union for Protection of 

Childhood, której ce-
lem była zapewnienie 
bezpieczeństwa dzie-
ciom z całego świata  
W naszym mieście 
obchodzono ten dzień 
27 maja wyjątkowo 
hucznie i kolorowo. 
Na imprezę zaprosił 
mieszkańców Miej-
sko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Gryfowie 
Śląskim. Rozpoczęli-
śmy o godz. 18.00 na 
gryfowskim rynku. 
Naszym pociechom  
prezentowali się 
młodzi wychowanko-
wie sztuki cyrkowej  
z Cyrklandu w Mił-
kowie. Licznie zgro-
madzeni widzowie, 

Dzień Dziecka w Gryfowie

podziwiali swoich rówieśników 
w przeróżnych akrobacjach, 
żonglerkach, iluzji. Gwiazdą na 
scenie była finalistka programu 
„Mam Talent” Leila (14 lat), 
która profesjonalnie wykonała 
swój bardzo trudny program tań-
ca i akrobatyki. W żadnym cyrku 
nie może zabraknąć humoru.  
To zadanie w Gryfowie przypadło 

clownowi Rafiemu, który swoimi 
skeczami rozbawił wszystkich 
do łez. W ciągu 1,5 godziny pro-
gramu dzieci mogły przenieść się  
w bajkowy świat iluzji, magii, 
ekwilibrystyki. Nie zabrało stra-
ganów z zabawkami, pamiątkami, 
watą cukrową, lodami. Wszystkie 
te atrakcje pozwoliły na stworze-
nie miłej i radosnej atmosfery. ad

A.G.
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Pani Bronisława Ściban w grudniu skończy 97 lat. 
W trakcie rozmowy okazuje się, że jest z 8 grudnia 
tak, jak nasz fotoreporter Paweł. I nie jest to jedyny 
datowy zbieg okoliczności. Pani Bronisława ma dwoje 
dzieci syna i córkę, syn urodził się jeszcze na Wscho-
dzie, córka zaś już na polskiej ziemi, 7 lat później 
dokładnie w ten sam dzień i godzinę, co syn. 

Pani Bronisława nie wygląda na swój wiek. Ma 
ogromną energię, mówi nie męcząc się, nie przerywa-
jąc. Trochę przeskakuje z tematu na temat, jednak to 
zrozumiałe, gdyż chce opowiedzieć jak najwięcej. A ma 
dużo do przekazania, pamięta wiele i to często z foto-
graficzną dokładnością. Opisuje wydarzenia sprzed 80 
lat, jakby miały miejsce wczoraj. Stroje, kolory, kwiaty, 
stosunki międzysąsiedzkie na ukraińskiej wsi, zwierzę-
ta domowe, ich ilość, dokładnie kaczki, gęsi, krowy... 
Wszystko ważne, wszystko warte opowiedzenia.
– Ja mogę pani opowiadać i opowiadać, ale pani 
pewnie nie ma tyle czasu.

Wiele wspomnień niestety kojarzy się z wojnami, 
strachem powodowanym skomplikowanymi stosunkami 
polsko-ukraińsko-radzieckimi. Jak mówi pani Bronisława 
byli i dobrzy i źli Ukraińcy... W czasie wojny jedni byli za 
Niemcami, inni za Rosjanami. Gdy ludziom głód i przera-
żenie zaglądały w oczy, często mieszały się racje, przeko-
nania, upadała wiara. Ludzkie losy były tak poplątane, raz 
ktoś im, raz oni komuś ratowali życie. Okupanci rabowali 

W dniach 4-11 lutego 1945 r., wielcy ówczesnego świata: W. Churchil, F. Roosvelt i J. Stalin – dokonali ostatecznego, nowego, powojennego 
podziału świata, uwzględniając w pierwszej kolejności swoje interesy oraz dzieląc się łupami jako zwycięzcy. To w wyniku ich ostatecznych decyzji, 
przyszło mieszkańcom wschodnich kresów RP opuścić w 1945 r. i w latach następnych rodzinne strony i udać się w nieznane. Wśród nich z rodzinnej  
wsi kresowej Czabarówka (powiat Kopyczyńce, województwo Tarnopol) przybyła na nasze ziemie pani Bronisława Ściban z rodziną. Od ponad 65 
lat mieszka w gminie Gryfów Śląski, w miejscowości Wieża.

Ze wschodu na zachód, czyli 
opowieść wspomnieniami tkana

– Mamo, proszę wróć na Zachód. Do wieczora nie 
wrócisz ze Wschodu! Ale to na Wschodzie, choć nie 
było to najszczęśliwsze miejsce na ziemi, koncentrują 
się myśli, wspomnienia, często bolesne, ale i radosne. 
Tam przecież poznała męża, który starał się o nią 7 lat 
odstraszywszy w międzyczasie 14 konkurentów do jej 
ręki, tam urodził się jej najstarszy syn Edward. 

Wyjazd na ziemie zachodnie po przeżyciach wo-
jennych był ich podróżą do krainy spokoju. Do granicy 
jechali około 2 miesięcy. W jednym wagonie pani Bro-
nisława z mężem i synem, dyrektor szkoły z rodziną, 
staruszka z wnukiem i samotna kobieta. W sumie  
9 osób i zwierzęta. Skrupulatnie wymienia zwierzęta, 
które wraz z nimi przyjechały w wagonie: koń, krowa, 
dwie małe świnki, dwie kaczki, kaczor i sześć kur.

co się dało, umierano z głodu, do dziś na to wspomnienie 
pani Bronisławie wilgotnieją oczy. Wspomina odwagę 
swojej matki, która sama stanęła w obronie katowanej 
przez żołnierza Ukrainki i uratowała jej życie. 
– Boże co człowiek przeżył, ja nikomu tego nie życzę. 
Straszne rzeczy się działy. Nigdy tam nie wróciłam. – 
Nawet o tym nie myślałam – mówi pani Bronisława.

Przeglądam periodyki historyczne Związku Ekspatrio-
wanych z Czabarówki. W jednym z nich trafiam 
na wyciąg z rozkazu dowództwa UPA znaleziony 
w Brzeżanach w 1943 r., który głosił m.in.: 
pkt. 1 Projektuje się napady na miasta w biały 
dzień, a nie w nocy(...) W związku z sukcesami 
bolszewików należy przyśpieszyć likwidację Po-
laków, w pień wycinać, czysto polskie wsie palić, 
wsie mieszane- niszczyć tylko ludnośc polską...
pkt. 5 Za zamordowanie jednego Ukraińca 
czy to przez Polaka czy też Niemca – roz-
strzelać 100 Polaków.
pkt. 6 Prowadzić wywiad wśród Polaków, 
badać siłę oporu i stopień uzbrojenia(...)
pkt. 11 Gdy podczas mordowania Polaków 
przez omyłkę zostanie zabity ukrainiec- 
sprawca będzie karany śmiercią (...). 

Jednak nad okrucieństwami wojny,  
w magicznej i wciągającej historii pani Bronisła-
wy dominuje wątek osobisty. Motyw, do którego 
wraca regularnie – nieżyjący od lat 80-tych mąż. 
To temat rzeka: ich zapoznanie, jego jej zdoby-
wanie, zawiłości losu..... Próby ich rozdzielenia 
przez ojca męża, próby zeswatania go z innymi, 
bogatszymi pannami – ze wszystkich wychodzili 
zwycięsko. Uparł się na panią – mówię – Oj uparł 
i to jeszcze jak! – odpowiada pani Bronisława, 
jakby świeżo miała w pamięci te wszystkie wyda-
rzenia, romantyczne starania, intrygi rodzinne. 
– Wiedział, że jestem dumna, że musi czekać 
to i czekał. Co pewien czas córka pani Broni-
sławy – Helena zwraca się do matki ze słowami 

Państwo Bronisława i Józef Ścibanowie na ślubnym 
kobiercu (rok 1938).
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– Ciężko było, przed granicą rosyjsko- polską okradziono 
nas ze wszystkich pieniędzy, jakie mieliśmy. Wiele mie-
sięcy poszukiwaliśmy jakiegoś domu do zamieszkania, 
ludzie tu nie zawsze byli mili i uczciwi. Wreszcie trafiliśmy 
do Wieży. Z jednego budynku wyprowadzał się właśnie 
rosyjski oddział. Gospodarstwo zostało pozostawione 
przez czerwonoarmistów w strasznym stanie. Takiego 
brudu i zniszczeń dawno nie widziałam(...)

Jednak rodzina Ścibanów zakasała rękawy i wkrót-
ce mieli dla siebie przyzwoity dom. Żyło im się dobrze. 
Ona była krawcową, mąż nauczył się ścinać włosy  
i golić, mieli niedużą gospodarkę, radzili sobie jak mogli 
i byli zadowoleni z tego, co mają. Pani Bronisława 
przez 17 lat prowadziła Koło Gospodyń Wiejskich  
w Wieży. Wiele się wówczas działo. Za swoje osiągnię-
cia otrzymała dyplom „Za ofiarną pracę i niestrudzony 
wysiłek w ruchu kobiecym na wsi”. Organizowała 
różne kursy dla kobiet: pieczenia, gotowania, robienia 
swetrów, kroju i szycia, garmażerki. Cieszyły się one 
dużym zainteresowaniem wśród mieszkanek, nie tylko 
mogły się czegoś nauczyć, ale także spotkać ze sobą.

Mówi, że zawsze posiadała smykałkę do róż-
nych „kobiecych” prac. Pamięta, że gdy miała 15 lat 
była tzw. dziesiętniczką, wiązało się to z hodowlą 
warzyw i wystawianiem ich na konkursach. Jako 
piętnastolaka za swoje „eksponaty” zdobyła główną 
nagrodę – szczepione drzewka wiśni.

Pani Bronisława pamięta wszystkich sołtysów Wieży 
i wymienia ich nazwiska: Wołoszyn, Kubiak, Horodyski, 
Szczepaniec, Iwaszyński, Ściban (mąż), Gieruć, Kocur, 
Tyszkowiec, Głowacka.... Mówi, że kiedyś było tu weselej. 
I nie chodzi o zamierzchłe czasy, ale choćby te, w których 
przewodziła kołu gospodyń. W Wieży były organizowane 

festyny, szczególnie za sołtysa Iwaszyńskiego. Bawiono się 
do rana. Potwierdza to córka pani Bronisławy – Helena Ła-
będa – kiedyś ludzie się częściej spotykali, śmiali i niewiele 
im do tego śmiechu było trzeba. A teraz? – pytają obie. 

Bardzo lubi kwiaty. W 1996 r. zdobyła wyróżnie-
nie w konkursie „Wieś Gminy Gryfów Śląski Czysta  
i Gospodarna”. Jeszcze w ubiegłym roku pracowała  
w pięknym, przydomowym ogrodzie, dziś już sił trochę 
brak. Czyta bez okularów. Fenomenem jest to, że 
wcale nie choruje. – Nigdy nie chorowałam, nie miałam 
na to czasu. Ostatnio głowa bolała mnie w 1942 roku. 

Dieta? Żadnej diety – je wszystko co jej smakuje.
Kończymy rozmowę kolejnym wspomnieniem 

męża. – Był bardzo dobry. Pomagał ludziom, radził, 
pożyczał, jak coś było potrzebne. Był bardzo wesoły 
i pracowity. Opowiada sen sprzed kilku dni. Śnił się 
jej mąż i było, jak w piosence: on szedł górą, a ona 
doliną. Pani Bronisława wnioskuje, że może to znak, że 
już niedługo się spotkają. Dodaje jednak, że chciałaby 
jeszcze trochę pożyć, bo szkoda jej umierać, takie 
ciekawe nastały teraz czasy.

Marzena Wojciechowska

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 28 
listopada 2003r o Świadczeniach Rodzinnych (Dz. U. 2003 Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.) wnioski w sprawie usta-
lenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane od dnia 1 września 2011 r.

