


Formacje taneczne z M-GOK.

Orcen, First i JG podczas Majówki.

Zespół Rain z Raspenavy.

Fridolin Extra z Bischofswerdy.
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Zespół Jacaro.

Przemarsz pod Tablicę Pamiątkową.

Spotkanie z europosłanką Lidią Geringer de Oedenberg.



Uroczyste obchody 
Święta Konstytucji 3 Maja 
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Zespół Rain z Raspenavy.

3 maja obchodziliśmy 221 rocznicę ustanowienia przez Sejm Konstytucji, która niegdyś zmieniła 
Polskę z dalekowschodniej rubieży cywilizowanego świata w Państwo europejskie. Konstytucji, którą 
ustanowiono dla naprawy Rzeczpospolitej – w wymiarze ustrojowym i społecznym. By umacniała 
państwo chroniąc je tym samym przed utratą niepodległości. 

Na uroczystości zaprosili Państwa: Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Zwią-
zek Inwalidów Wojennych, Burmistrz Gminy i Miasta oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

Obchody religijne rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym w Gry-
fowie Śląskim pod przewodnictwem Proboszcza Parafii – Krzysztofa Kurzei. Po Mszy zgromadzone 
delegacje złożyły kwiaty pod Tablicą Pamiątkową ku czci Kombatantów Ziemi Gryfowskiej. W swoim 
wystąpieniu Burmistrz Gminy i Miasta, przypomniał wszystkim zgromadzonym jak ważną rolę od-
grywamy w życiu naszego państwa oraz i jak bardzo jesteśmy odpowiedzialni za losy Ojczyzny, która 
jest naszym wspólnym dobrem. Krótki montaż słowno-muzyczny zaprezentowały dziewczęta z sekcji 
wokalnej działającej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Gryfowie Śląskim.

Organizatorzy dziękują wszystkim licznie zgromadzonym za obecność na tegorocznych uroczy-
stościach.

W czasie długiego weekendu majowego, jak 
co roku, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
w Gryfowie Śląskim organizuje cykl koncertów 
w samym centrum miasta. 2- dniowa majówka, 
czyli koncertowa  impreza na rynku Gryfowa 
weszła już na stałe do kalendarza kulturalnego 
miasta. Z roku na rok rozwija się formuła kon-
certów i powiększa lista zespołów występują-
cych na naszej scenie. Impreza w ciągu zaledwie 
kilku lat stała się poważnym wydarzeniem, 
które ściąga rzesze fanów różnorodnej muzyki  
z okolic oraz wielu odwiedzających w tych 
dniach Gryfów Śląski. Co roku na scenie wystę-
pują zespoły prezentujące różne style. 

2 maja rozpoczęliśmy koncertem Gryfowskiej 
Kapeli Podwórkowej oraz wspaniałym wystę-
pem formacji tanecznych z Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim. Następ-
nie uderzyliśmy mocną dawką muzyki hip-hop 
w wykonaniu squadów ORCEN, FERST, JG 
– Nowogrodziec oraz ANTYSYSTEM – Jelenia 
Góra. Prawdziwą furorę na scenie zrobiła gru-
pa „JACARO”, która w błyskawicznym tempie 
porwała wszystkich siedzących do wspólnej 
zabawy. Na zakończenie, dyskotekę 3 maja 
przygotowaliśmy ucztę dla miłośników roc-
kowych rytmów. Już od godz. 16 słychać było 
mocniejsze i lżejsze brzmienia rockowe. M.in. 
poprzez organizację cyklicznego projektu „Rock 
bez granic” Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
w Gryfowie Śląskim ściśle współpracuje z mia-
stami partnerskimi z Niemiec i Czech. W tym 
roku do Gryfowa zawitała zaprzyjaźniona grupa 
„RAIN” z Raspenavy w Czechach. A na jej czele 
przybył do nas Starosta Raspenavy – Pavel Lži-
čař. Nie mniejszą furorę zrobił zespół„ FRIDO-
LIN EKSTRA” z Bischofswerdy w Niemczech, 
z którym do Gryfowa zawitał dyrektor Domu 
Kultury w Bischofswerdzie – Norman Reitner. 
Z polskich ekip gościliśmy zespoły: STIGMA, 
TYTAN oraz THE MODTS. 

Przez dwa dni mieszkańcy oraz turyści 
odwiedzający nasze miasto mogli nie tylko 
posłuchać muzyki. Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury zapewnił dużą porcję rozrywki dla ca-
łych rodzin w postaci zamków dmuchanych, kul 
wodnych, euro-bungee, gier zręcznościowych 
oraz licznych stoisk handlowych. 

M-GOK składa serdeczne podziękowania za 
liczne głosy uznania za organizację tegorocznej 
Wielkiej Majówki.

Wielka 
Majówka

20 kwietnia bieżącego roku, na zaproszenie 
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfów Śląski Ol-
gierda Poniźnika, gościła już nie po raz pierw-
szy w naszym mieście, Poseł do Parlamentu 
Europejskiego Lidia Geringer de Oedenberg. 
Towarzyszyła jej Dyrektor Biura Parlamen-
tarnego we Wrocławiu pani Zofia Ulatowska. 
Kilkugodzinny pobyt gości wypełniony był 
atrakcyjnym, ale przede wszystkim bardzo ro-
boczym programem.

O godz. 16.30, w sali posiedzeń gryfow-
skiego ratusza, miało miejsce spotkanie eu-
roposłanki z mieszkańcami miasta i gminy,  
w którym uczestniczyły również zaintereso-
wane osoby z terenu powiatu lwóweckiego. 
Wśród licznie zebranych, dominowali nauczy-
ciele miejscowych szkół, przedstawiciele orga-
nizacji, instytucji, radni, a przede wszystkim 
młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie 
Śląskim. Lidia Geringer de Oedenberg wygło-
siła interesujący wykład na temat perspektyw 
funkcjonowania Unii Europejskiej, nawiązując 
m.in. do skutków obecnego kryzysu ekono-
micznego i aspektów integracji europejskiej, 
przede wszystkim poruszając problem trud-
ności relacji Unii z Turcją. Pani poseł zaak-
centowała również rolę i znaczenie Polski  
w zjednoczonej Europie. Dopełnieniem atrak-
cyjnego wywodu naszego Gościa, była prezen-
tacja dokonań Gryfowa Śląskiego w zakresie 
wykorzystywania środków unijnych, przed-
stawiona przez Olgierda Poniźnika. Włodarz 
gminy podkreślił trudności w pozyskiwaniu 
funduszy na rewitalizację substancji miejskiej 
Gryfowa Śląskiego, rozwój naszych sołectw, co 
jest wynikiem przyjęcia przez samorząd dol-
nośląski zasad podziału środków unijnych nie-
korzystnych dla małych ośrodków miejskich. 
Poseł do Parlamentu Europejskiego odpowie-
działa również na wiele interesujących pytań 
zadawanych przez uczestników spotkania. 
Dotyczyły one tak problemów funkcjonowania 
Unii, jak również jej zajęć w Parlamencie Euro-
pejskim, m.in. pełnienia funkcji kwestora.

Na zakończenie spotkania, pani europoseł 
przekazała na ręce burmistrza dwa zaproszenia 

na wyjazdy studyjne do Parlamentu Europej-
skiego. Pierwsze z nich – dla laureata „Wielkie-
go Konkursu Historycznego” zorganizowanego 
z okazji 770 rocznicy nadania Gryfofowi praw 
miejskich i 20 rocznicy powstania Związku 
Gmin „Kwisa”. Drugie zaproszenie adresowa-
ne jest do najlepszego sportowca najbliższych 
igrzysk Związku Gmin „Kwisa”. Miłym, a za-
razem niespodziewanym akcentem pierwszej 
części wizyty, było wręczenie naszemu Go-
ściowi przez znaną malarkę gryfowską Joannę 
Małoszczyk pejzażu miejskiego jej autorstwa. 

W drugiej części pobytu Lidia Geringer de 
Oedenberg, w obecności miejscowych władz, 
zapoznała się z funkcjonowaniem Miejskiego 
Centrum Informacji Turystycznej. Odwiedziła 
także siedzibę Europejskiego Centrum Kul-
turalno-Informacyjnego przy ul. Kolejowej. 
Wyrażamy nadzieję, że podobna, tak samo 
interesująca wizyta Posła do Parlamentu Eu-
ropejskiego, będzie już w niedługim czasie 
udziałem Gryfowian.

Europosłanka w Gryfowie

Po spotkaniu z posłanką otrzymaliśmy kilka 
e-maili, w miłych słowach opisujących wizytę 
pani poseł. Poniżej publikujemy jeden z nich. 

