


2 KURIER GRYFOWSKI  MAJ  2013

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim zaprosił w dniu 26 kwietnia na spotkanie  
z Panem Bolesławem Osipikiem (zdjęcie po prawej) – Rowerowym ambasadorem Jeleniej Góry. 

Zebrani mogli wysłuchać prelekcji oraz obejrzeć pokaz multimedialny pt. „Rowerowe podróże po 
Europie”. Spotkanie było niepowtarzalną okazją, by poznać osobiście najbardziej znanego cyklistę Kotli-
ny Jeleniogórskiej. A przybył on do Gryfowa wraz z bratem bliźniakiem – Mieczysławem, który mocno 
angażuje się w realizację wspólnej pasji. W 2010 roku Pan Bolesław świętował przejechanie 300.000 km. 
Na ten imponujący wynik składa się wielokrotne przemierzenie Polski, a także podróże po takich kra-
jach, jak Czechy, Niemcy, Słowacja, Austria czy Holandia. Pan Bolesław prowadzi kroniki z wypraw, które  
w efekcie tworzą bardzo ciekawy album z podróży. Charyzmatyczny cyklista swoją pasję wykorzystuje do 
promowania miasta Jelenia Góra w Polsce, jak i za granicami kraju. W 2008 roku nasz bohater przemierzał 
Polskę w poszukiwaniu miejscowości i miejsc noszących nazwę Jelenia Góra. Odszukał cztery takie miejsca 
w Polsce: wioski w województwach świętokrzyskim i podlaskim oraz leśniczówki na Warmii i Mazurach 
i w Borach Tucholskich. Szybko zaprzyjaźniliśmy się z naszym gościem i pan Bolesław odwiedził nas po-
nownie 3 maja podczas Majówki na gryfowskim rynku. Było nam niezmiernie miło gościć tak wspania-
łego człowieka i już mamy potwierdzenie, że spotkamy się ponownie podczas tegorocznych Kwisonaliów  
w dniach 8-9 czerwca.

23 kwietnia ekipa kaskaderów i konstruktorów z Czech odwiedziła Gryfów. Na boisku za Miejsko-
-Gminnym Ośrodkiem Kultury mogliśmy podziwiać niesamowite widowisko. Znakomite umiejętności 
kaskaderów oraz triki pełne humoru wprawiły widzów w zachwyt. W godzinnym programie pełnym 
wrażeń kaskaderzy zaprezentowali: crash testy, jazdę samochodem na dwóch kołach, jazdę przez ścianę 
ognia, poślizgi, palenie gumy, i wiele innych atrakcji. Niesamowite wrażenie zrobił samochód zbudo-
wany z dwóch przodów, dwóch silników i niezależnych osi skrętnych. Główną atrakcją jednak, na którą  
wszyscy czekali było miażdżenie samochodów przez Monster Truck-i. Ponad godzinny występ zgromadził 
liczna grupę miłośników motoryzacji oraz mocnych wrażeń. Kto nie był niech żałuje!

Uczczono święto 3 Maja

Marcela Wnukowicz i Julia Wrona, uczestniczki 
Dziecięco-Młodzieżowej Pracowni Plastycznej 
M-GOK pod kierunkiem Marzeny Staliś, zdobyły 
wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie plastycz-
nym "Mój teatr" w Łodzi. Serdecznie gratulujemy!

Rowerowy Ambasador Jeleniej Góry w M-GOK

Monster Truck Show w Gryfowie

Okolicznościowe msze św., przemówienia władz samorządowych oraz przemarsze pocztów sztandaro-
wych – w taki sposób w wielu miejscowościach naszego kraju uczczono 222 rocznicę uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. Już tradycyjnie Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim przygotował uroczystości  

w Gryfowie. W programie znala-
zła się jak co roku msza święta, po 
której uczestnicy przemaszerowali 
wraz ze Związkiem Kombatantów, 
pocztami sztandarowymi i liczny-
mi delegacjami pod Tablicę pa-
miątkową ku czci Kombatantów 
Ziemi Gryfowskiej, gdzie złożono 
wiązanki kwiatów. Krótki montaż 
słowno-muzyczny przygotowała 
sekcja wokalna z M-GOK, po wy-
stępie której głos zabrał Burmistrz 
Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik. 
Warto pamiętać o obecności na 
takich wydarzeniach. Uczest-
nicząc w nich dajemy wyraz  

naszego patriotyzmu, przywiązania do uniwersal-
nych i ponadczasowych wartości zawartych w Kon-
stytucji 3 Maja. 

W kolejnej części obchodów na gryfowskim 
rynku odbyły się występy artystyczne w ramach 
„Majówki 2013”. Od godz. 15.00 na estradzie swój 
program prezentowały sekcja wokalna oraz taneczna 
z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, po których 
z nowymi utworami zagrała Gryfowska Kapela Po-
dwórkowa. Również młodzież tego dnia miała coś 
dla siebie. W profesjonalny koncercie hip-hopowym 
wystąpiły składy z Jeleniej Góry, Bolesławca i No-
wogrodźca (SAN DRO ALEX&PAUL, Antysytem 
Młodzian&Garguś, Dikey&Giedzu, 2C1L). W no-
wych aranżacjach i zmienionym składzie jak zawsze 
świetnie bawiąc gryfowską publikę zagrali Skauci  
z Nielestna. 

Finałem gryfowskiej majówki miał być koncert 
grupy „Fridolin Ekstra” z miasta partnerskiego Bi-
schofswerda. Niestety choroba jednego z członków 
zespołu uniemożliwiła przyjazd, za co bardzo prze-
praszamy wszystkich fanów zespołu.

I znów podwójny sukces 

ms

Anna Domino

Anna Domino

Anna Domino

PODZIĘKOWANIE
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury składa ser-
deczne podziękowania dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Gryfowie Śląskim, a w szczególno-
ści Panom: Ryszardowi Matodze oraz Kamilo-
wi Heichelowi za pomoc w usunięciu usterki 
dachu na budynku Ośrodka Kultury.
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Kurier Gryfowski

2 kwietnia z okazji Międzynarodowego Dnia Książki w bibliotece odbyły się trzydniowe warsztaty edu-
kacyjne dla cztero-, pięcio- i sześciolatków. Rok 2013 został ogłoszony rokiem Juliana Tuwima, dlatego 
tematem przewodnim były najbardziej znane wiersze tegoż autora, m.in.. Abecadło, O Grzesiu kłamczuchu 
i jego cioci oraz Murzynek Bambo. Przedszkolaki układały literowe puzzle, odgadywały bajkowe zagadki, 
dyskutowały o wiośnie i bawiły się. A że wiosna to najpiękniejsza pora roku, dzieci namalowały wiosenne 
bukiety, które zostały wyeksponowane na wystawie w holu biblioteki. Dziękujemy wszystkim przedszkola-
kom oraz ich paniom za udział w zajęciach i za piękne rysunki.

O AUTORCE:
Inżynier Barbora Olejníková urodziła się  

w mieście Lučenec na południu Słowacji.

Obecnie mieszka w powiecie Rimavska Sobota. 
Uczęszczała do artystycznej szkoły podstawowej 
w klasie sztuka i pianino. Barbora interesowała się 
sztuką od dzieciństwa. Malowała głównie portrety 
ludzi. Po artystycznym wstępie do swej przyszłej 
twórczości, zrobiła przerwę kończąc liceum i Uni-
wersytet Rolniczy w mieście Nitra. 

Do powrotu do malarstwa zainspirowały ją 
córki 14 letnia Barborka i 6 letnia Ninka. Starsza 
córka studiuje w konserwatorium tańca- taniec 
klasyczny i balet. Barbora Olejníková dziś studiu-
je w prywatnym Konserwatorium Muzyki i Dra-
matu w mieście Hnusta z siedzibą w Koszycach. 
Maluje głównie obrazy akrylowe i olejne. 

Barbora o sobie:
„...Inspiracja do malowania przychodzi głównie 
w nocy. Wtedy muszę wstać i zrobić szkic żeby 
nie zapomnieć do rana. Jestem zafascynowana 
twarzami ludzi. Krajobrazy maluję głównie na 
zamówienie. Lubię chodzić ulicami swego miasta. 
Zastanawiam się wtedy, w jaki sposób pewne za-
obserwowane sytuacje umieścić na płótnie....”

Wystawa będzie czynna do 29 maja. Zapraszamy.

17 maja w galerii ECKI odbył się wernisaż wystawy słowackiej artystki Barbory Olejnikowej. Była 
to wspólna inicjatywa Biblioteki Publicznej i Starostwa Powiatowego we Lwówku Śląskim.

Słowacka artystka w Gryfowie

Jolanta Kuczyńska

Warsztaty z książką



4 KURIER GRYFOWSKI  MAJ  2013

Pani Maria Luty w 1943 r. przyjechała  
z Syberii jednym transportem z rodziną pani 
Elwiry Urbańskiej. Jak wspomina... „Ojcowie 
dowiadywali się o transportach i odbierali swoje 
rodziny….”. Mojego ojca aresztowało NKWD,  
a my pojechaliśmy do Szczecina, potem do No-
wogardu. Po jakimś czasie przez Czerwony Krzyż 
odnalazła mnie koleżanka. Napisała list, że mogę 
uczyć się w przyzakładowej szkole krawieckiej  
i podjąć pracę w tutejszym GZPO. Tak znalazłam 
się w Gryfowie. Zamieszkałam u rodziny mojej 
koleżanki. Domy były jeszcze wolne, ale ludzie 
bali się, „że jak przyjdą Niemcy, trzeba będzie 
wracać”. Potem poznałam męża, który zatrudnił 
się w „Bawełniance”. Mąż pani Marii, Jan Luty  
w czasie wojny został wywieziony do Niemiec.  
W 1945 r. przyjechał do Lubania, gdzie zakwate-
rowali go u Niemców. Wspomina, że na początku 
Niemcy pracowali w uruchomianych zakładach. 
Tam zrobił kurs tkacza, potem mistrzowski  
i podjął pracę w Gryfowie. Jak twierdzi, wtedy 
nie tak łatwo było dostać się do pracy „musiałem 
dobrze pracować, bo było współzawodnictwo….” 
Tu też poznał przyszłą żonę.

Jak widać Gryfów nie ucierpiał w czasie 
rozruchów wojennych. Na zdjęciu wyjazd kom-
batantów „lublinem” (tak nazywano samochód  
z przyczepą) do Lwówka w 1947 roku. W tamtych 
latach w Gryfowie znajdowało się biuro przepu-
stek na międzynarodowej „szosie” Zgorzelec 
- Jelenia Góra (obwodnicy zbudowanej w 1930 
r.). Patrol kontrolował wszystkich. Z miejscem 
tym wiązał się incydent. Zastrzelono tu jednego  
z żołnierzy chcącego wylegitymować „genera-
licję” jadącą na obchody święta do Zgorzelca. 
Ludzie chodzili piechotą, bo było wtedy tylko 
dwóch właścicieli samochodów: Lisecki i Nest-
man. 

