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Kurier Gryfowski
X Jubileuszowe Kwisonalia 

w Gryfowie Śląskim rozpoczął 
„I Festiwal bez Granic”. Na 
gryfowskim rynku 11 czerw-
ca od godz.16.00 w rywali-
zacjach muzycznych zmagały 
się najlepsze zespoły folklory-
styczne Dolnego Śląska. Festi-
wal rozpoczął Burmistrz Gmi-
ny i Miasta Gryfowa Śląskiego, 
który przedstawił jury w skła-
dzie: Joanna i Henryk Dumin 
oraz Urszula Ślusarz. Zespoły 
prezentowały 3 wybrane przez 
siebie utwory nie przekracza-
jąc regulaminowego czasu 
15 minut. Niestety, tego dnia 
pogoda nas nie rozpieszczała  
i organizatorzy musieli dwu-
krotnie przerywać festiwal. 

Jednak wspaniała publiczność 
ani na chwilę nie opuszczała 
rynku, by móc podziwiać wy-
stępujących. Tańcom i śpie-
wom nie przeszkodziły na-
wet przelotne deszcze, a nie-
którzy stracili parasolki wsku-
tek podmuchów porywistego 
wiatru. Po kilku rozśpiewa-
nych godzinach, jury musia-
ło podjąć decyzję komu przy-
znać Grand Prix Festiwalu. Po 
zapoznaniu się z prezentacja-
mi 15 zespołów folklorystycz-
nych i biorąc pod uwagę kry-
teria regulaminowe, jury po-
stanowiło przyznać I nagrodę 
i Puchar Burmistrza za wyso-
ki poziom wokalny oraz reper-
tuar artystyczny wywodzący 

się z kręgu tradycji Zespołowi 
Śpiewaczemu „Cisowianki”  
z Henrykowa. Za sugestyw-
ność prezentacji i wysoki po-
ziom artystyczny II miejsce 
otrzymał Zespół „Jarzębi-
na” ze Skorzenic a III nagro-
dę przyznano Zespołowi Śpie-
waczemu „Gościszowianki”  
z Gościszowa. Ponadto jury 
postanowiło przyznać wyróż-
nienie Kapeli z Kunic za twór-
cze nawiązanie do ludowe-
go stylu muzykowania i arty-
styczny efekt prezentacji mu-
zycznej. Już dzisiaj zaprasza-
my na „II Festiwal bez Gra-
nic” podczas 11 Kwisonaliów 
2010.

Na ludową nutkę

W jubileuszowym Spływie rzeką Kwisą „Na 
czym kto może” wzięła udział rekordowa ilość 
uczestników. W wodnych potyczkach konku-
rowało ze sobą aż dwanaście wehikułów. Jury 
oceniało m.in. stabilność i solidność konstruk-
cji, estetykę wykonania, pomysłowość oraz sta-
bilny kurs płynącego sprzętu. Zwycięzcami zo-
stali:
I miejsce - Kacper Olszewski i Kamil Olszew-
ski na pojeździe „Faraon na Kwisie”
II miejsce - Paweł Kaczmar na pojeździe „Wy-
czynowy Kibel”
III miejsce - Łukasz Madeksza i Przemysław 
Walenciak na pojeździe „Żabcia”

Ponadto jury przyznało wyróżnienie Violet-
cie i Davidowi Zimrozom płynącym na „Tra-
perze”. Jak powiedział jeden z jurorów: Więcej 
miejsc nie przyznano z powodu braku nagród, 
choć jury chciało jeszcze wyróżnić trzy pojazdy.

Mamy nadzieję, że na przyszły rok nagro-
dy się znajdą, bo jak widać konkurencja  staje 
się coraz bardziej  widowiskowa i nabiera co-
raz szerszego rozmachu.

Faraon na Kwisie

M.

14 czerwca w trakcie Kwisonaliów odbył się 
konkurs kulinarny „Smaki Kwisy”. W konkur-
sie  brali udział amatorzy nie związani profesjo-
nalnie z gastronomią. Zgłosiło się osiem ekip, 
każda z nich miała do wykonania dwie  potrawy 
rybne (na zimno). W skład oceny wchodziły na-
stępujące kryteria: smak i estetyka potrawy, es-
tetyka stołu, oryginalna nazwa potrawy.

Oceny  dań dokonało jury w składzie:
Edyta Wilczacka – z-ca burmistrza, Krystyna 
Jezierska – prowadząca Restaurację-Pizzerię 
„Trevi”, Renata Jaracz – prowadząca Restau-
rację „Avanti”, Teresa Polesiak – pracownik 
WODR Wrocław,  Witold Mikos – radny Rady 
Miejskiej Gminy Gryfów Śląski.

Ryba na 100 sposobów 
W kulinarnych zmaganiach zwyciężyli:
I miejsce: „Sołtysowe Gryfinki” z Proszówki 
(lider Zdzisława August) za potrawy:
∙ Karp na winie po proszowiańsku,
∙ Pstrąg po kwisonalsku.
Nagroda pieniężna – 500 zł.

II miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich w Młyń-
sku (lider Jadwiga Kubiszyn) za potrawy:
∙ Tatar z łososia,
∙ Roladki z pstrąga.
Nagroda pieniężna  – 250 zł.              

III miejsce: „Kuchcik” z Gryfowa Śląskiego 
(lider Irena Włodarek) za potrawy:
∙  Pijany karp z Jeziora Złotnickiego,
∙  Płonący Halibut po francusku.
Nagroda pieniężna – 150 zł

Każda z ekip startujących została uhonoro-
wana dyplomem za uczestnictwo oraz torbą 
przypraw ufundowaną przez Zakład Produkcyj-
ny ZIOŁOPEX z Wykrot.

Krystyna Samborska

Przy pięknej pogodzie i dużej frekwencji 
na widowni rozegrano kolejny Turniej Miast 
„O galon wody święconej przemienionej  
w wino”. Wzięły w nim udział ekipy z Mirska 
i Gryfowa. Triumfatorzy ubiegłorocznej edycji 
mirszczanie, po naprawdę zaciętej walce ulegli 
gospodarzom 10 do 12. 

Nie mogło być inaczej, bo gryfowska ekipa 
przygotowywała się do rozgrywek od wielu tygo-
dni pod czujnym i wymagającym okiem kapitana 
drużyny Roberta Skrzypka.

Chodzą słuchy, że kapitan głodował wiele dni 
przed konkurencją jedzenia ryby, a dwóch pa-
nów z wydziału technicznego gryfowskiego urzę-
du ćwiczyło przez miesiąc mięśnie w najlepszych 
siłowniach. Ponadto obserwatorzy zauważyli, że 

Galon dla Gryfowa

w konkurencji „Jak oni ziewają” najbardziej su-
gestywnie ziewał sekretarz UGiM i nikt nie był w 
stanie pobić naszych błagalnych próśb do złotej 
rybki o basen i lodowisko w Gryfowie. Wysiłek 
opłacił się i galon wody święconej przemienionej 
na scenie w wino trafił do rąk gryfowskiej ekipy. 

W trakcie imprezy organizatorzy zadbali  

o atrakcje dla publiczności. Podczas przerw na 
scenie wystąpiły gwiazdy muzyki: Doda z Młyń-
ska (dance) oraz Skill Ponad Miarę z Legnicy 
(hip-hop).

W zacnym jury turnieju dzielnie pracowali: 
burmistrz Gryfic Andrzej Szczygieł, przewodni-
czący Rady Miejskiej z Gryfic Stanisław Błysz, 
legenda futbolu Włodzimierz Lubański, laure-
at „Złotej Rybki” Rafał Strent, pracownik Urzę-
du Marszałkowskiego Piotr Wnukowicz, ksiądz 
dziekan Krzysztof Kurzeja oraz ksiądz prałat Jó-
zef Stec z Cieplic.

Zabawne konkurencje przygotowały, jak co 
roku nauczycielki z Przedszkola Publicznego, 
a całość humorystycznie poprowadził burmistrz 
Olgierd Poniźnik.

Hasło będące rozwiązaniem krzyżówki  
z poprzedniego numeru Kuriera Gryfowskiego 
brzmi: KWISONALIA. Dziękujemy Państwu za 
licznie nadesłane kartki. Niestety możemy na-
grodzić tylko pięć osób. Pozostałych Państwa 
zapraszamy do udziału w kolejnych konkur-
sach ogłaszanych przez redakcję.

Nagrody wylosowali: Katarzyna Szot, Anna 
Kaczmarska, Elżbieta Bednarek, Zygmunt 
Bodak, Grażyna Baszak.

Nagrody książkowe są do odebrania w bi-
bliotece publicznej w godzinach otwarcia: po-
niedziałki, wtorki, czwartki, piątki od 10.00-
17.00, w środy od  9.00-15.00.
Gratulujemy i zapraszamy do odbioru nagród.

Rozwiązanie krzyżówki
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Do rozegranego 13 czerwca V Biegu Gry-
fitów na dystansie 6 km zapisało się 24 za-
wodników, a w poszczególnych kategoriach 
wygrali:

Mężczyźni – Kategoria M-16
1.Jakub Jurek (Lubin)
2.Krzysztof Cielicki (Gryfów Śląski)
Kategoria M-20
1.Tomasz Szymański (Olszyna)
2.Paweł Szczerba (Lubin)
3.Stanisław Majdan (Lubin)
Kategoria M-30
1.Dariusz Kruczkowski (Szklarska Poręba)
2.Piotr Paciejewski (Siedlęcin)
3.Jarosław Kołodziejczyk (Częstochowa)
4.Jacek Prasol (Mysłakowice)
Kategoria M-40
1.Waldemar Witulski (Sosnówka)
2.Mariusz Moczarski (Jelenia Góra)
3.Andrzej Berestecki (Bolesławiec)
Kategoria M-50
1.Wiesław Dul (Jelenia Góra)
2.Marek Samp (Berlin)
3.Stanisław Brodawka (Olszyna)
4.Tadeusz Kocoń (Świecie)
Kategoria M-60
1.Kazimierz Wojtasik (Paulinum)
2.Stanisław Pyszcz (Platerówka)
3.Szczepan Miązek (Lubin)
Kategoria M-70
1.Czesław Tarłowski (Jelenia Góra)
Kobiety - Kategoria K-16
1.Anna Ficner (Wilków)
2.Oktawia Czabanowicz (Gryfów Śląski)
Kategoria K-35
1.Ewa Szmel (Piechowice)
2.Krystyna Turowska (Jelenia Góra)

Bieg dzieci:
Chłopcy, kl. I-II SP, 100 M
1.Hubert Nowik (Gryfów Śląski)
2.Michał Guzy (Gryfów Śląski)
Chłopcy, kl. III-IV SP, 300 M
1.Łukasz Łukomski (Mysłakowice)
Chłopcy, kl. V-VI SP, 600 M
1.Wojciech Fink (Węgliniec)
2.Mateusz Raczek (Gryfów Śląski)
3.Sebastian Koszewski (Węgliniec)
4.Dawid Hadryś (Węgliniec)
5.Wojciech Deliman (Gryfów Śląski)
6.Kacper Zemełko (Gryfów Śląski)
7.Szymon Niedzielski (Gryfów Śląski)
8.Przemysław Więcewicz (Gryfów Śląski)
9.Szymon Dołasiński (Gryfów Śląski)
10.Artur Nowak (Gryfów Śląski)
11. Dawid Kłusek (Gryfów Śląski)
12. Maciej Guzy (Gryfów Śląski)
Dziewczęta, kl. I-II SP, 100 M
1.Katarzyna Cielicka (Gryfów Śląski)
2.Malwina Pyś (Gryfów Śląski)
Dziewczęta, KL. III-IV SP, 300 M
1.Daria Karczyńska (Węgliniec)
2.Kamila Płonka (Węgliniec)
Dziewczęta, KL. V-VI SP, 600 M
1.Joanna Jankowska (Węgliniec)
2.Karolina Wrzesińska (Węgliniec)

Zakłady Mięsne Niebieszczańscy sp.j. - Dariusz i Marek Niebieszczańscy, Proszówka, Matuse-
wicz Budowa Maszyn sp.j., Gryfów, „EnergiaPro” S.A. Oddział w Jeleniej Górze – Dyrektor Od-
działu Krzysztof Dawiec, Przedsiębiorstw Robót Instalacyjnych „Insbud” Sp. z o.o., Zgorzelec, 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego i Energetycznego „EGBUD” Sp. z o.o., Bogatynia, 
HR Projekt s.c. Agnieszka Fornalczyk, Kinga Lachowicz-Tabaczek, Wrocław, FHU „Lido”, Mariusz 
Ciesielski, Lądek Zdrój, Browary „Piast”, LUVENA S.A., Luboń, Powszechna Kasa Oszczędno-
ści Bank Polski S.A. - Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu, BGŻ S.A. Oddział Je-
lenia Góra, Przedsiębiorstwo Handlowe „Sawczak” S. J. - Krystyna i Stanisław Sawczak, Gry-
fów, Centrum Handlowe „GRADIX” - Grażyna i Roman Stana, Gryfów, „Polskie Górnictwo Naf-
towe i Gazownictwo S.A.” Dolnośląski Oddział Obrotu Gazem Gazownia Zgorzelecka dostawca 
gazu ziemnego, Jeleniogórskie Elektrownie Wodne Sp. z o.o., Jelenia Góra, Restauracja Pizzeria  
„Trevi” Krystyna i Wojciech Jezierscy, Gryfów, Przedsiębiorstwo ALMAK Sp. z o.o., Wrocław, 
Główny sponsor Biegu Gryfitów - FHU „El-Stan” - Stanisław Fronc, Gryfów, Związek Gmin Kwisa, 
WILE–TRANS s.c. Okręgowe Stacje Diagnostyczne Zbigniew, Piotr, Agnieszka Witkowscy, Zgorze-
lec,  „INTAKUS” S.A. - Bogdan Ludkowski, Wrocław, Hotel „Fenix” Jelenia Góra, Motel Łużycki, 
Lubań, Hotel Leliwa, Leśna, Zamek Czocha, Leśna, „Auto-Test” Usługi Motoryzacyjne – Mirosław 
Byczko, Ajple Daniel Piątka BIS Biuro Lubań, Usługi Transportowe Anna i Andrzej Reszko, Gry-
fów, Naprawa samochodów Andrzej Świętochowski, Gryfów, Agroturystyka Zbigniew Ludkiewicz, 
Zacisze, Agroturystyka Zygmunt Mularczyk, Zacisze, Apteka „Primula” Dorota Sędłak, Gryfów, 
Transport mechaniczny i Handel Detaliczny Auto-Części Bogdan Lisowski, Gryfów, Transport Cię-
żarowy Edward Nestman, Gryfów, Firma „Stolbrat” Piotr, Jan, Mieczysław Baszak, Ubocze, Firma 
KRY-CHA BUS Wojciech Chadży, Jelenia Góra, Firma Usługowa Czesław Pryjda, Gryfów, Fabry-
ka Odzieży i Tkanin Żaroodpornych „IZOTERM”, Gryfów, „Holzkoncept Polska” Sp. z o.o., Gry-
fów, Hurtownia Elektryczno-Techniczna Leokadia Droszcz, Gryfów, Firma IKSLOWATOR Jarosław 
Wolski, Gryfów, JANTUR-GRYFEX Sp. z o.o.- Dominik Korpysa, Usługi Transportowo-Handlowe 
„Merc-Trans” Tadeusz Okuszko, Gryfów, Kolektura TOTO, Krzysztof Karaczun, Gryfów, Komplek-
sowe Usługi Pogrzebowe Firma „Jaśmin” Adam Dubaniewicz, Gryfów, Kupno i Sprzedaż Walut 
Obcych - Emil i Jacek Waszniewscy s.c., Gryfów, Kwiaciarnia - Anna Struzik, Gryfów, Kwiaciarnia 
„Marena” Zbigniew Markiewicz, Gryfów, Mariusz Barszczowski Stolarstwo, Ubocze, „Mark-Gryf” 
Sp. z o.o. - Gabriela i Marek Pokropywni, Gryfów, Ochotnicza Straż Pożarna Gryfów, „Probud” 
Produkcja Betonu, Jan Kowalonek, Ubocze, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Wro-
cławiu Nadleśnictwo Świeradów Zdrój - Nadleśniczy Wiesław Krzewina, PHU Krzysztof Kościań-
ski, Gryfów, PHU „REMBUD” Mariusz Zaguła, Gryfów, Piekarstwo i Ciastkarstwo Barbara i Jacek 
Sroka, Gryfów, Piekarnia Rębiszów WEDA S.c. Andrzej i Sławomir Woźnik, Produkcja i Sprzedaż 
Artykułów Cukierniczych S.C., Stanisław Paszkowski, Gryfów, Przedsiębiorstwo Budowy i Re-
montów Dróg Wacław Marcinkiewicz, Lubań, Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „Pri-Ba-
zalt” S.A. Rębiszów, PHU Trans Jack – Anna i Jacek Rybscy, Restauracja ”AVANTI” Renata Ja-
racz, Gryfów, Restauracja Pizzeria „Pasja” Maria Wolar, Gryfów, Pizzeria „La Storia” Józef Wo-
lar, Gryfów, Sklep Przemysłowo – Motoryzacyjny - Edward Miłosz, Gryfów, Skład Opałowy Skup 
i Sprzedaż Złomu s.c. Lesław Hawrylewicz & Tadeusz Sodolski, Gryfów, Sudeckie Przedsiębior-
stwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Jelenia Góra, Stylizacja Paznokci, Fryzjerstwo „Wenus” - Hali-
na Kocjan, Szyldy Reklama – Andrzej Kozań, Olszyna, ZPHU - Wiesław Wnukowicz, Gryfów, Za-
kład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Izery” Sp. z o.o., Lubomierz, Firma VERA, Zofia i Zbigniew 
Chomont, Gryfów, Ziołopex Sp. z o.o., Wykroty, Nowogrodziec, Kowalstwo ozdobne – Kazimierz 
Reszko, Ubocze,  Usługi Transportowe MABO, Sklep Motoryzacyjny Marta i Bogdan Skwara, Gry-
fów, Kompleksowe Usługi Pogrzebowe „Wrzos”  Andreas Sonntag, Gryfów, Zbigniew Celejowski, 
Sklep w Gryfowie Śląskim, ZUP „ALI” Andrzej Orłowski, Gryfów, Spółdzielnia STW, Bolesławiec, 
Technika Grzewcza i Sanitarna „HEMAX” - Wasilewski Henryk, Mirsk, Zakład Usług Informatycz-
nych SOGEN, Grzegorz Piejko, Gryfów, Opony Express  - Beata i Tomasz Zawistowscy, Gryfów,  
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Gryfów, Zakład Karny w Zarębie, 
Kancelaria Ubezpieczeń Krzysztof Witkowski, ul. Lubańska, Gryfów.