Obecność pani europoseł Lidii Geringer de 
Oedenberg w Gryfowie to było prawdziwe wyda-
rzenie. Skłoniło mnie do kilku refleksji, którymi 
muszę się podzielić z czytelnikami Kuriera. Lidia 
Geringer de Oedenberg to z pewnością odpowied-
ni człowiek na odpowiednim miejscu – wybitnie 
wręcz kompetentna, merytoryczna. Tylko tacy 
potrafią z łatwością i prostotą opowiadać o unij-
nych meandrach i powodować, że młodzi ludzie 
polityka słuchają z otwartymi buziami. Pani poseł 
zupełnie swobodnie odpowiada na najbardziej 
zaskakujące pytania. To pewnie wynika z faktu, 

że ciężko pracuje w Parlamencie Europejskim,  
a nie wzorem naszych innych europosłów bryluje  
w polskich mediach prawie codziennie. Czy wi-
dzieliście Lidię Geringer de Oedenberg na przykład  
u Moniki Olejnik czy Tomasz Lisa? Jakimś dziw-
nym trafem nie pojawia się ona w „Kawie na 
ławę” ani TVP Info. Wychodzi nam to wszystkim 
na dobre.

Kompetencje bez 
parcia na szkło

Mieczysław Gnach

Barbara Radziejewska

ad

ad



Wydawca: Biblioteka Publiczna Miasta  
i Gminy Gryfów Śląski. 
Redaguje społeczny zespół: Mariusz 
Dragan, Mieczysław Gnach, Małgorzata 
Szczepańska, Jan Wysopal.  
Redaktor naczelna: Marzena Wojciechowska.
Skład i foto-edycja: Paweł Rubaj.  
Współpraca: Agnieszka Szymańska (foto).
Adres: Biblioteka Publiczna, 
ul. Kolejowa 44, 59-620 Gryfów Śląski, 
Tel.: 75 78-13-387, fax: 75 78-13-180
www.biblioteka.gryfow.info
www.facebook.com/biblioteka.gryfow
e-mail: biblioteka.gryfow@gmail.com
Dyżur redakcyjny: poniedziałek, wtorek, 
czwartek, piątek: 10-17, środy: 10-15. 
Nakład: 900 egzemplarzy, 
Druk: Chroma, Żary, www.chroma.pl

Za treść ogłoszeń i reklam redakcja nie po-
nosi odpowiedzialności oraz zastrzega sobie 
prawo skracania i przeredagowywania treści 
ogłoszeń i artykułów oraz odmowę publikacji. 

Kurier Gryfowski

4 KURIER GRYFOWSKI  MAJ 2012      

Komitet Organizacyjny 770-lecia Gryfowa 
Śląskiego zaprasza Państwa do wspólnego święto-
wania jubileuszu naszego miasta. Na mieszkańców 
oraz przybyłych gości czeka wiele niesamowitych 
atrakcji, gdyż na ten jeden, wyjątkowy dzień  
20 maja 2012 roku przeniesiemy się w klimat śre-
dniowiecza. Jednym z najbardziej widowiskowych 
punktów programu będzie Historyczny Korowód 
z uczestnikami w epokowych strojach. Udział  
w nim wezmą m.in. wszystkie szkoły z terenu gmi-
ny, Towarzystwo miłośników Gryfowa, Rajcy miej-
scy wraz z Burmistrzem, goście zaproszeni, miasta 
partnerskie oraz Bractwo rycerskie „Syrokomla”  
z Kliczkowa. Korowód poprowadzi zespół muzyki 
dawnej „Rocal Fuza” oraz kuglarze. W korowodzie 
planowany jest udział ponad 600 osób! Bezwzględ-
nie nie można tego przegapić. 

Euroregionalne Obchody 770-lecia Gryfowa Śląskiego 
– polsko-niemieckie średniowieczne spotkania

Sesja popularno–naukowa „770-lecie Gryfowa 
Śląskiego na Pogórzu Izerskim”, podsumowanie 
Wielkiego Konkursu Historycznego, wystawa 
„Gryfów Śląski w starej fotografii”, rekonstrukcja 
nadania praw miejskich, widowiska historyczne 
przygotowane przez szkoły, walki rycerskie, pokazy 
tańców średniowiecznych, pokaz katowski – to tyl-
ko część z licznych atrakcji przygotowanych przez 
organizatorów. 

Na placu przy Kościele Parafialnym stanie małe 
obozowisko średniowieczne, gdzie każdy choć 
przez chwilę poczuje dawny klimat. Na gryfowskim 
rynku ponadto pojawią się kramy rzemieślnicze 
zawodów niejednokrotnie dziś zapomnianych 
oraz stanowisko katowskie. Ponadto będzie można 
spróbować „średniowiecznego jadła”. Obfitujący 
w wrażenia dzień zakończy widowiskowy występ 

"Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa"

Wszyscy z niecierpliwością czekamy na ob-
chody 770-lecia Gryfowa Śląskiego. 20 maja na-
sze miasto przemieni się w średniowieczną osadę. 
Przypomnimy mieszkańcom najważniejsze fakty 
historyczne oraz legendy, a muzyka dawna nada 
rytm temu dniu. 

Towarzystwo Miłośników Gryfowa przygoto-
wało z tej okazji okazjonalny magazyn historycz-
ny „Gryfowski hejnalista” (okładkę prezentuje-
my poniżej). 

W tej wyjątkowej jedniodniówce znajdziecie 
Państwo mnóstwo cennych informacji z najdaw-
niejszej historii m.in. dowiecie się gdzie w Gryfo-

zespołu „Ethnoholic” oraz koncert Aloszy Awdie-
jewa. Wstępem do wielkiego święta naszego miasta 
będzie dla wielu z Państwa uroczysta Msza Święta 
w intencji miasta połączona z rozpoczęciem Misji 
Świętych. Odbędzie się ona 19 maja o godz. 18.00 w 
Kościele Parafialnym w Gryfowie Śląskim. Zaraz po 
mszy zapraszamy Państwa na koncert muzyki śre-
dniowiecznej w wykonaniu zespołu „Cornu Cervi” 
z Kopańca. Już o godz. 19.30, również w Kościele 
Parafialnym, zespół zaprezentuje 13-wieczne pieśni 
maryjne. Jest to nowatorski, warty zobaczenia i po-
słuchania projekt tej grupy.

Zapraszamy do zapoznania się z programem 
wydarzenia i aktywnego uczestnictwa.  
   

 
Anna Domino

Gryfowski hejnalista i widokówki
wie urzędował kat, za co dokonywano egzekucji, 
posiądziecie wiedzę o zarazach i epidemiach 
dziesiątkujących przez lata nasze miasto, pozna-
cie fascynującą historię życia Hansa Ulricha von 
Schaffgotscha i wiele, wiele innych.

TMG wydaje również serię widokówek z wi-
zerunkiem dawnego i współczesnego Gryfowa 
(dwie z nich prezentujemy poniżej).

Powyższe wydawnictwa będzie można za-
kupić w trakcie święta miasta za przysłowiową 
złotówkę. Serdecznie Państwa zachęcamy do ich 
zakupu, tym bardziej, że nakład jest ograniczony 
i... kto pierwszy ten lepszy.

Red.
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Potężny łyk wiedzy  
o Gryfowie za darmo

Jaka jest wiedza o historii naszego miasta? Co wiemy, czego nie wiemy,  
a o czym nawet nie mamy pojęcia? Zaprawdę, warto zgłębić tę wiedzę, żeby 

być świadomym mieszkańcem, tego jakże ciekawego miejsca na Ziemi.

Zapraszamy Państwa

Wpisując się w atmosferę oczekiwania na 
uroczyste obchody 770-lecia naszego miasta, 
przypominamy Państwu jedną z legend doty-
czącą wyjątkowego miejsca w naszej gminie,  
a mianowicie kaplicy św. Leopolda w Proszówce. 

Tych z Państwa, którzy jeszcze się tam nie wy-
brali serdecznie do tego zachęcamy. To miejsce 
magiczne, a rozpościerająca się z niego panora-
ma zapiera dech w piersiach.

Gmina Gryfów
 w legendach

Pod wsią Proszówka, w pobliżu Gryfowa, 
wznosi się bazaltowa góra, zwana za panowania 
Piastów świdnicko-jaworskich Kruczą Górą.  
Na jej zaokrąglonym wierzchołku stoi dziś kapli-
ca Leopolda. Wędrowcy często pytają, dlaczego 
została wybudowana w tym odludnym miejscu? 

Pewnego pięknego, letniego dnia, w roku 
1656, hrabia Krzysztof Leopold Schaffgotsch 
zaprowadził na ową górę swą młodą i piękną 
małżonkę, którą poślubił zaledwie przez kilkoma 
tygodniami. Z wierzchołka roztoczył się przed 
nimi urokliwy widok na otaczającą dolinę. Za-
bawili tu nieco dłużej. Gdy młoda para postano-
wiła wreszcie wrócić do pobliskiego zamku Gryf, 
hrabia Krzysztof zauważył brak swej ulubionej 
obrączki ślubnej.

Wszelkie poszukiwania okazały się daremne. 
Szczególnie młoda hrabina była zasmucona stra-
tą symbolu małżeństwa. Zmartwienie pogłębiła 
później wiejska wróżbitka Joanna, która prze-
powiedziała: „Jeśli obrączka się nie znajdzie, ród 
Schaffgotschów wkrótce wymrze”.