* W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek 
wraz dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września 2011 r., ustalenie prawa do świadczeń 

rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. 
* W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres 

zasiłkowy złoży wniosek wraz dokumentami w okresie do dnia 1 października do 
dnia 30 listopada 2011 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata 

świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 grudnia. 
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych będą do pobrania w sierpniu w MGOPS pok. nr 9
Wnioski można składać: Poniedziałek od 8-16, Wtorek od 7-12, Środa – nieczynne, Czwartek od 7-12, 
Piątek od 7-12. 
Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć:
- kserokopię dowodu osobistego,
- kserokopię pełnomocnego wyroku alimentacyjnego/ rozwodowego,
- kserokopię aktu urodzenia dziecka,
- zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2011/2012,
- nakaz płatniczy za rok 2010 (dotyczy gospodarstwa rolnego),
- zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji za 2010r,
- zaświadczenie o uzyskanych stypendiach,
- zaświadczenie z urzędu skarbowego o przychodach / braku przychodów za 2010 r. każdego członka rodziny 
powyżej 18-go roku życia,
- nr rachunku bankowego

Przypominamy, że osoby, których dzieci we wrześniu rozpoczną naukę bądź też będą kontynuowały naukę  
w szkole ponadgimnazjalnej zobowiązane są dostarczyć w terminie do 20 września 2011 r., dokument potwier-
dzający uczęszczanie dziecka do szkoły w roku szkolnym 2011/2012. Nadmienia się, iż obowiązek poinfor-
mowania płatnika świadczeń o sytuacji niepodjęcia nauki przez dziecko w szkole ponadgimnazjalnej, w roku 
szkolnym 2011/2012 należy do osoby pobierającej zasiłek rodzinny. Informacji należy udzielić osobiście do dnia 
20-09-2011 r. Osoby, które pobiorą za wrzesień i październik 2011 r. zasiłek rodzinny z odpowiednimi dodatka-
mi na dziecko, pomimo niekontynuowania przez nie nauki w szkole ponadgimnazjalnej (lub w szkole wyższej  
w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawno-
ści) narażą się na obowiązek zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z ustawowymi odsetkami.

W odniesieniu do Rozporządzenia Mi-
nistra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r.  
w sprawie formy opieki medycznej nad 
kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku 
z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru za-
świadczenia potwierdzającego pozostawanie 
pod tą opieką (Dz. U. 2010 nr 183 poz. 1234), 
w związku z art. 9 ust. 8 oraz art. 15b ust.6 
ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świad-
czeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r nr 139, 
poz.992  z poźn. zm.) informuje, że:
- od dnia 1 stycznia 2012 r. osoba ubiega-
jąca się o dodatek do zasiłku rodzinnego  
z tytułu urodzenia dziecka oraz o jednora-
zową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 
(tzw.„Becikowe”)
- będzie miała obowiązek potwierdzenia 
opieki medycznej nad kobietą w ciąży nie 
później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Pozostawanie pod opieką medyczną 
potwierdza się zaświadczeniem lekarskim, 
wystawionym przez lekarza lub wystawione 
przez położną. Formą opieki medycznej są 
świadczenia zdrowotne udzielane w związku 
z ciążą w ranach:
• podstawowej opieki zdrowotnej
• ambulatoryjnych świadczeń specjali-
stycznych
• leczenia szpitalnego.

Świadczenia zdrowotne, o których wyżej 
mowa powinny być udzielone kobiecie co 
najmniej raz w każdym trymestrze ciąży.

Informacje dla  
osób ubiegających  

się o becikowe
Świadczenia rodzinne

Zajęcia kulinarne podczas kursu gotowania (lata 60-te).
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Delegacja z Gryfic w Uboczu

W czasie tegorocznego święta Gryfowa Śląskiego ,,Kwisonalia 2011” gościła u nas delegacja mia-
sta Gryfice pod przewodnictwem Andrzeja Szczygła – burmistrza Gryfic. Delegacja uczestniczyła  
w wielu spotkaniach i rozmowach, zwiedzała także nasze okolice – między innymi odwiedziła gościn-
nie progi Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta i świetlicy wiejskiej w Uboczu. Nasi goście 
byli pod dużym wrażeniem, zarówno po zwiedzeniu szkoły, jak i po spotkaniu z panią sołtys Ubocza 
i Radą Sołecką. Bardzo serdecznie dziękuję paniom Janinie Hryniewieckiej i Alicji Jaworskiej, które 
w niedzielne przedpołudnie z wielkim zaangażowaniem, profesjonalnie oprowadziły gości po szkole. 
Również bardzo serdecznie dziękuję pani Marzenie Herdzik oraz członkom Rady Sołeckiej Ubocza 
za niezwykle miłe spotkanie, które odbyło się w świetlicy wiejskiej. Spotkanie w Uboczu było nie-
zwykle sympatycznym zakończeniem kolejnej owocnej wizyty delegacji z partnerskich Gryfic.

Wielu instytucjom, firmom, osobom 
dziękowano za wielką pomoc – finansową, 
rzeczową, logistyczną przy organizacji te-
gorocznych „Kwisonaliów”. Ja natomiast  
w sposób szczególny dziękuję bardzo ser-
decznie kilku osobom, które wspomagały rea-
lizowane przez Urząd Gminy i Miasta części 
programu Kwisonaliów:

• Państwu Krystynie i Stanisławowi Sawcza-
kom za pomoc w organizacji spotkań miast 
partnerskich, spotkania zaproszonych gości 
z władzami samorządowymi i innych działa-
niach
• Panu Mirosławowi Szuniewiczowi – za 
wykonanie i przekazanie haków do montażu 
balonów i banerów reklamowych sponsorów
• Panu Januszowi Czernikowi – za przekaza-
nie bardzo pięknego tortu okolicznościowego
• Pani Annie Struzik i Panu Zbigniewowi 
Markiewiczowi – za przekazanie wiązanek 
kwiatów
• Panu Markowi Jakubiakowi właścicielowi 
Browaru Lwóweckiego oraz Pani Irenie Ga-
lickiej – Dyrektor Browaru Lwóweckiego – za 
przekazanie piwa
• Panu Zygmuntowi Bodakowi – za bardzo 
miłą oprawę muzyczną spotkania zaproszo-
nych gości z władzami samorządowymi Gminy 
i Miasta Gryfów Śląski
• Panu Dariuszowi Milińskiemu – za udo-
stepnienie swoich prac plastycznych i rzeźb do 
dekoracji holu Ratusza.

Kwisonalia 
– podziękowania

Wręczono odznaczenia
30 czerwca na sesji Rady Miejskiej burmistrz 

Olgierd Poniźnik udekorował medalami osoby 
odznaczające się szczególnymi osiągnięciami.

Pierwsze z odznaczeń – Srebrny Krzyż 
Zasługi burmistrz Gryfowa w imieniu prezy-
denta RP Bronisława Komorowskiego wręczył 
Zbigniewowi Jakubowskiemu, ofiarnemu 
strażakowi – ochotnikowi. Pan Zbigniew był 
prezesem OSP w Gryfowie Śląskim, jak mówi 
burmistrz „człowiekiem od zadań specjalnych 
o dostępności całodobowej, którego domem, 
jest remiza”, w konsekwencji zaś „naczelnym 
strażakiem gminy”.

Z kolei Medalem za Zwycięstwo nad 
Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 
1941-1945, nadanym 12 maja br. przez pre-
zydenta Federacji Rosyjskiej i przesłanym 
przez Konsula Generalnego Rosji w Poznaniu, 
uhonorowany został Leopold Pawełkowicz  
i Tadeusz Skrzeczyński z Rząsin oraz Mie-
czysław Sikorski z Gryfowa Śl. 

Sekretarz Gminy Jerzy AndrzejczakWręczenie medalu Leopoldowi Pawełkowiczowi.
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6 lipca w gryfowskim ratuszu odbyło się 
spotkanie dotyczące ustalenia dalszych dzia-
łań mających na celu poprawę infrastruktury 
na linii kolejowej Zgorzelec – Jelenia Góra. 
Spotkanie to było kontynuacją i realizacją 
ustaleń podjętych podczas przejazdu promo-

Po długim postępowaniu przetargowym 13 lipca br. zostanie przekazany plac po dawnym Zakła-
dzie Estetyki Miasta przy ul. Floriańskiej na budowę wielospecjalistycznej gminnej przychodni zdro-
wia. Przetarg wygrała firma „Stolbrat” z Ubocza i ona będzie realizowała to zadanie. Termin realizacji  
i oddania budynku do użytkowania ustalono na 30 czerwca 2012 r. Równolegle z budową przychodni 
prowadzone są rozmowy z jednym z najlepszych w naszym regionie świadczeniodawców usług zdro-
wotnych. Chcemy, by naszym mieszkańcom zapewnić dostęp do usług specjalistycznych, o których 
do tej pory mogliśmy tylko pomarzyć. Przygotowujemy także dane niezbędne do uzyskania kontraktu  
z NFZ. O szczegółach będziemy państwa informować w kolejnych wydaniach Kuriera Gryfowskiego. 

Podziękowanie
30 czerwca odbyła się Sesja Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski. Jednym z jej tematów było 

przedstawienie sprawozdań: finansowego oraz z wykonania budżetu Gminy i Miasta Gryfów 
Śląski za 2010 r. Rada zatwierdziła oba sprawozdania i jednogłośnie udzieliła Burmistrzowi 
Gminy i Miasta Gryfów Śląski – absolutorium za realizację zadań budżetowych w 2010 r. Bardzo 
serdecznie dziękuję radnym Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski, sołtysom i Radom Sołeckim, 
kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych, pracownikom Urzędu Gminy 
i Miasta w Gryfowie Śląskim i tym wszystkim – mieszkańcom Miasta i Gminy Gryfów Śląski, 
którzy aktywnie uczestniczyli w realizacji zadań budżetowych w 2010 roku. Raz jeszcze ser-
decznie dziękuję.

Burmistrz informuje
Nowe połączenie kolejowe

Wreszcie w budowie
Do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej na-

leży podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia 
lub nieudzielenia absolutorium w zakresie wyko-
nania budżetu. Zgodnie z ustawą O samorządzie 
gminnym komisja rewizyjna opiniuje wykonanie 
budżetu gminy i występuje z odpowiednim wnio-
skiem do Rady Miejskiej. 

Sesja Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski, na 
której rozpatrywano wniosek Komisji Rewizyjnej  
o udzielenie absolutorium odbyła się 30 czerwca br. 
Radni po dokonaniu szczegółowej analizy, wysłu-
chaniu sprawozdania złożonego przez Burmistrza 
– głosowali jednogłośnie za udzieleniem absoluto-
rium burmistrzowi za 2010 rok.

Drugim tematem omawianym na sesji była 
ocena działalności kulturalnej na terenie miasta  
i gminy Gryfów Śl. z uwzględnieniem nowej sy-
tuacji lokalowej instytucji kultury. Jako pierwsza 
zaprezentowała swoje osiągnięcia dyrektor biblio-
teki Marzena Wojciechowska, która za pomocą 
prezentacji przedstawiła działalność biblioteki za 
2010 i I półrocze 2011 roku. Po zakończeniu pre-
zentacji rozpoczęła się dyskusja. Jako druga swoją 
prezentację przedstawiła dyrektorka gryfowskiego 
ośrodka kultury Anna Domino. Na zakończenie, 
podsumowania swojej działalności dokonała pre-
zes Partnerstwa Izerskiego pani Bożena Mulik.  
W trakcie sesji rada przyjęła kilkanaście uchwał 
m.in. w sprawie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla działek obręb Wieża,  
w sprawie zmian wysokości stawek opłat targo-
wych, planu kontroli komisji rewizyjnej na II półro-
cze oraz zmian w budżecie. 

cyjnego w/w linią kolejową 9 czerwca 2011 
r. Szynobus Kolei Dolnośląskiej na trasie 
Zgorzelec – Jelenia Góra będzie kursował regu-
larnie od 11 grudnia 2011 r. Czas przejazdu ze 
Zgorzelca do Jeleniej Góry wynosić będzie 2 go-
dziny. Naradzie przewodniczył członek Zarządu 

Województwa Dolnośląskiego Jerzy Łużniak,  
a wzięli w nim udział samorządowcy z powiatów 
i gmin, przez które przebiega linia kolejowa. 
Obecni byli również przedstawiciele reprezentu-
jący poszczególne spółki PKP.

Podczas spotkania samorządowcy zadekla-
rowali udział samorządów w poprawie estetyki 
przystanków na trasie w/w linii, a także prac 
związanych z jej odkrzaczaniem. W imieniu 
gminy zadeklarowałem rozbiórkę szpecących 
przystanków w Uboczu i w Młyńsku, wraz  
z postawieniem nowych wiat przystankowych 
wykonanych systemem gospodarczym. Po-
ruszałem też problem naszego gryfowskiego 
dworca kolejowego, którego stan estetyczny  
i techniczny jest bardzo zły. 14 lipca br. dojdzie 
do spotkania na dworcu z panią Teresą Kalisz 
Dyrektorem Rejonu Dworców Kolejowych we 
Wrocławiu i wtedy też ustalimy, jakie działania 
zostaną w tej sprawie podjęte.