Z czasem napływało coraz więcej ludności, 
aby zatrudnić się w uruchomionych zakładach. 
Młodzi pracownicy mieszkali w utworzonych 
internatach, dziewczęta na ulicy Jeleniogórskiej, 
chłopcy na ulicy Mariana Buczka (obecnie 
Lubańskiej), które potem zamieniano na miesz-
kania. Młodzi pracownicy dostawali dach nad 
głową, a przy zakładach były stołówki. Miasto 
tętniło życiem....

Wspomnienia pierwszych osadników gryfowskich cd.

PODZIĘKOWANIE
Dzięki Waszej pomocy zebrali-

śmy 1300 kg nakrętek. Zostały one 
sprzedane na kwotę 1100 zł. Pienią-
dze zostaną przelane na konto syna  
w Fundacji „Zdążyć z pomocą”. Dzię-
ki Wam kupiliśmy używany wózek 
inwalidzki. Prosimy o dalszą zbiórkę 
nakrętek na leczenie i rehabilitację 
Adriana.

Bardzo dziękujemy
Małgorzata i Tomasz Dróżdż

W Gryfowie było kilka sekcji sportowych. Przemarsz sekcji piłki nożnej na 1 maja (po lewej), a po prawej 
przemarsz Prezydium Urzędu w 1954 roku.

Pani Dyrektor mgr inż. Zofia Rak zaprasza 
do wspólnej zabawy na wesoło, przy muzyce  
i atrakcjach kulinarnych w Pałacu. 

W dniu 6 czerwca o godz 10.00 wspólnie 
będziemy bawić się w biedrzychowickiej szko-
le i otaczających ją ogrodach. Atrakcjami dla 
uczestników będą, poszukiwanie skarbów, 
warsztaty teatralne i karaoke-szoł. 

Wyjątkowym wydarzeniem tego dnia bę-
dzie prezentacja projektu zawodoznawczego 
pt. „Nowoczesne aranżacje i trendy prezento-
wania potraw”. Zaproszeni goście będą mogli 
podziwiać i degustować kulinarne dzieło 
uczniów. Serdecznie zapraszamy młodzież  
i dzieci z Miasta i Gminy Gryfów Śląski

Dzień Dziecka w biedrzychowickim Pałacu

Oprac. Barbara Baszak
Towarzystwo Miłośników Gryfowa
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Warto wiedzieć, że prawo do nauki to jedno  
z podstawowych praw człowieka, jego istnienie 
jest uznane przez artykuł 26 Powszechnej Dekla-
racji Praw Człowieka, artykuł 14 Międzynarodo-
wego Paktu Praw Ekonomicznych, Społecznych  
i Kulturalnych, art. 28 Konwencji o Prawach Dziec-
ka oraz przez inne traktaty międzynarodowe.

Obowiązujący w Polsce artykuł 70 Konsty-
tucji RP stanowi, że każdy ma prawo do nauki, 
która do 18 roku życia jest obowiązkowa i bez-
płatna w szkołach publicznych. Natomiast zapisy 
Ustawy o systemie oświaty określają szczegółowo 
zasady realizacji obowiązku rocznego przygo-
towania przedszkolnego, obowiązku szkolnego  
i obowiązku nauki 

Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane 
odbyć roczne przygotowanie przedszkolne  
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym 
zorganizowanym w szkole podstawowej lub   
w innej formie wychowania przedszkolnego. 
W tym celu rodzice, powinni zgłosić dziecko 
do przedszkola lub oddziału przedszkolnego  
w szkole podstawowej, a także zapewnić regular-
ne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

Rodzice odpowiedzialni są również za re-
alizację obowiązku szkolnego ich dzieci, który 

rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego – 
w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko 
kończy 7 lat, a trwa do ukończenia gimnazjum, 
nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku 
życia. W związku z powyższym powinni zgłosić 
dziecko do szkoły, zapewnić regularne uczęszcza-
nie dziecka na zajęcia szkolne, zapewnić dziecku 
warunki umożliwiających przygotowanie się 
do zajęć. Ponieważ obowiązek rocznego przy-
gotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny  
i obowiązek nauki mogą być również spełniane 
przez uczęszczanie do przedszkola lub szkoły za 
granicą w ramach umów międzynarodowych, 
porozumień o współpracy między jednostkami 
samorządu terytorialnego lub w ramach progra-
mów edukacyjnych Unii Europejskiej, rodzice 
powinni poinformować dyrektora szkoły, w ob-
wodzie której dziecko mieszka, jeżeli ich dziecko 
realizuje obowiązek szkolny w ten sposób. 

Dyrektorzy szkół, o przyjęciu ucznia spoza 
obwodu, muszą powiadomić o tym fakcie dyrek-
tora publicznej szkoły podstawowej lub gimna-
zjum, w których obwodzie uczeń mieszka, oraz 
informować go o spełnianiu przez ucznia obo-
wiązku szkolnego. Po ukończeniu gimnazjum 
obowiązek nauki spełnia się przez uczęszczanie 

do publicznej lub niepublicznej szkoły ponad-
gimnazjalnej lub realizowanie zgodnie z odręb-
nymi przepisami przygotowania zawodowego  
u pracodawcy. Kontrolę obowiązku nauki prowa-
dzi gmina. Dlatego też dyrektorzy publicznych  
i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych, pra-
codawcy prowadzący przygotowanie zawodowe 
młodocianych pracowników oraz osoby kieru-
jące podmiotami prowadzącymi kwalifikacyjne 
kursy zawodowe, są obowiązani powiadomić 
wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, 
na terenie której mieszka absolwent gimnazjum, 
który nie ukończył 18 lat, o przyjęciu go do szko-
ły albo w celu przygotowania zawodowego albo 
na kwalifikacyjny kurs zawodowy, w terminie 14 
dni od dnia przyjęcia absolwenta, oraz informo-
wać tego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 
o zmianach w spełnianiu obowiązku nauki przez 
absolwenta gimnazjum. 

Ponieważ niespełnianie obowiązku nauki 
podlega egzekucji w trybie przepisów o postę-
powaniu w administracji, aby uniknąć takich 
sytuacji, warto zapoznać się wcześniej z ciążą-
cymi na nas obowiązkami w tym zakresie.

Obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, 
obowiązek szkolny i obowiązek nauki

Opiekujesz się osobą starszą, chorą w domu.
Potrzebujesz wsparcia, porady? Zapraszamy do nas – Pomożemy!

SZANOWNI PAŃSTWO!
Wychodząc naprzeciw zaobserwowanym potrzebom społecznym 

związanym z procesem starzenia, chorobą przewlekłą i niepełnospraw-
nością Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lwówku Śląskim wraz 
z Fundacją Nasz Szpital utworzyło Centrum Wsparcia dla osób opieku-
jących się osobami chorymi, niepełnosprawnymi i starszymi w domach.

Opiekowanie się takimi osobami jest trudne, wymaga od osób 
opiekujących się zarówno wiedzy jak i umiejętności w radzeniu sobie 
z powstałą sytuacją. Często czujemy się wtedy osamotnieni, bezradni, z 
poczuciem obawy czy podołamy nowym, trudnym obowiązkom.

Zakres wsparcia dotyczy rozpoznania problemów opiekuńczych 
osoby chorej lub starszej w tym:
1. Zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych;
2. Utrzymania aktywności ruchowej, rehabilitacji;
3. Wsparcia psychologicznego, emocjonalnego;
4. Porad dietetycznych,
5. Fachowego wsparcia medycznego, ze szczególnym uwzględnieniem 
leczenia bólu przewlekłego. 
Zapraszamy osoby zainteresowane tym tematem do udziału w spotka-
niach. Bliższych informacji udzielają::
1. Olga Sasin tel. 502-612-628; 2. Edyta Malczewska tel. 607-844-242.

Miejsce spotkań grupy ul. Rzeczna 25 
(budynek szpitala powiatowego) Gryfów Śląski

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH JEST BEZPŁATNE!
Projekt ten dofinansowany jest ze środków

Fundacji TZMO SA „Razem Zmieniamy Świat”.

Bał się, że go nagrają jak kradnie?
17 kwietnia nieznany sprawca dokonał zerwania, a następnie kradzieży 

kamery przemysłowej zamontowanej na jednym ze sklepów w Gryfowie Śl. 
Policjanci Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim pracując nad sprawą wpa-
dli na trop osób, które mogły tego dokonać. Informacje okazały się trafne.  
28 letnia mieszkanka Olesznej Podgórskiej została zatrzymana za współ-
udział w kradzieży. Jednocześnie w trakcie zatrzymania policjanci 
ujawnili przy niej działkę marihuany. Drugiego ze sprawców 25 letnie-
go mieszkańca Gryfowa policjanci zatrzymali w miejscu zamieszkania.  
Sprawcom za kradzież grozi do 5 lat pozbawienia wolności, a sytuacja ta 
pokazuje, iż policjanci wcześniej czy później odnajdą i zatrzymają sprawcę, 
co widać po ostatnich zdarzeniach z terenu powiatu lwóweckiego. Czy się 
opłacało? Zatrzymani muszą odpowiedzieć sobie na to pytanie sami. 

Marihuana w kieszeni
Policjanci patrolujący 3 maja Gryfów Śląski wylegitymowali 20 letniego 

mieszkańca Ubocza. Mężczyzna ten w trakcie legitymowania próbował coś 
schować. Postanowili sprawdzić, co jest przyczyną tego zachowania. W trakcie 
kontroli policjanci ujawnili przy zatrzymanym 4 działki marihuany. Zatrzy-
many 20 letni mieszkaniec Ubocza został osadzony w policyjnym areszcie.  
Przypominamy, iż za posiadanie środków odurzających grozi kara pozbawie-
nia wolności do lat 3, zaś za upowszechnianie do lat 10. 
 

Podsumowanie majowego weekendu
Za nami długi majowy weekend, czas zatem na podsumowanie. Na terenie 

powiatu lwóweckiego od 27 kwietnia do 6 maja doszło do: 2 wypadków dro-
gowych, zatrzymano 6 nietrzeźwych kierujących, odnotowano 3 kradzieże  
z włamaniem i 2 kradzieże oraz 5 innych przestępstw kryminalnych. Za-
trzymano 1 osobę posiadającą przy sobie narkotyki, policjanci zabezpieczali  
1 pożar, odnotowano ujawnienie niewybuchu, zatrzymano sprawcę poma-
lowania elewacji sprayem. Policjanci interweniowali 35 razy w związku ze 
zgłoszeniami, w sumie wylegitymowano 487 osób.