Minął rok, gdy młoda para wiedziona być 
może wewnętrzną nadzieją znów bawiła się na 
górze; tym razem z licznym towarzystwem. Roz-
postarto wielki dywan, na którym zasiedli goście, 
aby jeść i pić. W pewnym momencie przybiegła 
myszka i popatrzyła na towarzystwo swoimi ma-
łymi oczkami. Jeden ze służących doskoczył do 
niej, schwytał i chciał ją zabić. Ale dobra hrabina, 
która zlitowała się nad przestraszonym zwierząt-
kiem, powiedziała: - „Nie zabijajcie! Pozwólcie jej 
odejść, kto wie czy nie przyniesie nam szczęścia”.

Wypuszczona przez sługę myszka szybko 
zniknęła wśród traw i korzeni. Zanim rozbawio-
ne towarzystwo skończyło piknik, myszka zjawi-
ła się ponownie. I... o dziwo! W swoim pyszczku 
przyniosła zgubioną obrączkę, położyła ją przed 
ogromnie zdziwioną hrabiną, po czym szybko się 
oddaliła.

Prawdopodobnie obrączka potoczyła się 
przed rokiem do mysiej norki i tam została do-
póki w ten dziwny sposób nie znalazła się znów  
u szczęśliwych właścicieli.

Z wdzięcznym sercem hrabia Krzysztof wy-
budował na tym miejscu w roku 1657 kaplicę, 
którą poświęcił swemu patronowi świętemu 
Leopoldowi.

Przepowiednia starej wróżki Joanny nie speł-
niła się...

O ślubnej
 obrączce i myszce

Źródło: Legendy o Lwówku Śląskim i okolicy

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY 
NA RZECZ ROZWOJU 

OBSZARÓW WIEJSKICH
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Finalizacja prac na ulicy Młyńskiej
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27 kwietnia w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski został rozstrzy-
gnięty przetarg na dokończenie inwestycji pn. „Remont ulicy Młyńskiej od 
ulicy Jeleniogórskiej do ulicy Polnej”. Prace będą polegały na wykonaniu 
nawierzchni z masy asfaltowej oraz ciągów pieszo-jezdnych z kostki beto-
nowej. Wykonawcą prac została firma SKANSKA S.A. Warszawa za kwotę 
462 529,20 zł. Środki finansowe na realizację zadanie zostały pozyskane  
z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach dotacji przeznaczonej 
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zgodnie z zawartą umową prace 
mają zakończyć się 30 czerwca br.

26 maja 2012 r. (sobota) na Stadionie Miejskim w Gryfowie Śląskim 
odbędą się Jubileuszowe – XX Samorządowe Igrzyska Sportowe Związku 
Gmin „Kwisa”. Poniżej prezentujemy ogólny program Igrzysk. W czasie ich 
trwania będzie rozegranych 9 konkurencji m.in. turniej piłkarski, przecią-
ganie liny, strzał do pustej bramki, tunel piłkarski, żonglowanie piłką i inne 
związane z piłką nożną, z uwagi na rozpoczynające się wkrótce Mistrzostwa 
Europy „EURO 2012”. W Igrzyskach weźmie udział 10 gminnych reprezen-
tacji zrzeszonych w Związku Gmin „Kwisa”. Serdecznie zapraszamy miesz-
kańców do kibicowania drużynie naszych samorządowców.

PROGRAM
 XX SAMORZĄDOWYCH 
IGRZYSK SPORTOWYCH 

ZWIĄZKU GMIN „KWISA”

GRYFÓW ŚLĄSKI , STADION MIEJSKI 
Godz. 9:30  – zbiórka i rejestracja startujących
Godz. 10:00 – otwarcie Igrzysk, prezentacja 
                          startujących drużyn
Godz. 10:30 – rozpoczęcie konkurencji
Godz. 13:00-14:00 – posiłek
Godz. 14:00-14:30 – finały turnieju piłkarskiego
Godz. 14:30-15:30 – zakończenie konkurencji 
                                  – przeciąganie liny
Godz. 16:00 – uroczyste zakończenie Igrzysk
 * ogłoszenie wyników
 * wręczenie nagród i podziękowań
 Godz. 17:00 – Euro-zabawa z piłkami i nie tylko....

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Igrzyska samorządowe 
w Gryfowie

21 kwietnia w gryfowskim Urzędzie Stanu Cywilnego – w Sali Ślubów 
odbyła się uroczystość pięćdziesiątej rocznicy ślubu państwa Emilii i Józefa  
Cenów. W trakcie tego podniosłego święta, wśród licznie zgromadzonej rodzi-
ny i znajomych, państwo Cenowie odnowili swoją przysięgę małżeńską. Bur-
mistrz Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik oraz przewodniczący Rady Miejskiej 
Robert Skrzypek wręczyli Złotym Jubilatom medale za długoletnie pozycie 
małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP.

Emilia Cena urodziła się na Wołodkowszczyźnie (Białoruś). W Polsce za-
mieszkała w 1959 r. a w Gryfowie w1960 r. Pracowała w gryfowskim szpitalu,  
a następnie w Zakładzie Przemysłu Azbestowego „Azbestolit”.

Józef Cena urodził się w Enkahaussen (Niemcy). W Gryfowie Śląskim 
mieszka od 1946 r. Pracował jako konduktor w PKP, w „Wodociągach” w Gry-
fowie, Olszyńskich Fabrykach Mebli oraz Zakładzie Przemysłu Azbestowego 
„Azbestolit” w Gryfowie Śląskim. Państwo Cenowie zawarli związek małżeński 
7 kwietnia 1962 r. Zostali rodzicami trojga dzieci: Józefa Mieczysława obecnie 

Złote Gody

zamieszkującego w Rybniku, Mirosławy – mieszkanki Lwówka Śląskiego oraz 
Tadeusza- gryfowskiego radnego Rady Miejskiej. Doczekali się sześciu wnuków 
oraz jednej prawnuczki. Złotym jubilatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy.

Jubilaci w otoczeniu rodziny.

Sekretarz Gminy Jerzy Andrzejczak

„Szczęśliwej podróży do kolejnych jubileuszy”
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A może przeniesiemy 
Starostwo Powiatowe do Gryfowa? 

Jakiś czas temu obiegła powiat lotem bły-
skawicy. Zawirowała, zaszumiała i gruchnęła. 
Plotka. Plota raczej. Po kilku dniach sprawdzona 
wiarygodna informacja. Wywołała konsternacje, 
wprowadziła w konfuzję. Gmina Lwówek wyrzuca 
starostwo z dotychczas zajmowanych budynków. 
Starosta lwówecki Józef Stanisław Mrówka otrzy-
mał kategoryczne pismo, w którym wypowiada 
mu się dotychczasowe warunki najmu i wraz 
z końcem lipca nakazuje opuścić najbardziej 
reprezentacyjną część pałacu, który był dotąd 
siedzibą obu jednostek samorządu terytorialne-
go. Argumentacja jest prosta- Gmina w swoich 
pomieszczeniach się już nie mieści. Z pewnością 
sytuacja ta najbardziej korzystna była dla miesz-
kańców Lwówka. Wiele spraw załatwić mogli  
w jednym miejscu nie wyprowadzając samocho-
du z garażu. Mieszkaniec wsi Kamień w Gminie 

Obelisk w parku im. Mickiewicza został umyty i oczyszczony z zielonego nalotu. Zaimpregnowa-
nie piaskowca zabezpieczy go przed ponownym zanieczyszczeniem.

Mirsk dla przykładu, do Urzędu Pracy czy Wy-
działu Komunikacji jechać musiał prawie 30 km. 
Obie strony dysponują stosownymi, ich zdaniem, 
dokumentami, więc sprawa być może znajdzie 
finał w sądzie. Po pierwszym oszołomieniu, radni 
zdają się jednak widzieć inny aspekt tej sprawy.

Może przenieść Starostwo do Gryfowa? To py-
tanie zyskuje na sile od paru dni. Jeśli nie całe, to 
może chociaż tylko niektóre wydziały? Możliwo-
ści jest wiele. Wszak powiat znalazłby w Gryfowie, 
Mirsku, Wleniu czy Lubomierzu trochę miejsca. 
Puśćmy wodze fantazji. Czy w budynku B szpi-
tala w Gryfowie nie mogłyby rezydować: PCPR, 
Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych  
i Warsztaty Terapii Zajęciowej? Spełniłoby się 
marzenie wielu gryfowian – piękny park ponow-
nie tętniłby życiem. O ileż bardziej skuteczna by-
łaby w tych warunkach na przykład dogoterapia. 

Gryfowianie nie musieliby dojeżdżać, bliżej mie-
liby mieszkańcy Mirska. Być może prezes PCZ 
nie bez kozery porządkuje teren wokół szpitala. 
Z punktu widzenia Gminy Gryfów najbardziej 
korzystne byłoby jednak przeniesienie Wydziału 
Komunikacji. To przecież blisko pół miliona wię-
cej w budżecie. Nie przydałoby się ? Przepastny 
budynek w Uboczu 300 daje wiele możliwości. 
W razie eksmisji Powiat ma więc, nomen omen, 
swój kolejny Plan B.

