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Nowy projekt Awantury w bibliotece
 czyli piękna wystawa zdjęć się szykuje

Stowarzyszenie Awantura zorganizowało w bibliotece dwudniowe 
warsztaty fotograficzne. Ich pokłosiem ma być wystawa zdjęć „Gryfów 
Śląski w obiektywie młodych”, której wernisaż planowany jest 2 czerwca 
o godz. 15.30. W trakcie warsztatów uczestnicy uczyli się naświetlania, 
ustawiania przysłony, posługiwania się aparatem analogowym, wykony-
wania portretów, wysłuchali też wykładu Prawo autorskie XXI wieku. 
Creative Commons i wolne licencje. Wykład, który wywołał ciekawą 
dyskusję wśród uczestników przygotował i wygłosił Szymon Surmacz. 
W trakcie drugiego dnia pracowali z programami graficznymi Photoshop 
i Gimp oraz wzięli udział w plenerze. Warsztaty oraz plener poprowadził 
Marcin Masiewicz reprezentujący stowarzyszenie Jeleniogórska Stre-
fa Fotografii przy pomocy prezesa stowarzyszenia Awantura Mariusza 
Dragana. Obecnie przygotowywane są zdjęcia na wspomnianą wystawę, 
na którą serdecznie zapraszamy.

Projekt Awantury został dofinansowany ze środków budżetu Samo-
rządu Województwa Dolnośląskiego oraz organizacyjnie wsparty przez 
pracowników Biblioteki Publicznej.
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Jak co roku 4 maja obchodziliśmy święto naszego patrona Św. Floria-
na. Tradycją stało się, że co roku spotykamy się w innym sołectwie naszej 
gminy. 

6 maja spotkaliśmy się przy strażnicy OSP KSRG w Gryfowie Ślą-
skim, a następnie kolumna samochodów przejechała pod kościół w Gry-
fowie, gdzie zapalono znicz u stóp figury Św. Floriana, po czym udaliśmy 
się do Krzewia Wielkiego, gdzie została odprawiona msza św. w inten-
cji strażaków koncelebrowana przez proboszcza gryfowskiej parafii ks. 
Krzysztofa Kurzeję oraz strażaka gryfowskiej OSP, a obecnie probosz-
cza parafii w Wojcieszowie ks. Piotra Sikorskiego. Zaszczycili nas swoją 
obecnością mieszkańcy Gryfowa Śl. oraz Krzewia, a także władze mia-
sta w osobach burmistrza Olgierda Poniźnika oraz przewodniczącego 
Rady Miejskiej Roberta Skrzypka. W uroczystości uczestniczyli strażacy 
z Krzewia Wielkiego, Gryfowa Śląskiego Proszówki, Młyńska, Rząsin, 
Ubocza i Wolbromowa. 

Na zakończenie przeczytano list Prezesa Zarządu Głównego  
ZOSPRP Waldemara Pawlaka, wręczono okolicznościowe podziękowa-
nia, a następnie była tradycyjna strażacka kiełbaska oraz żurek przygo-
towany przez Prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSPRP Tadeusza 
Jagiełłę oraz strażaków i ich rodziny z Krzewia Wielkiego. Uroczystość 
uświetnił koncert zespołu Sołtysowe Gryfinki z Proszówki.

Prezes OSP w Gryfowie Śląskim 
Krzysztof Król

Wzorowi Strażacy
Z okazji strażackiego święta odznakę „Strażak Wzorowy” otrzy-

mali druhowie: Damian Koman (OSP Rząsiny), Damian Jóźwiak  
(OSP Rząsiny), Paweł Wołoszyn (OSP Proszówka), Piotr Dąbrowa 
(OSP Proszówka). Odznaki przyznało prezydium Zarządu Oddziału Po-
wiatowego OSP RP.

Dzień Strażaka w Krzewiu Wielkim
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Prawnik radzi

Jestem w kręgu spadkobierców 
– co powinienem zrobić?