To i owo o pracy 
Rady Miejskiej

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
  Olgierd Poniźnik

Z ostatniej sesji

24 lipca (niedziela) – Góra Św. Anny w Proszówce – 
Wyścig rowerowy MTB oraz Msza Św. odpustowa.
30 lipca (sobota) – Rynek – Uroczystości Powiato-
wego Święta Policji
7 sierpnia – Rynek i ulice Gryfowa Śląskiego – Pre-
zentacja Teatrów Ulicznych
11 września – Boisko sportowe w Uboczu – Gmin-
ne Święto Plonów – Dożynki 2011

Zapraszamy
Robert Skrzypek

Wręczenie medalu Tadeuszowi Skrzeczyńskiemu.
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Z rowerowym pozdrowieniem Jan Wysopal

Absolutorium dla Zarządu Powiatu
Informator Powiatowy

X Sesja Rady Powiatu Lwóweckiego po-
święcona była funkcjonowaniu Powiatowego 
Centrum Zdrowia w Lwówku Śląskim oraz 
sprawozdaniu finansowemu z wykonania 
budżetu za 2010 rok. Za udzieleniem abso-
lutorium dla Zarządu Powiatu Lwóweckiego 
głosowało 14 radnych, 2 wstrzymało się od 
głosu. W głosowaniu Radni nie oceniali prac 
obecnego Zarządu, ale ostatni rok pracy 
Zarządu poprzedniej Kadencji pod kierow-
nictwem Artura Zycha. Obrady odbyły się  
17 czerwca 2011 roku w siedzibie Starostwa.

Sesja rozpoczęła się tradycyjnie od przy-
witania gości oraz przyjęcia protokołów  
z poprzednich Sesji. W kolejnym punkcie ob-
rad starosta Józef Stanisław Mrówka zdał spra-
wozdanie z pracy Zarządu Powiatu pomiędzy 
Sesjami, a po nim głos zabrał Bogdan Jurczak 
– skarbnik powiatu, który w krótkiej prezentacji 
przedstawił najważniejsze informacje związane 
z realizacją budżetu za 2010 rok. Podobnie jak 
w ubiegłych latach największym wyzwaniem 
dla budżetu było zadłużenie pozostawione po 
zlikwidowanym SP ZZOZ-ie, pomimo tego 
obciążenia wyremontowano sporo kilometrów 
dróg, a z większych inwestycji m.in. zakończo-
no budowę Orlika w Zespole Placówek Eduka-
cyjno – Wychowawczych w Lwówku Śląskim. 
Prezentacja z uwagi na to, że dotyczyła 2010 
roku nie zawierała informacji na temat dotacji 
w wysokości 13.250.191,33 zł z tzw. „Planu 

B”, którą Powiat uzyskał w kwietniu br. Do-
tacja znacząco poprawia sytuację finansową 
Powiatu i zmniejsza jego zadłużenie.

Na zakończenie tej części Sesji odczytana 
została opinia Regionalnej Izby Obrachunko-
wej z Wrocławia oraz Komisji Rewizyjnej, 
które pozytywnie zaopiniowały wykonanie 
budżetu powiatu za 2010 rok, co znalazło rów-
nież potwierdzenie w głosowaniu nad uchwałą 
absolutoryjną. 

Druga część Sesji poświęcona była funk-
cjonowaniu Powiatowego Centrum Zdrowia, 
które rozpoczęło swoją działalność w styczniu 
2009 roku. Historię powstania PCZ przedstawił 
w prezentacji Zbigniew Grześków – wicestaro-
sta lwówecki, a informacje na temat bieżącej 
działalności Barbara Kolmas – prezes spółki. 
Działalność PCZ w Lwówku Śląskim była po 
raz pierwszy w takiej formie prezentowana na 
forum publicznym, dlatego była to również 
okazja do przekazania gratulacji, kierowanych 
do członków poprzedniego Zarządu Powiatu, 
za podjęcie decyzji o przekształceniu. Sesja 
była również okazją do złożenia podziękowań 
osobom zaangażowanym w uzyskanie dotacji  
z „Planu B”. Dwa lata działalności PCZ poka-
zują, że decyzja o przekształceniu ZOZ-u była 
słuszna. Szpital nie tylko nie zadłuża się ale 
uzyskuje dodatnie wyniki finansowe. W ramach 
możliwości finansowych prowadzone są inwe-
stycje oraz zakupy nowoczesnego sprzętu. 

Nie brakowało 
jednak uwag krytycz-
nych zwłaszcza doty-
czących Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej 
oraz faktu odchodze-
nia uznanych lekarzy. 
Władze spółki muszą 
się również zmierzyć z 
wieloma wyzwaniami 
i trudnościami. Najpilniejszym problemem do 
rozwiązania jest sprawa wynagrodzeń zatrud-
nionych pracowników oraz kwestia nocnej  
i świątecznej opieki ambulatoryjnej w 
Gryfowie, która ma zostać uruchomiona od 1 
lipca br. Na Sesji nie zabrakło pracowników 
PCZ, w tym pielęgniarek, które głośno demon-
strowały swoje niezadowolenia z warunków 
pracy i płacy. W najbliższych dniach dojdzie 
do spotkania przedstawicieli pielęgniarek za-
trudnionych w spółce z jej prezesem. Działa-
niom tym będzie również przyglądał się Zarząd 
Powiatu.

Oprócz uchwał absolutoryjnych radni 
przegłosowali m.in. zmiany do budżetu na 
2011 oraz zmiany do wieloletniej prognozy 
finansowej. Treści uchwał wraz z uzasadnie-
niem opublikowane są na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej pod adresem www.bip.
powiatlwowecki.pl. Kolejna Sesja odbędzie 
się po przewie wakacyjnej we wrześniu br.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na 
stronie internetowej www.powiatlwowecki.pl. 
Zapraszamy!

24 czerwca w hotelu „Stacja nad Kwisą”odbył 
się koncert zespołu „Tower of Song”. W ich wy-
konaniu mogliśmy posłuchać piosenek kanadyj-
skiego piosenkarza tworzącego utwory autorskie 
w stylu folk rock Leonarda Cohena. Zespół tworzą 
Zuzanna Moczek, Stanisław Mariczenko oraz  
ksiądz Jacek Tomaszewski. Grupa wprowadziła 
gości w rozmarzony, melancholijny nastrój. 

Zgromadzeni spędzali wieczór nie tylko przy 
znakomitej muzyce, ale także mogli delektować 
się wyśmienitą kolacją przygotowaną specjalnie 
na tę okazję przez szefa kuchni restauracji hote-

Marcin Lampart

lowej. Wydarzenie to spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem  
i z pewnością utkwi w pamięci uczestnikom na długi czas. 

Był to kolejny wieczór z muzyką tematyczną w hotelu „Stacja 
nad Kwisą”. Powoli mieszkańcy Gryfowa Śląskiego zaczynają się 
przyzwyczajać do takiej nowatorskiej formy propagowania kultury 
w mieście. Organizatorzy starają się sprostać różnorodnym gustom 
zarówno muzycznym, jak i kulinarnym. Liczna publiczność dowo-
dzi, że regularnie organizowane koncerty to coś, czego gryfowianom 
brakowało. Na następny koncert zapraszamy już wkrótce!

Więcej informacji znajdą państwo na naszej stronie:
www.stacjanadkwisa.pl

W hotelu nastrojowo
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Oddział Dziecięco-Młodzieżowy Biblioteki 
Publicznej w Gryfowie Śląskim zaprasza dzieci 
na sierpniowe zajęcia wakacyjne pod hasłem 
„Latem nudno być nie może, biblioteka w tym 
pomoże”. Zajęcia będą odbywać się codziennie 
w godz. od 11.00 do 13.00. Grupą docelową są 
dzieci w wieku 7-10 lat, jednak starsi z pewnoś-
cią też nie będą się nudzić. Zajęcia wakacyjne 
będą prowadzone również na filiach wiejskich: 
w Uboczu pod hasłem „Odkrywamy swoje ta-
lenty” (w godz. od 15.00 do 17.00), w Rząsinach 
pod hasłem „Wakacyjne rozmaitości” (w godz. 
15.00 do 17.00) i w Krzewiu Wielkim pod hasłem  
„W krainie bajek, baśni i legend” (w godz. 
15.00 do 17.00). Szczegółowy program zajęć 
wakacyjnych dostępny jest na stronie interneto-
wej biblioteki – www.biblioteka.gryfow.info

Blisko miesiąc nerwowego oczekiwania  
i niecierpliwego odliczania kartek z kalendarza. 
30 czerwca to wręcz dla wielu młodych ludzi 
traumatyczna cezura czasowa, będąca od kil-
ku lat wielką zmorą maturzystów. To właśnie  
w tym dniu Okręgowe Komisje Egzaminacyj-
ne ogłaszają wyniki egzaminów maturalnych,  
a zaniepokojeni abiturienci przybywają tłumnie 
do swoich już byłych szkół aby zapoznać się  
z tak ważnym dla swojej przyszłości wyrokiem. 
Bo przecież ten czerwcowy werdykt otwiera 
im przysłowiowe drzwi do wymarzonego kie-
runku studiów i oczywiście wybranej uczelni.

Ostatni dzień czerwca 2011 roku okazał 
się czasem wielkiego sukcesu edukacyjnego, 
tak dla abiturientów gryfowskiego ZSOiZ, jak 
również dla nauczycieli tej szkoły. Ale przejdź-
my do konkretów!

Wśród maturzystów LO egzamin dojrza-
łości zdało 92,3% zdających (średnia powiatu 
lwóweckiego to 73,1%, średnia województwa 
dolnośląskiego to 84,3%). Również absolwenci 
technikim zaliczyli swój egzamin zdecydowa-
nie lepiej (64,3%) niż ich koleżanki i koledzy  
w powiecie lwóweckim (54,7%) i wojewódz-
twie dolnośląskim (57,6%). 

Na przełomie maja i czerwca bieżącego roku 
zostały rozstrzygnięte dwa konkursy o tematyce 
unijnej. Już kolejną – jubileuszową, bo piątą 
edycję, zorganizowały wspólnie dwie instytucje: 
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 
im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim i Bibliote-
ka Publiczna w Gryfowie Śląskim. Patronat nad 
przedsięwzięciem objęli: Poseł do Parlamentu 
Europejskiego – Lidia Geringer d’Oedenberg 
i Burmistrz Miasta i Gminy Gryfów Śląski – Ol-
gierd Poniźnik. Komisja konkursowa wydała 
następujący werdykt.
I. V Powiatowy, IV Dolnośląski Konkurs na 
Temat Funkcjonowania Instytucji Unijnych pod 
hasłem „Polska w zjednoczonej Europie”, forma 
wypowiedzi – prezentacja multimedialna
a) Szkoły podstawowe:
1 miejsce – Aleksandra Lenartowicz, Agniesz-
ka Czerwień ze SP nr 2 im. Bohaterów 10-tej Su-
deckiej Dywizji Piechoty w Lwówku Śląskim;

2 miejsce – Tymoteusz Figuła, Dawid Lipiń-
ski z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
w Lwówku Śląskim;
3 miejsce – Oskar Korgul ze SP im. Bohaterów 
Łużyckiej Brygady WOP w Gryfowie Śląskim 
b) Gimnazja:
1 miejsce – Justyna Sieniuć z Gimnazjum 
im. Hieronima Wietora w Zespole Szkół 
Lubomierzu;
2 miejsce – Łukasz Obrębski z Gimnazjum im. 
Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie 
Śląskim;
3 miejsce – Martyna Szejmo z Gimnazjum im. 
Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie 
Śląskim
II. V Transgraniczny Konkurs Wiedzy o Unii 
Europejskiej „Co nas łączy, a co nas dzieli” pod 
hasłem „Czy integracja europejska nie stanowi 
zagrożenia dla tożsamości narodowej?”, forma 
wypowiedzi – esej

a) Gimnazja:
1 miejsce – Łukasz Obrębski z Gimnazjum im. 
Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie 
Śląskim;
2 miejsce – Paweł Zatoński z Gimnazjum im. 
Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie 
Śląskim;
3 miejsce – Justyna Zając z Gimnazjum w Sta-
rej Kamienicy

Komisja konkursowa postanowiła nie 
przyznawać wyróżnień w kategorii szkół 
ponadgimnazjalnych. Nagrody dla najlepszych 
uczestników konkursów zostały wręczone na 
uroczystościach zakończenia roku szkolnego 
2010/2011. Organizatorzy nie wykluczają uhono-
rowania autorów najlepszych prac konkursowych 
w innej, bardziej atrakcyjnej formie. Oczekujemy 
na ewentualne pozytywne rozstrzygnięcie naszej 
prośby skierowanej do biura pani poseł Lidii 
Geringer d’Oedenberg we Wrocławiu, dotyczą-
cej możliwości zakwalifikowania laureatów na 
cykliczny wyjazd do Parlamentu Europejskiego.