 „Niczego nie można wykluczyć” – podsumo-
wuje Starosta Józef Stanisław Mrówka w wywia-
dzie dla TVP Info. „To wygląda tak, jakby ktoś 
chciał zjeść ciasteczko i mieć ciasteczko” – mówi 
chcący pozostać anonimowym mieszkaniec Mir-
ska. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta.

Pragnę złożyć serdeczne podziękowanie panu Januszowi Niebieszczańskiemu, 
właścicielowi firmy Abi-Pol z Proszówki, za renowację obelisku, 

którą pracownik firmy wykonał na początku kwietnia br.

Na nasz konkurs zdjęcia nadesłali: Roksana 
Karaczun, Robert Grzelczak oraz Paweł Zatoń-
ski. Wybraliśmy fotografię przysłaną przez Pawła 
Zatońskiego (fot. na stronie 19). Gratulujemy  
i zachęcamy państwa do udziału w konkursie. 

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

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

miejsca, wydarzenia związane z naszym mia-
stem,

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

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

Poznaj miasto moje 
– konkurs dla 
mieszkańców

OGŁOSZENIE O WYKAZACH
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowa-

nie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę znajduje się na tablicy ogło-
szeń w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz na stronie internetowej  

www.gryfow.pl lub www.bip.gryfow.pl na zakładce nieruchomości. 

Wiosenny lifting

Helena Okulowska

PODZIĘKOWANIE
Dziękujemy pani Beacie Kramarczyk 

za przekazanie do oddziału dziecięcego 
biblioteki ciekawych czasopism i gadże-
tów przydatnych do zajęć plastycznych  
z dziećmi.

bibliotekarze

OGŁOSZENIE
Mieszkanie do wynajęcia, 75 m2, w no-

wym budownictwie na ul. Żeromskiego.  
3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc. Umeblowane.

Kontakt: 
519-819-008 (po południu)
511-112-409 (po południu)

Mieszkanka powiatu
(Imię i nazwisko do wiadomości do redakcji)



Informator Powiatowy
Oferta edukacyjna dla absolwentów 

gimnazjów na rok szkolny 2012/2013
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Liceum Ogólnokształcące – trzyletnie
• klasa ogólna,
• klasa z poszerzoną edukacją psychologiczną
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 
Technikum – czteroletnie kształcące w zawodach
• technik informatyk
• technik hotelarstwa
• technik pojazdów samochodowych
• technik leśnik.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa – trzyletnia
• klasa - mechanik pojazdów samochodowych,
• klasa – sprzedawca,
• dwie klasy wielozawodowe: (murarz-tynkarz, stolarz, fry-
zjer, operator obrabiarek skrawających, elektryk, ślusarz, bla-
charz samochodowy, lakiernik, piekarz, cukiernik, wędliniarz, 
kucharz, kelner, operator maszyn leśnych i inne zawody).

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

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

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

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

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

Z nami ponad przeciętność!

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

w Gryfowie Śląskim w roku szkolnym 2012/2013

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół 
Ekonomiczno-Technicznych 

w Rakowicach Wielkich w roku szkolnym 2012/2013

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

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

sukcesy na miarę swoich możliwości.

Kierunki kształcenia w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku 

Śląskim w roku szkolnym 2012/2013

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

WYBIERZ SZKOŁĘ 
W POWIECIE 

LWÓWECKIM!
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Jedna pasja...
Pasja to oczywiście fotografia, jedyna i naj-

ważniejsza. Natomiast wizja czyli widzenie 
świata, wyobrażenie o rzeczywistości i nierzeczy-
wistości, szeroka koncepcja przekazu – jest różna  
i dzięki tej różnorodności szalenie intrygująca. 

Na wystawie swoje 
prace prezentują trzy osoby.

Ilona Cichoń – fotograficzka, instruktorka 
fotografii, ma za sobą wiele wystaw indywidu-
alnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Swoją 
fotografią urzeka i i skłania do refleksji.

Paweł Rubaj – również ma za sobą wiele 
wystaw indywidualnych i zbiorowych. Rozpo-
znawalny, charakterystyczny styl, nieco mroczne 
zdjęcia na pograniczu grafiki komputerowej.

Ryszard Urdas – pasjonat fotografii i podró-
ży, laureat konkursu „Zdjęcie miesiąca” organi-
zowanego przez Kurier Gryfowski w 2009 r. Jego 
fotografie to radość i feeria barw, są niesłychanie 
radosne i malarskie.

26 kwietnia w galerii ECKI odbył się werni-
saż wystawy fotografii „Jedna pasja, trzy wizje”. 
Mimo wyjątkowo pięknej, sprzyjającej spacerom 
pogody organizator (Biblioteka Publiczna) i ar-
tyści mieli zaszczyt gościć w galerii wielu wspa-
niałych gości. I to był pierwszy sukces. Drugi  
i największy to wystawa. Złożona z trzech od-

17 kwietnia w galerii Europejskiego Centrum 
Kulturalno-Informacyjnego w Gryfowie, ucznio-
wie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawo-
dowych pracujący pod kierunkiem polonistki 
Katarzyny Romanowicz, zaproponowali gryfo-
wianom wejście w świat teatru bez konieczności 
opuszczania swojego miasta. Nie musieli oni 
jechać do Legnicy, czy Jeleniej Góry, by zobaczyć 
adaptację „Płaszcza” Mikołaja Gogola. 

W spektaklu udział wzięły: Martyna Olejnik 
(Urzędniczka, sąsiadka Pelagia), Justyna Więce-
wicz (Przyjaciółka), Joanna Szczerba (Urzędnicz-
ka II, Krawcowa), Anna Kryłowicz (Czesława).

Trawestacja noweli Czechowa nieco uwspół-
cześniona, z wieloma zaskakującymi momenta-

miennych części, tworzyła spójną, cieszącą oko 
całość. Nie było osoby, której coś by nie zachwy-
ciło, a o wyjątkowo pięknych zdjęciach rozma-
wiano po wernisażu jeszcze długo...

Tych z Państwa, którzy nie mogli uczestniczyć 
w otwarciu zapraszamy serdecznie do obejrzenia 
wystawy w godzinach pracy biblioteki.

Tak się robi teatr w Gryfowie

mi, zachowująca podejmowany temat i podsta-
wowe elementy kompozycyjne pierwowzoru, 
bardzo spodobała się publiczności. Piosenki 
Mieczysława Fogga, będące delikatnym tłem 
muzycznym spektaklu doskonale wkomponowa-
ły się w całość. 

Mamy nadzieję, że to niezwykłe jak na Gry-
fów wydarzenie, będzie miało swoją kontynu-
ację w postaci kolejnych „kawałków” teatru na 
talerzykach spragnionych kultury mieszkańców. 
Współorganizator przedsięwzięcia, czyli Biblio-
teka Publiczna, bardzo liczy w tej kwestii na 
uzdolnionych gryfowskich licealistów.

M.

M.
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Turniej wiedzy pożarniczej
20 marca w Zespole Szkół Ekonomiczno-

Technicznych w Rakowicach Wielkich odbyły 
się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega 
pożarom”. W eliminacjach startowali uczniowie  
z naszych szkół. 

Szkołę Podstawową w Rząsinach reprezento-
wali: Czarek Strug i Kamila Kołcz, Gimnazjum 
w Gryfowie Śląskim: Barbara Strug, Dagmara 

Strażackie wieści

Po kilku miesiącach zamontowano nową 
wskazówkę na tarczy zegara na gryfowskim 
ratuszu. Wskazówka umieszczona od strony 
zachodniej wieży urwała się podczas stycznio-
wych wichur i konieczne było wykonanie nowej 
i jej zamontowanie. Wcześniej niezbędne było 
usunięcie uszkodzonych elementów poprzedniej 
wskazówki.

Prace wysokościowe za pomocą technik alpi-
nistycznych wykonano na koszt gminy. 

Warunki atmosferyczne utrudniały wykona-
nie prac we wcześniejszym terminie.

Karpowicz i Marta Borkowska, a Zespół Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie 
Śląskim: Emil Mizioł, Przemysław Walenciak, 
Konrad Bieńko, Szymon Szymański, Przemy-
sław Czarnecki i Daniel Zawadzki.

W turnieju startowały również Iga Król  
i Monika Jóźwiak, które są mieszkankami naszej 
gminy, ale uczą się w szkołach na terenie sąsied-
nich gmin. 

Najlepiej spisała się Monika Jóźwiak, która 
jest uczennicą Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych i Zawodowych we Lwówku. W grupie szkół 
ponadgimnazjalnych zajęła I miejsce i zakwali-
fikowała się do eliminacji wojewódzkich. W eli-
minacjach wojewódzkich w Henrykowie zajęła 
wysokie IV miejsce. 

W ubiegłym roku Monika Jóźwiak również 
była pierwsza, ale w grupie szkół gimnazjalnych  
i także brała udział w eliminacjach wojewódzkich 
turnieju. 

Dziękujemy i gratulujemy uczniom oraz ich 
opiekunom. 

S.J.