Osiem par szynobusów jadących z prędkością od 60-80km/h z Lwów-
ka Śląskiego do Jeleniej Góry, czy taki scenariusz jest możliwy dla linii 
kolejowej, po której pociągi już nie jeżdżą, a z komunikacji zastępczej 
korzystają przypadkowi pasażerowie? Po Nadzwyczajnych Sesjach Rad 
Powiatu i Gmin Lwówek Śląski i Wleń - jest światełko w tunelu! 

Przyszłość linii kolejowej ze Lwówka Śląskiego do Jeleniej Góry była 
powodem zwołania Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Lwóweckiego, 
która odbyła się 17 marca 2017 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
i Miasta w Lwówku Śląskim. Jednocześnie, w tej samej sprawie, odbyły 
się również sesje dwóch rad gminnych z Lwówka Śląskiego i Wlenia. 
W dyskusji oprócz radnych gminnych i powiatowych udział wzięli licz-
nie zaproszeni goście, m.in. Zofia Czernow - Poseł na Sejm RP, Cezary 
Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Piotr Malepszak 
- Członek Zarządu Kolei Dolnośląskich, Dariusz Kolubka - Dyrektor 
Linii Kolejowych w Wałbrzychu, Robert Pawłowski - Burmistrz Miasta 
Złotoryja, przedstawiciele i pracownicy Starostwa, lwóweckiego i wleń-
skiego urzędu, a także sołtysi sołectw przez które przebiega linia kolejowa 
z Lwówka do Jeleniej Góry.  

Linia kolejowa z Lwówka Śląskiego do Jeleniej Góry jest własno-
ścią PKP PLK, przewozy na niej wykonują Koleje Dolnośląskie, które 
są dotowane przez samorząd województwa dolnośląskiego. Najwięk-
szym problemem jest zły stan techniczny torowiska, który uniemożliwia 
wprowadzenie racjonalnej oferty przewozów, z której mogliby korzystać 
mieszkańcy i turyści. Trudno też powiedzieć ile będzie kosztował remont. 
Modernizacja, zdaniem Kolei Dolnośląskich, to koszt ok. 30 mln zł, PKP 
PLK szacuje go aż na 120 mln zł. 

Nikogo z przybyłych na Sesje nie trzeba było przekonywać o potrze-
bie modernizacji linii kolejowej i korzyściach dla mieszkańców powiatu 
lwóweckiego. W dyskusji wskazywano również na modernizację odcinka 
z Lwówka do Zebrzydowej oraz linii kolejowej z Lwówka Śląskiego do 
Złotoryi. Odtworzenie wszystkich sieci połączeń kolejowych, mogłoby 
stworzyć dobre warunki do lepszego rozwoju gospodarczego powiatu 
lwóweckiego i powiatów ościennych.

Zainteresowanie odtworzeniem ruchu pasażerskiego na linii kolejowej 
z Lwówka Śląskiego do Jeleniej Góry, wpisanej na listę linii regionalnych 
do Strategii Dolnego Śląska, wyraził marszałek województwa Cezary 
Przybylski. Zdaniem marszałka linię można by zmodernizować ze środ-
ków unijnych. Marszałek jest gotowy podjąć się tego zadania, ale stawia 
dwa warunki, przejęcie przez samorząd województwa torowiska od PKP 
PLK oraz zagwarantowanie 15% wkładu własnego na realizację projektu 
unijnego np. ze środków funduszu kolejowego. W tej sprawie Marszałek 
Przybylski pod koniec marca br. będzie prowadził rozmowy w Minister-
stwie Transportu. Co ważne, po modernizacji, wprowadzenie ośmiu par 
pociągów deklaruje spółka Koleje Dolnośląskie.

wniosku o stwierdzenie nabycia spadku lub udać się do dowolnie wybra-
nego notariusza w celu poświadczenia dziedziczenia. Dokonanie tych 
formalności, to nic innego jak urzędowe potwierdzenie tego kto i w jakim 
stosunku dziedziczy po zmarłym, tj. określenie wyłącznie grona spad-
kobierców oraz ich udziału w majątku spadkowym. Dopiero wówczas 
możemy nanieść zmiany w księdze wieczystej nieruchomości, możemy 
przerejestrować samochód itp. W dalszej kolejności musimy pamiętać, 
że w ciągu 6 miesięcy od dnia nabycia spadku powinniśmy udać się do 
Urzędu Skarbowego, aby złożyć deklarację co do wysokości podatku od 
spadku lub zwolnienia od tego podatku.