Bieg młodzieży:
Chłopcy, kl. I Gimnazjum, 900 M
1.Jakub Berestecki (Bolesławiec)
2.Rafał Woś-Jezierski (Gryfów Śląski)
Chłopcy, kl. II Gimnazjum, 900 M
1.Robert Jaskuła (Gryfów Śląski)
2.Dawid Gaweł (Gryfów Śląski)
3.Piotr Cholewa (Gryfów Śląski)
Chłopcy, kl. III Gimnazjum, 900 M
1.Adrian Frydryk (Olszyna)
2.Łukasz Janda (Olszyna)
3.Konrad Szmucer (Olszyna)

KWISONALIA 2009 
SPONSORZY

Organizatorzy składają szczegól-
ne podziękowania dla Państwa Kry-
styny i Stanisława Sawczaków z ro-
dziną – Przedsiębiorstwo Handlowe 
„Sawczak” S.J. - za wszechstron-
ną pomoc przy organizacji X Jubile-
uszowych Kwisonaliów 2009.

PODZIĘKOWANIE

Gryfici pobiegli
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FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
WNIOSKI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY BĘDĄ 

PRZYJMOWANE OD 1 WRZEŚNIA 2009 
 WRAZ Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW.

Każdy wnioskodawca zobowiązany jest dołą-
czyć do wniosku:
1. kserokopię dowodu osobistego 
2. kserokopię wyroku alimentacyjnego / rozwo-
dowego
3. kserokopię aktu urodzenia dziecka (poniżej  
18 roku życia)
4. zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej 
na rok szkolny 2009/10
5. nakaz płatniczy za rok 2008 (dotyczy gospo-
darstwa rolnego)
6. zaświadczenie z urzędu skarbowego każdego 

członka rodziny powyżej 18-go roku życia o uzy-
skanych przychodach w roku 2008. 
7. numer rachunku bankowego
8. zaświadczenie o wysokości uzyskanego sty-
pendium (wypłacanego przez burmistrza, staro-
stę, szkołę, uczelnie wyższą) w roku 2008
9. zaświadczenie od komornika o stanie egzeku-
cji za 2008 r. 
10. zaświadczenie od komornika wystawione do 
Funduszu Alimentacyjnego o stanie egzekucji 

Wnioski bez wymaganych dokumentów nie 
będą przyjmowane.

WARUNKIEM WYPŁATY FUNDUSZU ALIMEN-
TACYJNEGO WE WRZEŚNIU 2009 ROKU 

 BĘDZIE PRZEDŁOŻENIE ZAŚWIADCZENIA ZE  
SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2009/10

(w przypadku nauki dziecka / osoby uprawnio-
nej w szkole ponadgimnazjalnej, zaświadcze-

nie należy dostarczyć do 
10 września 2009 r.)

***

ŚWIADCZENIA  
RODZINNE

WNIOSKI NA NOWY 
OKRES ZASIŁKOWY 

BĘDĄ PRZYJMOWANE 
OD 1 SIERPNIA WRAZ  

Z KOMPLETEM  
DOKUMENTÓW.

Szanowna redakcjo
Proszę o wydrukowanie mojego listu ponieważ uważam, że w Kurierze Gryfowskim 

nie powinny być opisywane tylko same dobre strony tego miasta. Gazeta powinna infor-
mować również o ciemnych stronach, chyba że jest sterowana odgórnie.

Chciałbym opisać zajście, które miało miejsce 18.05.2009 r. w Gryfowie Śląskim. 
Wcześniej opisałem całą sytuację w skardze do Pana Burmistrza, jednak mimo upływu 
ustawowego czasu nie otrzymałem odpowiedzi. (…) Idąc do domu zauważyłem prze-
jeżdżający obok mnie samochód, z którego głośno do mnie nawoływali strażnicy miej-
scy. Ulica, jazda samochodem, głośne nawoływania- to nie jest forma załatwiania spraw 
służbowych Następnie dochodząc do swojej posesji przy ul. Sanatoryjnej również do-
szło do podobnych scen. Strażnik miejski, na chodniku przy ul. Sanatoryjnej przy skle-
pie „Bonus” krzykiem wyjaśniał mi o co chodzi. Uważam, że jego zachowanie było wo-
bec mnie skandaliczne. 

Do sklepu i chodnikiem chodzą ludzie, słyszeli i widzieli agresję strażnika wobec mo-
jej osoby. Uważam, że naruszona została moja prywatność i godność osobista. W sto-
sunku do mojej osoby został naruszony art. 216 § 1 Kodeksu Karnego, który mówi „ Kto 
znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie 
lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograni-
czenia wolności”. Ponadto złamano fundamentalne prawa Konstytucji RP – art. 30, 31, 
32, 47 (…) 
(…)Pragnę nadmienić, że całe zajście spowodowane było dość prozaiczną przyczyną. 
Sąsiad zgłosił moje niedopatrzenie, jakim było niedokładne uprzątnięcie resztek drewna, 
które to dzień wcześniej zakupiłem i zeskładowałem w piwnicy. Nie uważam, żeby tego 
rodzaju przewinienie obligowało wyżej wymienione służby do takiego zachowania (…)
Prosiłem o wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do pracowników straży miejskiej  
i o poinformowanie mnie, w jaki sposób została rozwiązana cała sprawa. Niestety nie do-
czekałem się odpowiedzi.

W załączeniu kserokopia skargi do Pana Burmistrza Miasta i Gminy Gryfów Śląski  
z dnia 21.05.2009 r.

Henryk Gębka
ul. Sanatoryjna 5/2, 59-620 Gryfów Śląski

Listy do redakcji

Każdy wnioskodawca zobowiązany jest dołą-
czyć do wniosku:
1. kserokopię dowodu osobistego 
2. kserokopię wyroku alimentacyjnego / rozwo-
dowego
3. kserokopię aktu urodzenia dziecka (poniżej  
18 roku życia)
4. zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej 
na rok szkolny 2009/10
5. nakaz płatniczy za rok 2008 (dotyczy gospo-
darstwa rolnego)
6. zaświadczenie z urzędu skarbowego każdego 
członka rodziny powyżej 18-go roku życia o uzy-
skanych przychodach w roku 2008. 
7. numer rachunku bankowego
8. zaświadczenie o wysokości uzyskanego sty-
pendium (wypłacanego przez burmistrza, staro-
stę, szkołę, uczelnie wyższą) w roku 2008
9. zaświadczenie od komornika o stanie egzeku-
cji za 2008 rok.

Wnioski bez wymaganych dokumentów nie 
będą przyjmowane.

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH 
I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO  

PRZYJMUJE INTERESANTÓW:
PONIEDZIAŁEK – 8-16

WTOREK – 7-12
ŚRODA – NIECZYNNE

CZWARTEK – 7-12
PIĄTEK – 7-12

Formularze wniosków udostępnia Miejsko-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfo-
wie Śląskim (w godzinach jak wyżej). Można je 
też pobrać ze strony Ministerstwa Pracy i Po-
lityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/in-
dex.php

Informujemy, że na terenie gminy Gryfów 
Śląski rozpoczął działalność

PUNKT INFORMACJI 
PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ (PIPiO)

PIPiO jest miejscem, gdzie każdy bez względu na wiek, płeć, na-
rodowość, wykształcenie czy status majątkowy może uzyskać bez-
płatną poradę lub informację obywatelską. 
Zakres udzielanych porad lub informacji, to m.in. sprawy związane z:

· Zatrudnieniem i bezrobociem
· Świadczeniami socjalnymi

· Ubezpieczeniami społecznymi
· Sprawami mieszkaniowymi

· Kontaktami z urzędami i sądami
· Sprawami konsumenckimi

· Stosunkami międzyludzkimi
· Prawem pracy

· Prawem własności
W sprawach trudnych istnieje możliwość uzyskania porady rad-

cy prawnego. 
Punkt Informacji Prawnej i Obywatelskiej będzie działał:

Od poniedziałku do piątku, informacje oraz porady udzielane 
będą w biurze stacjonarnym PIPiO w Uboczu (Ubocze 300) lub pod 
nr telefonu: (075) 78-13-163 w godz. od 13:00 do 17:00. 

„Punkty informacji prawnej i obywatelskiej w regionie jeleniogórsko – 
wałbrzyskim” są projektem realizowanym od stycznia 2009 r. do grudnia 
2011 przez Fundację w Służbie Wsi oraz Stowarzyszenie „Pegaz”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Do-
bre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, 
Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego. 



tyczne spotkanie, na którym omówiono wiele wspólnych 
tematów dotyczących realizacji umów partnerskich.

13 czerwca delegacja uczestniczyła w studyjnym 
objeździe gmin Gryfów Śląski oraz Mirsk i miasta Świe-
radów. W trakcie zwiedzania naszych terenów zapozna-
waliśmy naszych gości z problemami dotyczącymi dróg, 
infrastruktury technicznej i komunalnej oraz remontami 
zabytków. W dalszej części dnia delegacja wzięła udział 
w imprezach kwisonalijnych między innymi w jury Tur-
nieju Miast. Wieczorem kontynuowano rozmowy o akty-
wizacji współpracy pomiędzy naszymi miastami szcze-
gólnie w dziedzinie kultury.

14 czerwca pokazaliśmy naszym gościom zakończo-
ne i trwające inwestycje między innymi: kompleks boisk 
„Orlik”, Dom Przedpogrzebowy oraz budowę hali sporto-
wej. Wizyta naszych przyjaciół z Gryfic była bardzo owoc-
na i konstruktywna, pomimo wielu działań związanych  
z Kwisonaliami było jeszcze dużo czasu, aby rozmawiać 
o tematach interesujących oba nasze miasta. Najbliższa 
przyszłość pokaże czy ustalenia poczynione w czasie 
tych trzech dni wspólnych spotkań będą zrealizowane. 
Widząc duże zaangażowanie i chęć współpracy, jeszcze 
większą niż przed rokiem kiedy podpisywaliśmy umowę 
o partnerstwie - sądzę, że tak.

Z ostatniej chwili:
Gryfowscy artyści  zostali zaproszeni do udziału  

w warsztatach malarsko - fotograficznych organizo-
wanych w ramach Gryfickich Artystycznych Spotkań 
Przyjaciół  w dniach 12-22 sierpnia w Gryficach.

W nocy z 24 na 25 czerwca wskutek bardzo obfi-
tych, ulewnych deszczy w okolicy Świeradowa Zdro-
ju, nastąpił bardzo gwałtowny wzrost poziomu Kwisy 
w Gryfowie Śląskim. Ponieważ o godz. 5.00 stan rzeki 
przekroczył stan alarmowy o 20 cm – Burmistrz Gmi-

ny i Miasta Gryfów Śląski ogłosił o tej godzinie pogotowie przeciwpowodziowe. O godzinie 7.00 zebrał się 
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, który ocenił sytuację i podjął działania w celu ciągłego monitoringu  
i przygotowania niezbędnych sił i środków, gdyby poziom Kwisy dalej podnosił się. O godzinie 10.00 stwierdzo-
no, że stan rzeki nie podnosi się, a o godzinie 12.00 rzeka zaczęła opadać. Pogotowie przeciwpowodziowe od-
wołano 29 czerwca o godzinie 13.30. W wyniku tak znacznego podniesienia się poziomu rzeki nastąpiło 
zalanie części terenów, na których odbywają się Kwisonalia i drogi dojazdowej. Na szczęście opady 
ustały i nie zanotowano większych strat. 29 czerwca w godzinach przedwieczornych nastąpiło kilku-
nastominutowe „oberwanie chmury” w Wolbromowie. Płynąca woda spowodowała duże uszkodze-
nie gminnych dróg dojazdowych do pól. 30 czerwca burmistrz powołał komisję, która ustali wielkość 
szkód. Gmina Gryfów Śląski wystąpi do wojewody o środki finansowe na naprawę tych dróg. 

20 maja br. Prezesem Zarządu Oddziału Związku 
Nauczycielstwa Polskiego w Gryfowie Śląskim zo-
stała Agata Pender. Nowej pani prezes serdecznie 
gratuluję i życzę powodzenia w realizacji obowiązków 
natomiast pani Henryce Kaneckiej – dotychczaso-
wej wieloletniej prezes składam w imieniu Burmistrza 
Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz w swoim własnym, 
bardzo serdeczne podziękowania za konstruktywną  
i bardzo dobrą współpracę.
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Nowy Prezes Zarządu Oddziału 
Związku Nauczycielstwa Polskiego

Zagrożenie powodziowe

7 czerwca 2009 roku w 7 obwodach wybierali-
śmy posłów do Parlamentu Europejskiego. Wyniki 
głosowania były następujące: 
Obwód nr 1 – obejmujący swoim zasięgiem 
część Gryfowa Śląskiego oraz sołectwa Krzewie 
Wielkie i Młyńsko:
Liczba uprawnionych – 1615, Liczba głosują-
cych – 283, Frekwencja – 17,52%
Największą ilość głosów otrzymali: 
Rafał Ślusarz – 58, Jacek Protasiewicz – 49
Lidia Geringer de Oedenberg – 44
Obwód nr 2 – obejmujący swoim zasięgiem 
część Gryfowa Śląskiego:
Liczba uprawnionych – 1204, Liczba głosują-
cych – 246, Frekwencja – 20,43%
Największą ilość głosów otrzymali:
Lidia Geringer de Oedenberg – 44, Jacek Prota-
siewicz – 42, Rafał Ślusarz – 32
Obwód nr 3 – obejmujący swoim zasięgiem 
część Gryfowa Śląskiego:
Liczba uprawnionych – 1838, Liczba głosują-
cych – 346, Frekwencja – 18,82%
Największą ilość głosów otrzymali:
Rafał Ślusarz – 65, Jacek Protasiewicz – 63,
Lidia Geringer de Oedenberg – 52
Obwód nr 4 – obejmujący swoim zasięgiem 
część Gryfowa Śląskiego oraz sołectwa Pro-
szówka i Wieża:
Liczba uprawnionych – 2182, Liczba głosują-
cych – 374, Frekwencja – 17,14%
Największą ilość głosów otrzymali:
Rafał Ślusarz – 109, Jacek Protasiewicz – 70,
Lidia Geringer de Oedenberg – 29
Obwód nr 5 – obejmujący swoim zasięgiem so-
łectwa Rząsiny i Wolbromów:
Liczba uprawnionych – 471, Liczba głosują-
cych – 87, Frekwencja – 18,47%
Największą ilość głosów otrzymali:
Leszek Grala – 20, Rafał Ślusarz – 15,
Lidia Geringer de Oedenberg – 13
Obwód nr 6 – obejmujący swoim zasięgiem so-
łectwo Ubocze:
Liczba uprawnionych – 1012, Liczba głosują-
cych – 134, Frekwencja – 13,24%
Największą ilość głosów otrzymali:
Rafał Ślusarz – 40, Jacek Protasiewicz – 18,
Lidia Geringer de Oedenberg – 14
Obwód nr 7 – w szpitalu w Gryfowie Śląskim:
Liczba uprawnionych – 69, Liczba głosujących 
– 6, Frekwencja – 8,7%
Największą ilość głosów otrzymali:
Rafał Ślusarz – 3 Wojciech Kasprzyk – 2,
Krzysztof Czerkasow – 1
Wyniki zbiorcze z terenu Gminy i Miasta: 
Liczba uprawnionych – 8391, Liczba głosują-
cych – 1476, Frekwencja – 17,59 %
Największą ilość głosów otrzymali: 
1. Rafał Ślusarz – 322
2. Jacek Protasiewicz – 246
3. Lidia Geringer de Oedenberg – 196 

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które 

Sekretarz UGiM
Jerzy Andrzejczak

Jak głosowaliśmy w wyborach  
do Parlamentu Europejskiego

uczestniczyły w przygotowaniu i przeprowadzeniu wybo-
rów – członkom obwodowych komisji wyborczych, dyrek-
torom: Gimnazjum, Szkół Podstawowych w Gryfowie Ślą-
skim, Uboczu, Rząsinach, dyrektorowi Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury, pracownikom szpitala oraz pracownikom 
Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

12 czerwca na zaproszenie burmistrza Olgierda 
Poniźnika, przybyła do naszego miasta delegacja 
z zaprzyjaźnionych Gryfic. Delegacji przewodni-
czył Andrzej Szczygieł – burmistrz Gryfic wraz  
z małżonką oraz Stanisław Błysz – przewodniczą-
cy Rady Miejskiej. W składzie delegacji byli także: 
dyrektor Gryfickiego Domu Kultury Róża Szuster  
i trzej radni Rady Miejskiej.

Po zakwaterowaniu na zamku Czocha delegacja 
wzięła udział w uroczystym spotkaniu w sali posiedzeń 
gryfowskiego Ratusza. Było to spotkanie władz miast 
partnerskich, nominatów do odznaczenia „Złotą Rybką” 
oraz zasłużonych gryfowian i członków Komitetu Orga-
nizacyjnego Kwisonaliów 2009. Po spotkaniu zaproszo-
no Gryficzan na uroczystość otwarcia Kwisonaliów. Po 
tej uroczystości po raz drugi w sali posiedzeń odbyło się 
spotkanie z zaproszonymi gośćmi. Było to bardzo sympa-

Wizyta delegacji z Gryfic
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Ożywiona praca wszystkich stałych 
komisji Rady Miejskiej w czerwcu, uwień-
czona została ostatnią, przed wakacyjną 
przerwą, sesją. Po raz XXX w tej kadencji, 
w ostatnim dniu czerwca radni zebrali się 
na obradach, których tematem był „Stan 
obecny i perspektywy modernizacji i budo-
wy instalacji wodno – ściekowej na terenie 
Gminy i Miasta Gryfów Śląski”.

Obecną sytuację przedstawiła pani dyrek-
tor Zakładu Budżetowego Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej Helena Okulowska. 
Przypominając zebranym o kluczowym zna-
czeniu wody dla mieszkańców, przytoczyła 
szereg danych dotyczących sieci wodocią-
gowej i kanalizacyjnej oraz oczyszczalni 
ścieków (szczegóły w ramce). Dyrektor 
Okulowska za niewątpliwy atut, niestety jedy-
ny, uznała stuprocentowe zwodociągowanie 
gminy. Jednak z siecią tą, przejętą blisko 15 
lat temu w nie najlepszym stanie są ciągłe 
problemy, spowodowane głównie brakiem 
stosownych remontów. Poza sołectwami, 
gdzie sieć jest nowa i odcinkami wymieniony-
mi po awariach, funkcjonuje wiele odcinków 
rur ołowianych. Poważne problemy to: zbyt 
mała rezerwa wody mogąca spowodować 
jej brak w razie poważnej awarii, brak dodat-
kowego ujęcia wody, przestarzała (z lat 60-
tych) stacja uzdatniania wody. Dodatkowo 
w sołectwach Proszówka i Młyńsko istnieje 
realne zagrożenie wyczerpania ujęć wody. 
Rozwiązaniem – zdaniem pani dyrektor – 
będzie uruchomienie studni w Uboczu i włą-
czenie jej do eksploatacji, modernizacja stacji 
uzdatniania wody przy ul. Jeleniogórskiej, 
wymiana starej sieci wodociągowej oraz za-
silenie ujęcia wody w Proszówce z Gryfowa. 