Wskazówka naprawiona

24 marca odbyło się walne zebranie spra-
wozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Młyńsku. Podczas zebrania strażacy do-
konali podsumowania działalności za 2011 
rok i ustalili plan pracy oraz potrzeby na 
rok bieżący. Na zaproszenie przybyli Prezes 
Zarządu Powiatowego OSP w Lwówku Ślą-
skim Henryk Leśków, Dowódca Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej PSP starszy kapi-
tan Artur Drozdowicz, sekretarz zarządu 
gminnej OSP Stanisław Jóźwiak, Prezes 
OSP Gryfów Śląski Krzysztof Król, prezesi 
OSP: Jan Jagiełło (Krzewie Wielkie) i Jan 
August (Proszówka), przewodniczący Rady 
Miejskiej Robert Skrzypek, radna Marta 
Wilas, leśniczy Stanisław Babik oraz niżej 
podpisana sołtys Młyńska. 

Dużo zdrowia i dobrej kondycji oraz 
jak najmniej wyjazdów do pożarów 
wszystkim strażakom i druhom z naszej 
gminy z okazji Święta Strażaka życzy

Sołtys Maria Sosnowska

Zebranie sprawozdawcze OSP
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Jak zwykle w pierwszej dekadzie maja, obchodzi-
my ważne rocznice związane z integracją europejską, 
takie jak powstanie Rady Europy, a przede wszystkim  
ogłoszenie historycznej już deklaracji ówczesnego 
francuskiego ministra spraw zagranicznych Roberta 
Schumana. Oczywiście dla Polaków, znaczącą datą 
jest 1 maja 2004 roku, wejście naszego kraju do 
struktur Unii Europejskiej.

Wśród niezliczonych rozważań na temat po-
czątków dzisiejszej Unii dominuje wątek będący 
oczywiście główną osią propozycji przedstawionych 
przez Schumana 9 maja 1950 roku, czyli kwestia 
pojednania francusko-niemieckiego. Perspekty-
wa zgody między wielokrotnie skonfliktowanymi  
w przeszłości sąsiednimi państwami i narodami 
miała nadać impuls nieodległej współpracy państw 
Europy Zachodniej, już w ramach zinstytucjonalizo-
wanych struktur polityczno-gospodarczych. Wizja 
jednoczącego się kontynentu w genialny, a zarazem 
prosty sposób, przedstawiona przez francuskiego 
polityka, pojawiła się w momencie, w którym Repu-
blika Federalna Niemiec stała już na progu spektaku-
larnej ekspansji gospodarczej, ale wciąż jednocześnie 
pozostawała w politycznej izolacji.

Podstawą niemieckiego, ale również zachodnio-
europejskiego, cudu gospodarczego był tzw. „plan 
Marshalla”, gwarantujący państwom w nim uczestni-
czącym gwałtowny awans cywilizacyjny, tak ważny 
w przezwyciężaniu skutków II wojny światowej.  
W 1947 roku amerykański sekretarz stanu George  
C. Marshall przedstawił plan pomocy gospodarczej 
dla Europy. Projekt ten zakładał wspieranie odbu-
dowy gospodarki naszego kontynentu ze zniszczeń, 
a przez to możliwie maksymalnie zmniejszenie 
skutków powojennego kryzysu. W ten sposób USA 
chciały zapobiec także wykorzystaniu przez komuni-
stów trudności gospodarczych i wywołanego nimi 
niezadowolenia społecznego do przejęcia władzy. 
Przywódca ZSRR Józef Stalin odrzucił tę pomoc, 
nazwał ją ingerencją w wewnętrzne sprawy państw. 
Skłonił również do takiego kroku zależne od niego 
rządy – w tym Polski, która początkowo zaakcepto-
wała propozycję Stanów Zjednoczonych.

Tempo i zakres rozwoju gospodarczego po 1948 
roku nie mają precedensu w dziejach Europy, zaś  
w skali światowej dają się porównać tylko z dokona-
niami Japonii. Było to zjawisko tak nieoczekiwane, 
jak również spektakularne, że historycy wciąż jeszcze 

Niezbędnik Europejczyk – kartka z kalendarza

Europejski cud gospodarczy – czyli początki integracji

Gmina Gryfów Śląski czynnie brała udział  
w akcji zorganizowanej przez świeradowskich 
leśników, którzy aktywnie uczestniczą w ob-

nie mogą osiągnąć pełnej zgody, co do jego przyczyn 
i okoliczności, uważają, że wiele łatwiej je opisać niż 
wyjaśnić.

Plan Marshalla był czymś w rodzaju „zalania 
pompy”, miał dostarczyć przede wszystkim gotówki 
koniecznej do podtrzymania europejskiego handlu  
i przemysłu w momencie zahamowania jej dopływu 
w pierwszym okresie po wojnie. Nie obejmował 
natomiast stadium projektowania samej „pompy”. 
Używając innej metafory, była to skuteczna „trans-
fuzja krwi”, która miała gospodarkom zachodnioeu-
ropejskim przywrócić siły umożliwiające powrót do 
ekonomicznego i cywilizacyjnego zdrowia. 

Dzisiaj, gdy z niepokojem i narastającymi oba-
wami obserwujemy gwałtowne paroksyzmy we-
wnętrznych zaburzeń ekonomicznych w łonie Unii 
Europejskiej, powracamy myślą do skuteczności 
mechanizmów gospodarczych wdrażanych z wielki-
mi sukcesami po 1947 roku. Jestem przekonany, że 
niejeden polityk marzy o kolejnym spektakularnym 
„cudzie” gospodarczym na miarę planu Marshalla.

Mieczysław Gnach

chodach Międzynarodowego Dnia Ziemi (22 
kwietnia). 

 Tym razem podjęli działania związane ze 
zbieraniem odpadów komunal-
nych, które w jakiś niepożądany 
sposób znalazły się tam, gdzie 
być nie powinny, czyli w lesie. Las  
z natury jest środowiskiem, gdzie 
w naturalny sposób zachodzi obieg 
materii i energii, jednocześnie 
produkowany jest tlen, gromadzo-
na woda, którą wykorzystujemy, 
chroniona jest gleba.

24 kwietnia na obszarze nie-
malże 5 000 ha terenów leśnych  
i do nich przylegających, prawie 
300 osób ratowała nasze piękne 
okolice i oczyszczało z tego, co 
człowiek tam pozostawił. Uczest-

Czysto w lesie, czysto w głowie
nikami programu „Czysto w lesie, czysto w gło-
wie” są osoby, którym wartości przyrodnicze są 
cenne. Swoją postawą pokazują, że są wrażliwi na 
spawy społeczne, swoim zaangażowaniem i pracą 
to udowadniają. Dzięki tego typu akcjom, leśnicy 
izerscy przyczyniają się też do rozwoju edukacji 
ekologicznej. Las był sprzątany na terenie 5 gmin 
położonych w najcenniejszych przyrodniczo 
fragmentach Nadleśnictwa Świeradów, które ob-
fitują w dużą liczbę turystów: teren leśny wokół 
uzdrowiska w Świeradowie Zdroju i wokół jezior 
Złotnickiego i Leśniańskiego.

W akcji wzięła udział także grupa młodzie-
ży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawo-
dowych w Gryfowie Śląskim.

Samorząd gryfowski zapewnił  swoim uczest-
nikom rękawice i worki na odpady, transport ze-
branych odpadów na wysypisko oraz transport.

Ze zdziwieniem odkryliśmy kolejne dzikie 
wysypisko w okolicy ogrodów działkowych przy 
osiedlu Horyzont. Mieszkańcy naszego miasta 
z uparli się, aby zanieczyszczać właśnie tę część 
Gryfowa. Jak informuje prezes ROD „Na Hory-
zoncie” Arkadiusz Cichoń, od 1 maja dostępne 
są już komplety śmietników umożliwiających 
segregację śmieci w sześciu miejscach ogrodów, 
przy bramach wejściowych. Mamy nadzieję, że 
poprawi to sytuację i dzikie wysypiska znikną.

A śmieci, które szpeciły pobocza tym razem 
posprzątała grupa działkowców wraz z prezesem. 
Pamiętajmy jednak, że nie może być tak, iż jedni 
będą bezkarnie śmiecić, a inni po nich sprzątać. 
Wymagajmy kultury także od siebie.

Kolejne dzikie wysypisko w okolicach osiedla Horyzont

P.

Krystyna Samborska
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Potrafią zachować 
bezpieczeństwo

12 kwietnia odbył się etap powiatowy Ogól-
nopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego. 

Po części praktycznej (tor przeszkód) oraz 
teoretycznej (znajomość przepisów dotyczących 
ruchu drogowego), drużyna naszego Gimnazjum 
zajęła w łącznej punktacji II miejsce. 

Skład ekipy: Julia Szczepańska, Kinga Torba, 
Piotr Soszka, rezerwowa: Marcelina Zwierzańska 
Opiekun: Agnieszka Burbul

Wraz z pierwszym śpiewem ptaków  
i kwitnącymi baziami dzieci z Przedszkola 
Publicznego w Gryfowie Śląskim przywi-
tały 21 marca Wiosnę.