Oficer Prasowy KPP Lwówek Śl. asp. Mateusz Królak

Przygotowała: Teresa Wolska

Podziękowania za miłą i fachową opiekę podczas pobytu 
(22 kwietnia – 30 kwietnia) na Oddziale Reumatologicznym  
w Gryfowie Śląskim (Rzeczna 25), Powiatowe Centrum Zdrowia  
Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim składają pacjenci z sali nr 26 i 28
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Płatne parkowanie
Od 1 czerwca 2013 roku zacznie funkcjonować niestrzeżona strefa płat-

nego parkowania w Gryfowie Śląskim zgodnie z uchwałą nr XXIX/154/13 
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 26 lutego 2013 r. ogłoszona w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w dniu 6 maja 2013 
r. poz. 2921.

W I etapie strefa płatnego parkowania zostanie utworzona w Rynku 
pomiędzy ul. Bankową i ul. Lubańską (pierzeja północna). Będzie tutaj 
17 miejsc parkingowych, miejsca przeznaczone dla pracowników Urzędu 
usytuowane będą po drugiej stronie Ratusza (pierzeja południowa). Poniżej 
pełny tekst w/w uchwały.

UCHWAŁA NR XXIX/154/13
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

z dnia 26 lutego 2013 r.
w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat do-
datkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art. 42 Ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 
2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami) oraz art.13 ust. 1 pkt. 1, art.13b 
ust.1, 2, 3, 4 i 5, i art..13f Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pu-
blicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz.115 z późn. zmianami) 
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się niestrzeżoną strefę płatnego parkowania w mieście Gryfów 
Śląski obejmującą drogi gminne:
1) Ulica Plac Kościelny od skrzyżowania z ulicą Bankową do skrzyżowania 
z ulicą Lubańską,
2) Ulica Rynek od skrzyżowania z ulicą Bankową do skrzyżowania z ulicą 
Lubańską.
2. Obszar strefy płatnego parkowania wyznacza się znakami drogowymi:
1) D-44 „strefa parkowania” oznaczającymi wjazd do strefy, od skrzyżo-
wania:
a) ulicy Rynek z ulicą Bankową,
b) ulicy Plac Kościelny z ulicą Bankową
2) D-45 „ koniec strefy parkowania” oznaczającymi wyjazd ze strefy, od 
skrzyżowania:
a) ulicy Rynek z ulicą Lubańską,
b) ulicy Plac Kościelny z ulicą Lubańską.
§ 2.1. Ustala się stawki opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych  
w strefie płatnego parkowania w wysokości:
1) 2.00 zł. za pierwszą rozpoczętą godzinę parkowania,
2) 2.20 zł. za drugą rozpoczętą godzinę parkowania,
3) 2.40 zł. za trzecią rozpoczętą godzinę parkowania,
4) 2.00 zł. za czwartą rozpoczętą godzinę parkowania i każdą następną go-
dzinę parkowania.
2.2 Opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania pobiera się w dni 
robocze od poniedziałku do piątku od godziny 9.00 do godziny 17.00.
§ 3. Od opłat, o których mowa w §2 ust.1 zwolnione są pojazdy wymienione 
w art.13 ust. 3 i 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. Nr 19 poz.115 z 2007 roku z późn. zmianami).
§ 4. 1. Ustala się stawkę zerową za parkowanie w strefie parkowania, po-
jazdów:
1) zaopatrzenia na czas załadunku i rozładunku towarów do placówek han-
dlowych do 30 minut.
2. Ustala się stawkę zerową za parkowanie pojazdów samochodowych  
w strefie parkowania, w miejscach oznaczonych znakiem drogowym D-18a 
z tabliczką T-29 dla:
1) kierującego pojazdem konstrukcyjnie przeznaczonym do przewozu osób 
niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej,
2) kierującego pojazdem legitymującym się kartą parkingową osoby nie-
pełnosprawnej,
3) kierowcy pojazdu przewożącego osobę posiadającą kartę parkingową 
osoby niepełnosprawnej.

§ 5. 1. Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego 
parkowania na drogach publicznych na terenie Gryfowa Śląskiego wnoszo-
ne są poprzez wykupienia biletu parkingowego w parkomacie.
2. Opłatę za parkowanie należy wnieść bezzwłocznie, z chwilą zajęcia miej-
sca parkingowego.
3. Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty za parkowanie lub doku-
ment uprawniający do bezpłatnego parkowania kierujący pojazdem wi-
nien umieścić w widocznym miejscu za przednia szybą pojazdu, w sposób 
umożliwiający odczytania jego pierwszej strony.
§ 6. 1. Kontrolę w zakresie uiszczania opłat w strefie płatnego parkowania 
prowadzą osoby upoważnione przez Burmistrza Gminy Gryfów Śląski oraz 
Straż Miejska.
2. W przypadku nie wniesienia opłaty, o której mowa w §2 pobiera się opła-
tę dodatkową w wysokości 30.00 zł.
3. Po stwierdzeniu braku opłaty wystawiane jest wezwanie do uiszczenia 
opłaty dodatkowej.
4. Oryginał wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej umieszcza się za 
przednią wycieraczką pojazdu, a kopię załącza do akt sprawy.
5. Opłatę dodatkową zobowiązany uiszcza przelewem na konto wskazane  
w wezwaniu, o którym mowa ust.3.
6. Opłatę dodatkową, o której mowa ust.3. anuluje się po okazaniu ważnej 
opłaty parkingowej.
7. W przypadku nie uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 14 dni od dnia 
jej wystawienia, w sposób wskazany na wezwaniu, ściągnięcie jej nastąpi 
od właściciela pojazdu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym  
w administracji.
§ 7. W przypadkach szczególnie uzasadnionych (prowadzone inwestycje, 
roboty drogowe, organizowanie imprez rekreacyjnych) przewiduje się cza-
sowe wyłączenie funkcjonowania strefy płatnego parkowania na obszarach 
wymienionych w §1.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gry-
fów Śląski.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
Robert Skrzypek

Uzasadnienie
Utworzenie płatnych stref parkowania na ulicy Rynek oraz Plac Kościel-

ny zwiększy rotację pojazdów w centrum miasta, a tym samym umożliwi 
znalezienia miejsca do parkowania w celu załatwienia spraw np. w Urzędzie 
Gminy i Miasta, w bankach, czy też zrobienie zakupów. Wprowadzenie 
płatnych stref parkingowych wyeliminuje także całodobowe miejsca par-
kingowe dla okolicznych mieszkańców i osób prowadzących działalność  
w centrum miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
Robert Skrzypek

Z okazji Dnia Strażaka najlepsze życzenia strażackiej braci składa redak-
cja Kuriera Gryfowskiego. 

Najlepsze życzenia dla strażaków

Na zdjęciu nadesłanym przez Roksanę Karaczun Mateusz Karaczun  
w stroju, który zdradza jego zainteresowania i aspiracje.
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50 wspólnie przeżytych lat

20 kwietnia 2013 r. o godz. 11.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury 
odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. 
Zaproszono pary małżeńskie, którym w ubiegłym roku minęło 50 lat pożycia 
małżeńskiego. Szczęśliwcami tym razem okazali się:
Eugenia i Jan Baran, Stanisława i Eugeniusz Dziuba, Wanda i Jan Gałka, 
Mirosława i Zbigniew Stanisław Góralscy, Maria i Daniej Jerzy Jabłońsscy, 
Janina i Kazimierz Juncewiczowie, Janina Kazimiera i Alojzy Kamińscy, 
Anna i Edward Malarczykowie, Krystyna i Tadeusz Niebieszczańscy, Geno-
wefa i Adam Ochoccy, Felicja i Stanisław Okulowscy, Maria i Adolf Pawli-
szakowie, Maria i Józef Pawlukowie, Joanna i Franciszek Stecowie, Janina  
i Stanisław Ussowie, Helena i Jerzy Żmuda

Prezydent RP, postanowieniem z 14 lutego 2013 roku, odznaczył jubilatów 
medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. Medale wręczał Burmistrz Gmi-
ny i Miasta Gryfów Śląski Olgierd Poniźnik w obecości zaproszonych gości: 
Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski Roberta Skrzypka  
i księdza naszej parafii Michała Marszałka. Gratulacjami  i życzeniami przeży-
cia w zdrowiu i szczęściu następnych rocznic miłą uroczystość zakończył krótki 
koncert zespołu „Adagio”.

Kierownik USC Jolanta Dudzik

Oprac. Sekretarz Gminy Jerzy Andrzejczak

23 kwietnia 2013 r. odbyła się XXXI Sesja Rady 
Miejskiej Gminy Gryfów Śląski. Głównymi temata-
mi obrad był stan dróg na terenie Gminy i Miasta 
Gryfów Śląski oraz realizacja zadań inwestycyj-
nych związanych z usuwaniem skutków powodzi  
w 2012 roku. Informacje o stanie dróg przedstawili: 
odnośnie dróg wojewódzkich - pan Andrzej No-
wak – Kierownik Rejonu Drogowego w Lubaniu, 
w zakresie drogi krajowej – pan Adam Trznadel 
– przedstawiciel Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei 
we Wrocławiu, w sprawie dróg powiatowych – 
pan Marek Makowski – Kierownik Zarządu Dróg 
Powiatowych w Lwówku Śl. a w zakresie dróg 
gminnych - pan Olgierd Poniźnik – Burmistrz GiM 
Gryfów Śl.

W trakcie dyskusji wspomniano o konieczności 
wykonania remontów i inwestycji drogowych. Naj-
ważniejsze z nich to m.in.: budowa ciągu pieszego 
przy drodze krajowej nr 30 na odcinku od stacji 
paliw „Statoil” w kierunku Krzewia Wielkiego, re-
mont nawierzchni drogi wojewódzkiej od mostu na 
rzece „Kwisa” do rozwidlenia dróg na Mirsk i Leśną 
oraz budowa chodnika przy wspomnianej drodze 

do końca zabudowań w miejscowości Wieża, bu-
dowa zatoczek autobusowych przy drodze nr 364 
w Uboczu głównie ze względu na bezpieczeństwo 
dzieci dojeżdżających do szkół, remont drogi po-
wiatowej w Młyńsku, a także wykonanie remontu 
nawierzchni drogi powiatowej na ul. Floriańskiej  
i remontu chodnika po prawej stronie przy ul. Ko-
lejowej - od skrzyżowania do stacji PKP w Gryfo-
wie Śl. W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych 
związanych z usuwaniem skutków ubiegłorocznej 
powodzi, Burmistrz GiM Gryfów Śl. poinformo-
wał, iż w 2013r. realizowanych będzie pięć zadań: 
dokończenie remontu nawierzchni ul. Partyzantów 
w Gryfowie Śl., odbudowa mostu w Uboczu, od-
budowa mostu w Rząsinach, odbudowa 2 km sieci 
dróg w Uboczu oraz wymiana okien w budynku 
Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śl. Wspomniał 
również, że jeśli gmina otrzyma II transzę środków 
na usuwanie skutków powodzi, planowane jest 
umocnienie i odbudowa skarpy na ul. Zielonej na 
długości ok. 80 m, remont 400 m drogi w Uboczu, 
remont ul. 7-ej Dywizji, ul. Rybnej i ul. Garbarskiej 
w Gryfowie Śl. oraz remont drogi w Krzewiu Wiel-

kim. W dalszej części obrad Rada Miejska Gminy 
Gryfów Śląski podjęła między innymi uchwałę  
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania 
z organizacjami i innymi podmiotami projektów 
aktów prawa miejscowego w dziedzinach doty-
czących działalności statutowej tych organizacji, 
przyjęła „Roczny program współpracy z organi-
zacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski w 2013 roku” 
jak również „Gminny program opieki nad zwierzę-
tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Gryfów Śląski w 2013 
roku” a także uchwałę w sprawie ustalenia wyma-
gań, jakie powinien spełniać podmiot ubiegający 
się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczy-
stości ciekłych. Z treścią wszystkich uchwał można 
zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Pu-
blicznej Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śl. oraz 
w siedzibie Urzędu.