Nie lepiej jest ze skanalizowaniem gminy, 
średnio jest to 63 %. Podobnie jak z siecią 
wodociągową, dobrej jakości rury są tylko  
w sołectwach i w miejscach gdzie dokony-

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Zebrani.
Reasumując wystąpienie dyrektor Heleny Okulowskiej można jednoznacz-

nie stwierdzić, iż stan naszych sieci wodno - kanalizacyjnych wymaga gruntow-
nej przebudowy i modernizacji. W związku z możliwością przyznania środków  
z PROW-u na budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwach, gdzie każda gmina  
w obecnym okresie programowania 2007 - 2013 może pozyskać środki w wysokości 
4 mln zł. za zasadne uważamy dokończenie kanalizacji sanitarnej w Proszówce (...), 
wykonanie kanalizacji w Młyńsku (...) na kwotę wg kosztorysu inwestorskiego 3,2 mln 
zł netto oraz wykonanie przepompowni i podłączenie 4 domów w Wieży (...). Środki 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wystarczyłyby na zakończenie kanalizacji 
sanitarnej w 3 sołectwach, tj. Wieży, Proszówce i Młyńsku oraz w Krzewiu Wielkim 
tzw. części południowej gminy. Rozpoczęcie inwestycji w Rząsinach i Uboczu skut-
kowałoby niezakończeniem wyżej omówionego zakresu. Kosztorys inwestorski na 
inwestycję kanalizacyjną w Uboczu opiewa na kwotę około 11 mln zł. netto, a w Rzą-
sinach na kwotę około 4,5 mln zł netto w związku z czym inwestycja powinna być roz-
łożona na lata 2012 – 2016. (…) Na kanalizację w Wolbromowie należy wykonać do-
kumentację techniczną i rozważyć możliwość podłączenia w gminie Nowogrodziec. 

Istotnym problemem są gospodarstwa w obszarach wiejskich, które mają możli-
wość podłączenia kanalizacji już od 4 lat, a nie wykonały tego do dnia dzisiejszego.  
W miesiącu lipcu burmistrz podpisze decyzje nakazujące podłączenie do 30 listopada br. 
do kanalizacji (…). Aby uporządkować stan kanalizacji w mieście planujemy sukce-
sywnie za przykładem roku bieżącego pozostawienie 200 tys. zł. w budżecie 2010 r.  
z przeznaczeniem na przepięcie osadników gminnych do kanalizacji sanitarnej. 

W roku bieżącym wykonywana jest dokumentacja techniczna na remont ulicy Młyń-
skiej wraz z uporządkowaniem biegnących w niej sieci sanitarnej i deszczowej z likwi-
dacją biegnącej w tej ulicy tzw. Młynówki. Również w roku bieżącym (...) zamierzamy 
skanalizować ulicę Słoneczną, z którą mamy problem od wielu lat. Zasadnym uważa-
my również, aby w roku przyszłym wykonać przebudowę sieci biegnącej w ulicy Akacjo-
wej, aby rozdzielić ścieki bytowe z sieci ogólnospławnej. (…) Oczyszczalnia ścieków li-
czy sobie 12 lat, niezbędna jest jej modernizacja i budowa otwartej komory fermentacyj-
nej, które była przewidziana od samego początku istnienia oczyszczalni. (...) Sieć wo-
dociągowa w mieście wymaga gruntownej przebudowy.(...) Stan wodociągów na 
terenie sołectw jest zadowalający, pragniemy tu nadmienić, iż obecnie wykonywa-
na jest dokumentacja na zbiornik wody pitnej w Uboczu i planujemy rozpoczęcie i 
zakończenie inwestycji w roku bieżącym.

Na dzień dzisiejszy mamy wykonany odwiert w Uboczu z którego możemy pozy-
skać 20 m3/n wody w celu uzupełnienia zapotrzebowania miasta. Koszt przyłączenia 
około 3 km samej sieci wyniósłby w przybliżeniu około 1 mln zł. Należałoby również 
wykonać zbiornik wody pitnej o poj. 500 - 600 m3. w celu stworzenia rezerwy. Moder-
nizacja stacji uzdatniania wody przy ulicy Jeleniogórskiej 6 zmniejszyłaby w znacz-
nym stopniu straty wody jakie występują przy czyszczeniu sieci wodociągowej. Uwa-
żamy, iż prace związane z wymianą sieci wodociągowych powinny być wykonane 
jednocześnie z wymianą kanalizacji w celu zmniejszenia kosztów inwestycji. Zgod-
nie z planem budżetu tego roku ogłosiliśmy przetarg na wykonanie sieci wodociągo-
wej na ulicy Oldzańskiej. (…) Podsumowując moje wystąpienie należy stwierdzić, iż 
czeka nas ogrom zadań w zakresie gospodarki wodno - ściekowej i powinna ona być  
w centrum zainteresowania wysokiej rady jak również Urzędu. (...)

  CZĘŚĆ MIEJSKA
Długość czynnej sieci sanitarnej to 26,3 km rurociągów z rur betonowych, ka-

mionkowych i PCV. W około 85% systemy kanalizacji sanitarnej i deszczowej są ze 
sobą powiązane tworząc kanalizację ogólnospławną. Ulice nie posiadające kanaliza-
cji sanitarnej i deszczowej to Oldzańska za wiaduktem i Zielona. Na terenie miasta 
eksploatowane są cztery przepompownie ścieków. Kanalizacja miejska w ciągu roku 
odprowadza do oczyszczalni 206 800 m3 ścieków bytowo-przemysłowych. 
  CZĘŚĆ WIEJSKA
Krzewie Wielkie – długość sieci sanitarnej to 5,1 km rurociągów z rur PCV. Do sieci 
kanalizacyjnej podłączone jest 69 gospodarstw domowych. W miejscowości pracują dwie 
przepompownie ścieków. W ciągu roku do oczyszczalni odprowadzono 5 000 m3 ścieków 
bytowych.
Wieża – długość sieci sanitarnej to 6,3 km rurociągów z rur PCV. Do sieci kanalizacyjnej 
podłączonych jest 50 budynków. W miejscowości eksploatowane są trzy przepompownie 
ścieków. W ciągu roku do oczyszczalni odprowadzono 4 200 m3 ścieków bytowych.
Proszówka – długość sieci sanitarnej to 7,9 km rurociągów z rur PCV. Do sieci 
kanalizacyjnej podłączone jest 26 budynków. W miejscowości eksploatowane 
są trzy przepompownie ścieków. W ciągu roku do oczyszczalni odprowadzono  
29 400 m3 ścieków bytowo-przemysłowych.
  OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Ścieki bytowo-gospodarcze i przemysłowe odprowadzane są do oczyszczalni ście-
ków w Gryfowie Śl. gdzie poddawane są biologiczno-mechanicznemu oczyszczeniu. 
Obecnie do oczyszczalni dopływają ścieki z skanalizowanych wiosek, a w mieście likwi-
dowane są osadniki gnilne, ścieki surowe odprowadzane są bezpośrednio do oczysz-
czalni. Na terenie miasta eksploatowane są cztery przepompownie. 

wane były naprawy i remonty. Problemy to: 
brak drugiej otwartej komory fermentacyjnej 
mogący doprowadzić w wyniku nowych pod-
łączeń do niewydolności systemu, połączo-
ne w wielu miejscach kanalizacje deszczo-
we i sanitarne. Za niezbędne pani dyrektor 
uznała: wybudowanie OKF oraz stopniową 
wymianę sieci.

Po tej porcji wiedzy na temat stanu sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej głos zabra-
ła pani wiceburmistrz Edyta Wilczacka.  
W swoim wystąpieniu (którego fragmenty 
publikujemy obok) zapoznała zebranych  
z proponowanymi rozwiązaniami, obecnie 
realizowanymi inwestycjami, planowanymi 
na przyszły rok oraz na lata kolejne. Następ-
nie odbyła się długa i rzeczowa dyskusja 
zakończona przyjęciem wniosków, po pierw-
sze powołanie grupy ekspertów, których za-
daniem będzie przygotowanie rozwiązań do-
tyczących najważniejszych zadań w gminie 
z zakresu instalacji wodno – ściekowych, po 
drugie opracowanie harmonogramu działań 
związanego z realizacją tych zadań.

W dalszej części obrad radni wysłuchali 
zaproszonej na sesję pani projektant pla-
nu, ze Studia Projektowego „Region” we 
Wrocławiu - Sabiny Gontarewicz, która 
omówiła szczegóły dotyczące procedury 
tworzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla wyodręb-
nionego terenu w obszarze miejscowości 
Ubocze. Omówiono także pozostałe 
uchwały związane z zagospodarowaniem 
przestrzennym na terenie gminy.

Radni zgłosili pięć interpelacji i zapytań 
oraz podjęli 15 uchwał. Zapytania doty-
czyły: wywozu nieczystości z przystanków, 
utrzymania porządku przy drogach woje-
wódzkich i w obrębie ogródków działkowych, 
cennika dla świetlic oraz stanu tworzonej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Podjęte  

uchwały były w sprawach:
- uchwalenia zmiany studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gryfów Śl.,
- uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla wyod-
rębnionego terenu w obszarze miejsco-
wości Ubocze i dla terenu położonego 
przy ul. Floriańskiej w Gryfowie Śl.,
- wyrażenia zgody na zawarcie kolej-
nych umów dzierżawy gruntów,
- przystąpienia do opracowania miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla części działki nr 176/286 
obręb Wieża,
- zasad wynajmowania lokali wchodzą-
cych w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy i Miasta Gryfów Śl.,
- zmian budżetu na 2009 rok,
- wyrażenia zgody na wyodrębnienie w 
budżecie gminy środków stanowiących 
fundusz sołecki,

- ustalenia wysokości wynagrodzenia 
Burmistrza GiM Gryfów Śl.,
- zaopiniowania projektu uchwały Rady 
Powiatu Lwóweckiego w sprawie zmia-
ny uchwały Rady Powiatu Lwóweckie-
go nr XXIII/44/08 z dn. 29.08.2008r. 
dotyczącej likwidacji SPZZOZ w Lwów-
ku Śl. (zaopiniowano negatywnie),
- upoważnienia Burmistrza GiM Gry-
fów Śl. do przejęcia z zasobów Agencji 
Nieruchomości Rolnych nieruchomości 
położonej w obrębie Wolbromów i nieru-
chomości położonej w obrębie Ubocze,
- zatwierdzenia planu pracy i kontroli Ko-
misji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy 
Gryfów Śl. na II półrocze 2009 roku,

Kończąc obrady burmistrz Olgierd 
Poniźnik podsumował tegoroczne 
KWISONALIA oceniając je pozytywnie 
i obiecując, na bazie Komitetu, dalszą 
pracę nad świętem miasta.

Dariusz Wojciechowski

To i owo o pracy Rady Miejskiej



W dawnym, przedwojennym Gryfowie ist-
niało dwadzieścia sześć lokali gastronomicz-
nych. Wydaje się to nieprawdopodobne, a jed-
nak to prawda. Brak w tamtych czasach wszę-
dobylskiej telewizji, Internetu – najnowszej zdo-
byczy cywilizacyjnej oraz długie zimowe wieczo-
ry, skłaniały ludzi do wyjścia z domu. Tym bar-
dziej, że w każdym lokalu znajdowało się piani-
no lub fortepian. Przy dźwiękach muzyki tańczo-
no, pito kuflowe piwo. Z kieliszków, wesoło się 
uśmiechał – „Stonsdorfer”– lokalny likier zioło-
wy, pędzony w Staniszowie. Na stacji kolejowej, 
działała restauracja, o banalnej nazwie „Dwor-
cowa”, tam podróżny mógł się posilić i napić. 
Na nieistniejącym już tarasie przy peronie po-
dawano kawę i herbatę. W restauracji pracowa-
ły dwie panie. Za drobną opłatą, pocieszały one 
pasażerów płci męskiej, cierpiących na choro-
bę lokomocyjną. Typową knajpą był lokal, który 
nazwano „Salonem Dorożkarza”. Znajdował się 
on w budynku za obecnie remontowanym hote-
lem. Nazwa wzięła się stąd, że przesiadywali w 
nim dorożkarze. Przy piwie i tłustej, gorącej go-

lonce, czekali na pociąg z pasażerami, gdy tymczasem ich konie z dorożkami, karnie stały przed bu-
dynkiem stacji. Sam hotel przy dworcu, kilkakrotnie zmieniał nazwy, gdyż często zmieniali się jego 
właściciele. W 1894 roku nosił nazwę – „Fischers Hotel”. Przedstawiony na zdjęciu powyżej rachu-
nek w wysokości 54,50 Reichsmark, zapłacił burmistrz naszego miasta o nazwisku Opitz. Rządził 
on w latach 1869 do 1897. W 1894 roku burmistrz obchodził  swoje 25-lecie pracy. W związku z 
tym, podwyższono mu pensję o 300 RM i wypłacono nagrodę jubileuszową w wysokości 500 RM. 
Z tej okazji wydał małe przyjęcie. Towarzystwo musiało się nieźle bawić, a zwłaszcza przygrywają-
ca kapela. Muzycy wypili 60 szklanic piwa, które kosztowały 9 RM. Jaki był poziom granej muzy-
ki, historia milczy.
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Jan Wysopal

Restauracje, 
knajpy i hotele

∙ 3 czerwca 2009 roku został rozstrzygnięty kon-
kurs na wymianę pokrycia dachowego na budyn-
ku nr 10 przy ul. Lubańskiej. Zwyciężyła oferta 
firmy Kazimierza Janikowskiego P.P.H.U. REM-
BUD z Lubania, który zaproponował najniższą 
cenę. Żaden z pozostałych oferentów nie opro-
testował rozstrzygnięcia komisji przetargo-
wej, której przewodniczył pan Andrzej Tartak  
z Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śl. Rozpo-
częcie remontu w lipcu br., po podpisaniu umo-
wy z wykonawcą. Drugim budynkiem, w któ-
rym w tym roku zostanie wymieniony dach jest, 
zgodnie z podaną miesiąc temu informacją, bu-
dynek komunalny nr 5 przy ul. Sanatoryjnej.

∙ Jak oni to zrobili!
Firma STOLBRAT wyremontowała krzyż z drew-
nianą figurą Pana Jezusa osłoniętą daszkiem. Nikt 
nie pamięta, kiedy ostatnio był odnawiany. Sami 
mieszkańcy zwracali uwagę, że niszczeje tak unika-
towy krzyż, który jest wspólnym dobrem naszego 
miasta. Pracownicy ZBGKiM pomogli zdemonto-
wać, a następnie ponownie osadzić całą konstruk-
cję, co przy dużych gabarytach nie było proste, ale 
udało się uzyskać zamierzony efekt. Wielkie uznanie 
należy się firmie Stolbrat. Ksiądz Proboszcz wyraził 
je podczas mszy w niedzielę 7 czerwca br.

∙ Jak oni to zrobili!
Pan Mariusz Barszczowski – stolarstwo – 
Ubocze i pan Franciszek Polesiak wykonali  
w kilkanaście godzin estetyczną kładkę przez 
Kwisę, godną imprezy jubileuszowej, jaką były 
tegoroczne dziesiąte Kwisonalia. Trudność po-
legała na tym, że musieli rozpocząć budowę od 
przetarcia surowego drewna, czasu było nie-
wiele, a do wykonania, po regulacji rzeki, około 
20 metrów bezpiecznej przeprawy przez Kwisę.
Elementy mostku zostaną zaimpregnowane, 
aby mogły służyć przez wiele następnych lat. 

∙ Grupa doświadczonych  pracowników 
ZBGKiM od początku, tj. od dziesięciu lat 
przygotowuje gryfowskie Kwisonalia pod 
względem technicznym. Najtrudniejsze 
jest zapewnienie estradzie i wszystkim 
stoiskom w warunkach polowych, nie-
przerwanej dostawy energii elektrycznej. 
Brak prądu „położyłby” całą imprezę. Jest 
to ogrom pracy i wielka odpowiedzialność, 
która spoczywa na barkach trzech elektry-
ków:  kierującego pracami elektrycznymi  
w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej - 
Kazimierza Gólki, oraz - Jacka Wróblew-
skiego i Piotra Wróblewskiego – pracow-
ników Zakładu Wodociągów i Kanaliza-
cji. Cała ekipa techniczna przygotowują-
ca i obsługująca Kwisonalia liczy oprócz 
elektryków jeszcze około 10 osób, a są to 
pracownicy zieleni, którzy wykaszają teren 
wokół, pracownicy montujący ogrodzenie 
i inne elementy drewniane, oraz pracowni-
cy sprzątający cały teren po każdym dniu 
trwającej imprezy, a teren ten wygląda jak 
wielki śmietnik.  Do sprzątania, oprócz 

pracowników Zakładu włączane są od kilku lat róż-
ne zorganizowane grupy pracujące pod nadzorem 
ZBGKiM. Dwa lata temu była to dziesięcioosobo-
wa grupa młodzieży, która chciała zarobić na dofi-
nansowanie wakacyjnego wypoczynku.

W ubiegłym roku była to ośmioosobowa 
grupa skierowana przez Powiatowy Urząd Pra-
cy, wykonująca prace użyteczne na rzecz mia-
sta. W tym roku w pracach przygotowawczych 

ZBGKiM 
informuje

do Kwisonaliów, a następnie w sprzątaniu po-
magały trzy osoby odbywające karę w Zarę-
bie. Jak z powyższego wynika, ekipa technicz-
na jest to ta najmniej widoczna dla publiczno-
ści część zespołu przygotowującego imprezę, 
ale bez jej fachowego udziału i zaangażowania, 
żadne tego rodzaju przedsięwzięcie nie mogło-
by się odbyć.

Helena Okulowska
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W czerwcu fotografie nadesłali: Sandra Gałka, Robert Grzelczak,  
oraz Iwona Kowalska. Tytuł zdjęcia miesiąca przyznaliśmy fotografii 
Sandry (fot. na str. 2). Gratulujemy zwyciężczyni, a pozostałym uczest-
nikom serdecznie dziękujemy za nadesłanie prac.

Zapraszamy Państwa do udziału w naszym konkursie. Warunkiem 
uczestnictwa jest nadesłanie w formie elektronicznej zdjęcia swojego 
autorstwa na adres biblioteka.gryfow@gmail.com. Spośród nadesła-
nych zdjęć (tematyka dowolna) co miesiąc będziemy prezentować  
w „Kurierze Gryfowskim” jedno najciekawsze (według nas). W wyborze 
pomoże nam instruktor fotografii M-GOK, członkini Jeleniogórskiego 
Towarzystwa Fotograficznego - Ilona Cichoń. Spośród zwycięskich 
zdjęć miesiąca wybierzemy 3 zdjęcia roku, które zostaną nagrodzone. 
Zdjęcia prosimy przesyłać do 25 dnia każdego miesiąca.