Konkursy o tematyce unijnej antraktem do 
polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej

OGŁOSZENIE
Wspólnota Mieszkaniowa Lwow-

ska 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 infor-
macji udziela:
Zarząd WM, telefon: 692-039-749
Zarządca WM, telefon: 887-298-646

Powiatowy Zespół 
Szkół w Chojnowie

kształci w zawodzie technik ho-
dowca koni. Jeśli chcesz zdobyć 
atrakcyjny zawód wstąp do nas. 
Zamiejscowym uczniom zapew-
niamy internat i wyżywienie  
w stołówce szkolnej.

Dokumenty należy składać:  
PZS w Chojnowie,  
ul. Poźniaków 1, 
tel. 76 819-65-15

Umiejętności jeździeckie nabę-
dziesz w Stadninie Koni w Jaroszów-
ce. www.pzs-chojnow.pl

Mieczysław Gnach

Latem nudno 
być nie może

Doskonałe wyniki matur

Mieczysław Gnach

Do szczegółowej analizy wyników matur 
uczniów ZSOiZ im. Jana Pawła II w Gryfowie 
Śląskim na pewno powrócimy na łamach naszej 
gazety. Spragnionych dodatkowych informacji 
na ten temat, odsyłamy na stronę internetową 
szkoły.

PODZIĘKOWANIA
Polski Związek Wędkarski Koło Gryfów 
Śląski serdecznie dziękuje niżej wymienio-
nym:
Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim, 
PKO Bank Polski S.A., Spółdzielcza Kasa 
Oszczędnościowo-Kredytowa (SKOK), Pań-
stwo Kondek – sklep warzywny, Państwo 
Horbaczowie, Firma Stolbrat, Firma Gradix, 
Firma Matusewicz Budowa Maszyn, Pań-
stwo Krystyna i Stanisław Sawczak, M-GOK 
w Gryfowie Śląskim 

za sponsorowanie Otwartych Zawodów Węd-
karskich w dyscyplinie spławikowej z okazji 
Dnia Dziecka, które odbyły się 5 czerwca 
2011 roku.
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
w Lubaniu powstał w dniu 17 stycznia 1951 
roku. Z początku uczyło się w nim niewiele dzie-
ci i młodzieży niepełnosprawnej z naszej gminy. 
Znaczny wzrost ilości naszych uczniów nastąpił 
w latach 90.W tym okresie było ich szesnaścio-
ro. Dzięki zaangażowaniu rodziców uczniów 
z Gryfowa Śl. na czele z niżej podpisanym, 
ówczesnym prezesem TPD, Ośrodek nawiązał 
współpracę z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci 
Specjalnej Troski oraz ZSOiZ w Gryfowie Śl. 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci wspólnie ze Spe-
cjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym 
zorganizowali wiele ciekawych imprez integra-
cyjno-sportowo-kulturalnych. Najważniejsze to: 

Steve Lorento (Marcin Juralewicz) mieszkaniec Wieży, ur. 21 maja 1990 roku to DJ i producent. Trudno właściwie mówić o biografii tego muzyka, gdyż początek jego kariery... 
właśnie ma miejsce. Mimo to jest uważany za producenta i DJ`a młodego pokolenia, a kolejne nagrania tylko potwierdzają jego zdolności. Przygodę z muzyką rozpoczął jako 
właściciel i prezenter internetowego radia „Dream Planet”. Współpracował w tym czasie z wieloma artystami. Wtedy pojawiły się pierwsze kawałki, które z czasem były coraz bardziej 
profesjonalne między innymi „Memories” czy „Music Is Back”. Również wtedy kawałki Steviego zyskały 
popularność na parkietach małych klubów. Trudno jest jednoznacznie określić styl muzyczny Stevie-
go, być może dlatego, że wprowadza on do swoich produkcji wiele innowacyjnych dźwięków, bardzo 
charakterystycznych dla niego samego, ale nie przyporządkowanych jakiemuś konkretnemu gatunkowi. 
Drugą, bardziej prawdopodobną przyczyną, jest szeroki wachlarz zainteresowań tego młodego produ-
centa. Wśród kawałków, które wypuścił w czasie swojej kariery, były zarówno brzmienia cięższe, bardziej 
techniczne, a także nieco bardziej housowe czy elektro. Wciąż się uczy, zdobywa nowe umiejętności  
i zgłębia tajniki muzyki elektronicznej. Charakterystyczne jest dla niego to, że nigdy się nie poddaje.

Czym w prostych słowach jest dla ciebie 
muzyka?

Muzyka to rodzaj połączenia pomiędzy 
ludźmi. Dzięki muzyce możesz wyrazić swoje 
uczucia, możesz marzyć słuchając jej. Muzyka 
to moje życie!

Skąd czerpiesz inspirację, natchnienie do 
tworzenia muzyki? 

Moje inspiracje pochodzą ze wszystkiego, 
co mnie otacza. Otoczenie, to co się wokół 
dzieje, rozwija moją fantazję i kreatywność.
Na jakim sprzęcie tworzysz muzykę? 

Używam FL 9 dla urzeczywistnienia pomy-
słów, oczywiście trzeba dodać do tego masę 
programów wspomagających i efektów oraz 
całe mnóstwo innego sprzętu studyjnego.
Co jest najtrudniejsze w byciu DJ`em?

Podróżowanie i brak snu.
Czy czujesz stres przed każdym nowym wy-
stępem? 

Muzyka to moje życie

Stres zawsze jakiś jest, mini-
malny, ale jest. Nigdy nie wiesz, 
jak to wszystko wyjdzie, czy 
ludziom spodoba się twój set. To 
prawdziwe wyzwanie. Każda impreza jest inna, 
inne emocje, inna publiczność. 
Gdzie czujesz się lepiej, grając w klubie czy na 
evencie?

Trudno odpowiedzieć. Lubię duże eventy, 
ponieważ jeśli 10 000 ludzi oszaleje na punk-
cie twojej muzyki, to jest niesamowite uczucie. 
W klubie mam lepszy kontakt z pojedynczymi 
osobami i to daje mi inspirację podczas grania 
setu. 
Kto według ciebie jest najlepszym DJ`em lub 
producentem na świecie?

60-lecie ośrodka

Moimi ulubionymi zawsze byli Deadmau, 
Tocadisco, Tiesto czy Avicii. Staram się na nich 
wzorować.
Jakie jest twoje największe marzenie?

Być królem sceny klubowej. Oczywiście 
nie polskiej, bo u nas jak to mówią rządzi ko-
mercja, za którą nie przepadam.
Czym zajmujesz się na co dzień poza muzyką?

Dzieckiem i narzeczoną, takie moje dwa 
skarby które zajmują mi pozostałą część czasu.
Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia  
w światowych klubach.

www.myspace.com/stevelorento 

Ze Stevem Lorento, czyli Marcinem Juralewiczem – producentem  
i deejay-em muzyki klubowej rozmawia Paweł Rubaj

Obchody Europej-
skiego Roku Osób 
Niepełnosprawnych 
w 2003r., Ogólno-
polska Konferencja 
TPD „Sytuacja 
dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej 
na wsi i w małym 
mieście” w 2004 r, 
imprezy cykliczne: 
Regionalny Prze-
gląd Piosenki Nie-
przetartego Szlaku 
Szkół Specjalnych, 
Dzień Dziecka  
i Dzień Rodziny, 
Konkurs jeździecki dla dzieci specjalnej troski 
w ramach Wielkiej Gonitwy Chłopskiej, udział 
w Pielgrzymkach Diecezji Legnickiej Osób 
Niepełnosprawnych do Krzeszowa, kuligi  

i imprezy plenerowe na 
terenie Gospodarstwa 
Agroturystycznego pana 
Zygmunta Mularczyka, 
wycieczki turystyczno
-krajoznawcze, wysta-
wy prac plastycznych 
w Urzędzie Gminy  
i Miasta, w ZSOiZ  
w Gryfowie Śl. oraz Sza-
łasie k/Złotego Potoku, 
turnusy rehabilitacyjne, 
spotkania integracyjne 
z młodzieżą z ZSOiZ  
w Gryfowie Śl. Na wielu 
imprezach nauczyciele 

ośrodka, jak i wolontariusze, stanowili wy-
kwalifikowaną kadrę pedagogiczną, której nie 
posiadało TPD w Gryfowie Śl. W roku 2008 na 
wniosek rodziców z Gryfowa Śl. powołano przy 
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
w Lubaniu Koło Pomocy Rodzicom Dzieci  
i Młodzieży Niepełnosprawnej.

Z okazji Jubileuszowego XX Regionalnego 
Przeglądu Piosenki Nieprzetartego Szlaku Szkół 
Specjalnych w roku 2010 Ośrodek został wyróż-
niony statuetką „Serce na dłoni”.

Z okazji 60-lecia Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Lubaniu TPD 
wyróżniło mieszkańców Gryfowa Śl.: odznaką 
„Przyjaciel Dziecka” – Dariusza Deschep-
pera oraz odznaką „Serce na dłoni” – Bożenę 
Kamyk. Srebrną odznaką „Zasłużony działacz 
TPD” zostali wyróżnieni – Małgorzata De-
schepper i niżej podpisany.

Henryk Kamyk
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W rozegranym 21 maja br. na gryfowskim „Or-
liku” turnieju piłki nożnej jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych o puchar burmistrza naszej gmi-
ny. I miejsce zajęli strażacy z Ubocza, drudzy byli 
strażacy z Rząsin, III miejsce przypadło strażakom  
z Proszówki, a IV jednostce OSP Wolbromów. 

***
Na boisku sportowym w Rząsinach 4 czerwca 

br. odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z naszej 
gminy. W zawodach startowało ogółem 11 drużyn: 
6 męskich z Gryfowa Śląskiego, Krzewia Wielkiego, 
Młyńska, Proszówki, Rząsin i Wolbromowa, po  
2 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze dziewczęce  
i chłopięce z Rząsin i Wolbromowa i jedna dziecięca 
Drużyna Pożarnicza z Krzewia Wielkiego. 

W wyniku zaciętej rywalizacji I miejsce w grupie dru-
żyn męskich zajęli strażacy z Rząsin, drudzy byli strażacy 
z Gryfowa Śląskiego, a trzecie miejsce zajęli strażacy  
z Wolbromowa. Kolejne miejsca przypadły OSP Krzewie 
Wielkie, OSP Proszówka i OSP Młyńsko. W grupie dziew-
cząt I miejsce zajęła drużyna MDP z Rząsin, a w grupie 

chłopców pierwsza była drużyna MDP z Wolbromowa. 
Podczas zawodów długoletnim i zasłużonym członkom 
OSP i działaczom pożarnictwa oraz osobom wspiera-
jącym ochronę przeciwpożarową wręczono strażackie 
odznaczenia. M.in. najwyższe odznaczenie związkowe 

Poniźnik – burmistrz naszej gminy. Zwycięzcy zawodów 
otrzymali z rąk burmistrza puchary. Młodzieży przekazano 
również słodycze, a delegacja z Republiki Czeskiej prze-
kazała drużynom i zgromadzonym maskotki. Sędziowali 
strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Ślą-
skim pod kierownictwem Mirosława Ożogowskiego. 

Zawody mogły się odbyć dzięki dużemu zaanga-
żowaniu w ich organizację strażaków z Rząsin i wielu 

Wiadomości strażackie

innych osób, a w szczególności Andrzeja Midka – 
prezesa OSP, Romana Jóźwiaka – naczelnika OSP 
i Dariusza Komana – z-cy naczelnika, za co należą 
się im gorące podziękowania.