Uroczystość rozpoczęły przedszkolaki  
z grupy „Kotki”, prezentując swoje umie-
jętności aktorskie i wokalne podczas 
przedstawienia pt. „Witamy Wiosnę”, obej-
rzanego przez wszystkie zaproszone dzieci. 
Gościliśmy także bibliotekarkę panią Jolan-
tę Kuczyńską w charakterze Wiosny, która 
prowadziła korowód niosący marzannę. 
Podczas spaceru dzieci śpiewały piosenki 
o wiośnie i grały na instrumentach, trzy-
mając w dłoniach powiewające na wietrze 
kolorowe wstążki gaików-maików.

Uroczystość zakończona została poże-
gnaniem pani Zimy, a dzieci w wiosennych 
nastrojach z uśmiechem na twarzy wróciły 
do przedszkola, przepełnione nadzieją, że 
pani Zima już nie wróci.

19 kwietnia w Przedszkolu publicznym odbyło się podsumowanie akcji charytatywnej pt „Puszka dla 
Okruszka”. W ramach tej akcji dzieci przez cały rok zbierały aluminiowe puszki, ze sprzedaży których zostały za-
kupione i przekazane w okresie zimowym dwie ocieplane budy dla zwierząt do Schroniska dla Małych Zwierząt 
w Jeleniej Górze.

Monika Smykowska 
Monika Głowacka

Wieści z przedszkola

Dzień wiosny w przedszkolu

Puszka dla Okruszka w przedszkolu

 Już po raz kolejny dzieci z Przedszkola Publicznego w Gryfowie Ślą-
skim prowadzą akcje charytatywną pomocy bezdomnym zwierzętom. 
Gościem honorowym uroczystości był zaprzyjaźniony już z przedszko-
lem kierownik schroniska a tym samym pełniący funkcję Prezesa Towa-
rzystwa Opieki nad Zwierzętami Pan Eugeniusz Ragiel żoną panią Anną 
Ragiel oraz dyrekcja Przedszkola Publicznego. Dzieci z grupy „Mucho-
morki” jak zwykle pięknie zaprezentowały się w części artystycznej pt. 
„Kochamy zwierzęta nie tylko od święta”. Po części artystycznej dyrektor 
Małgorzata Krakowska z panem Eugeniuszem Ragielem wręczyli dzie-
ciom, które przybyły na uroczystość ze swoimi pluszowymi pupilami, 
podziękowania w postaci dyplomów oraz drobne upominki.

Dziękujemy przede wszystkim rodzicom dzieci za propagowanie 
tego typu akcji oraz chęć okazywania pomocy bezdomnym zwierzętom. 
Jednocześnie informujemy, że akcja zbierania aluminiowych puszek pod 
nazwą „Puszka dla Okruszka” nadal trwa.

Dyrekcja oraz personel Przedszkola
 Publicznego w Gryfowie Śląskim
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Sprostowanie
W marcowym numerze Kuriera 

Gryfowskiego w artykule „Gryfów we 
Wrocławiu” podano błędnie imię lau-
reatki konkursu plastycznego (powin-
no być Wiktoria, a nie Weronika).

Za błąd ten w imieniu autorki arty-
kułu oraz swoim własnym serdecznie 
przepraszamy laureatkę, uzdolnio-
ną gryfowską plastyczkę Wiktorię  
Gawlak.

W upalny ranek 27 kwietnia uczniowie IV klasy 
technikum i III liceum Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących i Zawodowych ze łzami w oczach żegnali się 
ze swoją szkołą. Było wzniośle i kameralnie zarazem. 
Zarówno wzruszeni uczniowie, jak i kadra pedago-
giczna, dołożyli starań, by ten dzień był wyjątkowy. 
Były ciepłe, pełne otuchy przemówienia nauczycieli, 
zabawne scenki przygotowane przez uczniów, kwiaty, 
podziękowania, wspomnienia. I wszyscy byli zgodni, 
co do tego, że czas wspólnie spędzony w tej szkole, to 
był dobry czas, do którego nasi absolwenci chętnie 
będą wracać wspomnieniami.

Pożegnanie 
maturzystów

Mieszkańcy Gryfowa nie mogą uwierzyć wła-
snym oczom. Mimo pięknej wiosny z wielu okien 
rozpościera się makabryczny widok. Ogołocone  
w straszliwy sposób korony drzew, koszmarne ki-
kuty gałęzi- oto jak ktoś w przerażająco niefachowy 
sposób poprzycinał nasze drzewa. Wiele osób za-
stanawiało się czy to jest legalne, czy tak można no  
i przede wszystkim „co autor miał na myśli” fundu-
jąc gryfowianom krajobraz jak z horroru.

Koszmar z ul. Żeromskiego i nie tylko
 Z pytaniem o formy usuwania gałęzi i ich przy-

cinania zwróciliśmy się do inspektora ds. ochrony 
środowiska w UGiM pani Krystyny Samborskiej, 
która przygotowała nam stosowną opinię w tej 
sprawie. Publikujemy ją poniżej. Niestety, po zapo-
znaniu się z nią tylko utwierdziliśmy się w przeko-
naniu, że niektórym po prostu brakuje wyobraźni 
i zdrowego rozsądku. Powstaje pytanie – kto za to 
odpowie?

Przepisy dotyczące usuwania 
oraz pielęgnacji drzew i krzewów

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody wraz z późniejszymi zmianami ustawy  
z 20 lipca 2010 r.

Kiedy pozwolenie na wycinkę drzewa nie 
jest wymagane

Usunięcie drzew lub krzewów liczących powy-
żej 10 lat (przed zmianami ustawy z 2010 r.  były to 
drzewa powyżej 5 lat) wymaga zezwolenia, nawet 
jeśli są to samosiejki lub drzewa i krzewy obumarłe. 
Na zabiegi pielęgnacyjno-sanitarne zezwolenie zaś 
nie jest wymagane, jednak zakres ich wykonywania 
został ściśle określony.

Zabiegi pielęgnacyjno-sanitarne w obrębie ko-
rony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewieniach 
mogą obejmować wyłącznie:

1) usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych 
lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlany-
mi lub urządzeniami technicznymi;

2) kształtowanie korony drzewa, którego wiek 
nie przekracza 10 lat; 

3) utrzymywanie formowanego kształtu korony 
drzewa

Zatem tak jeszcze często spotykane  ogławianie 
drzew jest nielegalne, ponieważ drzewo po takim 
okaleczeniu traci szanse na prawidłowy rozwój,  
a często na przeżycie. Ogławianie nie jest zabiegiem 
pielęgnacyjnym. Przy formowaniu korony, drzewo 
nie może utracić pokroju korony właściwego dla 
danego gatunku drzewa.

Za egzekwowanie  powyższego zapisu  ustawy 
odpowiedzialna jest gmina.
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Pokaz
2 marca w świetlicy wiejskiej w Radoniowie 

odbył się pokaz „Pamiątka Turystyczna z Dolne-
go Śląska – wyroby rękodzielnicze”.

Szkolenie
9 marca w gospodarstwie agroturystycznym 

w Giebułtowie u p. Zygmunta Masły odbyło 
się szkolenie nt „Przepisy prawno-podatkowe  
i higieniczno sanitarne w działalności agrotury-
stycznej”.

Warsztaty
13 marca w świetlicy wiejskiej w Proszówce 

odbyły się warsztaty dla mieszkańców obszarów 
wiejskich z zakresu „Kultywowanie Tradycji 
Wielkanocnych”. Podczas warsztatów wykonano 
kraszanki i dekoracje do palmy wielkanocnej 
oraz książki dekoracyjne ,które były prezentowa-
ne podczas Jarmarku Wielkanocnego w Gryfowie 
Śląskim. 

Powiatowy konkurs
31 marca w Wojciechowie odbyła się IX edy-

cja Konkursu Powiatowego „Dekoracji Wielka-
nocnych” Wojciechów 2012. Impreza odbyła się 
31 marca w pięknej wojciechowskiej świetlicy. 

Ilość, jakość, różnorodność, niesamowitość, 
niepowtarzalność i  świetność prezentowanych 
prac bardzo pozytywnie zaskoczyła, uradowała 
i zachwyciła wszystkich uczestniczących w tym 
niezwykłym święcie. Swoje prace związane ze 
Świętami Wielkanocnymi zaprezentowali: 

W kategorii Młodzież szkolna: Klub 4H 
Trzepak z Rząsin, Klub 4H Zimna Woda z Pa-
siecznika, Szkoła Podstawowa z Pławnej, Grupa 
Młodzieżowa z Olesznej Podgórskiej i Koło Bi-
blioteczne z Ubocza.

15 kwietnia w wiosennej edycji „Śpiewanie na ludowo” w radiu Wrocław  wystartował zespół ludowy „Sołtysowe Gryfinki” z Proszówki. Członkowie zespo-
łu zwracają się z prośbą o wsparcie wysyłając sms na numer 72280 o treści  - rw kapela sołtysowe gryfinki – lub  dzwoniąc w każdą niedzielę do radia Wrocław 
podczas emisji programu  od  godz. 7.00 do 10:00   na numer telefonu 71 339-90-60 oddając na nas swój głos. Z góry serdecznie dziękujemy.