W związku z tym że minął już rok od ogłoszenia konkursu, we wrześniu 
przyznamy tytuł zdjęcia roku. P.

Zdjęcie miesiąca
konkurs dla mieszkańców

W trakcie Kwisonaliów Gryfów odwiedził znany polski piłkarz Włodzi-
mierz Lubański. Uczestniczył m.in. w uroczystym spotkaniu zorganizo-
wanym 12 czerwca w gryfowskim Ratuszu oraz w jury Turnieju Miast.

Specjalnie dla czytelników Kuriera Gryfowskiego zostawił życzenia 
z autografem.

Wizyta legendy futbolu

W czerwcowym wydaniu Kurie-
ra Gryfowskiego opublikowane zo-
stało wspomnienie „10 lat Kwiso-
naliów” i dobrze się stało, bo ta-
kie informacyjne przypomnienie 
odświeżyło naszą pamięć. Dzisiaj, 
kiedy mamy za sobą tegoroczne 
10 Kwisonalia, chciałbym przybli-
żyć i sięgnąć za kulisy tej imprezy 
od strony technicznej. Pamiętam 
kiedy były burmistrz Antoni Lew-
kowicz i jego zastępca Marek Bu-
dzan wyszli z inicjatywą organiza-
cji „Kwisonaliów” zgodnie z pro-
jektem Olgierda Poniźnika, tj. lo-
kalizacji na zakolu Kwisy naprze-
ciw byłego Azbestolitu, było wielu 
przeciwników i zwolenników. To, 
że imprezę trzeba było wyprowa-
dzić z rynku było oczywiste, a pro-
blem sporu powstał, gdzie ją prze-
prowadzić. Pamiętam, że kiedy wy-
szliśmy w teren, to mina nam zrze-
dła. Teren dziewiczy, nieuzbrojony 
– technicznie pusty, a wiadomo, że 
imprezy w plenerze wymagają spe-
cjalnej oprawy technicznej tj. musi 
być odpowiednie oświetlenie, wę-
zły sanitarne, punkty czerpania 
wody, wyznaczone miejsca ewa-

kuacji, itd., itp. Cały ciężar zapro-
jektowania i wykonania technicz-
nego został scedowany na Zakład 
Budżetowy. Trzeba powiedzieć, że 
pracownicy Zakładu w pełni zaan-
gażowali się w to zadanie. Nie trze-
ba było nikogo mobilizować, aby 
robotę wykonać, a należy dodać, 
że równolegle musieli wykony-
wać zadania statutowe. Przez kil-
ka dni w czasie przygotowań, by-
liśmy w centrum zainteresowania 
mieszkańców. Pamiętam, że słupy 
oświetleniowe wyciągnięto ze zło-
mu, przerobiono je i przystosowa-
no do nowych warunków. Girlan-
dy oświetleniowe, a było tego po-
nad 500 m, wykonali pracownicy 
oczyszczalni ścieków. Łańcuchy  
z chorągiewkami wykonał były za-
kład szyjący rękawiczki. Wszyst-
ko razem, w tym ustawiony na 
zboczu napis „Kwisonalia” stwo-
rzyło dekorację, której efekty były 
szczególnie widoczne po zapad-
nięciu zmroku. Głównym proble-
mem było zapewnienie i dostar-
czenie energii elektrycznej do sce-
ny i różnego rodzaju kramików. 
Zdobycie kilkuset metrów kabla 

oponowego było nie lada proble-
mem. Dziesiątki telefonów, próśb, 
przyniosły efekt. Kable uzyskano  
z kopalni węgla brunatnego Turów, 
której prezesem jest nasz przyjaciel  
mgr inż. Stanisław Żuk, któremu 
należą się szczególne podzięko-
wania. Kiedy wydawało się, że już 
sprawę techniczną mamy załatwio-
ną, okazało się, że teren sceny musi 
być wygrodzony. I w tym swoją po-
moc wykazała firma Holzkoncept, 
która przekazała nam płotki i słupki 
do ogrodzenia. Wspominam w tym 
telegraficznym skrócie istotne fak-
ty z tamtych czasów, aby przybli-
żyć istotę problemu z organizowa-
niem Kwisonaliów. Bo dzisiaj, kie-
dy jubileuszowe Kwisonalia mamy 
za sobą, nikt nie zastanawia się 
jak było, komu należy podzięko-
wać za te prace przygotowawcze. 
Można napisać krótko: Zakład Bu-
dżetowy swoją robotę wykonał do-
brze. Ale zakład to jego pracownicy  
i w tym miejscu należy wymienić 
tych bardziej zasłużonych, którzy 
działali od pierwszych Kwisonaliów  
i im należy złożyć podziękowania, 
a należą do nich: Kazimierz Gólka, 

O tych co w tle czyli jeszcze raz o Kwisonaliach Wojciech Koćmierowski, Zenon 
Kot, Józef Szpineta, Darek Wi-
śniewski, Władysław Czaczkow-
ski, Janusz Gaweł, Leszek Buca, 
Robert Dżamalis, Zygmunt Pa-
cek, Stanisław Procukiewicz, Le-
szek Drach, Roman Sznurowski, 
Edmund Hupko, Bogusław Bill, 
Ryszard Matoga, Henryk Ksią-
żek, Edward Popiel, Jacek Wró-
blewski, Piotr Wróblewski, Lech 
Deliman, Andrzej Deliman, Piotr 
Wszędybył, Elżbieta Bill, dyrek-
tor Helena Okulowska i wielu in-
nych nie wymienionych. Tak jest 
zawsze, że kiedy tysiące ludzi ma 
się bawić, to kilkadziesiąt musi 
pracować, przygotowując i pilnu-
jąc imprezę. Należy również wspo-
mnieć i podziękować strażakom 
Ochotniczej Straży Pożarnej, Stra-
ży Miejskiej, Policji, którzy ofiar-
nie pełnili służbę zabezpieczającą 
i porządkową. Pierwsze Kwisona-
lia organizowane nad rzeką to był 
swoisty chrzest dla organizatorów 
i wykonawców, dzisiaj to już ruty-
na, drobne poprawki, ulepszenia  
i impreza się toczy. Oby tak dalej 
do srebrnego jubileuszu.

Albert Kwass

Płodozmian stosuje się, by obronić glebę przed wyjałowieniem. Dla-
tego strzałem w „dziesiątkę” było na X Kwisonaliach oddanie na jeden 
dzień kluczy do miasta młodzieży. Kwisonalia, jako impreza, zaczęła już 
jałowieć. Schemat – piwo plus chleb ze smalcem, gwiazda wieczoru  
i ewentualnie kiszony ogórek, zaczynał zalatywać już pleśnią.

Dobrze więc, że w tym roku postawiono na różnorodność. Dopuszcze-
nie świeżej, młodej krwi na gryfowską estradę, niewątpliwie wzbogaciło 
imprezę. Niesamowity pokaz tańca przed ratuszem, ekwilibrystyka na de-
skorolce, dyskusyjny hip-hop na głównej scenie  były inne niż wszystko 
do tej pory. Ta inność właśnie wyróżnia tegoroczne Kwisonalia od pozo-
stałych imprez organizowanych w naszym regionie.

Nawet deszcz i symboliczne już wręcz błoto nie przeszkadzało, gdyż wszy-
scy świetnie się bawili! Czasem warto odejść od stereotypów, by poszerzyć 
swój kąt myślenia. A narzekania starych kapci wyrzućmy do kosza. 

Po burakach sieje się pszenicę

Jan Wysopal
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W październiku w bibliotece 
Szkoły Podstawowej w Gryfowie 
Śląskim rozpoczęła się akcja: „Cała 
gmina czyta dzieciom baśnie i le-
gendy polskie”.

Program adresowany był do 
dzieci z oddziałów nauczania zinte-
growanego. Podejmując się wyżej 
wymienionego zadania wyznaczyli-
śmy sobie następujące cele:
1. Udostępnienie dzieciom dorobku 
kulturalnego własnego narodu po-
przez czytanie baśni i legend z róż-
nych regionów kraju.
2. Rozwijanie wyobraźni i wrażli-
wości dziecka.
3. Kształcenie języka, rozwijanie 
pamięci.
4. Wskazanie właściwych wzorców 
postępowania, kształtowanie pozy-
tywnych postaw    i zachowania.
5. Wdrażanie do nawyku czytania 
i korzystania z mapy Polski w celu 
umiejscowienia wydarzeń.
6. Poznawanie zawodów wykony-
wanych przez lektorów.

Dniem wspólnego czytania usta-
liliśmy każdy pierwszy czwartek ko-
lejnego miesiąca. W tym dniu znane 
osobistości z terenu gminy repre-
zentujące różne zawody wcielały się 

w role czytających baśnie i legen-
dy polskie.
     Naszymi lektorami byli:
2 października 2008 r. „Gniezno-pierw-
sza stolica Polski”  – Pan Dariusz Za-
toński, Dyrektor Szkoły Podstawowej.
6 listopada 2008 r. – „Kraków – 
dawna stolica Polski” – Olgierd Po-
niźnik – Burmistrz Gminy i Miasta.
4 grudnia 2008 r. – „Warszawa 
– dawne dzieje stolicy” – Ksiądz 
Dziekan Krzysztof Kurzeja.
8 stycznia 2009 r. – „Zakopane – le-
gendy tatrzańskie” – Robert Skrzypek 
– Przewodniczący Rady Miejskiej.
5 lutego 2009 r. – „Gdańsk – legen-

dy pomorskie” – Edyta Wilczacka – 
wiceburmistrz.
5 marca 2009 r. – „Poznań – sto-
lica Wielkopolski” – podinspektor 
Jarosław Orabczuk – Komendant 
Komisariatu Policji.
7 kwietnia 2009 r. – „Wrocław - 

Cała gmina czytała dzieciom

stolica Dolnego Śląska” – Małgo-
rzata Krakowska – Dyrektor Przed-
szkola Publicznego.
7 maja 2009 r. – „Jelenia Góra – legendy 
karkonoskie” – Marzena Wojciechow-
ska – Dyrektor Biblioteki Publicznej.
4 czerwca 2009 r. – „Gryfów Śląski – 
legendy naszego miasta” – Jadwiga 
Hawryluk – wicedyrektor SP w Gryfo-
wie Śląskim.

Każdorazowo po odczytaniu wy-
branych legend nasi goście odpowia-
dali na szereg pytań młodych czytel-
ników, którzy interesowali się nie tyl-
ko literaturą, ale również osobą lekto-
ra. Podziwialiśmy otwartość, szcze-

rość i kontaktowość naszych czyta-
jących, bo pytania były przenikliwe, 
a pytający dociekliwi. Dzieci bardzo 
spontanicznie reagowały każdorazo-
wo, zarówno na osobę czytającego, 
jak i na prezentowany tekst.

Podsumowanie akcji odbyło się  

w czerwcu. Dzieci przez minione mie-
siące wykonywały tematyczne ilu-
stracje, a wyłonione w konkursie pra-
ce zostały pięknie oprawione z prze-
znaczeniem dla wybranych lektorów. 
Każda klasa z prezentem-pamiątką 
odwiedziła „swojego” czytającego  
w Jego miejscu pracy. 

Nie bez znaczenia była atmosfera 
towarzysząca zarówno czytaniu tek-
stów jak i podczas odwiedzin w róż-
nych miejscach (ratusz, kościół, biblio-
teka, przedszkole, komisariat policji).

Przedsięwzięcie zakończyło się peł-
nym  sukcesem, co w dużej mierze jest 
efektem pracy lektorów i ich osobiste-
go zaangażowania. Bardzo serdecz-
nie dziękujemy wszystkim uczestni-
czącym w akcji, wierząc, że pozosta-
wili po sobie ślad w pamięci naszych 
wychowanków i  zapewne udało im się 
zachęcić dzieci do poznawania Polski 
poprzez lekturę baśni i legend. Wierzy-
my, że miniony rok spędzony przez na-
szych uczniów w świecie baśni i legend 
polskich to dopiero początek w  przy-
szłej drodze przyjaźni z książką. 
  Program cieszył się tak ogromnym 
zainteresowaniem, że planujemy kon-
tynuować go w najbliższym czasie.

Marta Kowalska, Elżbieta Kurec



SIĘBIORCZOŚCI”, który odbył się  
w ZSOiZ 4 czerwca 2009 r. Ta jedno-
dniowa impreza była podsumowa-
niem działań edukacyjnych w ramach 
projektu. W spotkaniu wzięli udział:
∙ uczniowie i nauczyciele szkolenia,
∙ dolnośląski koordynator projektu,
∙ Naczelnik Wydziału Infrastruktury 
Starostwa Powiatowego Mariusz 
Mendocha, 
∙  Przewodniczący Rady Miejskiej Ro-
bert Skrzypek oraz dyrekcja szkoły.

W pierwszej części „DNIA PRZED-
SIĘBIORCZOŚCI” zostały przedsta-
wione efekty pracy uczniów biorących 
udział w szkoleniu, którzy wygenero-
wali pomysł na założenie firmy mają-
cej funkcjonować na rynku lokalnym. 
Zaś w drugiej części odbył się panel 
dyskusyjny. 

Zakończenie 
roku szkolnego

10 czerwca zakończyli naukę 
uczniowie III i II klas Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej. W uroczystości wziął udział 
Starszy Cechu z Lubania Andrzej Junce-
wicz. Po wystąpieniu Dyrektora ZSOiZ  
Jana Okulowskiego i Starszego Cechu, 
najlepszym absolwentom wręczono na-
grody. Część z nich ufundowana została 
przez pracodawców naszych uczniów.

W piątek 19 czerwca uczniowie 
Liceum Ogólnokształcącego, Techni-
kum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
zakończyli naukę w roku szkolnym 
2008/2009. W uroczystości poza 
dyrekcją, gronem pedagogicznym  
i pracownikami szkoły, uczestniczyli 
również rodzice, przyjaciele i znajomi 
uczniów. Po wystąpieniu Dyrekto-
ra ZSOiZ, który podsumował okres 
dziesięciomiesięcznego, wytężonego 
wysiłku całej społeczności szkolnej, 
a także życzył wszystkim zgroma-
dzonym zdrowych i bogatych w po-
zytywne wrażenia wakacji, nastąpiła 
część oficjalna uroczystości. Najważ-
niejszym jej punktem, było wręczenie 
przez dyrektora nagrody dla najlep-
szego ucznia szkoły - Kamila Lacho-
wicza z klasy II T – równocześnie no-
minowanego do stypendium Prezesa 
Rady Ministrów.

Wychowawcy i nauczyciele wrę-
czyli najbardziej aktywnym wychowan-
kom nagrody i wyróżnienia za wyniki 
w nauce, stuprocentową frekwencję, 
promocję szkoły w środowisku, udział 
w konkursach i olimpiadach przedmio-
towych, aktywność w organizacjach 
szkolnych, a także za udział w honoro-
wym krwiodawstwie. 

Po krótkich spotkaniach z wycho-
wawcami klas, młodzież aż do 1 wrze-
śnia pożegnała mury szkoły.
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Mieczysław Gnach
Marta Rogólska

Koniec roku szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodo-
wych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim był bardzo bogaty w wydarze-
nia i uroczystości.

Konkursy o UE
9 czerwca w gmachu głównym miało miejsce uroczyste podsumowanie 

dwóch konkursów o tematyce unijnej, nad którymi patronat objęli: poseł do 
Parlamentu Europejskiego – Lidia Geringer de Oedenberg i burmistrz Ol-
gierd Poniźnik. W II Powiatowym i zarazem I Wojewódzkim Konkursie Wie-
dzy o Parlamencie Europejskim – „Parlament Europejski jako instytucja 
integracji na naszym kontynencie” (organizator – Szkolny Klub Europejski 
w ZSOiZ w Gryfowie Śląskim) nagrody rozdano w trzech kategoriach:
Szkoły podstawowe:
I miejsce – Kinga Sopoćko – Niwnice, II miejsce – Paweł Zatoński – Gryfów 
Śląski, III miejsce – Agata Grasza i Ewelina Pawłowska – Gryfów Śląski.
Gimnazja:
I miejsce – Michał Obrębski – Gryfów Śląski, II miejsce – Dawid i Kac-
per Leszczyńscy – Lwówek Śląski, III miejsce – Magdalena Furmanowicz 
i Anna Misiewicz – Lubomierz
Szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce – Adam Majkoś, II miejsce – Szymon Okulowski – oboje z Gry-
fowa Śląskiego.

W II Transgranicznym Konkursie – „Co nas łączy, a co nas dzieli” (or-
ganizatorzy Biblioteka Publiczna w Gryfowie Śląskim i Szkolny Klub Europej-
ski w ZSOiZ w Gryfowie Śląskim) rozdano dwie nagrody. Obydwie powędro-
wały do uczniów gryfowskiego gimnazjum:
I miejsce – Barbara Szablińska, II miejsce – Łukasz Obrębski

Gospodarzem uroczystości był dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim – Jan Okulowski. Bibliotekę 
Publiczną w Gryfowie Śląskim reprezentowała jej dyrektor Marzena Woj-
ciechowska. Nagrody w konkursach ufundowali: Burmistrz Gminy i Miasta 
Gryfów Śląski, Biblioteka Publiczna w Gryfowie Śląskim, Rada Rodziców 
ZSOiZ w Gryfowie Śląskim i poseł do Parlamentu Europejskiego Lidia Ge-
ringer de Oedenberg.

Kolejna edycja konkursów zostanie prawdopodobnie przeprowadzona 
w nowej formule (wcześniejszy termin rozpoczęcia – wrzesień 2009, roz-
wiązanie – marzec 2010; dominować powinna tematyka uwzględniająca 
współpracę szkół i samorządów lokalnych z organizacjami i instytucjami 
na terenie UE).

Wydarzyło się jeszcze przed wakacjami
Dzień 

Przedsiębiorczości
Firma VIRIBUS UNITIS z Katowic 

realizuje projekt „Moja firma w mojej 
gminie” finansowany ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego. 
Grupą docelową są uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych z małych gmin, 
w tym uczniowie Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących i Zawodowych im. 
Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim. 
Młodzież ZSOiZ uczestniczyła w tra-
dycyjnych szkoleniach odbywających 
się w Legnicy oraz e-learningowych, 
za pośrednictwem witryny szkolenio-
wej oraz zamieszczonej na niej gry 
symulacyjnej. Z pomocą nauczycieli 
wykonała 4 zadania w wyniku, których 
nauczyła się zakładać własną firmę, tj.
- przedstawiać drogi przez instytucje,
- wypełniać wymagane dokumenty,
- uzyskiwać dotacje unijne na zało-
żenie działalności gospodarczej,
- zdobywać preferencyjne pożyczki  
i kredyty,
- uzyskiwać szeroką wiedzę z zakre-
su strategii rozwoju regionalnego  
i lokalnego.