Kolejna sesja Rady Miejskiej Gminy Gryfów 
Śląski planowana jest w II połowie czerwca br. 
Tematem obrad będzie przyjęcie sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy i miasta za 2012 rok. 

Z prac Rady Miejskiej

Jolanta Kozdęba



OFERTA EDUKACYJNA DLA ABSOLWENTÓW 
GIMNAZJÓW NA ROK SZKOLNY 2013/2014

8 KURIER GRYFOWSKI  MAJ  2013

Marcin Lampart

I. Zespół Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych w Lwówku Śląskim

Liceum Ogólnokształcące:
▶ klasa humanistyczna
▶ klasa politechniczna
▶ klasa przyrodnicza
▶ klasa pożarnicza
Technikum kształcące w zawodach:
▶ technik ekonomista
▶ technik informatyk
▶ technik handlowiec
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
kształcąca w zawodach:
▶ klasa wielozawodowa
Szkoły Policealne kształcące w zawodzie:
▶ technik rachunkowości
▶ technik informatyk
▶ technik pożarnictwa
▶ technik bezpieczeństwa i higieny pracy
▶ opiekun medyczny
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

www.zsoiz.home.pl

II. Zespół Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych w Gryfowie Śląskim

Liceum ogólnokształcące
▶ klasa humanistyczna
▶ klasa matematyczno-fizyczna
Technikum kształcące w zawodach:
▶ technik hotelarstwa
▶ technik informatyk
▶ technik leśnik
▶ technik pojazdów samochodowych 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
kształcąca w zawodach:
▶ wielozawodowa 
▶ sprzedawca
▶ mechanik pojazdów samochodowych
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych:
▶ klasa na podbudowie zasadniczej szkoły zawo-
dowej – 2 lata
▶ klasa dla absolwentów gimnazjów i szkół pod-
stawowych -3 lata

www.zsoiz.gryfow.pl

III. Zespół Szkół Ekonomiczno
-Technicznych w Rakowicach Wielkich

Liceum ogólnokształcące: 
▶ klasa językowo-sportowa,
▶ klasa wojskowa,
▶ klasa pożarnicza, 

Technikum kształcące w zawodach:
▶ technik architektury krajobrazu,
▶ technik hotelarskiej,
▶ technik żywienia i usług gastronomicznych,
▶ technik ekonomista,
▶ technik obsługi turystycznej,
▶ technik pojazdów samochodowych,
▶ technik mechanizacji rolnictwa,

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
kształcąca w zawodach:
▶ mechanik pojazdów samochodowych,
▶ betoniarz - zbrojarz
▶ wielozawodowa

www.zsetrakowice.pl

Więcej na stronie www.powiatlwowecki.pl w zakładce oferta edukacyjna.

Jeśli kończysz właśnie gimnazjum i zastanawiasz się nad wyborem szkoły średniej mamy coś dla Ciebie. Szkoły prowadzone przez Powiat Lwówecki 
oferują szeroki wachlarz możliwości rozwoju i kierunków, 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

Działalność Komendy Powiatowej Policji  
w Lwówku Śląskim, ocena stanu porządku i bez-
pieczeństwa publicznego na terenie powiatu oraz 
Informacja o działalności przedstawicieli Powiatu 
Lwóweckiego w stowarzyszeniach i związkach, w 
których uczestniczy Powiat były tematem XXIX 
Sesji Rady Powiatu Lwóweckiego, która odbyła się 
26 kwietnia 2013 roku w siedzibie Starostwa. 

Sesję od powitania przybyłych gości rozpo-
czął Henryk Kulesza – Przewodniczący Rady,  
a po powitaniu odbyła się cześć Sesji poświecona 
bezpieczeństwu. Prezentację tematu rozpoczęli 
goście – Jerzy Szkapiak – prokurator rejonowy 
oraz Andrzej Chrustek – I zastępca Komendanta 
Powiatowego Policji. Obaj Panowie zaprezento-
wali działalność swoich instytucji w 2012 roku. 
Zarówno praca Prokuratury jak i Policji w pod 

XXIX Sesja Rady Powiatu Lwóweckiego
względem ilości spraw nie odbiegała statystycz-
nie w porównaniu z latami ubiegłymi. Policjanci 
i prokuratorzy zajmowali się podobną ilością 
bójek, pobić, włamań, rozbojów, spraw o cha-
rakterze narkotykowym, oszustw oraz sprawami 
związanymi z prowadzeniem pojazdów w stanie 
nietrzeźwości, przestępstwami gospodarczymi 
co w poprzednich latach. Stan bezpieczeństwa 
w Powiecie Lwóweckim od kilku lat utrzymuje 
się na dobrym poziomie, a w wielu statystykach 
Powiat Lwówecki wypada lepiej niż powiaty 
ościenne. 

Po dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa, staro-
sta przedstawił informację o działalności przed-
stawicieli Powiatu Lwóweckiego w stowarzysze-
niach i związkach. Radni usłyszeli informację  

o działalności starosty w Związku Powiatów Pol-
skich, w ramach którego cyklicznie odbywają się 
konwenty starostów województwa dolnośląskie-
go, Południowo-Zachodnim Forum Samorządu 
Terytorialnego „Pogranicze” oraz Euroregionie 
Nysa, w ramach którego Powiat realizuje szereg 
projektów unijnych.

W trakcie Sesji radni przyjęli zmiany do statu-
tu Powiatowego Centrum Edukacji oraz zmiany 
do budżetu oraz szczegółowego wykonywania 
budżetu powiatu lwóweckiego na 2013 rok.

Kolejna Sesja odbędzie się pod koniec maja 
2013 roku. 

INFORMATOR POWIATOWY
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W związku z ogólnopolskim Świętem Ro-
werowym, które odbywać się będzie od 7 do 9 
czerwca pod hasłem „Weekend Polska na Rowe-
ry”, nieformalne Towarzystwo Gryfowskich Cy-
klistów oraz Towarzystwo Miłośników Gryfowa 
zaprasza na łatwą, lekką i przyjemną wycieczkę 
rowerową – „Dookoła Jeziora Złotnickiego”.  
9 czerwca (niedziela), jak zawsze o godzinie 
10.00 wyjedziemy z gryfowskiego rynku (zbiórka 
przy fontannie). Pojedziemy przez wieś Wieża  
i Złoty Potok do Złotnik Lubańskich, następnie 
skręcimy do ośrodka wypoczynkowego „Złoty 
Sen”. Potem przez zaporę nad jeziorem Złotnic-
kim pojedziemy do wioski Zapusta, dalej do wsi 
Kałużna, a następnie dojedziemy do Karłowic  
i przez most nad malowniczym Jeziorem Złotnic-
kim wrócimy przez Wieżę do Gryfowa Śląskiego.

Jest to łagodna i łatwa do przejechania trasa, 
zaplanowana z myślą o uczestnikach mających 
sporadyczny kontakt z rowerem. Dodam jeszcze, 
że nie jesteśmy zawodowcami i wyczynowcami 
pod górki „podchodzimy”. Naszym celem jest 
zwiedzanie i podziwianie mijanych krajobrazów, 
które mają łagodzić nasze skołatane nerwy. Wy-
magane są sprawne hamulce i jak zawsze zdrowy 
rozsądek. Każdy jedzie na własną odpowiedzial-
ność. Serdecznie zapraszamy cyklistów z bliska  
i z daleka.

Rowerowy rozkład jazdy na czerwiec
Jak wszyscy wiemy, tradycyjne niedzielne wycieczki Gryfowskiego Towarzystwa Cyklistycznego 

wyruszają zawsze z gryfowskiego rynku (zbiórka przy fontannie) i zawsze o godzinie 10.00.
1) Niedziela (02-06-2013) - Gryfów Śląski - Lubań PKP - Nawojów - Nowogrodziec - Milików Kol. - 
Ocice Kol.- Gościszów - Mściszów - Radostaw Gr. - Olszyna - Ubocze - Gryfów Śląski
2) Sobota (08-06-2013) - Rajd rowerowy Zaclerz - Łupki. Rajd zorganizowany przez Starostwo Powia-
towe w Lwówku Śląskim. Wyjazd z Lwówka Śląskiego do Zaclerza o godzinie 06.45
3) Niedziela (09-06-2013) - Gryfowskie Święto Rowerów - 2. Szczegóły w artykule po lewej.
4) Niedziela (16-06-20130 - Gryfów Śląski - Lubań PKP - Henryków - Godzieszów - Jeleniów - Wy-
kroty (strefa przemysłowa) - Gierałtów - Nowogrodziec - Nawojów Śląski - Uniegoszcz - Lubań - Ko-
ścielniki - Grodnica - Bożkowice - Biedrzychowice - Gryfów.
5) Niedziela (23-06-2013) - Gryfów Śląski - Lubań PKP - Pisarzowice - Wesołówka - Siekierczyn 
- Nowa Karczma - Pisarzowice - Radogoszcz - Uniegoszcz - Lubań - Jałowiec - Olszyna - Biedrzycho-
wice - Gryfów.
6) Niedziela (30-06-2013) - Gryfów Śląski - Leśna - Platerówka - (szlakiem wygasłych wulkanów) - 
Włosień - Siekierczyn - Żarska Wieś - Lubań - Gryfów.