Organizatorzy serdecznie dziękują również: 
• paniom: Celinie Sokołowskiej, Bogusławie Luli, 
Anecie Koman i Katarzynie Jezierskiej za ugoto-
wanie grochówki, 
• rodzinie spod numeru 100 w Rząsinach za napoje  
• strażakom z Gryfowa Śl. i Lwówka Śl. za transport 
sprzętu oraz sponsorom zawodów: 
• panu Stanisławi Sawczakowi – właścicielowi 
hurtowni w Gryfowie Śląskim 
• panu Eugeniuszowi Waszkiewiczowi – właści-
cielowi hurtowni mięsa i wędlin w Olszynie.

***
18 czerwca br. w sali posiedzeń Urzędu odbył się 

Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP w Gryfowie Śląskim.  
Podczas zjazdu dokonano oceny pięcioletniej dzia-
łalności, wybrano nowe władze zarządu i Gminnej 
Komisji Rewizyjnej Związku oraz przyjęto plan pracy 
na kadencję 2011-2015. 

Nowy Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związ-
ku OSP RP przedstawia się następująco: 
• prezes: Tadeusz Jagiełło, 
• wiceprezesi: Krzysztof Król i Jan Kubiszyn, 
• komendant gminny Związku OSP RP: Jacek Mazur, 
• skarbnik: Leszek Wróblewski, 
• sekretarz: Stanisław Jóźwiak, 
• członek prezydium: Zbigniew Jakubowski, 
• członkowie: Ryszard Karaczun, Andrzej Midek, 
Marek Kumoś.
Gminna Komisja Rewizyjna: 
• przewodniczący: Leszek Mizgier, 
• wiceprzewodniczący: Dariusz Złotek,
• sekretarz: Kamil Heichel. 

Wybrano również delegatów na zjazd powiatowy 
Związku OSP RP. Zostali nimi: Henryk Leśków, Tadeusz 
Jagiełło, Krzysztof Król i Jacek Mazur, pierwsi trzej będą 
również przedstawicielami naszej gminy w nowym Zarzą-
dzie Powiatowym Związku OSP RP w Lwówku Śląskim. 
Podczas zjazdu srebrny medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” 
otrzymał Tadeusz Matusewicz – właściel firmy Budowa 
Maszyn „Matusewicz” za udzielanie naszym strażakom 
pomocy, szczególnie w naprawach sprzętu i pojazdów. 

Nietypowy przebieg miało czerwcowe posiedzenie Komisji Oświaty Sportu i Promocji Powiatu Lwóweckiego. Radni 
poszli za sugestią przewodniczącego Daniela Koko i postanowili zorganizować je w gryfowskim ZSO i Z. Dla tej szkoły 
powiat jest organem prowadzącym, chodziło więc o zdiagnozowanie potrzeb jednostki, a takowe najlepiej udaje się, kiedy 
można wszystko dokładnie obej-
rzeć na własne oczy. Najmniej 
trafne decyzje bowiem to często 
te wydawane „zza biurka”.  
W skład komisji wchodzą: staro-
sta Józef Stanisław Mrówka, 
Daniel Koko, Małgorzata 
Szczepańska, Franciszek Bar, 
Marcin Fluder, Artur Zych. 
Spotkanie było znakomitą oka-
zją, aby przedstawić najbardziej 
pilne potrzeby szkoły, która musi 
dotrzymywać kroku konkuren-
cyjnym ościennym placówkom, 
a co tu dużo kryć, konkurencja ta 
jest solidna. Radni rozmawiali  
z nauczycielami i dyrekcją 
(szkoda, że wówczas nie były 
jeszcze znane rewelacyjne 
wyniki gryfowskich maturzystów) – powstał więc konkretny katalog potrzeb, które są aktualnie istotne dla funk-
cjonowania placówki. Branżowym tematem zaplanowanym na czerwcowe posiedzenie komisji był stan profilaktyki 
przeciwuzależnieniowej i prozdrowotnej wśród młodzieży. Dużym zaskoczeniem był występ teatru „Patrius”, który  
w przerwie między obradami pokazał przedstawienie „Pod kapturem sam” o tej właśnie tematyce traktujące. Człon-
kowie tejże grupy teatralnej w sposób doskonały realizują ideę profilaktyki – gros czasu spędzają przecież na próbach 
przedstawień, pracują nad dykcją, ruchem scenicznym. Zostaje im mało czasu na „zachowania ryzykowne”.

Do dyskusji na temat sposobów przeciwdziałania uzależnieniom włączyły się pielęgniarka szkolna Elżbieta 
Świercz i pedagog Anna 
Twardochleb. Dla nowych 
członków komisji była to 
świetna okazja do poznania 
grona pedagogicznego szko-
ły. To dobry punkt wyjścia 
do wspólnej pracy podczas 
właśnie rozpoczętej kaden-
cji. Nauczyciele nie kryli, że  
w kontekście niżu demogra-
ficznego oczekują na owoce 
tej wizyty.

– „Złoty Znak Związku OSP RP” otrzymał  Jan Kubiszyn 
– długoletni i zasłużony naczelnik OSP Młyńsko, obecnie 
prezes tej OSP. Wśród odznaczonych był również Olgierd 

Teatr na posiedzeniu Komisji Oświaty 

Gminny Turniej Piłkarski OSP. Fot.: Iga Król

M.
Stanisław Jóźwiak

  „ Pod kapturem sam”.
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Nagrody w powiecie
20 czerwca w starostwie powiatowym we 

Lwówku Śląskim rozdano nagrody laureatom  
XIII edycji konkursu pod hasłem ,,Powódź, 
pożar dniem czy nocą – straż przychodzi ci  
z pomocą”. Wśród zwycięzców czołowe 
miejsca zajęły dzieci ze Szkoły Podstawowej  
i Przedszkola w Gryfowie Śląskim.

W kategorii 6 – 8 lat: 
1 miejsce – Magdalena Bruchal (SP Gryfów), 
opiekun Beata Byczko 
2 miejsce – Hubert Piejko (SP Gryfów),  
opiekun Beata Byczko
3 miejsce – Mikołaj Wolar (Przedszkole), 
opiekun Beata Wolar 
5 miejsce – Milena Hawryluk (SP Gryfów), 
opiekun Beata Byczko
W kategorii 9 – 12 lat:
3 miejsce – Julia Matuszewska (SP Gryfów)
opiekun Beata Wolar 
4 miejsce – Kamila Urdas (SP Gryfów),  
opiekun Agnieszka Puchalska.

13 czerwca odbyła się w Dreźnie uroczy-
stość beatyfikacyjna księdza Alojsa Andrickie-
go, patrona Szkoły Podstawowej w Rząsinach.
Z parafii rząsińskiej pojechała na uroczystości 
pielgrzymka wiernych, wśród których znaleźli 
się także przedstawiciele szkoły. Uczniowie 
i nauczyciele brali udział w przepięknych 
uroczystościach beatyfikacyjnych, które ce-
lebrowano przy katedrze w Dreźnie. Wśród 
pielgrzymów znajdowali się wierni z wielu 
krajów: z Serbołużyc, Niemiec, Polski; katoli-
cy i protestanci.

Błogosławiony ksiądz Alojsy Andricki uro-
dził się w Radworze, niedaleko Budziszyna. 
W miejscowości narodzin księdza od 13 do 19 
czerwca odbywały się uroczystości związane  

Laureaci razem z opiekunami, starostą i komisją konkursową.

W SP w Rząsinach
Beatyfikacja ks. Alojsa Andrickiego 

z jego beatyfikacją. Zaproszono na nie zaprzy-
jaźnioną szkołę z Rząsin i Liberca.

15 czerwca odbyły się w Radworze zawody 
sportowe na cześć nowego błogosławionego,  
w których wzięli udział uczniowie szkół pod-
stawowych z Rząsin, Liberca i Radwora. Nasza 
drużyna dziewcząt zajęła I miejsce w rozgryw-
kach w dwa ognie, a drużyna chłopców II miej-
sce w turnieju w piłkę nożną. Zawody te miały 
na celu oprócz uczczenia beatyfikacji zintegro-
wać uczniów zaprzyjaźnionych szkół. Uroczy-
stości zakończeniowe odbyły się 19 czerwca 
w kościele w Radworze. Uczestniczyła w nich 
również delegacja ze Szkoły Podstawowej  
w Rząsinach, na czele z dyrektor Teresą Cier-
lik.

Szkoła Podstawowa w Rząsinach jest bardzo 
dumna ze swojego patrona błogosławionego 
księdza Alojsa Andrickiego, wyniesionego na 
ołtarze z powodu wspaniałej postawy życiowej 
i bogatego życia duchowego.

Danuta Woźniczko
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W Gimnazjum

W SP w Uboczu
Koncert Filharmonii  

Dolnośląskiej

W roku szkolnym 2010/2011 w gryfowskim gimna-
zjum zaobserwowano wysyp sukcesów, które rodziły 
się, jak grzyby po deszczu. Gimnazjaliści przywozili 
trofea, potwierdzając fakt, że można lubić sport, język 
polski, historię, przyrodę, spełniać tym samym marze-
nia, jeśli robi się to, co się lubi. O gimnazjum zrobiło 
się głośno już w drugim tygodniu nauki, bo pierwsze 
zwycięstwo odnieśliśmy 

10 września. Nasza uczennica Dominika Sobu-
cka u podnóża zamku Książ, podczas regionalnych 
zawodów konnych w ujeżdżeniu, reprezentując Gim-
nazjum w Gryfowie Śl. i Klub Jeździecki „Jedenastka 
Izerska” w Leśnej, zajęła II miejsce w kategorii gimna-
zja – kluby sportowe. Zaraz potem lawina zwycięstw  
i szczęście uśmiechnęło się do sportowców. 

Już 19 października odbyły się indywidualne 
powiatowe biegi przełajowe w Rakowicach Wielkich 
o puchar Przewodniczącego Szkolnego Związku 
Sportowego. Nasze gimnazjum reprezentowało  
14 uczestników, startujących w różnych kategoriach 
wiekowych. Reprezentacja szkoły zdobyła siedem  
z dziewięciu możliwych medali. Na dystansie 1200 
m największy sukces odniósł Mateusz Raczek, 
zdobywając I miejsce. Tuż za nim podążyli inni, 
zajmując medalowe lokaty. II miejsce na tym samym 
dystansie zajął Łukasz Bursacki. Na dystansie 1600 
m triumfowali, zajmując I miejsce – Dawid Turowicz, 
II miejsce – Marcin Lewandowski, III miejsce – 
Maksymilian Makuchowski. Dziewczęta dorównały 
chłopcom, na dystansie 1000 m Karolina Dziadkow-
ska zajęła II miejsce, a Marcelina Zwierzańska III 
miejsce. Uczniowie zakwalifikowali się do udziału  
w zawodach wojewódzkich.

4 listopada 2010 roku reprezentacja koszykarzy 
naszego gimnazjum podczas mistrzostw powiatu 
w piłce koszykowej zajęła I miejsce. 30 listopada  
w nowo wybudowanej hali sportowej przy SP w 
Gryfowie Śląskim odbyły się zawody sportowe o 

31 maja odbył się koncert Filharmonii 
Dolnośląskiej z Jeleniej Góry. Tym razem mo-
gliśmy przenieść się w czasy czarownic z Gór 
Świętokrzyskich. „Zaczarowana” muzyka oraz 
niesamowite opowieści prowadzącej, zapozna-
ły dziecięcą publiczność z różnymi instrumen-
tami oraz wspaniałą muzyką.

1 czerwca świętowaliśmy Międzynarodowy 
Dzień Dziecka. Na początku dnia odbyły się 
spotkania wychowawców w klasach, zabawy 
integracyjne oraz szkolna dyskoteka. Zapla-
nowanych rozgrywek sportowych i ogniska 
niestety nie udało się przeprowadzić, gdyż od 
samego rana padał deszcz. Dzień jednak minął 
bardzo radośnie. Kiełbaski upieczono następ-
nego dnia po zajęciach lekcyjnych. Bardzo 
dziękujemy państwu Krasuckim, Niebiesz-
czańskim, Radzie Rodziców i Radzie Peda-
gogicznej za ufundowanie pieczywa, kiełba-
sek, napojów i słodyczy na imprezę.