Wiedza w połączeniu z praktycz-
nymi aspektami, które uczniowie opa-
nowali w części e-lerningowej przy-
czyniła się do zwiększenia podstaw 
przedsiębiorczości wśród młodzieży, 
pogłębieniaświadomości ekonomicz-
nej, zwiększenia konkurencyjności  
i elastyczności młodych ludzi na rynku 
pracy oraz przygotowała ich do zało-
żenia własnej firmy.
Ostatnim zadaniem uczestników pro-
jektu była organizacja „DNIA PRZED-

Nagrodzeni w konkursach o UE wraz z organizatorami i opiekunami.
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W SP w Uboczu

Wielki Festyn Rodzinny
31 maja w Szkole Podstawowej w Uboczu od-

był się Wielki Festyn Rodzinny integrujący całą spo-
łeczność szkolną i lokalną. Pomimo niesprzyjającej 
pogody, zabawa była wyśmienita i każdy mógł zna-
leźć dla siebie ciekawe atrakcje. Dużą popularnością 
cieszyła się loteria fantowa z głównymi nagrodami 
- rowerem ufundowanym przez burmistrza Olgier-
da Poniźnika, aparatem cyfrowym ufundowanym 
przez państwa Matusewiczów oraz dwoma - MP3 
ufundowanymi przez radnych Edwarda Sidorenko 
i Edwarda Ciupę. Policja zaprezentowała tresurę 
psa oraz pokaz sprzętu policyjnego. Odbył się Tur-
niej o Puchar Sołtysa Wsi między Radą Rodziców, 
Radą Sołecką, Radą Pedagogiczną – zwycięży-
ła Rada Sołecka. Każdy chętny mógł wystylizować 
sobie włosy i pomalować twarz. Działał punkt me-
dyczny. Uczniowie prezentowali tańce oraz udziela-
nie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Po-
nadto każdy mógł posilić się różnymi smakołykami 
na stoiskach gastronomicznych. 

Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim rodzi-
com i uczniom za pomoc w zorganizowaniu impre-
zy, a szczególne podziękowania kierują w stronę  
sponsorów za finansowe wsparcie festynu.

„Tuwim – dzieciom”
10 czerwca odbył się szkolny konkurs recytator-

ski dla uczniów klas I – III. Celem konkursu była po-
pularyzacja twórczości Juliana Tuwima, rozwijanie 
zdolności recytatorskich, zachęcanie najmłodszych 
dzieci do występów przed publicznością, oraz pre-
zentacja ich umiejętności. I miejsce zajęła Patrycja 
Koman z klasy II, II miejsce Radosław Wierzbowski 
z klasy III, III miejsce – Julia Łopąg z klasy I. Ponad-
to wyróżniono Martynę Patron i Szymona Bagrija  
z klasy I oraz Aleksandrę Trojanowską z klasy II. Or-
ganizatorki: niżej podpisana i Edyta Wojno dziękują 
wychowawczyniom klas za przygotowanie uczniów 
do konkursu.

18 czerwca odbyło się spotkanie policjantów 
z uczniami na temat bezpiecznych wakacji.
Drodzy Funkcjonariusze Policji! 

Z okazji zbliżającego się Waszego święta – Dnia 
Policjanta - społeczność Szkoły Podstawowej w Ubo-
czu życzy wszystkim pracownikom Komisariatu Poli-
cji w Gryfowie Śląskim oraz Komendy Powiatowej we 
Lwówku Śląskim dużo zdrowia, sukcesów w życiu 
osobistym i zawodowym. Jednocześnie z całego ser-
ca dziękujemy za dotychczasową współpracę. Wiemy, 
że pracujecie dla nas, abyśmy żyli bezpiecznie.

Spotkanie z policją

W SP w Gryfowie

Ekslibris biblioteki imienia  
Kubusia Puchatka

Przed ogłoszeniem konkursu na eksli-
bris biblioteki została zorganizowana wystawa  
pt.: „Ekslibrisy wizytówką bibliotek". Ucznio-
wie poznali nie tylko historię znaków własno-
ściowych i techniki ich wykonania, lecz także 
mogli obejrzeć ekslibrisy innych bibliotek szkol-
nych oraz bibliotek publicznych. Spośród wie-
lu prac wykonanych techniką komputerową - 
na zajęciach koła informatycznego - pod kie-
runkiem Łukasza Mazura, jury wybrało 14 prac, 
które wyeksponowano na wystawie pt.: „Eksli-
brisy wizytówką naszej biblioteki".

Za najlepszy uznano znak własnościowy wyko-
nany przez ucznia klasy 4c Rafała Tatarczuka. Tym znakiem będą ozdabiane wszystkie książki z księgo-
zbioru podręcznego oraz nagrody i dyplomy przyznawane przez bibliotekę SP w Gryfowie Śląskim.

Elżbieta Kurec

13 maja we Lwówku Śląskim odbyły się Igrzy-
ska Lekkoatletyczne dla Dzieci i Młodzieży. Ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej w Gryfowie wzięli  
w nich czynny udział. Każdy z zawodników starto-
wał w wybranej przez siebie konkurencji lekkoatle-
tycznej. Uczniowie reprezentujący gryfowską pod-
stawówkę zajęli następujące miejsca:
Magdalena Kostrzewa - I miejsce w pchnięciu 
kulą (fot. poniżej), Bartosz Pasiak - II miejsce  
w pchnięciu kulą, Maksymilian Makuchowski -  
I miejsce w biegu na 1000 metrów, Mateusz Ra-
czek - II miejsce w biegu na 1000 metrów, Do-
minika Walaszczyk - III miejsce w skoku w dal.

Wymienieni uczniowie awansowali do zawo-
dów strefowych, które odbyły się 26 maja 2009r. 
w Zgorzelcu.  Niektórzy zawodnicy poprawili tam 
swoje życiowe rekordy. Najlepiej wypadł Bartosz 
Pasiak, który znalazł się w ścisłej ósemce.

Alicja CelejowskaKarolina Harmacińska

Po angielsku - perfekcyjnie
Wiosną w naszej szkole, uczniowie klas czwar-

tych, piątych i szóstych mieli okazję sprawdzić swo-
ją wiedzę w wielu konkursach języka angielskiego. 
Pierwszym z konkursów była Ogólnopolska Olimpia-
da Języka Angielskiego „Olimpu”. Nasi uczniowie 
zajęli w niej wysokie miejsca, a najlepsi z nich to: 
Jakub Rotkiewicz, klasa 5a - miejsce 21 na 2539 
uczestników z całej Polski, oraz Wioletta Roman-
kiewicz, klasa 6a - miejsce 17 na 2519 uczestni-
ków z całej Polski.

Kolejnym konkursem była Szkolna Olimpiada 
Języka Angielskiego dla klas czwartych, piątych i 
szóstych. W olimpiadzie klas czwartych udział wzię-

21 maja 2009 r. we Lwówku Śląskim odbył się 
trójbój lekkoatletyczny. Zawody rozgrywano w dwóch 
kategoriach: dziewcząt i chłopców klas III -IV. Druży-
na dziewcząt ze Szkoły Podstawowej w Gryfowie zaję-
ła III miejsce, a chłopców - V miejsce. Zawodnicy, któ-
rzy startowali musieli zaliczyć trzy konkurencje: skok w 
dal, rzut piłeczką palantową, bieg na 60 metrów.

I miejsce indywidualne zdobyła Wiktoria Moszu-
mańska.

ło szesnaścioro uczniów, a najlepszymi okazali się:
I miejsce – Dorota Sikorska, kl.4c
II miejsce – Karolina Olejarz, kl. 4b
III miejsce – Weronika Wysopal, kl.4b

Wśród rywalizujących siedemnastu uczniów 
klas piątych, zwycięzcami Olimpiady zostali:
I miejsce – Jakub Rotkiewicz, kl. 5a
II miejsce – Marcelina Zwierzańska, kl. 5d
III miejsce – Karolina Brażnikow, kl. 5c
Natomiast mistrzami języka angielskiego spośród 
czternastu uczniów klas szóstych okazali się:
I miejsce – Anna Miszkowska, kl. 6b
II miejsce – Kornel Wojtowicz, kl. 6a
III miejsce – Sławomir Haniszewski, kl. 6b  
i Wioletta Romankiewicz, kl. 6a

Poza konkursami typowo językowymi, miały 
miejsce również dwa konkursy związane z kulturą 
krajów anglojęzycznych. Dla klas czwartych i pią-
tych zorganizowany został konkurs wiedzy o Wiel-
kiej Brytanii pt. „Herbatka u królowej”. Wszyscy 
uczestnicy konkursu wykazali się olbrzymią wie-
dzą, jednakże zwycięzcy konkursu to:

I miejsce – Radosław Klusek, klasa 5c
II miejsce –  Oskar Korgul, klasa 4c
III miejsce – Weronika Adamska, klasa 5d,  
Jakub Rotkiewicz, klasa 5a, Przemek Lewan-
dowski, klasa 5c, Dawid Bogdziewicz, klasa 5d

Uczniowie klas szóstych rywalizowali w konkur-
sie wiedzy o krajach anglojęzycznych i rozwiązu-
jąc test mieli za zadanie wykazać się znajomością 
państw, w których językiem urzędowym jest język 
angielski. Po sprawdzeniu prac pisemnych, wyłoni-
liśmy zwycięzców konkursu:
I miejsce - Sławomir Haniszewski, kl. 6b
II miejsce - Kaja Matuszak, kl. 6b, Grzegorz Chy-
ra, kl. 6b, Wioletta Romakiewicz, kl. 6a, Agniesz-
ka Stolarska, kl.6a
III miejsce -  Jakub Rotkiewicz, kl. 5a

Zwycięzcy wszystkich konkursów otrzymali pa-
miątkowe dyplomy i nagrody. Jeszcze raz im gra-
tulujemy, a Was kochani czytelnicy zapraszamy do 
wzięcia udziału w kolejnych konkursach zaplano-
wanych na przyszły rok szkolny.

Marta Firek
Na sportowo
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W Przedszkolu

Gryfowskie Przedszkole Publiczne, pomimo 
niezbyt sprzyjającej czerwcowej aury nie zre-
zygnowało z festynu rodzinnego, który od kil-
ku lat jest naszą tradycją. Z pomocą rodziców, 
personelu i sponsorów udało się zorganizować 
to wielkie święto rodziny. Jak zwykle nie brako-
wało różnych atrakcji, jednak największą okaza-
ła się loteria fantowa, w której każdy miał szan-
sę wygrania jednej z czterech głównych nagród,  
a było warto skusić się na jeden los! Szczęśliwi 
posiadacze losów wygrali dwa rowery, komplet 
foteli oraz zestaw komputerowy. Gratulujemy.

Nie możemy pominąć występów dzieci z po-
szczególnych grup począwszy od Krasnolud-
ków ze żłobka, aż po najstarsze sze-
ściolatki. Dzieci zaprezentowały swoje 
umiejętności wokalno - taneczne, nie-
którzy rodzice nie kryli łez wzruszenia 
widząc swoje pociechy na scenie.

Całe popołudnie minęło bardzo 
szybko, bo jak wiemy „wszystko co 
dobre szybko się kończy” Cóż nie po-
zostało nam nic innego jak czekać do 
przyszłego roku na kolejny festyn!

T r a d y c y j n i e  
w czerwcu dzieci sze-
ścioletnie z Przed-
szkola Publiczne-
go w Gryfowie Ślą-
skim przy ulicy Młyń-
skiej uroczyście po-
żegnały przedszkole.  
W tym roku uro-
czystość przypadła 
na dzień 18 czerw-
ca. Cały program ar-
tystyczny odbył się  
w ogrodzie przed-
szkolnym, a tło do 
niego stanowiła so-
czysta, wiosenna zie-
leń drzew i śpiew pta-
ków. Uroczystość 
rozpoczęły dzieci 
pięcioletnie, żegna-
jąc starszych kole-
gów piosenką, wier-
szem i bukietem po-
lnych kwiatów. Część 
oficjalną absolwen-
ci przedszkola rozpo-
częli dumnymi kroka-
mi tańca narodowe-
go- poloneza. Następ-
nie przyszedł czas na 
popisy wokalne i re-
cytatorskie, a przy 
skocznych dźwiękach 
krakowiaka starszaki 
prezentowały się nie-
zwykle uroczo. Na za-
kończenie dzieci pożegnały wszystkich obecnych oraz przedszkole słowami piosenki „Tango poże-
gnalne”, budząc ogólne wzruszenie. Doceniając zaangażowanie i zdolności dzieci i wkład pracy ni-
żej podpisanych oraz Marzeny Rzeszut i Telimeny Szostak, wszyscy goście podziękowali gromkimi 
brawami. Zwieńczeniem uroczystości był wspólny poczęstunek i pamiątkowe zdjęcia.
  Dziękujemy rodzicom za nieocenioną pomoc i wsparcie, a dzieciom za wspaniały występ, życząc sa-
mych sukcesów w szkole, a wakacje niech będą dla Was radosne, bezpieczne i wypełnione słońcem. 

Festyn w Przedszkolu

Starszaki żegnają przedszkole

Monika Smykowska, Katarzyna Iwańska

Wioletta Frydrych

PODZIĘKOWANIE

Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy pomogli w przygotowaniu 
i przeprowadzeniu festynu: 
Radzie Rodziców, rodzicom  
i sponsorom.

Dyrekcja
 i personel przedszkola

Z okazji Dnia Matki koła biblioteczne przygotowa-
ły teatrzyk kukiełkowy „Kopciuszek”. Przedstawienie 
obejrzały zarówno mamy jak i członkinie Klubu Se-
niora. Dzieci wręczyły wykonane przez siebie upomin-
ki mamom i ugościły je poczęstunkiem, przy którym 
wszyscy spędzili miło ten uroczysty dzień. Filia zorga-
nizowała też konkurs plastyczny ,,Znamy polskich no-
blistów''. Brali w nim udział uczniowie szkół podsta-
wowych. Dzieci wykonały portrety wybranych przez 
siebie polskich laureatów Nagrody Nobla. Zadanie nie 
było zbyt trudne, gdyż postacie te przybliżyła im prze-
prowadzona wcześniej na ten temat lekcja biblioteczna. 
Zwycięzcami konkursu zostali: Alicja Juszkiewicz (SP 
Ubocze), Antonina Karnicka (SP Gryfów Śl.), Justyna  
Horodowicz (SP Rząsiny) i Sebastian Koman (SP 
Rząsiny). Gratulujemy.

Życzymy wszystkim uczniom,  
rodzicom i nauczycielom, by  

nadchodzące wakacje były spokojne  
i pełne niezapomnianych wrażeń.

 By w czasie wolnym od pracy i obowiązków 
towarzyszyły same słoneczne i piękne dni. 

Miłego wypoczynku  i uśmiechu na co dzień
oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

 Mali artyści w filii biblioteki w Uboczu

Alicja Celejowska

Joanna Czerwiec



19 lipca podczas IV Jarmarku Twórczości Ludowej – XI Izerskiej Gali  
w Mirsku, Powiatowy Zespół Doradców w Lwówku Śl. organizuje II Po-
wiatowy Kiermasz Ekologiczny. W trakcie imprezy będzie przeprowadzony 
konkurs „Rękodzieło ludowe jako dodatkowe źródło dochodu” i podsumo-
wanie konkursu dla klubów 4-H „Plakat Ekologiczny”. Następnie laureaci 
wezmą udział w konkursie wojewódzkim podczas XXI Kiermaszu Ekolo-
gicznego, który odbędzie się 19 września w Jeleniej Górze.
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 Nabór wniosków

 Agroturystyka i jej cechy

Teresa Polesiak

Agroturystyka jest jedną z form wypoczynku, odbywającą się na terenach 
wiejskich o charakterze rolniczym opartą o bazę noclegową i aktywność re-
kreacyjną związaną z gospodarstwem rolnym i jego otoczeniem( przyrodni-
czym, produkcyjnym i usługowym), przynoszącą dodatkowy dochód. Tere-
ny wiejskie to bogactwo i różnorodność krajobrazów, zapachów i smaków, 
mnogość kultur, historii, zwyczajów, także bogata oferta zielonych prze-
strzeni, miejscowości oraz zabytków. Nawet najwspanialsze zasoby przyrod-
nicze nie sprawią, że dana miejscowość czy region staną się często odwie-
dzanym miejscem przez turystów, jeśli nie będzie tam estetycznie zagospo-
darowanego terenu i zagród. Nieodzownym jest także dobre przygotowanie 
bazy noclegowej i żywieniowej, wzbogaconej wieloma atrakcjami, które wy-
magają od turystów aktywności związanej z przyrodą, życiem na wsi oraz  
z zajęciami na wolnym powietrzu. Dla mieszkańców wsi agroturystyka stwa-
rza zupełnie nowe możliwości użytkowania przestrzeni wiejskiej, zabudowań 
rolniczych, lokalnej infrastruktury, zaś uzyskane przez nich dodatkowe do-
chody przyczyniają się do wzrostu zasobności poszczególnych gospodarstw 

Kiermasz ekologiczny

Na sierpień zaplanowano nabór wniosków w ramach schematu 1.1D1 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2007-2013, w ramach którego realizowane będą projekty wpisują-
ce się w Program Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego. 
Wnioski będą mogły składać przedsiębiorstwa spełniające kryteria MŚP  
z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospo-
darczą do 2 lat. Wysokość pomocy, którą można otrzymać, wynosi od  
100 tys. do 8 mln zł wydatków kwalifikowanych.

oraz wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich. Mimo istniejących barier 
w rozwoju agroturystyki, stanowi ona jednak poważne źródło dochodu dla 
rolników świadczących usługi agroturystyczne.

KOMUNIKAT
w sprawie wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności na gruntach

rolnych deklarowanych do płatności bezpośrednich

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że 
do gruntów rolnych, na których wystąpiły nadzwyczajne okoliczno-
ści (np. gradobicie, nadmierne opady atmosferyczne, osuwiska zie-
mi, powodzie), które spowodowały zniszczenie upraw rolnych, przy-
sługują płatności bezpośrednie.

W przypadku, gdy na zadeklarowanych, we wniosku o przyzna-
nie płatności, działkach rolnych powstały szkody w uprawach, rol-
nik powinien, w terminie 10 dni od daty ustania tych okoliczności 
dostarczyć, do kierownika biura powiatowego, dowody potwierdza-
jące wystąpienie okoliczności nadzwyczajnych.

Dowodem potwierdzającym wystąpienie gradobicia, nadmier-
nych opadów atmosferycznych, osuwisk ziemi i powodzi jest proto-
kół oszacowania szkód sporządzony przez komisję powołaną przez 
wojewodę właściwego ze względu na miejsce powstania szkody.