aplikant radcowski Bernadetta Baszak

Światełko w tunelu 
dla szynobusów 

Z chwilą otwarcia spadku (moment śmierci spadkodawcy) osoby po-
wołane do dziedziczenia stają się spadkobiercami i od tego momentu 
mogą zdecydować o tym czy spadek przyjmują, czy nie. Uprawnienie to 
traci moc po upływie 6 miesięcy po dniu, w którym spadkobierca dowie-
dział się o podstawie powołania do spadku.

Przykład: małżonek zmarłego i jego dzieci odrzuciły spadek, rodzice 
zmarłego mają 6 miesięcy na złożenie stosownego oświadczenia od dnia 
dowiedzenia się, że teraz to oni są spadkobiercami.

Spadek, jak już wcześniej wspomniałam można przyjąć bądź odrzucić. 
W tej sytuacji musimy złożyć w ciągu 6 miesięcy stosowne oświadczenie, 
które możemy złożyć przed sądem rejonowym lub przed notariuszem. 

Przyjąć spadek można wprost, co oznacza, że spadkobierca przyj-
muje spadek bez ograniczeń i bez ograniczeń odpowiada on ca-
łym swoim majątkiem za tzw. długi spadkowe lub można spadek 
przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza, co oznacza, że spadkobier-
ca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko co do przed-
miotów wchodzących w skład spadku, a jego majątek osobisty jest 
bezpieczny (np. w skład spadku wchodzi samochód o wartości  
2 tys. zł i pożyczka w banku na kwotę 6 tys. zł, wierzyciel czyli bank 
będzie mógł dochodzić zwrotu pożyczki tylko co do wysokości wartości 
samochodu). 

Odrzucenie spadku polega zaś na tym, że spadkobierca rezygnuje 
z dziedziczenia, będzie on w takim przypadku traktowany tak jakby nie 
dożył otwarcia spadku, zaś w jego miejsce wchodzą jego krewni np. dzieci. 
Dlatego też przy odrzuceniu spadku pamiętać trzeba, że w sytuacji kiedy 
mamy dzieci to nasz udział spadkowy przechodzi właśnie na nie, zatem 
nasze dzieci również muszą odrzucić spadek, a jeśli są one małoletnie, to 
musimy udać się do sądu rodzinnego celem złożenia wniosku o udzielenie 
zgody na odrzucenie spadku w imieniu dzieci. Jeśli sąd wyrazi zgodę, to 
na podstawie tej zgody będziemy mogli w imieniu dzieci złożyć odpo-
wiednie oświadczenie. Pamiętajmy również, że jeśli odrzucimy spadek 
w imieniu dzieci, to przechodzi on na pozostałych członków rodziny.

Przykład: małżonka zmarłego oraz ich małoletnie dzieci odrzucili 
spadek, w tej sytuacji do spadku będą powołani rodzice zmarłego, a jeśli 
oni odrzucą spadek, to powołane będzie rodzeństwo zmarłego itd.

Zwrócić uwagę należy na zmianę wprowadzoną do kodeksu cywil-
nego i datę wejścia w życie tej zmiany, tj. 18.10.2015 r., albowiem jest to 
data graniczna dwóch różnych stanów prawnych, stosowanych w zależ-
ności od tego kiedy zmarł nasz spadkodawca. Zatem co do osób zmarłych 
przed wskazaną datą stosujemy przepisy stare, które w sposób, można by 
powiedzieć niekorzystny dla spadkobierców regulowały nabycie spadku, 
gdyż jeśli w ciągu 6 miesięcy nie złożyliśmy żadnego oświadczenia w za-
kresie przyjęcia lub odrzucenia spadku, to uważa się, iż przyjęliśmy spa-
dek wprost, czyli z odpowiedzialnością osobistą za długi (wyjątek co do 
osób małoletnich i osób ubezwłasnowolnionych całkowicie, gdyż w  ich 
przypadku przyjęcie spadku następuje z dobrodziejstwem inwentarza). 
Z kolei nowy stan prawny jest dla potencjalnych spadkobierców bardziej 
korzystny, gdyż w przypadku nie złożenia oświadczenia uznaje się, iż 
spadek został przyjęty z tzw. dobrodziejstwem inwentarza, dzięki czemu 
nie ponosimy osobistej odpowiedzialności za długi, a jedynie z majątku 
pozostawionego przez spadkodawcę. Dlatego też warto zastanowić się 
czy rzeczywiście dobrym rozwiązaniem będzie odrzucenie spadku i „ob-
darowanie” nim naszych dalszych krewnych, czy lepiej przyjąć spadek 
z dobrodziejstwem inwentarza i nie powodować niepotrzebnych kłótni 
w rodzinie.