2 czerwca odbyły się warsztaty glinolepienia. Uczniowie mieli możliwość zabawy gliną, z której 
powstały przeróżne dzieła. W trakcie zabaw twórczych wyłoniono utalentowanych uczniów. 

8 czerwca odbyła się wycieczka dla klas młodszych na Zamek Grodziec. Uczniowie poznali 
historię zamku, zwiedzili komnaty zamkowe, salę tortur, kaplicę, zbrojownię, loch głodowy. Za-
bawili się w damy i rycerzy na zamkowym dziedzińcu. Wycieczka była bardzo udana.

Wesołych, bezpiecznych, pełnych wrażeń i wypoczynku wakacji!

Dzień Dziecka

Glinolepienie

Wycieczka

Alicja Celejowska

mistrzostwo powiatu lwóweckiego w piłce siatkowej 
dziewcząt szkół gimnazjalnych. Nasze dziewczęta 
w składzie: Katarzyna Kulesa – kapitan, Justyna 
Więcewicz, Anna Woźniak, Paulina Gora, Ewe-
lina Jaszkiewicz, Grażyna Kolawa wywalczyły  
I miejsce. 

Na kolejny sukces nie trzeba było długo czekać, 
1 grudnia 2010 r. w Szkole Podstawowej w Gryfowie 
Śląskim odbyły się gimnazjalne powiatowe zawody 
piłki siatkowej chłopców. Chłopcy w składzie: Łu-
kasz Bursacki, Przemysław Hutnik, Krzysztof 
Kusiakiewicz, Daniel Dobrowolski, Rafał Woś-
Jezierski, Dawid Wojtkiewicz, Kacper Olszewski 
swoim zwycięstwem obronili sukces sprzed roku.

7 grudnia w Zgorzelcu odbyły się strefowe zawody 
w piłkę koszykową. Reprezentacja naszego Gimnazjum 
zdołała wywalczyć III miejsce. Pomimo braku awansu, 
można mieć powody do zadowolenia. Sam fakt dostania 
się na szczebel strefowy był dużym sukcesem. Drużyna, 
która trenowała ze sobą zaledwie kilka miesięcy, potrafi-
ła się zgrać i prezentować naprawdę dobrze.

Gimnazjaliści – humaniści nie odstają od sportow-
ców. Tutaj też cieszą liczne sukcesy.

6 listopada w Gimnazjum im. Jana Pawła II  
w Lwówku Śląskim odbył się „VI Powiatowy Konkurs 
– Czy znasz swój język ojczysty?” Anna Miszkowska, 
uczennica klasy II B, okazała się najlepiej znającą język 
ojczysty i zdobyła I miejsce, wśród 30 uczestników bio-
rących udział w zmaganiach poprawnościowych. 

10 grudnia wzięliśmy udział w Ogólnopolskim 
Teście Ortograficznym. Z testem dla gimnazjalistów 
zmagało się 2286 uczestników ze szkół w całej 
Polsce. Z informacji CES wynika, że maksymalna 
zdobyta ilość punktów wynosi 188, najniższa – 86, 
średnia – 133 punkty. Nasze uczennice zaprezen-
towały się bardzo dobrze: Katarzyna Kowalenko 
–180 pkt.. Anna Miszkowska – 178 pkt, Wioletta 
Romankiewicz – 172 pkt.

5 marca 2011 r. we Lwówku Śl. w XI Powiatowym 
Konkursie Historycznym „Śladami starożytnych 
cywilizacji” pierwsze miejsce zdobył uczeń naszego 
gimnazjum Bartłomiej Duda. Dobrze zaprezentowali 
się również Dawid Bogdziewicz i Kacper Olszew-
ski zajmując odpowiednio IV i VI miejsce.

Uczniowie realizują się również w nowych kon-
kursach. 

Od dwóch lat nasi gimnazjaliści uczestniczą  
w Konkursie Wojewódzkim „Kronika Rodzinna Dolnoślą-
zaka". W tym roku misternie wykonana przez Aleksan-
drę Paszkowską z kl. 3F kronika zajęła – II miejsce, a 
Małgorzata Zmaczyńska zdobyła wyróżnienie.

W Transgranicznym Konkursie Wiedzy o Inte-
gracji Europejskiej Łukasz Obrębski esejem urzekł 
jury i uplasował się na I miejscu, kroku dotrzymał mu 
kolega Paweł Zatoński, zajmując II miejsce. Łukasz 
Obrębski nie tylko pięknie pisze. Jego prezentacja 
multimedialna w Powiatowym Konkursie Wiedzy  
o UE sklasyfikowana została na II miejscu, zaraz za 
nim na III miejscu uplasowała się równie urzekająca 
praca Martyny Szejmo.

Do grona zwycięzców dołączają znawcy ekologii 
i chemii.

W dniach 5-6 listopada odbył się finał XVII Re-
gionalnego Konkursu Ekologiczno-Biologicznego 
Szkół Gimnazjalnych. Konkurs był dwuetapowy. Do 
szczęśliwej, finałowej ósemki po części pisemnej 
zakwalifikował się uczeń klasy 3F Paweł Zatoński. 
6 listopada został rozegrany finał. Ostatecznie Pa-
weł zajął IV miejsce w konkursie. To wielki sukces, 
ponieważ w konkursie startowało 1160 uczestników  
z terenu byłego województwa jeleniogórskiego! 

18 maja w gryfowskim gimnazjum odbył się jubileu-
szowy, X Powiatowy Konkurs Chemiczny dla gimnazjali-
stów powiatu lwóweckiego. Nasi uczniowie byli świetnie 
przygotowani i zajęli czołowe miejsca. II miejsce – Pa-
tryk Hołub i III miejsce Dominika Sobucka i Jędrzej 
Litkowiec. Wszyscy reprezentowali klasę 3 F.

Mamy nadzieję, że zapał i dobre chęci nie miną 
i w przyszłym roku szkoła również będzie mogła po-
chwalić się plejadą sukcesów.

Gimnazjalne sukcesy, czyli w pogoni za sławą

E. Demidow
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25 maja dzieci z Ubocza przygotowały 
swoim kochanym mamom niespodziankę  
z okazji ich święta. W bibliotece przygotowa-
ły i przedstawiły montaż słowno-muzyczny. 
Następnie wręczyły solenizantkom własno-
ręcznie wykonane laurki oraz upominki. Naj-
większą atrakcją  Dnia Matki były konkursy, 
w których uczestniczyły dzieci z mamami 
Solenizantki rysowały portrety swoich pociech  
z zawiązanymi oczami, deklamowały wiersze, 
odgadywały przysłowia, zagadki itp. Nie oby-
ło się oczywiście bez słodkiego poczęstunku. 
Pierwszoklasiści w tym miesiącu doczekali 
ważnego dla nich wydarzenia.

Dzięki pasowaniu zostali pełnoprawnymi 
czytelnikami filii biblioteki w Uboczu. W na-
grodę otrzymali dyplomy, zakładki do książek 
oraz upominki. Na uroczystość przybyli ich 
starsi koledzy, aby wesprzeć duchowo nowych czytelników biblioteki. Klasa II i III  wzięła udział w lekcji bibliotecznej „Biblioteka w mojej miej-
scowości”. Dziękuję serdecznie nauczycielom oraz uczniom ze Szkoły Podstawowej w Uboczu za aktywną współpracę.

Dzieje się w filii

Majówka 2011 odbyła się 28 maja na Górze Św. Anny 
w Proszówce. To już VIII cykliczna impreza plenerowa 
zainicjowana przez pana Dariusza Niebieszczańskiego. 
Była to wspaniała zabawa z przepięknymi widokami 
na Góry Kaczawskie, Góry Izerskie i Śnieżkę. Wśród go-
ści zaproszonych swoją obecnością zaszczycili m.in. Bur-
mistrz Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik, przewodniczący 
Rady Miejskiej Robert Skrzypek, radny Rady Miejskiej 
Jerzy Guzy oraz sołtysi sąsiednich wsi. 

W trakcie majówki odbywały się potyczki rodzinne 
oraz specjalna konkurencja ciągnięcia węża strażackiego, 
w której wzięły udział panie z zespołów ludowych, oj dzia-
ło się! Odbył się także piękny pokaz tańca towarzyskiego 
w wykonaniu dwóch par tanecznych z Proszówki. Wystą-
piły również dwa zespoły folklorystyczne – „Rząsinianki” 
z Rząsin i „Sołtysowe Gryfinki” z Proszówki upiększając 
imprezę.

Majówkę na Górze Św. Anny przy przepięknej Kaplicy 
Leopolda  zorganizowali i przygotowali mieszkańcy wsi 

Wieści z sołectw
Ubocze

Wielka majówka w Proszówce
Proszówka

oraz Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki, Rada 
Sołecka z sołtysem, OSP z Proszówki przy po-
mocy Zakładów Mięsnych Darka i Marka Nie-
bieszczańskich, a także firmy „FF Polmex” Sp. 
z o.o. Imprezę należy zaliczyć do udanych, tańce 
przy muzyce DJ-a  trwały aż do 1.00 w nocy.

Podziękowania
Bardzo serdecznie dziękuję za hojną pomoc 

przy organizacji „Wielkiej Majówki 2011”:
• Zakładom Mięsnym Darka i Marka  
Niebieszczańskich,
• pani Sylwii Wróblewskiej Dyrektor Ge-
neralnej firmy FF „Polmex”.

Bardzo gorąco dziękuję Wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do przygotowania, obsługi  
i posprzątania po imprezie „Wielka Majówka 
2011”.

Magdalena August

sołtys Jan August

Joanna Czerwiec
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1 czerwca był dla dzieci w Młyńsku dniem 
wesołym, słodkim i pełnym niespodzianek. Wraz  
z mamusiami, licznie przybyły w tym dniu do świet-
licy wiejskiej. Dzieci wspólnie z rodzicami mogły 
wziąć udział w konkursach, zabawach i grach, które 
wymagały dużej sprawności. Całe spotkanie popro-
wadziła opiekunka świetlicy pani Magda Kotarba. 
Nasi milusińscy mieli zapewniony słodki poczę-
stunek i napoje dostarczone przez niżej podpisaną. 
Chwile wytchnienia miały w czasie jedzenia lodów 
ufundowanych przez radną Martę Wilas. Dzięku-
jemy jej za ten miły gest. Dzień Dziecka był udany  
i trwał do późnych godzin wieczornych. Z okazji Dnia 
Dziecka wszystkim dzieciom zdrowego, spokojnego 
i wspaniałego dzieciństwa życzy

Zacznijmy od pogody – 25 czerwca była 
idealna – nie za ciepło, nie za zimno – na taką 
imprezę w sam raz. Organizatorzy IV edy-
cji Święta Rodziny – sołtys i Rada Sołecka 
Młyńska, rozpoczęli od mszy w intencji rodzin  
w kościele pod wezwaniem Świętego Józefa 
Robotnika, którą odprawił ksiądz Jan Doch-
niak z Olszyny. Część oficjalna odbyła się na 
placu przed świetlicą, gdzie uroczyście powi-
tała wszystkich i otworzyła imprezę niżej pod-
pisana. Część artystyczną stworzyły miejscowe 
dzieci. Tym razem była to parodia Czerwone-
go Kapturka. Prawdziwym hitem okazał się 
kabaret młodzieżowy. Tekst, stroje, ruch sce-
niczny – wszystko to było autorstwa młodych 
mieszkańców Młyńska. Pojawiła się też folk-
lorystyczna nutka – to zasługa „Sołtysowych 
Gryfinek” z Proszówki. W starych przebojach 
Piotra Szczepanika miał też okazję zaprezento-
wać się duet państwa Przybyłowskich z Rado-