29 maja z okazji Dnia Dziecka  
w Świetlicy Wiejskiej w Wieży, jak co 
roku odbyła się zabawa, na którą za-
proszone zostały dzieci ze Świetlicy 
Środowiskowej w Gryfowie Śląskim 
oraz babcie z wnuczkami. Organiza-
torki imprezy niżej podpisana oraz 
Magda Kotarba i Marta Wilas zapew-
niły im wiele atrakcji, słodki poczę-
stunek oraz pokaz ratownictwa me-
dycznego w wykonaniu ratowników  
z Gryfowa Śląskiego. Podczas spo-
tkania Małgosia i Dalia z Wieży przed-
stawiły krótki popis tańca, za któ-
ry otrzymały rzęsiste brawa od swo-

ich rówieśników. To było bardzo miłe 
popołudnie. Myślę, że wspólnie or-
ganizowane spotkania i zabawy do-
starczają dzieciom wiele radości,  
a zarazem są dobrą okazją na lepsze 
poznanie siebie. 

Podziękowanie
Bardzo serdecznie dziękujemy panu 

Arturowi Hryniewiczowi za wsparcie 
finansowe, które umożliwiło zorganizo-
wanie Dnia Dziecka w świetlicy w Wie-
ży oraz panu Robertowi Skrzypkowi za 
zorganizowanie pokazu ratownictwa.

Dzień Dziecka w Wieży

Agata Pender

Organizatorki
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6 czerwca w Młyńsku odbyła się 
uroczystość Święta Rodziny. Rozpo-
częto ją Mszą Świętą w intencji ro-
dzin, w kościele pod wezwaniem św. 
Józefa Robotnika w Młyńsku. Ksiądz 
kanonik Szymon Bajak objął modli-
twą wszystkie rodziny. Data święta 
zbiegła się z datą 33-lecia kapłaństwa 
ks. Szymona. Były kwiaty i życzenia. 
Po zakończeniu mszy ksiądz prze-
prowadził mały quiz na temat zna-
jomości tytułów piosenek o matce. 
Nagrodą był obrazek Świętej Rodzi-
ny. Swoją obecnością zaszczycił uro-
czystość burmistrz Olgierd Poniźnik, 
przewodniczący Rady Miejskiej Ro-
bert Skrzypek oraz wielu innych za-
proszonych gości. Ze względu na nie-
zbyt słoneczną aurę część artystycz-
na odbyła się w świetlicy wiejskiej. Po 
powitaniu rodzin i gości przez niżej 
podpisaną odbyły się występy dzie-
ci z Młyńska. Jako pierwsi wystąpi-
li najmłodsi w „Scence o rodzinie”.  
W przedstawieniu udział wzięli: Kac-
per Łukasik, Kacper Nester, Konrad 
Wilas, Zuzanna Sieradzka, Klau-
dia Bocheńska, Julia Jodłowska, 
Kacper Wilas, Andrzej Jodłowski. 
Spontaniczność dzieci została nagro-
dzona dużymi brawami. Następnie 
wystąpiła grupa młodzieżowa, która 
również wykazała się kunsztem aktor-
skim wystawiając trawestację sztu-
ki „Romeo i Julia”, której akcja odby-
wała się w czasach współczesnych. 
Takie humorystyczne przedstawienie 
sztuki bardzo spodobało się widzom.  
W rolę Julki wcieliła się Magda Pfaj-
fer, zaś Romka – Kamil Martyna,  
w rolę Benvolio – Mateusz Węcławo-
wicz, w rolę Marty – Monika Skra-
kowska. Do łez rozbawiła miejsco-
wa grupa kabaretowa, „Doda i jej ze-
spół” w składzie: Monika Skrakow-
ska, Judyta Lań, Magdalena Oku-
lowska, Magdalena Pfajfer, Alek-
sandra Zawistowska, Irmina Gałąz-
ka, Katarzyna Gałązka oraz solistka 
grupy Katarzyna Jodłowska. Doda 
zaśpiewała też dwie piosenki o Młyń-
sku, do których teksty napisała człon-
kini zespołu Katarzyna Gałązka. Głos 
i wygląd naszej artystki do złudzenia 
przypominający Dodę wzbudził duże 
zainteresowanie, konieczne były bisy. 
Następnie odbyły się konkursy i po-
tyczki rodzinne, którym licznie kibico-
wali uczestnicy imprezy. Po zaciętej 
rywalizacji zwycięski tytuł otrzymała  
rodzina Gałązków. Za udział w kon-
kursie rodziny uczestniczące zosta-
ły obdarowane różnymi nagrodami. 
Była też nutka folkloru przedstawiona 
przez zespół ludowy Sołtysowe Gry-
finki z Proszówki. Zawsze mile ich 
gościmy i jak nam powiedzieli z przy-
jemnością do nas wracają. Zespoło-

Święto Rodziny

W Wieży kolejna wielka in-
westycja. Od paru dni Sudeckie 
Przedsiębiorstwo Robót Drogo-
wo-Mostowych realizuje budowę 
drogi. Jest to odcinek o długości 
1 km i ogromnie ułatwi on wie-
lu mieszkańcom sołectwa dojazd 
do swych posesji. Zostały już wy-

Inwestycje 
w Wieży

wi podziękowano za 
występ dużym tortem  
z napisem Święto Ro-
dziny – Młyńsko. Atrak-
cją imprezy była loteria 
fantowa. Można było 
wylosować atrakcyjne 
fanty. Uzyskane pienią-
dze będą przeznaczo-
ne na potrzeby dzieci  
i młodzieży ze świetlicy 
w Młyńsku. Na zakoń-
czenie rodzinnie ba-
wiono się na zabawie 
do białego rana. 

Dziękuję serdecznie 
zaproszonym gościom 
i mieszkańcom Młyń-
ska za przybycie 
i uczestniczenie w świę-
cie, Radzie Sołeckiej  
i paniom z Koła Gospo-
dyń Wiejskich za przy-
gotowanie poczęstunku, pani Mar-
cie Wilas za przygotowanie występu 
naszych wspaniałych dzieci i zdolnej 
miejscowej młodzieży, panu Mariu-
szowi Swastkowi za poprowadzenie 
imprezy oraz wszystkim tym, którzy 
bezinteresownie pomogli w organiza-
cji Święta Rodziny 2009 w Młyńsku.

Maria Sosnowska
Sołtys Młyńska

konane niektóre z prac (m.in. wy-
korytowanie i utwardzenie). W na-
stępnej kolejności zostaną poło-
żone dwie nawierzchnie - podkład 
asfaltowy oraz właściwy asfalt. Bu-
dowany odcinek jest drogą gmin-
ną, która połączy się z powiatową, 
przebiegającą przez Wieżę w kie-
runku Leśnej. Prace zostaną ukoń-
czone za około 2-3 tygodnie (zale-
ży to głównie od pogody). Zadanie 
finansowane jest ze środków Urzę-
du Miasta i Gminy Gryfów Śląski. 
Mieszkańcy są wdzięczni, za to, że 
w końcu doczekali się tej potrzeb-
nej już od długiego czasu inwesty-
cji. Przede wszystkim mowa tutaj 
o matce, która opiekuje się swo-
im niepełnosprawnym 17- letnim 
dzieckiem jeżdżącym na wózku. 
Mówią, że to sukces, że władza pa-
trzy na wszystkie sołectwa w spra-
wiedliwy sposób. Jako sołtys gmi-
ny pragnę też zaznaczyć, że budo-

wa tej drogi była jednym z argu-
mentów, którym posługiwałam się 
w czasie kampanii wyborczej i cie-
szę się z jej realizacji. Nie jest to 
także pierwsza z inwestycji, jakie 
udało się wykonać na terenie Wie-
ży. Udało się odnowić wały prze-
ciwpowodziowe koło posesji pań-
stwa Tyszkowców oraz wykoryto-
wać rów w okolicy kamieniołomu, 
dzięki któremu woda nie zalewa już 
drogi powiatowej. Trzeba również 
wspomnieć o przycince drzew na 
terenie sołectwa. W planach na-
tomiast znajduje się rekultywacja 
dawnego wysypiska śmieci. 

W związku z tym w imieniu wła-
snym i mieszkańców Wieży skła-
dam ogromne podziękowania bur-
mistrzowi Olgierdowi Poniźniko-
wi, mając nadzieję, że jeszcze wiele 
uda się zrobić.

13 czerwca Zespół Folk-
lorystyczny Gryfowianie dał 
koncert w zaprzyjaźnionym 
czeskim mieście – Raspena-
vie. Występ odbył się w cza-
sie pikniku i warsztatów ar-
tystycznych w ośrodku dla 
dzieci niepełnosprawnych.

Zespół został gorąco przy-
jęty, impreza była przednia  
i wszyscy świetnie się bawili.

Gryfowianie w Raspenavie

Zespół Gryfowianie  
składa podziękowanie  

firmie Paulinka  
za wsparcie finansowe.

Zygmunt Bodak

Sołtys Wieży
Alicja Hryniewicz
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Spacer brzegiem Jeziora Złotnickiego nie należy 
do zbyt przyjemnych. Wprawdzie możemy podziwiać 
piękny krajobraz, lecz to co spotykamy nad brzegiem 
wprawia nas w osłupienie. Setki porzuconych bute-
lek po napojach, puszki po sokach, opakowania pla-
stikowe po lodach, torebki foliowe i tak można by wy-
mieniać w nieskończoność. Stawiamy sobie często 
pytanie: kto jest sprawcą tych zanieczyszczeń? Każ-
dy z nas mówi: to nie ja!!! Niestety proszę państwa, 
na pewno nie są to kosmici z innej planety. To my 
sami(...) PZW raz, a niekiedy dwa razy w roku organi-
zuje sprzątanie brzegów Jeziora Złotnickiego.

Sprzątanie takie odbyło się 30 maja. W tym dniu 
o godzinie 8:00 nad brzegiem Jeziora Złotnickiego na 
odcinku tzw. „Śmieci” zebrało się 16 członków PZW. 
Zaopatrzeni w rękawice i worki foliowe dostarczo-
ne przez Urząd Miasta i Gminy przystąpili do pracy.  
W ruch poszły grabie, miotły i inny sprzęt przywie-
ziony przez uczestników. Zebrano 31 worków butelek 
i opakowań szklanych. Zgrabiono sterty śmieci (...) 
Uporządkowano odcinek około 500 m. najbardziej 
zanieczyszczonego brzegu. W tym miejscu należy 
przesłać słowa podziękowania dla tych, którzy bra-
li udział w sprzątaniu naszego jeziora. Apelujemy do 
innych organizacji, by też włączyły się w akcję sprzą-
tania naszego jeziora oraz do wszystkich mieszkań-
ców naszego miasta o niewyrzucanie śmieci w miej-
scach publicznych. Jesteśmy nad wodą, pozostaw-
my po sobie porządek. Dziękujemy!

Zarząd koła PZW tradycyjnie od wielu lat jest 
organizatorem zawodów wędkarskich spławiko-
wych dla dzieci z okazji ich święta „Dnia Dziecka”.
W tym roku zawody takie zorganizowano  
7 czerwca. W tym dniu nad brzegiem Jeziora Złot-
nickiego o godzinie 8:00 zebrało się 35 dzieci w wie-
ku 6-14 lat wraz z rodzicami. Po wstępnym powita-
niu przez Prezesa Koła kol. Krzysztofa Guzego, roz-
poczęto zawody. Największą trudnością dla mło-
dych wędkarzy było wyrzucenie przynęty. Rodzice 
i sędziowie pomagali im w trudnych chwilach. Za-
wody trwały 2 godziny. Po komisyjnym zważeniu  
i przeliczeniu ryb wyłoniono zwycięzców:
Grupa wiekowa 6-10 lat:
I miejsce – Grzegorz Czepiel – złowił 1,40 kg ryb, 
II miejsce –  Dawid Zmaczyński – 0,56 kg, 
III miejsce – Tomasz Krukowski – 0,56 kg.
Grupa wiekowa 11-14 lat
I miejsce – Kacper Kowalczyk – 1,62 kg, 
II miejsce – Marcin Gawliński – 0,50 kg, 
III miejsce – Grzegorz Chyra – 0,48 kg. 

Wszyscy zawodnicy biorący udział w zawo-
dach otrzymali skromne upominki. Następnie 
odbył się wspólny poczęstunek. Zawody prze-
biegły w przyjemnej rodzinnej atmosferze. Było 
dużo śmiechu, a wszyscy byli zadowoleni. Za-
rząd koła PZW pragnie podziękować gryfowskim 
sponsorom. Dzięki ich pomocy zawody mogły 
się odbyć.
Szczególnie dziękujemy:
Państwu: Kondkom – sklep warzywny, Horbaczom 
– piekarnia, Matusewiczom – zakład produkcyjny,
Baszakom – firma budowlana oraz firmie Gradix 
Gryfów Śl.

Zawody dla dzieci odbyły się 12 czerwca o godz 
17:00 przy scenie głównej na oczku wodnym przy-
gotowanym przez wędkarzy. W zawodach uczest-
niczyło 20 dzieci w wieku od 7-14 lat.
W grupie wiekowej 7-10 lat zwyciężyli:
I miejsce – Klaudia Bittner, II miejsce – Monika 
Rusek, III miejsce – Kacper Buda
W grupie wiekowej 11-14 lat zwyciężyli:
I miejsce – Łukasz Jeziorak, II miejsce – Michał 
Kostrzewa, III miejsce – Michał Jeziorak

Zawodnicy startujący w zawodach mieli do 
złowienia na haczyk pływające rybki wykonane 
ze styropianu. Ciekawostką zawodów była duża 
liczba zawodniczek biorących udział w zawodach 
i zajęcie przez nie czołowych miejsc. Po zakoń-
czeniu zawodów wręczono startującym skrom-
ne upominki.

Zawody wędkarskie spławikowe o Puchar 
Burmistrza GiM Gryfów Śl. odbyły się 13 czerw-
ca na Jeziorze Złotnickim. W tym dniu o godzi-
nie 5.00 nad Jeziorem Złotnickim zebrało się 20 
wędkarzy, by walczyć o nagrody i puchar. Zawo-
dy trwały trzy godziny i wyłoniono zwycięzców:
I miejsce – Arkadiusz Andruszkiewicz – 2,22 kg
II miejsce – Zbigniew Andruszkiewicz – 1,90 kg
III miejsce – Michał Suchowiejko – 1,70 kg

Zawodnicy, którzy zajęli dwa pierwsze miej-
sca reprezentowali Koło PZW Gryfów Śl. w za-
wodach wędkarskich o mistrzostwo „Związ-

14 czerwca na Jeziorze Złotnickim odbyły 
się zawody wędkarskie spławikowe drużynowe 
o „Mistrzostwo Gmin Kwisa”. W zawodach bra-
ły udział drużyny dwuosobowe z następujących 
miejscowości: Świeradów, Osiecznica, Mirsk, 
Gryfów Śl., Leśna, Lubań, Olszyna. Zawody roz-
poczęły się o godzinie 5.00 i trwały praktycznie 
do godziny 14.00! W wyniku sportowej walki 
wędkarzy uzyskano następujące wyniki:
I miejsce – Koło PZW Gryfów Śląski
II miejsce – Koło PZW Mirsk
III miejsce – Koło PZW Olszyna
III miejsce – Koło PZW Lubań „Wiarus”

Uroczyste wręczenie pucharów przez se-
kretarza UGiM odbyło się na scenie głównej. 
Pozwolicie państwo, że przekażę uwagi za-
wodników po zakończeniu zawodów i rozda-
niu pucharów. Wielkie było zdziwienie, że  
w tym roku organizator nie ufundował żadnych 
nagród rzeczowych. Zawodnicy uczestniczący 
w tych zawodach muszą z własnej kieszeni za-
kupywać zanętę, a jest to wydatek dość duży, 
około 200 zł. Tracą też cenny czas. Pod rozwagę 
organizatorów stawiam problem nagród w roku 
następnym. Może to spowodować brak chęt-
nych do udziału i zawody się nie odbędą.

Kącik wędkarski
Sprzątamy nasze jezioro

Wędkarze – dzieciom

Zawody wędkarskie 
z okazji „Kwisonaliów”

Zawody wędkarskie 
o „Złoty Haczyk”

Zawody o mistrzostwo
 „Związku Gmin Kwisa”

ku Gmin Kwisa”. Zawodnicy, którzy zwyciężyli 
otrzymali z rąk burmistrza „puchary”. Nie było 
nagród rzeczowych.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Sum
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30 maja w zawodach strażackich w Uboczu wystąpił również zespół z Proszówki. Dziecięca dru-
żyna w składzie: Pamela Trubisz (8 lat) - najmłodsza zawodniczka, Maciej Burkot (14lat), Natalia 
Burkot (12lat), Łukasz Mieczkowski (15lat), Paulina Mieczkowska (12lat), Marcin Niebieszczań-
ski (15lat), Paweł Wołoszyn (15lat) i Agnieszka Różyk (9 lat), wystartowała po raz pierwszy i od 
razu zajęła I miejsce. Mimo niekorzystnej pogody poszło znakomicie. Widać było wzorowe przygo-
towanie komendanta druha Leszka Wróbleweskiego i prezesa druha Jana Augusta.Ćwicząc wiele 
dni, dzieci dobrze się bawiły i mile spędzały czas, ale również ciężko pracowały i uczyły się, czego 
efekty było widać na zawodach. Do domu przywieźli puchar, nagrodę od burmistrza i niezapomnia-
ne wspomnienia. W imieniu całej drużyny pragnę podziękować komendantowi i prezesa za solid-
ne przygotowanie. 

Wiadomości 
strażackie

30 maja 2009 roku na boisku sportowym Lu-
dowych Zespołów Sportowych w Uboczu, odby-
ły się Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochot-
niczych Straży Pożarnych. Zawody polegały na po-
konaniu przez startujące drużyny toru przeszkód  
i wykonaniu ćwiczenia bojowego. Udział w nich wzięło:
∙ 7 drużyn męskich ze wszystkich OSP w gminie 
tj. z Gryfowa Śląskiego, Krzewia Wielkiego, Młyń-
ska, Proszówki, Rząsin, Ubocza i Wolbromowa, 
∙ 2 Kobiece Drużyny Pożarnicze z Młyńska i Wol-
bromowa, 
∙ 2 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z Rząsin 
i Wolbromowa, 
∙ 1 Dziewczęca Drużyna Pożarnicza z Rząsin, 
∙ 1 Dziecięca Drużyna Pożarnicza z Proszówki,  
w której najmłodsza uczestniczka Pamela Trubisz 
liczyła 8 lat. 