Jeśli zdecydowaliśmy się przyjąć spadek, to kolejnym krokiem jest 
dokonanie formalności związanych ze spadkobraniem. Jeśli nasz spad-
kodawca pozostawił nam nieruchomość, samochód, oszczędności zde-
ponowane w banku to, aby uzyskać formalnie ich własność musimy udać 
się do sądu ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w celu złożenia 

W drugiej części cyklu porad prawnych pozo-
stajemy w kręgu tematyki spadkowej.
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ULICA ANDERSA
Na ulicy Andersa na 200 mb realizowane jest zadanie: Przebudowa 

drogi gminnej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz 
wymianą sieci wodociągowej ul. Andersa w Gryfowie Śląskim. 

Wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej obejmie następujące prace: zo-
stanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o szero-
kości 5 m obramowana krawężnikiem oraz ściekiem przykrawężnikowym 
z kostki betonowej, który skieruję wody opadowe z jezdni i chodników 
do kanalizacji deszczowej po przez wpusty uliczne. Projekt przewiduje 
obustronne chodniki i zjazdy do posesji z kostki betonowej. Krawężnik 
na całej długości będzie zatopiony w celu łatwego parkowania wzdłuż 
ulicy i dostępu do wjazdów na posesje. W obrębie skrzyżowań zostanie 
wymienione także oznakowanie.
Wykonawcą prac jest KONSORCJUM FIRM – Lider: Zakład Budowy 
Dróg i Mostów ANBUD z Lwówka Śląskiego.
Partner: Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyj-
nych MELIOBUD Sp. z o.o. z Nowogrodźca. 
Wartość zadania: 534 647,05 zł środki z budżetu Gminy 100%
Termin realizacji zadania do 10 lipca 2017 roku. 

ULICA SPACEROWA
W trakcie przebudowy drogi gminnej ul. Spacerowej w Gryfowie Ślą-

skim na 90 mb zostaną wykonane: - powierzchnia jezdni z kostki betono-
wej szarej behaton o grubości 8 cm – 703,50 m2, - powierzchnia zjazdów 
z kostki betonowej czerwonej behaton o grubości 8 cm – 85 m2, - długość 
ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej szarej holland - 166 mb, 
- pobocze 166 m2, - studnia ściekowa 3 szt, - długość przykanalika 16 m
Wykonawcą prac jest: Zakład Budowy Dróg i Mostów ANBUD z Lwów-
ka Śląskiego.
Wartość zadania: 115 899,58 zł środki z budżetu Gminy 100%
Termin realizacji zadania do 19 czerwca 2017 roku. 

ULICA STRZELNICZA
Podczas realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej przy ul. Strzel-

niczej w Gryfowie Śląskim. 55 mb” zostaną wykonane:
- powierzchnia jezdni z kostki betonowej szarej behaton o grubości 8 cm 
- 192,5 m2, - powierzchnia zjazdow z kostki betonowej czerwonej beha-
ton o grubości 8cm - 35 m2, - długość cieku przykrawężnikowego z kost-
ki betonowej szarej holland - 55 mb, - pobocze 55 m2, - studnia ściekowa 
1 szt, - studnia rewizyjna 1szt, - długość przykanalika 60 m
Wykonawcą prac jest: przedsiębiorstwo ELTOR Sp. z o.o. Sp. komandy-
towa z Lubania 
Wartość zadania: 31 000,00 zł środki z budżetu Gminy 100%
Termin realizacji zadania do 23 czerwca 2017 roku. 