Młyńsko
Dzień Dziecka w Młyńsku

Święto Rodziny w Młyńsku
niowa. Kulminacyjnym momentem był Turniej  
Rodzin, którego uczestnicy wykazali się różno-
rodnymi umiejętnościami- państwo Różykowie 
brawurowo odtańczyli rock&rolla, państwo 
Baszakowie skocznie kankana, Gałązkowie 
zaś przedstawili autorską wersję Jeziora Ła-
będziego. Kiedy zacięta rywalizacja dobiegła 
końca, jury wyłoniło zwycięzcę – rodzinę Ró-
żyków z Proszówki. Wszyscy uczestnicy kon-
kursu zostali nagrodzeni – brawo za odwagę  
i determinację. Organizatorzy nie zapomnieli 
też o promocji zdrowego stylu życia – pani 
Marta Krawczyk mierzyła ciśnienie i poziom 
cukru, udzielała niezbędnych informacji. 
Strzałem w dziesiątkę okazała się loteria fan-
towa, której losy rozeszły się w mgnieniu oka. 
Dla dzieci zaś największą frajdą okazał się 
dmuchany namiot. Uwieńczeniem święta była 
biesiada rodzinna na powietrzu do późnych go-
dzin nocnych. Zdjęcia z imprezy na str. 2

Organizatorzy pragną podziękować:
• pani zastępczyni burmistrza Edycie Wil-
czackiej za obdarowanie dzieci słodyczami
• radnej powiatu lwóweckiego Małgorzacie 
Szczepańskiej za ufundowanie głównej na-
grody w Turnieju Rodzin
• radnej Młyńska i Krzewia Marcie Wilas 
za ufundowanie nagród i pomoc w przygo-
towaniu młodzieży
• Janinie i Zygmuntowi Jakubowskim za 
podarowanie miodu z własnej pasieki na 
fanty 
• Mirosławie i Piotrowi Kotarbom za 
smakowite wędliny
• Magdzie Kotarbie, dyrektor ZBGKiM 
Helenie Okulowskiej i Marcie Krawczyk 
za pomoc w przygotowaniu imprezy
• Magdzie i Kamilowi Sobocińskim Eco-
World za finansowe wsparcie imprezy
• Krystynie Mielnik za projekt zaproszeń
• mieszkańcom Młyńska za dostarczenie 
fantów
• Agnieszce Nester za wydrukowanie za-
proszeń i wykonanie zdjęć
• Krzysztofowi Olszewskiemu za udostęp-
nienie placu
• Mariuszowi Swastkowi za poprowadze-
nie imprezy
• wszystkim Gościom za liczne przybycie.

sołtys Młyńska Maria Sosnowska 
i Rada Sołecka

„Powitanie lata” – pod tym hasłem odby-
ła się wielka impreza rekreacyjno-sportowa  
w Krzewiu Wielkim. Dzieci, które chciały 
wziąć w niej udział stawiły się 7 lipca na boi-
sku przy świetlicy środowiskowej. Lipcowa 
aura sprzyjała beztroskiej zabawie. Uczestnicy 
brali udział w licznych zabawach i konkursach 
sportowo-zręcznościowych. Dzielnie walczyli 
o nagrody i inne wyróżnienia. Dla zmęczonych 
zawodników serwowano napoje i słodki po-
częstunek. Rodzice i opiekunowie mogli napić 
się kawy lub herbaty własnoręcznie parzonej 
przez panią sołtys – Annę Wieliczko. Nie 
zabrakło też muzyki odpowiednio dobranej  
i realizowanej na żywo przez ucznia gimnazjum 
Piotra Soszkę. Roześmiane buzie uczestników 
imprezy świadczyły o dobrej zabawie. Wielką 
niespodzianką dla dzieci były lody ufundowa-
ne przez radną, panią Martę Wilas.
Spotkanie przygotowane i przeprowadzone 
było przez panią Annę Ochmann – opiekunkę 
świetlicy środowiskowej w Krzewiu Wielkim  

Krzewie Wielkie
Powitanie lata w Krzewiu

i niżej podpisaną, reprezentującą filię bibliote-
ki w tej wsi przy współpracy pani sołtys Anny 
Wieliczko. Elżbieta Kunkiewicz

Maria Sosnowska
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PODZIĘKOWANIE
Dziękuję panu Janowi Jagiełło za wszystkie prace wykonane dla na-

szego sołectwa oraz paniom z Koła Gospodyń Wiejskich, które wspania-
le przygotowały palmę na konkurs wielkanocny oraz drogę krzyżową.

Sołtys Krzewia Wielkiego
***

Dziękuję panu Marcinowi Brodzińskiemu za wstawienie drzwi 
wejściowych do świetlicy środowiskowej dla dzieci. 

Sołtys i Rada Sołecka Krzewia Wielkiego

Zaczęły się wakacje, zbliża się 
czas wyjazdów do modnych ku-
rortów nadmorskich. Wiele osób 
będzie wypoczywać na egzotycz-
nych plażach, gdzie śniadolicy 
playboye podają schłodzone drin-
ki. Czy ktoś jednak pamięta, jak 
kiedyś wypoczywało się nad wodą 
w naszym mieście w siermiężnych 
latach 60-tych?

Były takie miejsca, dziś już 
zarośnięte trawą lub przysypane 
śmieciami. Chodziło się kąpać 
do „Białego Domku” nad rzekę 
Oldzę. Tak nazywaliśmy budy-
nek przepompowni należącej do 
Fosforów. W jej okolicy było 
dość głęboko, a na brzegu można 

było rozłożyć koc. Kąpało się też 
w basenie, był on wtedy zdewa-
stowany, ale o wiele większy niż 
dzisiaj i pełen wody. Woda była 
ciepła, stały w nim betonowe słup-
ki i istniały jeszcze wybetonowane 
brzegi. Był to raj dla różnorakich 
skoczków do wody, odważniejsi 
skakali głową do przodu, czyli „na 
główkę”, mniej odważni z podkur-
czonymi nogami, czyli „na bom-
bę”. Ulubioną rozrywką ówczes-
nej młodzieży było nurkowanie 
pod wodą i podpłynięcie do innej 
kąpiącej się osoby i ściągnięcie 
jej kąpielówek. Zdarzały się też, 
zwłaszcza pod wieczór, gdy woda 
była ciepła, kąpiele „na waleta”. 

Tak nazywano 
pływanie bez dol-
nych części stroju 
k ą p i e l o w e g o .  
W tamtych czasach 
materac dmuchany 
do pływania był 
luksusem. Płetwy 
do pływania mieli 
tylko nieliczni,  
w użyciu były dęt-
ki od samochodów 
i traktorów. Popu-
larne miejsca do 
kąpania istniały też  
nad rzeką Kwisą. 
Jeszcze dzisiaj 
można się wyką-

Na główkę, na 
bombę i na waleta

3 czerwca w Lubomierzu odbył się IV Regionalny Konkurs Pio-
senki Przedszkolnej. Do wzięcia udziału w nim, zaproszone zostało 
również nasze przedszkole. Uczestnikami konkursu były dzieci z grupy 
Muchomorki.

Regulamin konkursu uwzględniał utwory wykonane w dwóch katego-
riach tj. solistów i zespołów. W pierwszej kategorii wzięła udział Natalia 
Kasprzyk, która niezwykle zabawnie i profesjonalnie jak na swój wiek za-
prezentowała piosenkę o wilku, który nie chciał zostać jaroszem. Starania 
małej artystki zostały docenione przez publiczność i obdarzone gromkimi 
brawami. Jury natomiast przyznało „wilkowi” nagrodę główną.

W kategorii zespołów wzięły udział: Klaudia Bocheńska, Natalia 
Mielniczym, Zuzia Sikorska, Julia Uzorko oraz Maja Koczorowska. 
Dziewczynki wykonały piosenkę pt. „Na miotłach”. Małe czarownice 
pośród grzmotów i burz krążyły dumnie po scenie na swych brzozowych 
miotłach. Mimo towarzyszącej tremy, nasi wychowankowie zaprezen-
towali się niezwykle ciekawie. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 
dyplomy uznania za wybitny talent muzyczny oraz nagrody rzeczowe. 
Miła i przyjazna atmosfera przeplatana nutką rywalizacji długo zostanie 
w naszej pamięci. Gratulujemy małym artystom i ich rodzicom.

Przedszkolaki na lubomierskiej scenie

Najstarsze grupy z naszego przedszkola: Słoneczka i Motylki, pojecha-
ły 6 czerwca na wycieczkę do Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu. Po-
dróż przebiegała w radosnej atmosferze. Nasze pociechy dzielnie znosiły 
długą drogę i 37 stopniowe w tym dniu upały. Nad samopoczuciem dzieci 
czuwała pielęgniarka Małgorzata Kosk, której serdecznie dziękujemy.  
W ZOO sześciolatki obejrzały wiele gatunków zwierząt, samodziel-
nie kupiły pamiątki za „kieszonkowe”. Wykonały pamiątkowe zdjęcia  
i ochłodziły się lodami. Powróciły zmęczone, ale bogatsze w nowe do-
znania i wiadomości. Przy okazji poznały Wrocław. Widziały rzekę Odrę, 
tramwaje, wiele mostów i ciekawych budowli. Tradycyjnie już w naszym 
przedszkolu, wszystkie dzieci sześcioletnie, biorą udział w wycieczce na 
zakończenie edukacji przedszkolnej.

Przedszkolaki z Gryfowa na wycieczce

Jan Wysopal

Na nasz konkurs zdjęcia nadesłali: Karolina Burkot i Paweł Zatoń-
ski. Jako zwycięskie zdjęcie uznaliśmy fotografię przysłaną przez Karoli-
nę Burkot. 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

pać nad „tamą” w okolicach Wie-
ży. Były też wypady nad Jezioro 
Złotnickie, do którego jechało 
się szaleńczo rowerami. Jeszcze 
rozgrzani jazdą miłośnicy kąpieli 
wskakiwali do wody. Pamiętam 
oblepione filary mostu przez od-
ważnych młodzieńców, którzy 
skakali z nich do wody. Dobrym 
pomysłem była przystań kajako-
wa „Azbestu”. Wypożyczało się 
kajak i płynęło do jeziora. Były to 
niezapomniane wrażenia i przy-
gody. Dziś, gdy oglądam zdjęcia 

i słucham opowieści z egzotycz-
nych wojaży moich znajomych  
z plaż Egiptu i Tunezji o nazwach 
na którymi połamać można sobie 
język, myślę sobie, że nic nie pod-
nosiło tak adrenaliny, jak zanur-
kowanie w mulistym dnie Oldzy 
w okolicach „Białego Domku” 
i wypłynięcie z wodorostami na 
głowie. Miłych wakacji. Pływajcie 
ostrożnie na strzeżonych plażach. 
To, że nam się zawsze udawało, to 
był cud lat 60-tych i 70-tych. Dziś 
to zupełnie inna epoka.

J. Lewandowska
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  OGŁOSZENIE
Kierownik budowy z uprawnie-
niami do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno
-budowlanej oraz dużym do-

świadczeniem zawodowym podejmie nadzór nad 
pracami przy budowie domków jednorodzinnych 
i innych obiektów.                            

Tel.: 697-932-875

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

Zaopiekuję się starszą osobą lub dzieckiem.
Kontakt pod numerem telefonu 669-247-913.

Proszę o poważne telefony
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10 lipca na gryfowskim stadio-
nie odbyły się uroczyste obchody 
65-lecia klubu ,,Gryf”. Punktem 
kulminacyjnym było odsłonięcie 
tablicy pamiątkowej ku czci Noela 
Wolnego – zasłużonego piłkarza, 
hojnego sponsora i oddanego 
przyjaciela Klubu Sportowego 
,,Gryf”. 

Dokonali tego siostra Noela 
Lila Białecka i Prezes ,,Gryfa” – 
Jacek Lewandowski. Laudację 
wygłosił przewodniczący Rady 
Miejskiej Robert Skrzypek. Na-
stępnie zostały przekazane przez 
władze samorządowe gminy kom-
plety strojów piłkarskich ufundo-
wane przez Noela Wolnego i prze-
słane przez jego małżonkę Halinę 
Myślicką-Wolną.