Gościnnie wystąpiła również drużyna z Ochot-
niczej Straży Pożarnej z Raspenavy w Czechach, 
z którą nasi strażacy utrzymują stałe kontakty.                                                                        
Podczas zawodów obecni również byli: komen-
dant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej -  
w Lwówku Śląskim Arkadiusz Motylski, prezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP 
RP Henryk Leśków, Burmistrz Gminy i Miasta   
Olgierd Poniźnik, Sekretarz Gminy i Miasta  
Jerzy Andrzejczak, kierownik Biura Powiatowego 
Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa w Ubo-
czu Piotr Stypułkowski, radni z Ubocza Edward 
Ciupa i Edward Sidorenko, sołtys Ubocza Robert 
Mizgier. Sędziowali funkcjonariusze pożarnictwa  
z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Lwówku Śląskim pod przewodnictwem  
Ryszarda Kaszuby – zastępcy komendanta po-
wiatowego PSP w Lwówku Śląskim. Podczas za-
wodów długoletnim i wyróżniającym się straża-
kom wręczono medale. M.in. jednym z najwyż-
szych odznaczeń pożarniczych, medalem honoro-
wym im. Bolesława Chomicza udekorowano Alek-
sandra Rzeszuta – długoletniego i zasłużonego 
kierowcę w OSP Gryfów Śląski. W wyniku ostrej 
rywalizacji drużyny zajęły następujące miejsca:  
w grupie męskiej I miejsce zajęli strażacy z Wol-
bromowa, drudzy byli strażacy z Gryfowa Ślą- Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwo-

wej  Straży Pożarnej przekazał gryfowskim strażakom 
samochód drabinę na podwoziu samochodu „IFA”  
o wysięgu 30 m. Samochód pochodzi z  Komendy 
Powiatowej Państwowej  Straży Pożarnej w Głogo-
wie i jest w bardzo dobrym stanie technicznym; liczy 
19 lat i ma tylko ponad 12 tysięcy km przebiegu. Au-
todrabina pozytywnie przeszła  przeglądy techniczne,  
a 5 kierowców z OSP Gryfów Śląski odbyło prze-
szkolenie w zakresie obsługi tej drabiny.   

skiego, a trzecie miejsce zajęli strażacy z Rząsin.  
W grupie Kobiecych Drużyn Pożarniczych pierw-
sze miejsce zajęły panie z Wolbromowa, a dru-
ga była drużyna z Młyńska. W grupie Młodzieżo-
wych Drużyn Pożarniczych I miejsce zajęli chłopcy  
z Wolbromowa, a drudzy byli strażacy z Rząsin. Po 
zakończeniu zwycięzcom i startującym drużynom 
Burmistrz naszej gminy wręczył puchary, dyplomy  
i nagrody. Organizatorzy – Zarząd Oddziału Miej-
sko-Gminny Związku OSP RP w Gryfowie Śl. ser-
decznie dziękują:  
∙ strażakom z Ubocza i członkom ich rodzin za 
przygotowanie boiska do zawodów oraz ugotowa-

nie z własnych produktów bardzo smacznej gro-
chówki i jej wydanie 
∙ Stanisławowi Sawczakowi – właścicielowi  
Przedsiębiorstwa Handlowego „SAWCZAK” w Gry-
fowie Śląskim za sponsorowanie zawodów,
∙ Markowi Ochendowskiemu z Posterunku Ener-
getycznego w Gryfowie Śląskim za zapewnienie  
energii elektrycznej na boisku,
∙ Zarządowi LZS w Uboczu za udostępnienie bo-
iska sportowego na zawody.

Łużycki Oddział Straży Granicznej w Lubaniu 
na wniosek Burmistrza naszej Gminy przekazał 
nieodpłatnie dwa sprawne samochody: osobo-
wo-terenowy Mercedes 290 GD r. produkcji 1994  
i osobowy Lublin II 3314, rok. produkcji 1997. Sa-
mochody te przeznaczone są na potrzeby straży 
pożarnych w naszej gminie .

Burmistrz wręcza puchar najmłodszej drużynie zawodów.

Dowódcy drużyn męskich po wręczeniu pucharów i dyplomów przez burmistrza.

***

***

Strażacy dziękują panu Arturowi Hryniewi-
czowi z Wieży za coroczne wykaszanie trawy przy 
hydrantach przeciwpożarowych we wsi Wieża.

Stanisław Jóźwiak

***

Maciej Burkot

fot. Jerzy Andrzejczak

fot. Jerzy Andrzejczak
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12 czerwca odbył się finał Wio-
sennej Awantury 2009. Tegoroczna 
edycja zakończyła się happenin-
giem na gryfowskim rynku, który 
odbywał się od godziny 12.00 do 
17.00. Finał rozpoczęło otwarcie 
wystawy Fotograficzny Elementarz 
(do obejrzenia w internecie na 
stronie www.fotoelementarz.pl). 
Na ekspozycję składały się 32 fo-
tografie obrazujące litery polskiego 
alfabetu. Zdjęcia wykonali uczest-
nicy warsztatów, które odbywały 
się na początku maja. Wydarzeniu 
przyglądała się Dorota Bordaj - 
wysłanniczka warszawskiego To-
warzystwa Inicjatyw Twórczych 
„ę”, które dotowało tegoroczną 
Wiosenną Awanturę. Poziom pre-
zentowanych prac został przez nią 
bardzo wysoko oceniony, tym bar-
dziej, że zdjęcia zostały wykonane 
przez amatorów. 

Około godziny 15.00 rozpoczęła 
się główna atrakcja popołudnia. Na 
placu rynkowym zaprezentowała 
się grupa tancerzy break-dance  
z Berlina, Piechowic i Gryfowa, do 
tego wystąpił 8-krotny mistrz świa-

ta we flatlandzie 
(ewolucje wykony-
wane w miejscu) 
na deskorolce. Ze 
szczególnymi owa-
cjami spotkały się 
występy reprezen-
tantów Berlina. Wy-
konywane przez nich 
akrobacje zapierały 
dech w piersiach. 
Filmik prezentujący 
te wyczyny znajduje 
się na stronie inter-
netowej www.awan-
tura.org.

O 16.00 pod „ar-
kadami”odbył się wer-
nisaż drugiej wystawy. 
Zdjęcia, które znalazły 
się na niej zostały wy-
konane tego samego dnia. Prezentowa-
ły one mieszkańców Gryfowa. Każda ze 
sfotografowanych osób mogła napisać 
kilka słów na temat miasta, następnie 
fotograf wykonywał zdjęcie, z zapisaną 
kartką w dłoniach. Mieszkańcy z zainte-
resowaniem oglądali prace i wczytywali 
się w umieszczone na nich teksty.

Wiosenna Awantura 2009 zakończona

Pomimo padającego co chwilę 
deszczu szacujemy, że finałowe 
wydarzenia w przeciągu 5 godzin 
obejrzało ponad 600 osób. Prace 
i występy oglądali zarówno miesz-
kańcy, jak i turyści odwiedzający 
Kwisonalia 2009. Grantodawca 
projektu wyraził bardzo pochleb-

Aby zadać kłam poglądowi, że bez picia alkoho-
lu nie ma mowy o dobrej imprezie, Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim 
zorganizował dyskotekę dla młodzieży pod hasłem 
„Bawię się – nie piję”. 

Gryfowska młodzież od dawna sygnalizowała mi 
potrzebę organizacji takiej imprezy – mówi kierow-
nik M-GOPS Krystyna Pietruszewska - Ze wzglę-
du na naszą działalność profilaktyczną jesteśmy 
otwarci na różne propozycje, również dyskoteki, 
oczywiście pod jednym warunkiem, że będą to za-
bawy bezalkoholowe, promujące trzeźwość. 

Wyczekiwana dyskoteka odbyła się 4 czerwca. 
Poprowadził ją zaprzyjaźniony DJ, dziennikarz Mu-
zycznego Radia Maciej Wowk. Młodzież przybyła 
licznie i wspaniale się bawiła pod czujnym okiem 
pracowników M-GOPS oraz nauczycieli gryfow-
skiego ZSOiZ. Uczniowie bawiący się na dyskote-
ce pragną za pośrednictwem Kuriera Gryfowskie-
go złożyć serdeczne podziękowania kierowniczce 
M-GOPS za wspaniały prezent na Dzień Dziecka.

Bawię się - nie piję

ną opinię o realizacji zadania. Pod 
względem merytorycznym, graficz-
nym i budżetowym realizacja była 
na wysokim poziomie. Czwarta 
edycja Wiosennej Awantury odbę-
dzie się w maju 2010.

W dwóch ostatnich numerach „Kuriera Gryfowskiego” zapoznawaliśmy 
czytelników z zagadnieniem znaczenia historii, szczególnie tej najnowszej, 
dla tegorocznych absolwentów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawo-
dowych im Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim. Dopełnieniem tej problema-
tyki były podjęte przeze mnie (w sposób ograniczony i wybiórczy) działania 
lekcyjne realizowane wobec młodszych uczniów, tak z ZSOiZ, jak również 
niektórych klas gryfowskiego gimnazjum. Mianowicie zadałem im kilka py-
tań, m.in. o wskazanie przyczyn wyraźnej niechęci młodych ludzi do pozna-
wania przeszłości, czy też wyjaśnienie terminu – „historia potoczna”.

Zaproponowałem również uszeregowanie źródeł wiedzy historycznej, 
z uzasadnieniem jego wyboru: podręcznik szkolny, literatura piękna, mu-
zea, wycieczki historyczne, przekaz nauczyciela, tradycje rodzinne, media 

Mariusz Dragan

i inne. Potraktowałem rozmowy ze 
swoimi uczniami, jako inspirację do 

podjęcia poważniejszego przedsięwzięcia badawczego, jakim będzie spo-
rządzenie ankiet określających stan świadomości historycznej mieszkań-
ców naszej gminy. Będą one oczywiście dostosowane do różnych gene-
racji respondentów. Realizacja projektu przewidziana jest po wakacjach 
i będzie ona częścią cyklu przedsięwzięć zaproponowanych przez naszą re-
dakcję w ramach problematyki dotyczącej 20-lecia polskiej transformacji.

A wracając na koniec do wypowiedzi uzyskanych przez uczniów, można 
postawić, oczywiście na razie bardzo roboczą tezę, że przeszłość nie sta-
nowi dla kilkunastolatków atrakcyjnego waloru poznawczego, ani tym bar-
dziej nie dopatrują się w niej istotnego narzędzia wyjaśniania skompliko-
wanych mechanizmów współczesności. Jest to niestety gorzka konstata-
cja, szczególnie w ustach nauczyciela historii.

Sens poznawania przeszłości
P.

Mieczysław Gnach
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Wielkie mrowie bardzo ciekawych imprez 
kulturalno – rozrywkowych czeka nas pod-
czas tegorocznego lata. Okazuje się, że nie 
trzeba być mieszkańcem metropolii, aby cie-
kawie spędzić czas i bynajmniej nie mamy tu na myśli tylko Agatowego Lata czy Przeglądu Filmów Komediowych w Lubomierzu. Z pewnością 
każdy znajdzie coś dla siebie. Jest tu więc propozycja zarówno dla fanów kabaretów, teatrów ulicznych jak i indiańskich łodzi canoe czy miło-
śników twórczości Stanisława Moniuszki. Aby ułatwić naszym czytelnikom poruszanie się w tym gąszczu, przygotowaliśmy niezbędnik, swo-
istą ściągę z tego, czego przegapić nie wolno. Trochę szkoda, że Kurier trafi do rąk gryfowian w drugiej połowie lipca, bo kilka ciekawych po-
zycji musimy z tego powodu pominąć, jednak na pewno coś jeszcze okaże się warte Państwa uwagi.

Wakacyjny niezbędnik
kulturalno-rozrywkowy

24-25 lipca – Weekend z Adrenaliną w Szklar-
skiej Porębie – W programie mistrzowskie skoki na 
bungy i chodzenie po rozżarzonych węglach. W tle 
muzyka rockowa.

24-26 lipca – Dni Lubawki – Każdy dzień  
w innym charakterze. Będzie więc: rockowo, kaba-
retowo, teatralnie i ludowo. W programie występ ze-
społu „Łzy”.

25-26 lipca – Dni Miasta i Gminy Wleń – 
Pierwszy dzień o wyraźnie czeskim charakterze-bę-
dzie bowiem czeska fotografia, rękodzieło i muzyka. 
Drugi dzień pod znakiem gołębi: oprócz turnieju lo-
tów, wybory Miss Foto Gołębiarka.

25-26 lipca – Święto Papieru w Dusznikach 
Zdroju – Propozycja dla chętnych na małą przejażdżkę.  
W programie zwiedzanie Muzeum Papiernictwa, warsz-
taty, podczas których będzie można własnoręcznie czer-
pać papier, drukować przy pomocy XIX –wiecznej dru-
karki, konkursy zręcznościowe dla najmłodszych.

25-26 lipca – Jarmark Wiejski Izerski w Prze-
cznicy – Prezentowane będą: lokalne rzemiosło, 
lokalne inicjatywy artystyczne i muzyczne. Swoje 
ekspozycje pokażą poszczególne ośrodki tworzą-
ce Ekomuzeum – odbędą się m.in. warsztaty pie-
czenia chleba, robienia filcu, naturalnego budow-
nictwa, hipoterapii, ceramiki, zdobienia szkła.

3-8 sierpnia – Europejskie Spotkania Mło-
dych Muzyków w Świeradowie Zdroju – Koncerty 
kameralne codziennie o godz. 16 i 19. W finale zagra 
ponad 100 młodych entuzjastów muzyki klasycznej

6-15 sierpnia – Festiwal Blues nad Bobrem 
w Bolesławcu – Podczas wielkiego finału 14 sierp-
nia zagrają Bartek Gruszecki Band, Free Blues 
Band, Nocna Zmiana Bluesa, Obstawa Prezyden-
ta, Dżem i JJBand.

7-9 sierpnia – Festiwal Teatrów Ulicznych  
w Jeleniej Górze – Wystąpią teatry z Polski (Teatr 
Akt, Wagabunda), Rosji (Wędrujące Lalki Pana 
Pejo), Ukrainy (Karnaval, Voskresinnia), Francji 
(Compagnie du Mirador), Hiszpanii (Los Gingers)  
i Włoch (Oplas Teatro).

13-16 sierpnia – XIII Ogólnopolski Festiwal Fil-
mów Komediowych w Lubomierzu – W programie 
ponad 100 projekcji filmowych, dwa filmowe konkur-
sy. Na estradzie: 15 sierpnia Swojska Noc Kabareto-
wa, 16 sierpnia koncert Orkiestry Filharmonii Dol-
nośląskiej i śpiewający aktorzy.

24-26 lipca – Castle Party w Bolkowie – To już 16 
edycja tej imprezy uważanej za największy festiwal mu-
zyki dark independent w Europie Środkowo-Wschodniej. 
Prawdziwy muzyczny tygiel: alternatywa, elektro, hard 
rock, heavy metal, rock gotycki. Jako mega gwiazda 
Front 242. Karnet na trzy dni kosztuje 185 zł. 

14-15 sierpnia – NOCNIKI – Nocna Ogólno-
polska Cokolwiek Nowa Impreza Kabaretowa na 
stoku Kolorowa w Karpaczu. W programie: ka-
barety w Karpaczu: Limo, Formacja, Chatalet, 
Słuchajcie, Smile. Koncerty od godz. 20. 

15 sierpnia – IV Święto Wrzosu – Impreza 
dla zmotoryzowanych, bo odbywa się w Borówce - 
82 km od Jeleniej Góry. Nieocenione są wrażenia  
z Przemkowskiego Parku Krajobrazowego i Rezer-
watu Torfowisko, które można przy okazji zwiedzić. 
Największą atrakcją imprezy jest kiermasz lokalne-
go produktu rękodzieła „W zgodzie z naturą”.

19-23 sierpnia – Bolesławieckie Święto Ce-
ramiki – W programie: targi ceramiki, giełda staroci, 
happeningi artystyczne. Ciekawą propozycją jest „Gli-
niada- parada z miłości do gliny”. Głównym akcentem 
„Gliniady” jest parada ulicami Bolesławca glinoludów,  
w której biorą udział mieszkańcy miasta, goście, turyści. 

20-23 sierpnia – 47 Międzynarodowy Festiwal 
 Moniuszkowski w Kudowie Zdroju – Impreza dla 
melomanów. Za komentarz powinien starczyć fakt, iż fe-
stiwal odbywa się od 1962 roku. Jest cyklem wido-
wisk operowych, koncertów symfonicznych oraz ka-
meralnych. Warto zwrócić uwagę na kulturotwórczą 
rolę festiwalu, który jest animacją znikającego już na 
prowincji życia operowego i całkowitym zaprzecze-
niem stereotypu, że opera i prowincja się wykluczają. 
Gryfowscy melomani nie zniechęcajcie się - do Kudo-
wy jest tylko nieco ponad 100 km!

22-23 sierpnia – Jarmark Tkaczy Śląskich – 
Odbędzie się w Chełmsku Śląskim koło Kamiennej 
Góry. Przy okazji do zwiedzenia Opactwo Cyster-
sów w Krzeszowie, Park Miniatur Zabytków Dolne-
go Śląska w Kowarach.

23 sierpnia – Parada Rowerów oraz Dirt Town  
w Jeleniej Górze – Impreza organizowana jest 
przy ścisłej współpracy z wicemistrzynią olimpijską  
z Pekinu - Mają Włoszczowską. Jest częścią cyku im-
prez „Jelenia Góra… i   jedziesz w dobrym kierunku”.  
23 sierpnia odbędą się II światowe Dni Roweru, 
podczas których będzie miała miejsce „ Parada Ro-
werów” oraz Dirt Town.

28-30 sierpnia – Jarmark „Jakuby” w Zgo-
rzelcu – Spotkanie z historią, tańcem, muzyką, te-
atrem i rzemiosłem. Równolegle po drugiej stronie 
rzeki Dni Starego Miasta Gorlitz.

15 sierpnia – Festiwal Kuchni Polskiej  
w Jeleniej Górze, dokładnie w cieplickim Parku 
Zdrojowym. W programie prezentacje polskich re-
gionów kulinarnych.