Z rowerowym pozdrowieniem Jan Wysopal

Przejedźmy się 
dookoła jeziora

Poniedziałek 13 maja był niezwykłym i praco-
witym dniem dla członków Towarzystwa Miłośni-
ków Gryfowa. Już od 10.00 członkowie naszego 
towarzystwa oprowadzali wycieczkę przedszkola-
ków z gryfowskich przedszkoli szlakiem dawnych 
murów obronnych otaczających nasze miasto. 
Dzieciaki zapoznały się z lokalnymi legendami  
i otrzymały okolicznościowe pocztówki oraz ko-
pię ryciny przedstawiającej nasze miasto w roku 
1530. Czy dzieci wyniosły coś z tej wyprawy, czas 
pokaże. Ważne, że ziarno lokalnego patriotyzmu 

zostało posiane, a co wyrośnie, przekonamy się 
za parę lat. O godzinie 15.00 oprowadzaliśmy też 
uczestników konkursu „Gryf w oczach małego  
i dużego gryfowianina”. Zaczęliśmy od wieży 
ratuszowej udostępnionej specjalnie do zwiedza-
nia w tym dniu przez sekretarza naszej gminy 
Jerzego Andrzejczaka, za co serdecznie mu dzię-
kujemy. Trzeba przyznać – trafiliśmy z pogodą. 
Widoczność znakomita, jak na dłoni – otaczające 
nasze miasteczko Góry Izerskie i sam widok ulic 
i domów Gryfowa Śląskiego wzbudzał zachwyt 

uczestników konkursu, jak również towarzyszą-
cych im rodziców. Następnie buszowaliśmy po 
zakamarkach i zaułkach naszego miasta, gdzie 
na każdym kroku ku zdumieniu uczestników 
wycieczki odkrywaliśmy nieznane dotąd zabytki 
pochodzące jeszcze z średniowiecza. Zacieka-
wienie wzbudzał „ostry dom i ława przyścienna”. 
Opowieści o bitwach z minionych epok nie psuł 
nawet widok wałęsających się śniętych rycerzy 
i alkohol o zapachu wcale nie średniowiecznym. 
Przeciwnie, dodawało to dodatkowego uroku  
i małego dreszczyku emocji. Wycieczkę zakoń-
czyliśmy przy kościele, gdzie niżej podpisanego 
prowadzącego nagrodzono oklaskami. Od strony 
organizacyjnej za obie wycieczki odpowiadała 
Barbara Baszak, pomagali członkowie naszego 
towarzystwa Jerzy Ronij i Franciszek Jezierski.  

Jan Wysopal

Wycieczki po Gryfowie

OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedam, zamienię, wynajmę mieszkanie.  
Powierzchnia 20 m2, ulica Sienkiewicza, Gryfów. 
Kontakt: 75 744-24-68

***
Sprzedam mieszkanie własnościowe o po-

wierzchni 105 m2 wraz z garażem (14,5 m2), 
pomieszczeniem gospodarczym i kotłownią,  
2 kuchnie, 4 pokoje oraz działka o powierzchni 
585 m2. Nieruchomość wyposażona jest w instala-
cję elektryczną, wodną i gazową. Adres: ul. Boczna 
nr 1 w Gryfowie Śląskim. Tel. kontaktowy: 513-
048-089 lub po godz. 16.00 – 75 78-33-700
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Za nami pierwsze z cyklu trzech spotkań „Z tajemnicą przez histo-
rię…”, które odbyło się pod hasłem „W cieniu niezbadanych zagadek II 
wojny światowej”. Zadaniem prelegentów było zaciekawienie gryfowskiej 
publiczności, nie do końca znanymi faktami historycznymi, a także 
przedstawienie nierozwiązanych do dziś zagadek i tajemnic. Publiczność 
dopisała, co bardzo ucieszyło organizatorów, a i prelegentom dodało wia-
tru w żagle. W świat tajemniczych, mrocznych wydarzeń wprowadziło 
nas troje pasjonatów:
• Szymon Wrzesiński (historyk i publicysta, autor książek o tematyce 
historycznej), który m.in. promował swoją książkę – „Tajne badania Luft-
waffe na Dolnym Śląsku ”,
• Barbara Grzybek (kustosz Archiwum Państwowego we Wrocławiu, 
Oddział w Lubaniu), której tytuł wykładu brzmiał „Tajemnice zamku 
Czocha – plany przebudowy zamku...”,
• a także inicjator całego wydarzenia Piotr Kucznir (regionalista, wi-
ceprezes Stowarzyszenia „Zamek Czocha”) – który opowiedział m.in.  
o zagadkach zamku Czocha i okolic”.

Ponadto licznie zebrani goście mogli obejrzeć dioramę wojskową  
z czasów II wojny światowej, uzbrojenie i umundurowanie z czasów woj-
ny na żywych modelach oraz wystawę tajnych planów „Zamku Czocha”. 
Przygotowane były efekty pirotechniczne, jednak z powodu deszczu do-
szło jedynie do kilku „wybuchów”.

Spotkanie spotkało się z przychylnymi recenzjami naszych gości dla-
tego z przyjemnością zapraszamy na następne 14 czerwca o godz. 17.00 
(program spotkania na plakacie poniżej).

Mroki II wojny światowej nad Kwisą 

M.
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Niecodzienna uroczystość odbyła się w na-
szym kościele 19 maja w dzień święta Zesłania 
Ducha Świętego. Otóż tego dnia spotkali się księża 
kursowi, koledzy ks. kanonika Krzysztofa Kurzei, 
proboszcza i dziekana dekanatu gryfowskiego. Ten 
swoisty zjazd odbył się w 23. rocznicę wyświęcenia 
na księży 36 diakonów przez ks. biskupa Henryka 
Gulbinowicza. Obecnie żyje 34 spośród nich.

Uświęceniem tego spotkania było wspólne 
odprawienie mszy świętej. Trzeba przyznać, że 
gryfowscy kapłani solidnie się przygotowali do tej 
uroczystości. Ks. Michał Marszałek – wikary kie-
rował oprawą muzyczną tj. chórem parafialnym, 
ks. Roman Lubański zadbał natomiast o zaplecze, 
aby godnie przyjąć tak duże grono księży.

Na zakończenie grono nauczycielskie z gim-
nazjum wraz z panią dyr. Alicją Kownacką 
złożyli okazjonalne życzenia. Na marginesie, ks. 
Krzysztof Kurzeja jest od lat nauczycielem religii. 
Takie okazjonalne spotkanie to okazja, aby ocenić 
miniony czas, a w tym osiągnięcia itp. Trzeba 
wspomnieć, że wśród uczestników jeden osiągnął 
stopień profesora, sześciu stopnie doktora nauk. 
Księża obecnie pełnią swą służebną rolę w czte-
rech diecezjach a ks. Andrzej Obuchowski pełni 
funkcję dziekana dekanatu ałtajskiego w Rosji.  

Uroczyste Te Deum w gryfowskim kościele

Kiedy w lutym 2008 roku na łamach „Kuriera 
Gryfowskiego” ukazał się mój artykuł pt. „Agonia 
Superfosfatu” otrzymałem wiele telefonów, jak 
również przeprowadziłem kilka bezpośrednich 
rozmów. Moi rozmówcy generalnie podzielili treść 
artykułu, ale było też kilka napastliwych osób, które 
wręcz z oburzeniem odnosiły się do jego treści. Nikt 
nie wierzył, że „agonia superfosfatu” w rzeczywi-
stości się dokona. Od tamtej daty 
minęło pięć lat. W tym czasie były 
zwiastuny przetrwania, ale na-
dzieja umarła wraz z rezygnacją 
LUVENY.

Dzisiaj mamy rok 2013. Jest 
to rok pogrzebu Fabryki Nawo-
zów Fosforowych „Ubocz”, bo 
oto na naszych oczach dokonuje 
się fizyczne jej zniszczenie, po-
grzebanie. Oglądając zza płotu 
procedurę rozbiórki, mam przed 
oczyma cały okres budowy. Nasze 
oczy zwrócone były na wznoszo-
ne poszczególne budynki, hale 
itp. Wtedy w oczach mieliśmy łzy 
radości i nadziei, dzisiaj mamy łzy 
żalu i niemocy.

„Dobrze”, że tej chwili nie 
dożył główny inicjator moderni-
zacji i obudowy ówczesny wieloletni dyrektor dr 
inż. Mieczysław Sosnowski. Można powiedzieć, że 
fabryka była jego drugim domem, drugim życiem 
i niewątpliwie to wielkie zaangażowanie było po-
wodem jego przedwczesnej śmierci. Dostał zawału 
serca w miejscu pracy - w fabryce.

Wspominając ludzi, którzy się angażowali  
w organizację i budowę fabryki, należy wymienić 
śp. Tadeusza Szpilkę i śp. Czesława Reszkę. Oni to 
na spotkaniu z ówczesnym ministrem przemysłu 
chemicznego gorąco go przekonywali o koniecz-

Z kolei ks. ppłk. Piotr Szwec Nadworny jest kape-
lanem w Poznaniu. 

Na koniec tej informacji myślę, że będę wy-
razicielem parafian składając księżom życzenia 

zdrowia, pomyślności, dobrych parafian i aby 
Opatrzność czuwała nad ich codziennością.

Fabryka nawozów – ofiara systemu
ności odbudowy i odnowy zakładu. Kiedy mini-
ster, ze względu na trudności i problemy w kraju, 
odmówił realizacji pomysłu modernizacji zakładu, 
Szpilka ostro stwierdził: „Wy Towarzyszu ministrze 
myślicie tylko z pozycji swojej warszawskiej, my 
natomiast z dołu. Dajcie nam wolną rękę, to sami 
to zrobimy i te trudności pokonamy.” I tak się 
stało. Ówczesna Rada Ministrów wydała uchwałę 

nr 130 o odbudowie i modernizacji zakładu. Po-
wołano pion inwestycyjny z zastępcą dyrektora 
ds. inwestycji którym został Bogusław Stępień, po 
nim autor artykułu, który kierował inwestycją do 
jej zakończenia. O ludziach tamtego okresu można 
by napisać wiele. Faktem jest też to, że kilku z nich,  
z tzw. centrum inwestycyjnego, już nie żyje, a wśród 
nich: inż. Leon Belina, Zdzisław Gładzik, Andrzej 
Janczurewicz, Aleksander Szymkowiak. Oni to 
tworzyli trzon działu inwestycji. W ramach swoich 
stanowisk zabiegali o wykonawców, o materiały 

itp. Śmierć dosięgła ich już po zakończeniu budo-
wy, kiedy byli w pełni twórczego życia. W czasie 
budowy z wiązara dachowego hali spadł monta-
żysta i zginął na miejscu. Było też kilka wypadków,  
w wyniku jednego z nich ucierpiał pan Henryk 
Koćmierowski, który stracił nogę.

Fabryka umiera i nie byłoby w tym nic dziw-
nego, gdyby była to fabryka przed modernizacją,  

a nie teraz, kiedy nowe obiekty mają 
średnio 25 lat, a w produkcji były 
wykorzystane przez kilka lat i to na 
1/4 zdolności produkcyjnej. 

Wierzyć się nie chce, że w czasie 
pokoju, wiele lat po wojnie wybu-
dowano nowy zakład, by później  
w krótkim czasie go zburzyć, a prze-
cież budowano go, bo takie były po-
trzeby rolnictwa i daleko było nam 
do poziomu zużycia nawozów w po-
równaniu do krajów europejskich. 
Niekiedy myślę sobie, że istnieje  
w kraju jakieś chińskie lobby, po to 
by wszystko sprowadzać z tamtej 
strefy, naszą produkcję wstrzymać, 
a zakłady zlikwidować. Nieraz też 
słyszę głosy, że zakłady gryfowskie 
przetrwały Hitlera, komunę a de-
mokracja je dobiła.