Były też życzenia łącznie z pu-
charem od OZPN – Jelenia Góra, 
które przekazali Tadeusz Gawin  
i Adam Kownacki. Jednak naj-
więcej emocji wzbudził rozgry-
wany Turniej Piłkarski – Noel 
Cup 2011, w którym wystąpiło  
8 drużyn:
• Reprezentacja Komendy Powia-
towej Policji w Lwówku Śląskim
• Reprezantacja Komendy Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej 
w Lwówku Śląskim
• Firma ,,Wrzos” w Gryfowie 
Śląskim
• Firma ,,Spec” w Gryfowie Ślą-
skim
• Oldboye ,,Gryfa”
• Oldboye ,,Włókniarza” Mirsk
• Oldboye ,,Olszy” Olszyna 
• Młodzicy ,,Gryfa”
Tabela Końcowa grupy A
1. Straż Pożarna   9   7:0
2. Oldboye ,,Włókniarza” 4   10:0
3. Oldboye ,,Gryfa”   4   8:5
4. ,,Wrzos”   0   0:17
Tabela Końcowa grupy B
1. ,,Spec”   9   10:0
2. Młodzicy ,,Gryfa”   6   6:2
3. Oldboye „Olszy”   3   2:6
4. KP Policji   0   0:10

W półfinałach odnotowano 
następujące wyniki:
Straż Pożarna – Młodzicy ,,Gryfa” 1:2
Oldboye ,,Włókniarza” -,,Spec” 0:0    
rzuty karne 5:4

W finale Młodzicy ,,Gryfa” 
pokonali Oldboyów Włókniarza 
2:0 (obie bramki strzelił Mate-

usz Białecki), i to oni odebrali 
piękny puchar przechodni Noela 
Wolnego. W meczu o III miejsce 
,,Spec” wygrał z Strażą Pożarną 
1:0. Najlepszym zawodnikiem 
turnieju został Mateusz Białecki  
z Młodzików ,,Gryfa”, a najlep-
szym bramkarzem turnieju Ma-
riusz Mróz z zespołu Straży Pożar-
nej. Odbył się także turniej strzela-
nia rzutów karnych. Uczestniczyło 
w nim 15 zawodników. Zwyciężył 
Rafał Karolewski, a bramki 
bronił zawzięcie Piotr Janaszek.  
W turnieju żonglerki nikomu nie 
dał szans Kamil Matkowski, dru-
gie miejsce zajął Józef Czarnecki 
a trzecie Bartek Juchim. Turniej 
sędziowali: Lesław Olejarczyk  
i Mariusz Czechowski, a prowa-
dził go Daniel Koko. Festyn Pił-
karski umilili także: Gryfowska 
Kapela Podwórkowa na czele  
z Zygmuntem Bodakiem, a także 
Grupa ,,BREAKING CREW” 
działająca przy świetlicy Środowi-
skowej w Gryfowie Śląskim. Do 
tańca przygrywał zespół BASS_
TON ze Złotnik Lubańskich. Do-
pisała także pogoda i dobre dania 
z restauracji ,,Magnolia” – Magdy 
i Grażyny Szymaszek. Zapro-
szonych podjęły i poczęstunkiem 
uraczyły Magdalena August  
i Gabriela Celińska. Dzielnie spi-
sał się także w przygotowaniach 
i w organizacji Zarząd Klubu 
,,Gryf” w składzie:
• Prezes – Jacek Lewandowski
• Z-ca Prezesa – Waldemar Reiman
• Sekretarz – Bartłomiej Cybulski
• Skarbnik – Rajmund Chariton
• Członek Zarządu – Bogusław Kot

Pomoc w organizacji udzielili 
także liczni wolontariusze, a na 
szczególną uwagę zasłużyli Edward 
Wierzchowski i Marek Szałajko.

Dziękuję także załodze M-GOK 
za pomoc w organizacji festynu. 
Raz jeszcze dziękuję wszystkim 
organizatorom i sponsorom. Sądzę, 
że w nowym sezonie rozgryw-
kowym ,,Gryf” odbuduje swoją 
pozycję i powróci do klasy okręgo-
wej, czym zyska zaufanie kibiców. 
Czego kibicom i sobie życzę.

Relację przygotował i na sta-
dionie sprawozdawał 

Olgierd Poniźnik

PATRONAT HONOROWY
Patronat Honorowy Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego
Prezes Zarządu Głównego Pol-
skiego Związku Wędkarskiego

PATRONAT MEDIALNY
Telewizja Bogatynia, Muzyczne Radio, 
Telewizja Łużyce, Ziemia Lubańska, 
Wiadomości Wędkarskie, Kurier Gry-

fowski, wortal www.kwisonalia.pl

SPONSORZY STRATEGICZNI
Operator Gazociągów Prze-
syłowych GAZ-SYSTEM S.A. 
(Warszawa), FF „Polmex” Sp.  
z o.o (Proszówka)

PARTNERZY IMPREZY
TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. Jelenia 
Góra, Grupa TAURON Energia Pro S.A. 
O/Jelenia Góra

SPONSORZY GŁÓWNI
Matusewicz Budowa Maszyn S.J. 
(Gryfów), Przedsiębiorstwo Handlo-
we „Sawczak” S.J. (Gryfów), Polska 
Telefonia Komórkowa Centertel Sp.  
z o.o., PKO BP S.A. Regionalny Od-
dział Korporacyjny Wrocław, LUVENA 
S.A. (Luboń), Telefonia DIALOG S.A., 
Centrum Handlowe „GRADIX” (Gryfów 
Śląski), Bank Gospodarki Żywnościowej 
S.A., PGNiG S.A. Dolnośląski Oddział 
obrotu Gazem Gazownia Zgorzelecka 
dostawca gazu ziemnego, PRI „Insbud” 
Sp. z o.o. (Zgorzelec), INTAKUS S.A. 
(Wrocław), Hotel „Stacja nad Kwisą”, 
(Gryfów), WILE-TRANS s.c. OSD Zgo-
rzelec, Zakłady Mięsne Niebieszczańscy 
Proszówka, D. i M. Niebieszczańscy, 
Firma „Stolbrat” (Ubocze), ABI-POL 
Janusz Niebieszczański (Proszówka)

SPONSORZY
Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych Jelenia Góra, Cukiernictwo
-Handel Stanisława i Janusz Czernik 
(Gryfów Śl.), Wrobud-Zabytki Sp.  
z o.o. (Wrocław), Hotel Zamek Czocha 
(Leśna), Hotel Medical Spa Malinowy 
Dwór (Świeradów-Zdrój – Czerniawa), 
Spółdzielnia STW Bolesławiec, Fabryka 
Odzieży i Tkanin Żaroodpornych „IZO-
TERM” Sp. z o.o. (Gryfów Śl.), Przed-
siębiorstwo Produkcyjno Handlowo 
Usługowe „Pri-Bazalt” S.A. (Rębiszów), 
KASA Wspólnota Wrocław, Edward 
Nestmann, Roboty ziemne (Ubocze), 
Technika Grzewcza i Sanitarna „HE-
MAX” Henryk Wasilewski (Mirsk), 
Skład Opałowy Skup i sprzedaż złomu 
s.c., Lesław Hawrylewicz & Damian 
Sodolski, Holzkonzept Polska Sp z. o.o. 
(Gryfów Śl.), Jantur-Gryfex Sp. z o.o. 
(Gryfów Śl.), „Jupiter” Sklep Kompute-
rowy (Gryfów Śl.), PHU „Izabella” Irena 
i Roman Pączek (Karpacz), Roland 
Chamier Gliszczyński,www.staropolska
-kuchnia.pl, Sklep Przemysłowo-Moto-

ryzacyjny Edward Miłosz (Gryfów Śl.), 
Kwiaciarnia Anna Struzik (Gryfów Śl.), 
Zakład Usług Informatycznych SOGEN, 
Grzegorz Piejko (Gryfów Śl.), Restau-
racja Pizzeria „Pasja”, Maria Wolar 
(Gryfów Śl.), Restauracja-Pizzeria „Pro-
wansja Nasza”, Józef Wolar, (Olszyna), 
Restauracja - Pizzeria „Trevi”, Krystyna  
i Wojciech Jezierscy (Gryfów Śl.), 
Zakład Usługowo-Produkcyjny „ALI” 
Andrzej Orłowski (Gryfów Śl.), Kom-
pleksowe Usługi Pogrzebowe „Adam” 
Adam Dubaniewicz (Gryfów Śl.), Kom-
pleksowe Usługi Pogrzebowe „Wrzos” 
Andreas Sonntag (Gryfów), „Komodis” 
Meble na wymiar Justyna i Tomasz 
Sztur (Gryfów), Kwiaciarnia MARENA 
Zbigniew Markiewicz (Gryfów), FHU „El-
Stan” Stanisław Fronc (Gryfów), Szyldy 
Reklama, Andrzej Kozań (Olszyna), 
Restauracja Magnolia Wesela, Imprezy 
okolicznościowe, Dancingi, Magdalena 
Szymaszek (Gryfów) ZPHU Wiesław 
Wnukowicz (Gryfów), Piekarnia-Cukier-
nia „M&J” M. i J. Horbacz (Gryfów), Pie-
karstwo i Ciastkarstwo, Barbara i Jacek 
Sroka (Gryfów), Produkcja i sprzedaż 
art. Cukierniczych s.c., Stanisław 
Paszkowski (Gryfów), ZUOK „Izery” 
Sp. z o.o., Wiesław Gierus (Lubomierz), 
Firma VERA, Z. i Z. Chomont (Gryfów), 
Kancelaria Ubezpieczeń Krzysztof 
Witkowski (Gryfów), Agroturystyka Zbi-
gniew Ludkiewicz (Zacisze), Stylizacja 
Paznokci Fryzjerstwo "Wenus", Halina 
Kocjan (Gryfów), Usługi transporto-
we „Merc-Trans” Tadeusz Okuszko 
(Gryfów), Władysław Madziarz Żwirow-
nia (Radostów Średni), Antoni Cnota 
Usługi Transportowe (Gryfów), Usługi 
Motoryzacyjne „Auto-Serwis”, Mirosław 
Byczko (Gryfów), Jan Ogłaza – (Stawy 
Podgórzyńskie), PROBUD Produkcja 
Betonu Jan Kowalonek (Ubocze), 
Atelier Urody „Joanna” Joanna Stepo-
kura (Lubań), Studio Tańca „Mar-Ko” 
Mariusz Kozak (Gryfów), Firma MIDAS 
Beata i Dariusz Strońscy Sp. J. (Mirsk), 
ARNET Produkcja Mebli Tarazewicz 
Artur (Ubocze), FHU Spec, Waldemar 
Reimann, Tomasz Rosiak (Gryfów), 
Zakład Usług Pożarniczych Edward 
Grzesiak (Lwówek Śl.), PPHU SAWO 
Krzysztof Sienkiewicz, Usługi Budow-
lane (Gryfów), Jerzy Bucki „Gościniec 
u Buckich”, Sudeckie Gospodarstwo 
Agroturystyczne (Stankowice – Sucha 
k/Leśnej), Zajazd „Zornica” Joanna  
i Zbigniew Sadowscy (Krzewie Wlk.), La 
Storia Restauracja-Pizzeria (Gryfów), 
Stanisław Cybulski (Ubocze), Auto-
Expert Łukasz Pieciukiewicz (Gryfów), 
Firma Usługowo-Budowlana „IKSLOW 
TOR” Jarosław Wolski, (Gryfów), Trans-
port Mechaniczny i Handel Detaliczny 
Auto-Części, Bogdan Lisowski (Gryfów), 
Kolektura LOTTO Krzysztof Karaczun, 

65 lat „Gryfa”

(Gryfów), Kupno i Sprzedaż Walut 
Obcych s.c. Emil i Jacek Waszniewscy 
(Gryfów), PHU „Trans-Jack” Anna  
i Jacek Rybscy (Gryfów), Sklep „KUBA” 
Ślusarczyk Renata (Gryfów), Jutrzenka 
Colian Sp. z o.o. (Wykroty), Państwo 
Krystyna i Mirosław Kaszkurowie 
(Stara Kamienica), Firma FOLWARK 

(Mysłowice), Firma Hugli Food Polska, 
Firma TYMBARK, Edward Stankowski 
– Profesjonalne Rusztowania – Usługi 
Ogólnobudowlane, Mariusz Zaguła, Fir-
ma REMBUD (Gryfów), Zdrojowy Teatr 
Animacji w Jeleniej Górze, Stanisław  
i Tomasz Krawczykowie (Wieża).
Serdecznie dziękujemy.

Kwisonalia – Sponsorzy



Noel Cup 2011

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Noelowi Wolnemu. Mateusz Białecki – najlepszy piłkarz turnieju.

Przekazanie pamiątkowego pucharu z okazji 65-lecia klubu. Stroje piłkarskie przekazane przez panią Halinę Myślicką-Wolną.

„Spec” kontra Młodzicy „Gryfa”. Zwycięska drużyna Noel Cup 2011. 

Dzień Dziecka w Gryfowie

Popisy cyrkowe. Występ Leili.
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