23 sierpnia - Puchar Western City w Pływa-
niu Łodziami Indiańskimi Canoe - Karpacz

Z imprez cyklicznych warto polecić:
∙ Wakacyjne koncerty w Hali Spacerowej  
w Świeradowie Zdroju. W każdą sobotę lipca  
i sierpnia bezpłatne koncerty muzyki kameralnej.
∙ Rowerowe Kino, czyli projekcje filmów nagra-

dzanych na polskich i międzynarodowych festiwalach kina niezależnego, które będą miały miejsce w każ-
dy piątek sierpnia o godz. 21 na dziedzińcu ODK na Zabobrzu. 
∙ Koncerty Promenadowe w Muszli Koncertowej Parku Zdrojowego w Jeleniej Górze (2, 9, 16, 23, 30 sierpnia). 
Ciekawie muzycznie zapowiada się też lato w Polsce:
31 lipca-2 sierpnia - Przystanek Woodstock w Kętrzynie. Zagrają: The Futurheads, Guano Apes, Subways, 
Don Carlon, 24 lipca w Warszawie Britney Spears, 28 lipca Susan Vega, 6 sierpnia w Chorzowie U2,  
25 sierpnia w Poznaniu Radiohead.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie 
Śląskim oraz Biblioteka Publiczna przygotowały 
wiele wakacyjnych atrakcji dla naszych dzieci. 
I tak:
 ∙ w ośrodku kultury codziennie od ponie-
działku do piątku w godz. 10.00-14.00 odby-
wają się zajęcia stałe pod opieką instruktora. 
W programie gry, zabawy, wycieczki, plenery 
plastyczne. W piątki organizowane są dysko-
teki, przyjeżdża także wakacyjne kino. Ośrodek 
Kultury planuje również organizację festynów 

Wakacje w Gryfowie nie 
muszą być nudne

na terenie miasta - najbliższy - 31 lipca przy  
ul. Żeromskiego. Szczegóły na plakatach.  
Informacja telefoniczna pod nr (075) 78-12-900.
 
∙ w bibliotece przez cały sierpień codziennie 
w godz. od 11.00-13.30 odbywać się będą za-
jęcia czytelnicze, plastyczne, ruchowe dla dzie-
ci w wieku od 7 do 10 lat. Zajęcia wakacyjne 
będą prowadzone również w filiach wiejskich. 
Szczegóły na plakatach. Informacja telefonicz-
na pod nr (075) 78-13-387.

TANIE WCZASY 
NAD MORZEM

w 3-osobowych domkach kempingowych 
nad polskim morzem w miejscowości  

Pobierowo. Domki znajdują się na terenie 
ogrodzonym, położonym w  

sosnowym lesie, 250 m od morza. 

Ceny do 350 zł za 14 dni od osoby.

Kontakt: „IZO-TERM” sp. z o.o.
Gryfów Śląski, ul. Rzeczna 19
Tel. (0-75) 78-13-334

Oprac. Małgorzata Szczepańska
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W 2009 roku Parafia p w. Matki Boskiej Ostro-
bramskiej w Rząsinach obchodzi pięćdziesięciole-
cie swojego odrodzenia. Przy tej okazji warto się-
gnąć do jej historii. Najstarsza wzmianka, dotyczą-
ca Rząsin, pochodzi z 1305 roku. W tym też roku 
wspomniany jest w dokumentach kościół pod we-
zwaniem Najświętszej Marii Panny w Rząsinach,  
a już w 1325 roku wspomina się miejscowego pro-

boszcza Ottona. Opierając się na tych zapisach 
można z pewnością stwierdzić, że w XIV wieku  
w Rząsinach była parafia z kościołem. Faktem hi-
storycznym jest, że obszar dzisiejszych Rząsin, po-
łożony na pograniczu Śląska z Łużycami, w X wie-
ku był pod panowaniem Mieszka I, a za panowania 
Henryka Pobożnego w XIII wieku, do wsi sprowa-
dzono osadników z Turyngii. Jak podają kroniki nie-
mieckie, „wcześniej Rząsiny były wsią kościelną”, 
więc można przypuszczać, że miejscowa ludność 
już wcześniej przyjęła chrześcijaństwo i być może 
miała swój kościół. 

Dzieje Rząsin i parafii są związane z grodziskiem 
Pirszyn, a następnie z zamkiem Podskale. Włada-
jący tymi terenami, najpierw Piastowie, a później  
Talkenbergowie, decydowali o losach i dzie-
jach tych okolic. Ród Talkenbergów po reformacji  
w 1517 roku, nie przeszedł na protestantyzm, lecz 
trzymał się mocno wiary katolickiej. Stąd mimo, że 
w 1544 roku do Rząsin przybył pierwszy pastor, to 
znaczna część mieszkańców pozostała katolikami  
i utrzymała swój kościół katolicki.

Dopiero, kiedy w 1586 roku odeszli z Rząsin 
rycerze Talkenbergowie, a wieś stała się własno-
ścią hrabiego Hoberga, wyznającego wiarę ewan-
gelicką, kościół katolicki przejęli ewangelicy i tym 
samym wieś straciła parafię katolicką. Niedługo 
jednak ewangelicy cieszyli się kościołem katolic-
kim. Po przejęciu Śląska przez Austrię 24 kwietnia 
1654 roku kościół rząsiński odebrano ewangelikom 
i przekazano do Parafii Gryfów Śląski, która aż do 
1946 roku obsługiwała kościół i nielicznych katoli-
ków w Rząsinach.

Budynek kościoła (obecnie w ruinie) zbudowa-
ny został pośrodku cmentarza w 1560 roku. Za-
pewne wcześniej już istniał kościół, gdyż ksiądz 
Augustyn Hanke z Gryfowa napisał, że „początek 
Domu Bożego w Rząsinach może sięgać XIII wie-
ku”. Kościół wyposażony był w trzy średniowiecz-
ne tryptyki ołtarzowe, ustawione jeden na drugim, 
chrzcielnicę i ambonę oraz organy. Na emporach 
i loży przedstawione były malowane na desce sce-
ny biblijne, odnawiane w 1930/31 roku przez mala-
rza Alfreda Schneidera z Wrocławia. Na wieży ko-
ścioła zamontowane były trzy dzwony, najstarszy  

z 1519 roku. Jednak w 1943 roku dwa większe zo-
stały przerobione na amunicję a trzeci wywieziono 
do Hamburga, skąd trafił do Getyngi i do dzisiaj tam 
pozostał. 

Po zakończeniu wojny w 1945 roku, w wyni-
ku zmiany granic, już w czerwcu do Rząsin przy-

bywają polscy osadnicy. 
O przybyszach Niemcy 
w swojej kronice zapisali, 
że „wszyscy nosili polskie 
mundury”. Byli to zde-
mobilizowani żołnierze 
II Armii Wojska Polskie-
go, którzy wraz ze swo-
im dowódcą postanowili 
osiedlić się w Rząsinach. 
Pochodzili głównie z Kre-
sów Wschodnich, z oko-
lic Wilna, Lidy lub Nowo-
gródka, i po zmianie gra-
nicy wschodniej nie mie-
li możliwości powrotu do 
swoich domów. Wkrót-

ce rozpoczęli starania o ściągnię-
cie na Ziemie Piastowskie swoich 
rodzin. W wyniku tych starań jesie-
nią 1945 roku do wioski przybywa-
li coraz liczniej Polacy i osiedlali się 
w domach, które jeszcze zajmowali 
Niemcy. Polacy i nieliczni Niemcy, 
będący wyznania katolickiego, mo-
dlili się wspólnie w niewielkim ko-
ściele katolickim. 

Po wysiedleniu ostatnich Niem-
ców w lipcu 1947 roku przemiesz-
czono wyposażenie z kościo-
ła katolickiego do znacznie więk-
szego kościoła poewangelickie-
go. Przeniesiono: tryptyki ołta-
rzowe, ambonę, chrzcielnicę i drewniane epita-
fia jak również ławki. Do kościoła trafił przywie-
ziony przez Kresowiaków krzyż ołtarzowy oraz ob-
raz Matki Boskiej Ostrobramskiej. Zapewne z tego 
względu dzisiejszy kościół parafialny jest pod Jej 

wezwaniem. Kościół od 1947 roku obsługiwa-
ny był przez proboszcza z Parafii Olszyna, któ-
ry w co drugą niedzielę przywożony bryczką do 
Rząsin, odprawiał Mszę Świętą. Natomiast chrzty, 
pierwsze komunie święte, śluby udzielane były  
w kościele parafialnym w Olszynie. Było to uciążli-
we dla licznych wiernych, dlatego rozpoczęto zabie-
gi o utworzenie parafii w Rząsinach. Dzięki popar-
ciu Proboszcza Parafii Olszyna, ks. Józefa Zaremb-
skiego, Dekretem Ordynariusza Diecezji Wrocław-
skiej, JE Biskupa Bolesława Kominka, z dniem 
3.05.1959 roku została erygowana Parafia w Rzą-
sinach. W lipcu tego roku administratorem Parafii 
zostaje mianowany ksiądz Jan Szutkowski. Wier-
ni przyjmują Go bardzo entuzjastycznie i osiedlają  
w budynku nr 80. Wkrótce nadarza się okazja kup-
na budynku nr 99. Mieszkańcy w błyskawicznym 
tempie zebrali potrzebną sumę pieniędzy i przeka-
zali księdzu Szutkowskiemu, który na własne na-
zwisko zakupił dom z przeznaczeniem na pleba-
nię, gdyż na zakup budynku przez parafię ówcze-
sne władze nie wyraziły zgody. Dopiero w latach 

siedemdziesiątych ksiądz Jan Szutkowski przeka-
zał budynek na rzecz Parafii w Rząsinach. 

W okresie ostatnich pięćdziesięciu lat probosz-
czami parafii byli kolejno: wspomniany ksiądz Jan 
Szutkowski – 3 lata, ksiądz Jan Szewczuk 3 lata, 
ksiądz Eryk Roch Hober – 14 lat, ksiądz Henryk 
Werner Macha 25 lat, a obecnie od pięciu lat pro-
boszczem parafii jest ksiądz Stanisław Bakes.

Historia parafii w Rząsinach

Witold Mikos

Habilitacja
3 lipca 2009 r. Rada Wydziału 

Gospodarki Regionalnej i Turystyki 
w Jeleniej Górze Uniwersytetu Eko-
nomicznego we Wrocławiu nada-
ła mieszkańcowi Gryfowa Śląskie-
go dr Waldemarowi Tycowi stopień 
doktora habilitowanego w dziedzinie 
nauk ekonomicznych w dyscypli-
nie ekonomia. Gratulujemy. Walde-
mar Tyc jest autorem książki "Eko-
nomiczne i społeczne uwarunkowa-
nia transformacji rodziny".

Red.
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W sobotę 23 maja odbyły się główne uroczy-
stości obchodów jubileuszu pięćdziesięciolecia Pa-
rafii pod wezwaniem Matki Boskiej Ostrobramskiej 
w Rząsinach. W tym też dniu 53 młodych parafia-
nek i parafian przyjęło Sakrament Bierzmowania. 
Uroczystościom przewodniczył Ordynariusz Die-
cezji Legnickiej ks. biskup Stefan Cichy.

Parafianie i goście o godzinie 18.45 zgroma-
dzili się przed ruinami gotyckiego kościoła NMP 
w Rząsinach, skąd po przybyciu JE ks. Biskupa, 
kilkuset wiernych przeszło w uroczystej procesji 
do odremontowanego, przygotowanego do kon-
sekracji kościoła parafialnego. Najpierw J.E. ks. 
Biskup dokonał poświęcenia murów kościoła i 
wprowadził procesję do jego wnętrza. Następnie 
z użyciem wody gregoriańskiej zostało uświęco-
ne wnętrze kościoła i dopiero po odmówieniu 
prefacji i poproszeniu Ducha Świętego o wspo-
możenie, nastąpiło właściwe poświęcenie świą-
tyni, poprzez namaszczenie olejem 12 zacheusz-
ków, oraz ołtarza i spaleniu na nim kadzidła. Do-
pełnieniem obrzędu było okadzenie ołtarza i naw 
kościoła oraz oświetlenie wnętrza, najpierw po-
przez zapalenie świec przy zacheuszkach, a na-
stępnie oświetlenie całości świątyni. Przygoto-
wania do obchodów 50-lecia Parafii trwały pięć 
lat. W kwietniu 2004 roku probostwo w Rząsi-
nach objął ks. Stanisław Bakes i już 2 maja zor-
ganizował spotkanie parafian, na którym zawią-
zała się 25 osobowa rada gospodarcza. Na ze-
braniu wyznaczono sobie cele oraz określono 
sposób realizacji planowanych zadań. Za najpil-

niejsze uznano podjęcie prac zabezpieczających 
budynek kościoła a następnie przystąpienie do 
remontów. Szczególnie konieczne i pilne oka-
zało się przeprowadzenie renowacji wyjątkowo 
cennego gotyckiego i barokowego wyposażenia 
kościoła. Zaproponowano, ażeby na poczet re-
montów prowadzić systematyczną zbiórkę ofiar, 
a wydatki ponosić wyłącznie na materiały i prace 
specjalistyczne, natomiast co możliwe, wykony-
wać własnymi siłami.

Postanowiono też podjąć próbę pozyskiwa-
nia funduszy na ratowanie zabytków. Jednak naj-
pierw należało sporządzić karty obiektów, dopro-
wadzić do wpisu w rejestr zabytków, a następnie 
sporządzić programy konserwatorskie, koszto-
rysy i dopiero przygotować wnioski o fundusze. 
Po pięciu latach wytężonej pracy, dzięki niezmor-
dowanemu ks. Proboszczowi i życzliwym ludziom 
wszystkie zaplanowane zadania udało się w termi-
nie zrealizować. Za zebrane od mieszkańców pie-
niądze przeprowadzono gruntowny remont bu-
dynku kościoła, a za pozyskane z Ministerstwa 
Kultury, Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskie-
go, Urzędu Wojewódzkiego i Gminy Gryfów Ślą-
ski odrestaurowano wszystkie zabytki ruchome. 
Na jubileuszowym spotkaniu Pan Burmistrz Ol-
gierd Poniźnik skrupulatnie wyliczył, że Parafia 
zrealizowała 50 zadań na 50-lecie. Przeprowadzo-
ne prace remontowe obejmowały: remont zakry-
stii, odwilgocenie kościoła, doprowadzenie przy-
łącza wodnego, remont dachu, wymianę instala-
cji elektrycznej i nagłośnieniowej, montaż lamp 

Złoty jubileusz w Rząsinach
i kinkietów, ustawienie na pomniku figury Matki 
Boskiej, postawienie krzyża przy plebanii, malo-
wanie ścian i sufitów, renowację ołtarza główne-
go, malowanie okien, wybicie deską sufitu nawy 
głównej, wstawienie trzech zrekonstruowanych 
figur w ołtarz główny, wykonanie podstawy i pre-
delli pod ołtarz główny, malowanie empor i fila-
rów, odnowienie obrazu MB Ostrobramskiej, in-
stalację nowego nagłośnienia, wykonanie pulpi-
tów i świeczników, odnowienie trzech drzwi w ko-
ściele, wykonanie podstaw pod chrzcielnicę i dwa 
ołtarze boczne, renowację dwóch ołtarzy bocz-
nych, dwóch epitafiów, ambony, dwóch chrzciel-
nic, malowideł ze scenami biblijnymi, instalację 
oświetlenia zewnętrznego, nasadzenie 100 drze-
wek na cmentarzu w miejsce wyciętych, wykona-
nie elewacji zewnętrznej i ogrodzenia ogrodu ple-
banii, zakup nowych stacji drogi krzyżowej, ze-
wnętrzną konserwację okien w kościele, wyko-
nanie podstaw pod figury, wykonanie uchwy-
tów flagowych, wykonanie nowej szopki, zakup 
do niej nowych figur, położenie posadzki w ko-
ściele, wykonanie nowych ławek, wykonanie no-
wych balasek, budowę podwyższenia pod ołtarz, 
odrestaurowanie i wstawienie średniowiecznego 
stołu ołtarzowego, wyposażenie w kamienną kre-
densję, montaż zacheuszek. 

Wspólnie z Uboczem, Wolbromowem i Gradów-
kiem przeprowadzono też remont kapitalny budynku 
plebanii. Efekty pięcioletnich wspólnych starań i pracy 
warto zobaczyć. Zapraszamy do Rząsin na nabożeń-
stwa a przy okazji do obejrzenia kościoła oraz odno-
wionych średniowiecznych i barokowych dzieł sztuki.

4 czerwca Towarzystwo Miłośników Gryfowa rozstrzygnęło konkursy plastyczne przeprowadzone  
w Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Gryfowie Śl. Wręczenie nagród odbyło się w Szkole Podstawowej,  
a nagrody wręczyła Prezes Towarzystwa. Poniżej lista nagrodzonych:
W konkursie o tematyce Zabytki architektury miasta i gminy Gryfów Śl. zorganizowanym w gimna-
zjum: I miejsce – Karolina Karaczun kl. 3F, II miejsce – Daria Kiwacz kl. 3D, III miejsce – Aleksan-
dra Stolecka kl. 3B, Wyróżnienia: Barbara Szablińska, kl. 2 d, Martyna Gandurska, kl. 3 b
W konkursie o tematyce Za co kocham moje miasto? zorganizowanym w szkole podstawowej:
I miejsce – Adrianna Puzyniak, kl. 3, II miejsce – Weronika Janaszek, kl. 2 c, II miejsce – Michał 
Augustyn, kl. 1 c. Wyróżnienia: Piotr Bulcewicz, Bartosz Juchim, Julia Piwońskia, Alicja Kożu-
chowska, Wiktoria Malinowska. Niektóre prace prezentujemy obok, resztę można oglądać w galerii 
pod adresem http://www.gryfow.org/

Gryfów jak z obrazka
Towarzystwo Miłośników Gryfowa Śląskie-

go składa serdeczne podziękowania paniom:
Anicie Ochockiej i Agnieszce Burbul  

z Gimnazjum oraz Renacie Sobuckiej, 
Agnieszce Zwierzańskiej, Beacie Wo-
lar, Agnieszce Puchalskiej i Małgorza-
cie Malawskiej ze Szkoły Podstawowej 
w Gryfowie Śl. za przygotowanie i prze-
prowadzenie konkursu rysunkowego.

PODZIĘKOWANIE

Cennik reklam w Kurierze Gryfowskim (miesięcznik)
1/2 strony – około 20/14 cm – 100 zł  
1/4 strony – około 14/10 cm – 50 zł     
1/8 strony – około 10/7 cm – 25 zł 
1/16 strony – około 7/5 cm – 10 zł     
Warunki ukazania się ogłoszenia:
1. Każda emisja reklamy musi być wcześniej uzgodniona  
z redakcją.
2. Reklama powinna być dostarczona do Biblioteki Publicz-
nej Miasta i Gminy Gryfów Śląski przy ul. Kolejowej 33 a 
wraz z dowodem wpłaty.
3. Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy umieszcze-
nia reklamy w danym miesiącu z powodu braku miejsca.
4. Wpłaty należy dokonać na konto biblioteki publicznej nr:  
PKO BP S.A. 45 1020 2124 0000 8402 0011 0197 z dopiskiem: 
„Ogłoszenie w Kurierze Gryfowskim”.
5. Termin dostarczenia reklamy do kolejnego numeru, opra-
cowanej pod względem formy i treści, upływa 25 dnia każde-
go miesiąca.
6. Podziękowania, życzenia, drobne ogłoszenia – bezpłatnie. 

Cennik reklam 
w Kurierze Gryfowskim

Witold Mikos

Finaliści konkursów wraz z prezes TMG Iwoną Jarosz.
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