Na koniec można powiedzieć, jak słyszymy 
w czasie pogrzebu, żegnaj zakładzie, żegnaj nasz 
pracodawco, a w sercach naszych i pamięci niech 
pozostaną miłe wspomnienia z czasów twojej 
świetności.

Przypuszczam, iż obecny właściciel, burząc 
zakład, ma w tym jakiś cel, jakieś plany. Dobrze 
by było, aby przekazał społeczeństwu, co zamierza 
zrobić z gruzem, odpadami azbestowymi, papą, itp. 
i co na tym terenie po fabryce nowego powstanie.

Albert Leopold Kwass

Albert Leopold Kwass
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W SP w Uboczu
Śmieciu! Precz!

W SP w Gryfowie

Ww. tytuł szkolnej piosenki dla dzieci uczy nas, że należy sortować śmieci 
i wrzucać je do odpowiednich pojemników, ale czy wszyscy postępują właści-
wie. Chyba nie! Topniejący śnieg odkrywa tony śmieci zalegające na Ziemi. 
Widocznie niektórzy ludzie uwielbiają życie na śmietnisku. Torby z odpadkami, 
butelki i puszki „lądują” daleko od domu – w przydrożnym rowie, lesie, rzece... 
W naszej szkole już od najmłodszych lat jest prowadzona edukacja ekologicz-
na, dzięki której już najmłodsze – przedszkolaki i uczniowie nabywają wiedzę  
i umiejetności dotyczące szanowania przyrody.

Z zeszytu przyrodnika:
22 kwietnia 2013r. W naszej szkole odbył się 

Dzień Ziemi. Świętowaliśmy go zupełnie inaczej niż w 
ubiegłych latach. Program tego dnia był bardzo uroz-
maicony. Głównym celem było pokazywanie slajdów  
o oszczędzaniu wody. Po prezentacji każda klasa po-
szła sprzątać wyznaczony teren. Moja klasa sprzątała 
odcinek od szkoły do mostu. Idąc drogą zbieraliśmy 
papierki, butelki, znaleźliśmy w rowie zużytą oponę. 
Na tak krótkiej trasie napełniliśmy dwa worki śmieci. 
Po zakończonym sprzątaniu wróciliśmy do szkoły, 
gdzie odbyło się ognisko,na którym piekliśmy kiełba-
ski. Po ognisku były rozgrywki sportowe, w których 
brały udział klasy od IV do VI. Zwyciężyła klasa VI, 
drugie miejsce zajęła klas V, a trzecie IV. Po zakończe-
niu wszyscy rozeszli się do domów. Moim zdaniem 
było ciekawiej niż rok, czy dwa lata temu.

Mateusz Dąbrowa klasa VI
W naszej szkole 22 kwietnia odbył się Dzień 

Ziemi. Tego dnia byliśmy ubrani na roboczo  

14 maja w Szkole Podstawowej po raz drugi odbył się konkurs „Mam Talent”. Zgłosiło się wielu 
kandydatów, a poziom był naprawdę wysoki. Jury w składzie: niżej podpisana, Marzena Styszyńska, 
Beata Wolar oraz członkinie Samorządu Uczniowskiego wyłoniło zwycięzców. 

W kategorii klas I-III:
1 miejsce: Milena Hawryluk 3b i Nikola Sawicka 3b – śpiew i taniec, 2 miejsce Radosław Grzelczak 
2b - taniec, 3 miejsce: Michał Tomal 1a – człowiek guma
W kategorii klas IV-VI:
1 miejsce: Patrycja Baszak 5b - popping, 2 miejsce: Jakub Tuńczyk 6c i Mateusz Misiak 6b – beatbox 
2 miejsce: Martyna Sokołowska 5b - śpiew, 3 miejsce: Alicja Chrupczalska 4b, Natalia Królak 4b, 
Daria Byczko 4b – taniec, 3 miejsce: Sylwia Chłond 4a – śpiew. 
Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu. 
Zwycięzcy zaprezentują się na apelu z okazji Dnia Dziecka. 

Pod takim tytułem uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej 23 kwietnia zaprezentowali teatrzyk 
satyryczno-ekologiczny z przesłaniem do braci 
szkolnej, w dniu w którym wszyscy, jak co roku 
zaangażowali się w sprzątanie świata. Dbałość  
o środowisko to niezmiernie istotny element wy-
chowania w naszej szkole.

Uczniowie z kl. IV b wraz z reżyserami przed-
stawienia: niżej podpisaną oraz Łucją Kondek za-
praszają wszystkich na spektakl, który odbędzie 
się 8 czerwca na stadionie miejskim w Gryfowie 
Śl. 

Talenty z podstawówki

W Królestwie 
Surowca Wtórnego

i przynieśliśmy narzę-
dzia ogrodnicze.Wszy-
scy przyszli do szkoły 
na godzinę 8:00. Odbyły się 
dwie pierwsze lekcje. Na trzeciej 
lekcji wszystkie klasy spotkały się  
w auli, aby zobaczyć prezentacje 
wykonane przez panią Alicję Ce-
lejowską oraz uczennicę klasy V 
Agatę Jeziorną. Owe prezentacje 
pokazywały, że trzeba oszczędzać 
wodę i energię oraz jak można 
powtórnie wykorzystać wodę 
np. – do podlewania kwiatów. Po 
zakończeniu prezentacji odbył 
się krótki apel, na którym zostały 
wyznaczone tereny do sprzątania 
dla wszystkich klas. Moja klasa 
sprzątała teren od szkoły do 
wiaduktu. Wszyscy dostaliśmy 

gumowe rękawiczki i worki na śmieci.Na początku dziwiliśmy się, jak 
jest czysto, ale to się szybko zmieniło. Dosłownie co trzy sekundy znaj-
dowaliśmy jekieś śmieci. Były to m.in. butelki zarówno plastikowe, jak 
i szklane, pudełka po ciastkach, papierosach i różne inne śmieci. Po 
zakończeniu zbierania odbyło się ognisko z pieczeniem kiełbasek. 
Gdy już wszyscy najedli się odbył się turniej piłki nożnej. Oczywiście 
moja klasa wygrała wszystkie mecze. Następnie posprzątano po ogni-
sku i rozeszlismy się do domów. 

Mam nadzieję, że niedługo powtórzymy takie ognisko i znów po-
sprzatamy Ubocze. Niestety smutna prawda jest taka, że w przyszłym 
roku już nie będzie mnie w tej szkole. 

Patrycja Koman kl. VI
Smutne jest to, że nadal w przydrożnych rowach można znaleźć 

wyrzucone reklamówki z domowymi odpadami oraz wiele różnych 
śmieci. Dziękujemy Pani Krystynie Samborskiej za przekazanie jed-
norazowych rękawiczek i worków na śmieci, rodzicom za odpowied-
nie przygotowanie dzieci. 

Beata Wolar

Agnieszka Guzy
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W gimnazjum

19 kwietnia w Sali Teatralnej Zespołu Szkół  
w Lubomierzu odbył się V Międzyszkolny Kon-
kurs Piosenki Angielskiej. Uczestnicy podzie-
leni byli na dwie kategorie wiekowe: uczniowie 
gimnazjum oraz uczniowie szkół ponadgim-
nazjalnych. Osobno oceniano występy solistów  
i zespołów w ramach poszczególnych kategorii 
wiekowych. Naszą szkołę reprezentowały dwa 
zespoły i jedna solistka. 

Pierwszy zespół w składzie: Karolina Baszak 
1a, Aleksandra Dubaniewicz 2c, Martyna Porzuc 
2c, Adrianna Puzyniak 1c, Kornelia Ryczkowska 
1a, Marcelina Ryczkowska 2c, Natalia Sieradz-
ka 1b zaprezentowały piosenkę Aury Dione 
„Friends”. 

Piosenkę „Californication” z repertuaru 
zespołu Red Hot Chilli Peppers wykonywały 
Aleksandra Dubaniewicz 2c, Martyna Porzuc 2c, 
Kornelia Ryczkowska 1a, Marcelina Ryczkowska 
2c przy akompaniamencie Wojtka Delimana 3d 
(gitara basowa), Marcina Makarewicza 3d (gitara 
elektryczna) oraz Kuby Rotkiewicza 3d (perku-
sja). Nasza jedyna solistka Paulina Mieczkowska 
z klasy 3c zaśpiewała piosenkę Bruno Marsa „Just 
the way you are”. 

Wykonawców w kategorii gimnazjum było 
wielu. Jednak dzięki talentowi oraz dużemu na-
kładowi pracy po zajęciach szkolnych naszym 
zespołom udało się zdobyć drugie miejsce za wy-
konanie piosenki „Californication” oraz trzecie 
za interpretację utworu „Friends”. 

Do sukcesu przyczyniło się wiele osób, któ-
rym uczestnicy konkursu oraz niżej podpisana 
opiekunka grupy chcieliby gorąco podziękować. 
Dziękujemy dyrektor Alicji Kownackiej oraz 
panu Maciejowi Styszyńskiemu za udostępnienie 
potrzebnego sprzętu, ks. dziekanowi Krzysz-
tofowi Kurzei za udostępnienie sali na próby 
zespołu, ks. Michałowi Marszałkowi za możli-
wość skorzystania z perkusji, panu Dominikowi 
Makarewiczowi za pomoc techniczną oraz panu 
Krzysztofowi Babiakowi za transport zespołu 
oraz instrumentów na miejsce konkursu.

W czwartek 18 kwietnia 2013 r. w Gimnazjum w Gryfowie Śl. miała miejsce uroczystość upamiętnia-
jąca wydarzenia II wojny światowej. Honorowymi gośćmi byli Kombatanci, Sybiracy oraz przedstawiciele 
władz samorządowych. Po uroczystym powitaniu przybyłych gości, dyrektor szkoły Alicja Kownacka w 
imieniu nauczycieli, rodziców i uczniów Gryfowa Śląskiego wręczyła płk. Edwardowi Jakubowskiemu Sta-
tuetkę Honorowego Przyjaciela Szkoły. Płk Edward Jakubowski jest Prezesem Zarządu Okręgowego Związ-
ku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Jeleniej Górze i od wielu lat zaszczyca naszą szkolę 
swoją obecnością oraz dzieli się wspomnieniami z okresu okupacji. Za każdym razem apeluje do młodego 
pokolenia o pamięć za tych, którzy walczyli w obronie Ojczyzny i oddali to co mieli najcenniejsze - życie. 
Wiele razy podkreślał, że należy wyciągać wnioski z tragicznej lekcji jakiej udzieliła historia, a najważniejsze 
jest to, że możemy żyć w wolnej Polsce. Podczas uroczystości ciepłe słowa skierował w stronę pani dyrektor 
Alicji Kownackiej oraz nauczycieli. Podkreślał, że ceni ich pracę, a zwłaszcza to, że szkoła pielęgnuje warto-
ści patriotyczne i troszczy się o to, aby wydarzenia z czasów okupacji nie uległy zapomnieniu. Na potwier-
dzenie swoich słów odznaczył Kombatanckim Krzyżem Pamiątkowym „Zwycięzcom” wyżej wymienioną 
dyrektor szkoły i burmistrza Gryfowa Śląskiego Olgierda Poniźnika. Akademia przebiegała w bardzo miłej 
i wzniosłej atmosferze. W kolejnej części goście zostali zaproszeni do obejrzenia montażu słowno – mu-
zycznego przygotowanego przez nauczycieli gimnazjum Marzannę Krawiec i Macieja Styszyńskiego, gdzie 
myślą przewodnią było motto J.J. Rousseau „Człowiek zrodził się wolny”. W imieniu wszystkich uczniów, 
pokolenia XXI wieku pragniemy serdecznie podziękować Kombatantom, Żołnierzom, Sybirakom, Wete-
ranom, świadkom wydarzeń sprzed 68 lat, ich Rodzinom… Dziękujemy za trud i ofiarę.