Śpiewanie na ludowo

Informacje z PZD
W kategorii Dorośli: Rada Sołecka Oleszna 

Podgórska, Rada Sołecka Wojciechów, Rada So-
łecka Radoniów, Rada Sołecka Milęcice ,Zespół 
Ludowy „Rząsinianki”i Zespół Ludowy „Bog-
danki”. 

W kategorii indywidualni: Emilia Pełka i Jo-
anna Czerwiec.

Jury w składzie: Jadwiga Sieniuć, Adam 
Kulikowski, Małgorzata Walczak miało bardzo 
trudne zadanie w wytypowaniu zwycięzców tego 
wspaniałego, kultywującego ludowe tradycje 
konkursu. Po długotrwałych dyskusjach i wnikli-
wych obserwacjach wytypowało najlepsze prace. 

W grupie Zespoły, w kategorii Dorośli I miej-
sce zajęła Rada Sołecka z Olesznej Podgórskiej, 
II miejsce przypadło Radzie Sołeckiej z Woj-
ciechowa a dwa III miejsca – Radzie Sołeckiej 
Radoniów i Zespołowi Ludowemu „Rząsinian-
ki”z Rząsin. 

Specjalne wyróżnienia otrzymali: Rada So-
łecka z Milęcic i Zespół Folklorystyczny „Bog-
danki” z Mirska. 

W  kategorii Młodzież I miejsce wywalczyła 
Szkoła Podstawowa z Pławnej, II miejsce –Koło 
Biblioteczne z Ubocza, III – Grupa Młodzieżo-
wa z Olesznej Podgórskiej. 

Specjalne wyróżnienia: Klub 4H „Zimna 
Woda” z Pasiecznika i Klub 4H „Trzepak”  
z Rząsin. 

W kategorii Indywidualni Dorośli I miejsce 
zajęła Emilia Pełka, II – Joanna Czerwiec. 

Organizatorami Konkursu byli: Powiatowy 
Zespół Doradztwa Rolniczego z Lwówka Śl., 
Ośrodek Kultury i Sportu z Lubomierza, Rada 
Sołecka z Wojciechowa. 

Wystąpiły zespoły ludowe: Sołtysowe Gry-
finki z Proszówki, Rząsinianki z Rząsin, „Bog-

danki” z Mirska i zespół wokalny „Kargulinki” 
z Lubomierza

Konkurs prowadzili: Teresa Polesiak – PZD 
Lwówek Śl i Mirosław Laskowski – OKiS Lubo-
mierz. Wszystkim uczestnikom, organizatorom 
i prowadzącym należą się ogromne gratulacje  
i słowa podziwu. Licznie zgromadzonym wi-
dzom życzenia świąteczne złożyli Starosta Po-
wiatu Lwóweckiego Józef Stanisław Mrówka  
i burmistrz Wiesław Ziółkowski, który również 
wręczali nagrody i serdecznie gratulowali oraz 
dziękowali zwycięzcom i organizatorom tego 
wspaniałego konkursu. Przypomnieć jeszcze 
należy, że jego pomysłodawcą jest Adam Kuli-
kowski z Wojciechowa.

 
Konkurs odbył się dzięki zacnym sponso-

rom. Organizatorzy powiatowego konkursu 
„Dekoracji Wielkanocnych” serdecznie dziękują  
sponsorom za ufundowanie nagród, dyplomów  
i podziękowań. 

Sponsorzy imprezy to: Dolnośląski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu ,Sta-
rostwo Powiatu Lwóweckiego, Rada Powiatu 
Lwóweckiego, Urząd Gminy i Miasta Lwówek 
Śląski, Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski, 
Urząd Gminy Miasta Lubomierz, Ośrodek 
Kultury i Sportu Lubomierz, Zakład Utyliza-
cji Odpadów Komunalnych IZERY, Gminna 
Biblioteka Publiczna w Lubomierzu, Adam 
Kulikowski, Joanna i Krzysztof Sikora, Anna  
i Mariusz Kozłowscy, Albina i Bogdan Rudako-
wie, Ewa i Zbigniew Sadłuccy, Andrzej Larek, 
Małgorzata i Zbigniew Piątek. 

Teresa Polesiak 
– PZD Lwówek Śląski

Opracowała Teresa Polesiak 
– PZD Lwówek Śląski
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Informacje z PZD cd.
Po raz kolejny przed Świętami Wielkanocnymi 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskie-
go oraz Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolnicze-
go zorganizowali Prezentacje „Tradycyjnych Stołów 
Wielkanocnych, Palm i Pisanek”.

W sobotę 31 marca w Pasażu Grunwaldzkim 
zaprezentowanych zostało 26 stołów, zastawionych 
świątecznymi potrawami, przygotowanymi przez 
panie z dolnośląskich Kół Gospodyń Wiejskich. 
Prezentacje miały na celu zachęcenie do kultywo-
wania i podtrzymywania tradycji i zwyczajów zwią-
zanych ze świętem Wielkiej Nocy, a także pokazanie 
różnorodności świątecznych ozdób i potraw. Pod-
czas Prezentacji przeprowadzono konkurs na „Naj-
piękniejszą palmę i pisankę wielkanocną”. Celem 
konkursu było zachowanie tradycji wykonywania 
palm i pisanek wielkanocnych oraz kształtowanie 
aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec 
sztuki i tradycji kulturowej związanej z obrzędami 
okresu Wielkiej Nocy.

1 kwietnia na gryfowskim rynku odbył się już 
po raz szósty Powiatowy Jarmark Wielkanocny. 
W jarmarku uczestniczyło 16 twórców ludowych 
prezentując produkt Pogórza Izerskiego. Zwie-
dzający wystawę mieli możliwość zakupu deko-
racji wielkanocnych, wypieków własnej produk-
cji m.in. chleba, pierniczków, ciast, święconek do 
koszyczków jak i materiałowych szaleństw itp. 

Podczas Jarmarku Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury przeprowadził konkurs na Najładniejsza 
Palmę Wielkanocną dla sołectw z gminy Gryfów 
Śląski -zwyciężyło sołectwo Wieża. 

 Prezentacje „Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych, Palm i Pisanek”
Do kategorii „Najpiękniejsza palma wielka-

nocna” zostało zgłoszonych 20 palm, natomiast  
w kategorii „Najpiękniejsza pisanka wielkanocna” 
aż 25 Kół zgłosiło swoje prace.

 Komisja Konkursowa dokonała oceny palm  
i pisanek przyznając następujące nagrody: „Naj-
piękniejsza palma wielkanocna”:

I miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich Kon-
radówka – Piotrowice

II miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich Pod-
lesie – Ruszkowice

III miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich 
„Stolczanki” 
„Najpiękniejsza pisanka wielkanocna”: 

I miejsce – Koło gospodyń Wiejskich  
w Rybnicy

II miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich Kon-
radówka – Piotrowice

III miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich  
w Chociemyśli.

Włodzimierz Chlebosz, Członek Zarzą-
du Województwa Dolnośląskiego i Ryszard 
Czerwiński, Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu wręczyli 
laureatom konkursu obu kategorii nagrody rze-
czowe i dyplomy. Ponadto wszyscy uczestnicy 
Prezentacji otrzymali dyplomy za uczestnictwo 
oraz upominki.

Całość imprezy uświetniły występy dziewięciu 
zespołów folklorystycznych, które zaprezentowa-
ły pieśni ludowe związane ze świętami Wielkiej 
Nocy: „Waliszowianie” z Nowego Waliszowa, 
„Kulinianie” z Kulina, „Grodzianie” z Niemczy, 
„Serducha” z Gierałtowca, „Żeliszowianki” z Że-
liszowa, „Chabry” z Kwieciszowic, „Marysieńki” 
z Radostawia, „Leszczynki” z Dobroszyc oraz 
„Wrzos” z Chociemyśli. 

Jarmark Wielkanocny

Prace Danuty Jańczyk z Gryfowa Śląskiego.

Piernikowe smakołyki Barabary Pasiak z Wieży
Święconka do koszyczka – Rada Sołecka z Olesznej 
Podgórskiej.

Szaleństwo materiałowe Agnieszki Adamskiej  
i Małgorzaty Tomczak z Zacisza.

Opracowała Teresa Polesiak 
– PZD Lwówek Śląski

Teresa Polesiak 
– PZD Lwówek Śląski
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WYKONUJEMY:

• PRANIE DYWANÓW, TAPICERKI OBICIOWEJ I SAMOCHODOWEJ,

• SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I MIESZKAŃ PO REMONTACH,

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

NA KLATKACH SCHODOWYCH, • OPIEKA NAD NAGROBKAMI  

NA CMENTARZACH, • INNE USŁUGI BRANŻOWE,

Polecamy cykliczne i jednorazowe sprzątanie specjalistycznym sprzętem i środkami 

piorącymi renomowanej firmy KÄRCHER.