Człowiek zrodził się wolnyV Międzyszkolny 
Konkurs Piosenki 

Angielskiej 
w Lubomierzu

Lwówecki Festiwal Talentów organizowany był między innymi przez Lwówecki Ośrodek Kultury 
oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lwówku Śl. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął 
Ludwik Kaziów, burmistrz Lwówka Śląskiego. Pierwszy etap eliminacyjny odbył się   13 kwietnia  
w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim. Do półfinałów, które odbyły się 27 kwietnia 
zakwalifikowało się sześciu wykonawców z grupy szkół podstawowych oraz siedmiu wykonawców  
z grupy szkół  gimnazjalnych. Byli to uczniowie z całego powiatu lwóweckiego.

Występy oceniało jury w składzie: Honorata Magdeczko-Capote, Krzysztof Rogacewicz – aktorzy 
teatru Maska w Jeleniej Górze  oraz  Mariusz Wolski. Podczas finałów jury była publiczność. To wła-
śnie ona wybierała swoimi głosami jednego z najbardziej utalentowanych uczestników, który otrzymał 
nagrodę główną. Festiwal wygrał gryfowianin Emanuel Żuk z klasy I Gimnazjum im Kombatantów 
Ziemi Gryfowskiej który zaprezentował taniec popping. Gratulujemy.

Popisowy popping

Karolina Więckowska

Anita Ochocka
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Gryfowskie gimnazjum to szkoła z tradycjami, której imię zobowiązuje do szczególnej pamięci  
o świętach narodowych. Każdego roku kilka uroczystych akademii poświęconych pamięci o przeszło-
ści potwierdza, że dbamy o wychowanie patriotyczne naszych gimnazjalistów. W listopadzie czcimy 
Rocznicę Odzyskania Niepodległości, w kwietniu pamiętamy, że to Miesiąc Pamięci Narodowej. 
Ostatnią uroczystością w kalendarzu szkolnym jest Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Od 
kilku lat program artystyczny na tę okazję przygotowują uczniowie klas II pod opieką p. E. Demidow, 
realizując jednocześnie projekt edukacyjny, obowiązkowe zadanie każdego drugoklasisty.

W tym roku szkolnym z majowym świętem zmierzyli się uczniowie klas: IIa i IIb (Natalia Barsz-
czewska, Daria Dubaniewicz, Elwira Stanisz, Mateusz Cymerman, Kamil Grodecki, Wojciech Prusz-
czyński, Marcel Podobyćko i Mateusz Głoguś.) Samodzielnie przygotowali wszystko, co do występu 
na scenie było potrzebne: scenariusz, dekoracje, stroje. Bardzo intensywnie pracowali nad tekstami, 
by w jak najlepszej odsłonie program artystyczny zaprezentować całej społeczności uczniowskiej. 
Recytatorom pomagał zespół wokalno-instrumentalny prowadzony przez M. Styszyńskiego, który 
uświetnił program, dodając całości podniosłego nastroju.

PODZIĘKOWANIE
Zarząd Koła Związku Sybiraków dziękuje 

dyrektor Gimnazjum Alicji Kownackiej za 
zaproszenie i spotkanie z młodzieżą 18 kwiet-
nia 2013 roku oraz pani Małgorzacie Krawiec 
i Maciejowi Styszyńskiemu za przygotowanie 
programu poetycko-muzycznego o tematyce 
deportacyjnej. Podziękowania należą się rów-
nież młodzieży za perfekcyjne wykonanie. 
Gratulujemy! 

„Są chwile, które w pamięci zostają i choć 
czas mija one nadal trwają”.

Elwira Urbańska

„W owe lata szczęśliwe, gdy senat i posły po dniu Trzeciego Maja, w ratuszowej sali zgodzonego 
z narodem króla fetowali…”

A. Mickiewicz – „ Pan Tadeusz”

Miło nam poinformować, że w Konkursie Literacko-Historycznym „W mroźny styczniowy dzień 
wyruszyli w bój...” organizowanym w 150 rocznicę Powstania Styczniowego przez poseł Marzenę Ma-
chałek, główną nagrode zdobyła gryfowska gimnazjalistka Julia Szczepańska. Nagrodą jest wyjazd do 
Brukseli na zaproszenie europosła Ryszarda Legutki. Gratulujemy.

Red.

Wygrała Brukselę

W dniu 4 maja 2013 roku Terenowe Koło Ho-
dowców Koni, Gmina Lubomierz, Stowarzysze-
nie „Izery” ze Starej Kamiennicy i KJ „Jedenastka 
Izerska” z Zacisza po raz pierwszy zorganizowali 
Izerską Paradę Powozów. Powóz to czterokołowy 
pojazd konny. Według encyklopedii powóz to 
jedna z tak zwanych posług komunikacyjnych 
wynikających z prawa książęcego, obowiązują-
cego w średniowiecznych monarchiach patry-
monialnych (np. w Polsce Piastów). Polegała 
na obowiązku dostarczenia na potrzeby władcy 
lub jego ludzi wozów z zaprzęgiem. W Paradzie 
uczestniczył 19 zaprzęgów i 7 jeźdźców konno. 
Reprezentowali oni kluby i stajnie z naszego re-
gionu oraz goście z Czech i Niemiec. Uczestnicy 
wyruszyli o godz.11.30 z Lubomierza pokonując 
rundę honorową w rynku w takt melodii z filmu 
Sami Swoi. Następnie przez Oleszną Podgórską, 
Ubocze, Gryfów Śląski runda honorowa w ryn-
ku, Wieżę po dwóch godzinach jazdy dotarliśmy 
do „Szałasu” w Złotym Potoku. Gość honoro-
wy posłanka Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska 
przejechała całą trasę powozem. Na terenie 
„Szałasu” odbyła się prezentacja zaprzęgów, 
każdy powożący otrzymał dyplom oraz nagro-
dę rzeczową. Fundatorem nagrody specjalnej  

Tuż przy głównym skrzyżowaniu ul. Kolejowej 
i Jeleniogórskiej naprzeciwko apteki rośnie okazałe 
i wiekowe drzewo – kasztanowiec. Rośnie sobie 
przez lata i nic dziwnego by nie było gdyby nie 
to, że stało się ono słupem ogłoszeniowym. Wiszą 
na nim różne ogłoszenia w różny sposób umo-
cowane (najczęściej przybijane). A przecież jest 
jakaś ochrona przyrody i w tym zakresie stosowne 
przepisy prawne. Umieszczanie ogłoszeń uważam 
za niegodziwe, tym bardziej, że naprzeciwko stoi 
słup ogłoszeniowy przeznaczony do takich właśnie 
celów. Polecam by nasza Straż Miejska przypatrzyła 
się temu problemowi.

Umęczone drzewo

Izerska Parada Powozów zawitała do Gryfowa Śląskiego
(dla najładniejszego powozu) był zastępca dy-
rektora Agencji Nieruchomości Rolnych we 
Wrocławiu p. Jerzy Dulnik nagrodę wręczono 
p. Czesnowski m z Pławnej. Podczas przejaz-
du oraz prezentacji powozów czas umilał nam 
trębacz Szymon Hajduczenia. Spotkanie zakoń-
czyło wspólne biesiadowanie na „Szałasie”. Nad 
bezpiecznym przeprowadzeniem całej imprezy 
czuwała Straż Miejska z Lubomierza. Organiza-

torzy składają podziękowanie Wszystkim, którzy 
udzielili pomocy przy zorganizowaniu imprezy. 
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Oprac. Henryk Kamyk i Inga Sobucka

Albert Leopoold Kwass

Najważniejsza jest pamięć
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Trwają prace końcowe budowy placu zabaw w Proszówce przy remizie 
strażackiej z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” objęte PROW na lata 2007-2013 dofinanso-
wanego przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu na podstawie umowy 
nr 00837-6930-UM0140679/11 zgodnie ze złożonym projektem pod na-
zwą „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na radosny plac zabaw  
„Małej Myszki” – szansą aktywizacji dzieci.” 

Posadowienie placu zabaw wpłynie na poprawę infrastruktury rekre-
acyjnej w sołectwie oraz przyniesie wiele korzyści lokalnej społeczności. 

Beneficjentem jest Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki, które serdecznie 
zaprasza wszystkie dzieci, młodzież oraz całe rodziny do korzystania z pla-
cu, spędzania czasu wolnego w tym pieknym miejscu. Oficjalne otwarcie 
placu zabaw nastąpi w dniu 01.06.2013 – o szczegółach będziemy informo-
wać na stronie Urzędu Miasta Gryfów Śl.

W dniu Święta Konstytucji 3 Maja odbyła się msza święta w intencji 
pełniących zaszczytną funkcję strażaków ochotników oraz za druhów 
powołanych do wieczności. Msza święta odbyła się w Młyńsku w miejsco-
wym kościele, gdzie odprawił ją ks. kanonik Szymon Bajak. Złożył życze-
nia wszystkim strażakom. Na zaproszenie przybyli strażacy z sąsiednich 
sołectw. Druga część uroczystości odbyła się w remizie OSP w Młyńsku. 
Dosyć zimny i deszczowy dzień ociepliła gorąca atmosfera, jaka panowała 
podczas grillowania. Bardzo smakowała   tradycyjna kiełbaska i kaszanka 
upieczona przez uczynnego druha Leszka Łania. Impreza trwała do póź-
nych godzin wieczornych. Niech  żyje nam ogniowa straż, co broni mienie 
i nas.  

23 kwietnia 2013 roku mieszkańcy Proszówki spotkali się, by wspólnie 
sprzątać: lasek przy Zamku Gryf, laski przydrożne, pobocza rowów i drogi 
rozciągającej się przez całą wieś. Początek akcji zaplanowany był na 1800 przy 
Zamku Gryf. Dodajmy, że tego typu wiosenne akcje w miejscowości Proszów-
ka odbywają się corocznie z inicjatywy sołtysa – Jana Augusta i Rady Sołeckiej, 
w działanie zaangażowani są wszyscy mieszkańcy wsi z Radą Sołecką na czele. 
Podczas wielkiego sprzątania wsi uczestnicy w kilka godzin zebrali ogromną 
ilość odpadów. Mieszkańcy dbają o to, aby zachować naturalne warunki śro-
dowiskowe. Troska o zachowanie czystego środowiska staje się wyróżnikiem 
lokalnej i gościnnej społeczności. Przez Proszówkę przejeżdża wielu turystów 
korzystających z naszych walorów krajobrazowych. Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom tegorocznej akcji sprzątania wsi i zachęcamy już dziś do udziału 
w kolejnych!