USŁUGI SPRZĄTANIA „AGMAR”

Tel. kontaktowy: 795-624-134

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

działki ogrodowe. Chętnych prosimy o kontakt telefoniczny 

663-374-329

         PRACA
1. Ekskluzywny Hotel w Świeradowie Zdrój zatrudni na stano-
wisko kelner – barman. Zapewniamy profesjonalne szkolenia 
barmańskie i kelnerskie. Atrakcyjne wynagrodzenie. 
2. Ekskluzywny Hotel w Świeradowie Zdrój zatrudni na stanowi-
ska: kucharz, pomoc kuchenna. Atrakcyjne wynagrodzenie. 
Kontakt: p.tomasik@bialykamien.com; tel. 604-252-291

  OGŁOSZENIE
Kierownik budowy z uprawnienia-

mi do kierowania robotami budow-
lanymi bez ograniczeń w specjalno-
ści konstrukcyjno-budowlanej oraz 

dużym doświadczeniem zawodowym podejmie 
nadzór nad pracami przy budowie domków jed-
norodzinnych i innych obiektów.                            

Tel.: 697-932-875
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W październiku 2011 roku w Gryfowie rozpoczęła działalność Szkółka Siatkarska przy Uczniow-
skim Klubie Sportowym w Lubaniu. Trenerami prowadzącymi są Ryszarda Leszczyńska i Krzysztof 
Leszczyński. To trenerzy doświadczeni i znani w środowisku siatkarskim. Poprowadzili do wspaniałych 
sukcesów MKS Lubań zdobywając wielokrotnie mistrzostwa Polski  w kategoriach młodzieżowych 
w siatkówce dziewcząt w latach 1982-96. Prowadzili Reprezentację Polski 5 lat oraz kluby Plus Ligi 
Kobiet (BKS Bielsko-Biała, Stal Mielec, Spartę Warszawa, Legionovię Legionowo, SMS Sosnowiec).

Dzięki uprzejmości pana dyrektora Szkoły Podstawowej zajęcia z piłki siatkowej są prowadzone 
w każdą środę w godzinach 17.00-19.00. Na zajęcia przychodzą dziewczynki głownie z klasy 2, 3, 4, 
5 i 6. Obecnie trenuje około 40 dziewczynek. Część z nich uczestniczyła w zimowym obozie sporto-
wym w Sulikowie. Latem pojadą na 12-dniowy obóz w Beskidy niedaleko Szczyrku. Program obozu 
jest bardzo bogaty, a zainteresowanie wyjazdem jest bardzo duże. Celem szkolenia siatkarskiego jest 
nauczenie jak największej liczby dzieci gry w siatkówkę, poprawienie sprawności ogólnej, nauczenie 
wielu nowych zabaw i ćwiczeń a także  współżycie w grupie rówieśniczej. Obozy to najlepsza okazja 
do  usamodzielnienia dziecka. Zadowolone są zarówno dzieci jak i rodzice.

Zawodniczki z klasy 5 i 6 uczestniczyły w zawodach szczebla wojewódzkiego w czwórkach i trój-
kach. Jedna czwórka ma szanse na awans do finałów Mistrzostw Polski. Decydujący turniej już 19 
maja 2012 r. W ramach zajęć organizowane są turnieje siatkówki dwójkami i trójkami przy dużym 
zaangażowaniu rodziców np. Turniej Mikołajkowy – 6 grudnia oraz 1 czerwca turniej z okazji Dnia 
Dziecka. Nabór do sekcji siatkówki  trwa cały rok, zapraszamy chętne dziewczynki do wzięcia udziału 
w treningach. Na pewno znajdą dla siebie nową pasję i zainteresowanie.

31. marca br. Odbył się XIV Ogólnopolski 
Bieg Przełajowy „Powitanie Wiosny” i strefa 
LZS w biegach przełajowych – obie imprezy  
w gościnnych Rząsinach.

 Organizatorami tego biegu byli: Uczniow-
ski Klub Sportowy „ATLETA” Rząsiny, Szkoła 
Podstawowa im. bł. ks. Alojsa Andrickiego  
w Rząsinach, LZS Jelenia Góra, SZS Gryfów Śl. 
oraz Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śl.

W biegu udział wzięło ok. 200 osób, w tym 
19 osób w biegu głównym, które były klasyfi-
kowane w dwudziestu chłopięco-dziewczęcych 
kategoriach wiekowych. Pogoda niestety nie 
dopisała, stąd mniej uczestników niż w latach 
poprzednich. Jak co roku koło gospodyń wiej-
skich przygotowało pyszną grochówkę a nad 
całością czuwał koordynator imprezy Paweł 
Kaczmar.

Są bardzo różni. Mają od 6 do 10 lat. Jędrek 
jest fanem FC Barcelona, Kuba Realu Madryt, 
Ignacy zaś Bayern Monachium. Idolem Kamila 
jest Fernando Torres, Maćka David Villa.

Łączy ich jedno – stanowią drużynę Żaków 
UKS ZSOiZ Gryfów Śl. Błysk w oku, totalna 
determinacja, głowa dumnie podniesiona do 
góry – po tym ich poznacie. Grają coraz lepiej. 
Ostatnio na turnieju w Bolesławcu w lekkie 
osłupienie wprawili niepokonane dotąd lubań-
skie Skorpiony. Choć głównych pucharów jesz-
cze nie zdobywają i w cieple sławy się nie grzeją, 
tę sławę właśnie czują między wersami. Syste-
matycznie wyciskają z siebie siódme poty na 
wszystkich  gryfowskich boiskach. Skrupulatnie, 

Wśród 70 dzieci zakwalifikowanych do ogólno-
polskiego finału Dziecięcej Eskorty McDonald's 
znalazła się gryfowianka Anna Koszak (fot. po pra-
wej), uczennica trzeciej klasy Szkoły Podstawowej  
w Gryfowie Śląskim.

W półfinale, który odbył się w hali Akademii 
Wychowania Fizycznego na wrocławskich Polach 
Marsowych, w sportowych konkurencjach m.in.  
w sprincie, slalomie, konkursie strzałów na bramkę 
rywalizowało 140 dzieci. Było o co walczyć, bowiem 
podczas każdego z meczów Mistrzostw Europy  
w naszym kraju dzieci będą wyprowadzać piłkarzy 
na murawę. Sponsor dziecięcej eskorty, czyli McDo-
nald's zaoferował maluchom także wiele innych 
atrakcji podczas mistrzostw, m.in. wycieczki. Naszej 
Ani serdecznie gratulujemy.

3 czerwca o godz. 15.00 w świetlicy środo-
wiskowej w Gryfowie Śl. odbędą się Otwarte 
Mistrzostwa Gminy Gryfów Śląski w Tenisie 
Stołowym. Zawody odbędą się następujących 
kategoriach: 
◆ szkoła podstawowa klasy I – III, ◆ szkoła pod-
stawowa klasy IV-VI, ◆ gimnazjum, ◆ szkoła po-
nadgimnazjalna, ◆ mężczyźni od 20 do 40 lat
◆ mężczyźni powyżej 40 lat, ◆ kobiety – open 
Organizatorzy: Gminny Szkolny Związek Spor-
towy, Klub Tenisowy, Błękitni Krzewie, ZSOiZ  
w Gryfowie Śl. Zgłoszenia do turnieju przyjmo-
wane są pod numerem telefonu 502-360-907

Bieg na 
powitanie wiosny

Z tej mąki będzie chleb

niezależnie od pory roku, w domowym zaciszu 
odrabiają zadane przez  trenera Cichonia lekcje. 
Do nich nie trzeba ich zmuszać ani namawiać. 
Istotnym elementem tej całej układanki są 
rodzice. Cierpliwi, wyrozumiali, wspierający, 
dość widoczni na każdym turnieju. Warto  
o nich pamiętać przed zbliżającym się piłkarskim 
świętem. To nasi lokalni Messi czy Ronaldo,  
o których na pewno jeszcze usłyszycie. Być może 
warto wybrać się na kolejny turniej z udziałem 
naszej drużyny, który odbędzie się w pierwszą 
niedzielę czerwca na boisku przy zakładzie pana  
Matusewicza przy ulicy Lwowskiej?

Tenisa 
czas zacząć

Gryfowianka w dziecięcej 
eskorcie na Euro 2012?

Redakcja

PODZIĘKOWANIA
Serdecznie dziękuję

państwu Czajewiczom 
za podarowanie foteli do klubu 
młodzieżowego w Rząsinach,

państwu Drążkom  
za podarowanie szafek do klubu,

panu Jerzemu Trądowi 
za pomoc i współpracę.

Dorota Proracka

Obiecujący młodzi piłkarze....

...i uzdolnione siatkarki



Poznaj miasto moje

Fot. Paweł Zatoński (więcej na stronie 7).

Gryfowianie (pomarańczowe koszulki) 
w zwycięskim meczu z drużyną z Węglińca.

Od lewej: Maciej Wieliczko (klasa 0), dzięki którego asyście Kuba 
Krasuski (klasa I) strzelił fantastycznego gola w meczu z Pieńskiem.

Gryfowska drużyna wraz z rodzicielską asystą.

Gryfowskie siatkarki wraz z trenerami.

Anna Koszak – czy pojedzie na Euro 2012?