Dzień św. Floriana

Plac zabaw w Proszówce

Anna Zawisza-Paliwoda

Posprzątali Proszówkę

3 maja zespół „Sołtysowe Gryfinki” spędził w Otyniu k/Nowej Soli. Ze-
spół został zaproszony na VII Otyńskie Spotkania Zespołów Śpiewczych. 
„Jarzębinki” z Otynia zaprosiły zespoły, które prezentowały się na scenie. 
Była też wspólna biesiada, śpiewy i tańce. Każdy zespół otrzymał pamiąt-
kowy puchar i dyplom. Wróciliśmy późno, ale z miłymi wspomnieniami. 

Gryfinki na wojażach

Zespół „Sołtysowe Gryfinki”

Sołtys Młyńska Maria Sosnowska

 Rada Sołecka wsi Proszówka
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„Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie 
wiecie co posiadacie” – ta stara maksyma stała się 
mottem przewodnim eskapady seniorów z Rząsin, 
która odbyła się 5 maja. Turyści – członkowie Sto-
warzyszenia Klubu Seniora w Rząsinach i Biedrzy-
chowicach ruszyli na wyprawę, której istotnymi ele-
mentami były: Zapora w Pilchowicach, Baszta Ry-
cerska w Siedlęcinie. Pałac w Łomnicy, Wojanowie, 
Muzeum Miniatur w Kowarach, pałac w Bukowcu, 
zalew w Sosnówce. Zwiedzali więc, rzec można, 
najbliższą okolicę, ale wrażenia były nieprzeciętne. 
„To niewiarygodne, że na wyciągniecie reki mamy 
takie zabytki.” – mówili niejednokrotnie uczestnicy 
wycieczki. W rolę pilota z powodzeniem wcielił się 
sołtys Stanisław Czajewicz, organizacyjnie spięła 
wszystko prezes Stowarzyszenia Dorota Proracka. 

Seniorzy udowodnili, że są aktywni i potrafią się 
dobrze bawić. Tym bardziej, że dwie niedziele póź-
niej, 19 maja, już w Rząsinach odbyło się integra-
cyjne spotkanie Klubów Seniora. Przyjechali goście 
ze Zgorzelca, Biedrzychowic, Zbylutowa, Gryfowa. 
Było kolorowo, dynamicznie i zabawnie. Cała sala 
pląsała przy dźwiękach szlagierów do późnych 
godzin. Bigos przygotowany przez gospodarzy 
smakował wyśmienicie. 

ŻYCZENIA DLA KSIĘDZA PRAŁATA
Czcigodny Ks. Prałat Tadeusz Jordanek - z okazji rocznicy uro-
dzin żyj nam sto lat, albo dłużej, a swoim słowem serca zmieniaj. 
Życzymy nade wszystko dużo zdrowia.

Zespół „Podgórzanie” z przyjaciółmi

Maj należy do seniorów

Turyści z Rząsin zwiedzają Muzeum Miniatur w Kowarach.

Wycieczkowicze z Rząsin na tle Pałacu w Wojanowie.
M.

Integracyjne spotkanie Klubów Seniora w Rząsinach.
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Regulamin konkursu organizowanego przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju ZSOiZ w Gry-
fowie Śląskim „Homo Viator”

ROZDZIAŁ I
Postanowienie ogólne

1. Celem konkursu jest:
a) promocja ziemi gryfowskiej, 
b) rozbudzanie wśród młodzieży poczucia więzi 
z „mała ojczyzną” ,
c) upowszechnienie wiedzy o historii współcze-
sności regionu.
2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju ZSOiZ w Gryfowie Śląskim 
„Homo Viator”, zwane dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z regionu 
(Dolina Rzeki Kwisy).
4. Czas nadsyłania prac: do 31.10.2013 r.
5. Organizacja Konkursu oraz nagrody są finan-
sowane ze środków Miasta i Gminy Gryfów Ślą-
ski, związanych z realizacją zadań prowadzonych 
przez organizacje pożytku publicznego. 
6. Honorowy Patronat nad Konkursem sprawują: 
- Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski,
- Dyrektor ZSOiZ im. Jana Pawła II w Gryfowie 
Śląskim,
- Dyrektor Gimnazjum w Gryfowie Śląskim.

ROZDZIAŁ II
Forma prac konkursowych

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie krótkie-
go filmu promocyjnego o atrakcyjnych świadec-
twach przeszłości oraz o współczesnych walorach 
ziemi gryfowskiej w dowolnej formie (np. anima-
cja lub fabuła).
2. Czas trwania filmu powinien zawierać się w 
przedziale od 2 do 5 minut.
3. Udźwiękowienie materiału filmowego należy 
zrealizować przy użyciu ogólnodostępnego opro-
gramowania multimedialnego.

4. Praca powinna być przygotowana do odtwo-
rzenia w standardowych odtwarzaczach zainsta-
lowanych w systemie Windows XP, nagrana na 
płycie CD lub DVD (w przypadku nietypowych 
kodeków należy je dołączyć do pracy nagrywając 
do pracy z materiałem.

ROZDZIAŁ III
Warunki udziału i przebieg konkursu

1. Konkurs ogłoszono na stronach interneto-
wych: www.gryfow.pl i www.zsoiz.gryfow.pl 
oraz w „Kurierze Gryfowskim”.
2. Do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
regionu (Dolina Rzeki Kwisy) przesłano infor-
macje o konkursie wraz ze wzorem zgłoszenia.
3. Filmy konkursowe należy złożyć do 31.10.2013 
r. pod adresem: Zespół Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych im. Jana Pawła II ul. Kolejowa 16, 
59-620 Gryfów Śląski z dopiskiem „300 sekund 
historii i teraźniejszości ziemi gryfowskiej”.
4. Do pracy konkursowej należy dołączyć zgło-
szenie zawierające dane adresowe (wzór dostęp-
ny na stronie www.zsoiz.gryfow.pl), podpisane 
przez rodziców i szkołę. Podpisanie zgłoszenia 
przez rodziców umożliwi przetwarzanie danych 
osobowych przez Organizatora w rozumieniu 
ustawy z sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833).
5. Zgłoszona praca konkursowa nie może na-
ruszać autorskich praw osobistych lub majątko-
wych osób trzecich.
6. Praca może być wykonana indywidualnie lub 
przez zespół (do 3 osób).
7. Każdy uczestnik może nadesłać dowolną ilość prac.
8. Film konkursowy musi być opatrzony tytułem.
9. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie 
filmów nigdzie wcześniej nie wyemitowanych 
i nie przedstawionych na innych konkursach. 
Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne 
ze złożeniem deklaracji o powyższym.
10. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nie-

odpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania 
prac w drukach publikacji, do używania w Inter-
necie oraz umieszczania na innych nośnikach 
elektronicznych, a także do publicznego ich wy-
korzystania przez Organizatora.

ROZDZIAŁ IV
Ocena prac

1. Komisja Konkursowa dokona oceny nadesła-
nych prac wg następujących kryteriów:
a) trafność doboru tematu pracy,
b) pomysłowość,
c) walory artystyczne.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w listopa-
dzie 2013 r.
3. Decyzje w sprawie przyznania nagród są osta-
teczne i nie przysługuje od nich prawo odwołania.
4. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac 
zostaną powiadomieni o wynikach konkursu 
listownie bądź drogą elektroniczną.
5. Miejsce i czas rozdania nagród zostaną opu-
blikowane na ww. stronach internetowych,  
a zaproszenia przesłane do macierzystych szkół 
uczestników.

ROZDZIAŁ V
Postanowienia końcowe

1. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akcepta-
cją niniejszego Regulaminu.
2. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie 
Konkursu oraz kwestie sporne rozstrzygnie Ko-
misja Konkursowa.
3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za 
ewentualne uszkodzenia lub zaginięcia prac w 
czasie transportu. Prace uszkodzone nie będą 
dopuszczone do Konkursu.

Organizatorzy

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim 

„Homo Viator” ogłasza konkurs filmowy na krótki film promocyjny 

„300 sekund historii i teraźniejszości ziemi gryfowskiej”

18 maja nasze „Fosfory” zaatakował Wro-
cław! Trzy kapele, które doprowadziły  do sza-
leństwa publiczność spisały się na medal, wraz 
z naszym rodzimym zespołem – Cierpkim. 
Pierwsza zagrała Grupa Podwyższonego Ry-
zyka, grając tradycyjnego Punk Rocka. Dawno 
tak stylowej kapeli u nas nie było. Publiczność 
już na początku zajęła miejsce pod sceną. Na-
stępnie na deskach Fosforów weszła formacja 
This Noise. Zespół to mieszanka kalifornij-
skiego punka z hardcore’m. Grali bardzo eks-
presyjnie i melodycznie – nie zawiedli. Takiego 
czegoś jeszcze u nas nie było. Przyszedł czas na 
naszych „ziomków”. Zespół Cierpki to konty-
nuacja starych legend punk’owych z Gryfowa 
czyli Zakonu Żebrzących oraz Acerbusa Artife-
xa. Kapela działa już od pięciu lat, w ciągu tego 
okresu stworzyli świetny materiał, który powoli 
jest grany na koncertach, z racji tego, że kapela 
wchodzi dopiero na „rynek”. Jak podkreśla 
gitarzysta kapeli Amper – „Tylko skończymy  

nasze LP i zaczynamy ostro działać”, więc 
jest na co czekać! Zagrali godzinny set, który 
był tak świetnie wymieszany brzmieniowo, 
że każdy się świetnie bawił, nie zabrakło też 
starych piosenek z lat 80-tych, takich jak „Pol-
ska” czy „Ojciec Wirgiliusz”. Headliner’em 
koncertu była wrocławska Dintojra. Świetni 
ludzie jak i świetna dawka hardcore’u. Zagrali 
mocno i szybko, czyli cała esencja tego stylu 
muzyki. Po zakończeniu imprezy powstała 
wspólna fotografia wszystkich zespołów wraz  
z członkami stowarzyszenia. W imieniu Awantu-
ry dziękujemy wszystkim za przybycie.

***
Kolejny koncert zaplanowaliśmy na 29 czerw-

ca. W sobotni wieczór wystąpią u nas kapele 
metalowe, główną gwiazdą będzie wrocławski 
zespół Dysphora, wystąpi również Victima z Jele-
niej Góry oraz Obsydian z Gryfowa. Zapraszamy 
serdecznie wszystkich fanów ciężkiego grania.

Wroclawski atak i  C ierpki

Kamil Jagiełło

/
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