DROGA W WIEŻY
W Wieży zostanie przebudowane 230 mb drogi gminnej. Zakres za-

dania obejmuje: - wykonanie jezdni bitumicznej o powierzchni – 770 m2, 
warstwa ścieralna – 4 cm i warstwa wiążąca – 4 cm, - odtworzenie rowu 
o długości 120 mb, - wymiana przepustów pod zjazdami, - wykonanie 
zjazdów bitumicznych. 
Wykonawcą prac jest: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. 
z m. Jałowiec.
Wartość zadania: 122 660,30 zł środki z budżetu Gminy 100%
Zadanie zostało zakończone i odebrane.

 inspektor ds. drogownictwa Arkadiusz Klask

Drogowe inwestycje

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców i użytkowników ul. Młyńskiej informuje, 
iż z  dniem 19 maja 2017 r. zostanie wprowadzona zmiana organizacji 
ruchu drogowego na ul. Młyńskiej w Gryfowie Śląskim na odcinku od 
ul. Jeleniogórskiej do ul. Polnej z dwukierunkowej na jednokierunko-
wą. Zmiana organizacji ruchu obejmuje również wyznaczenie znakami 
pionowymi miejsc postojowych na tej ulicy. Mamy nadzieję, że wprowa-
dzenie tej zmiany pozytywnie wpłynie na poprawę płynności i  bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym w szczególności w godzinach przywożenia 
i odwożenia dzieci do Przedszkola Publicznego zlokalizowanego przy ul 
Młyńskiej. Prosimy o zachowanie ostrożności.

Zmiana organizacji ruchu
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Sekretarz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Jerzy Andrzejczak

Obchody Święta 
Konstytucji w Gryfowie

W Gryfowie Śląskim uroczystości związane z obchodami Święta Kon-
stytucji 3 Maja rozpoczęły się Mszą świętą w intencji Ojczyzny, po której 
mieszkańcy w asyście pocztów sztandarowych przeszli na rynek, gdzie po 
wystąpieniu burmistrza Olgierda Poniźnika oraz wysłuchaniu pierwszej 
części koncertu zespołu CAMERATA PRO, delegacje kombatantów, 
przedstawicieli władz gminy, gminnych jednostek organizacyjnych, szkół, 
przedszkola, władz powiatu, partii politycznych, Ochotniczej Straży Po-
żarnej oraz sołectw złożyli kwiaty pod Tablicą Pamiątkową. Po zakończe-
niu uroczystości oficjalnych odbyła się druga część koncertu.

Odznaczenia Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego

Na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski – Olgierda Po-
niźnika, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński na-
dał paniom Jolancie Kuczyńskiej i Marzenie Wojciechowskiej odznaki 
honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej” za całokształt działalności 
zawodowej i społecznej na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski i w Re-
gionie Dolnośląskim. Serdecznie gratulujemy. Uroczyste wręczenie odzna-
czeń nastąpi w czasie otwarcia „Kwisonaliów 2017” 2 czerwca.

Do końca maja można zgłaszać się do konkursu 
„Ukwiecone miasto”. Karty zgłoszeń dostępne są 

w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim 
oraz na stronie www.gryfow.pl. 

Kontakt: 75 78-11-267 - Magdalena Nowak.

Święto Niepodległości w Gryfowie nie zakończyło się na obchodach 
oficjalnych. Po południu ośrodek kultury przygotował niespodziankę dla 
dzieci, a właściwie dla dorosłych także ponieważ w podtytule spektaklu, 
na jaki zaproszono gryfowian widniało: Pełne niedorzeczności randez-
-vous z klaunem dla każdego, dużego i małego.

Show, które było tworzone tu i teraz w dialogu z publicznością okazało 
się strzałem w dziesiątkę i przyciągnęło na rynek liczną publiczność. Po 
występie odbywały się animacje dla dzieci.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Gryfowie Śląskim czynny jest:
- w poniedziałki  w godzinach: 10:00 – 14:00
- w piątki w godzinach:  14:00 - 18:00. 

w siedzibie Organizacji Pozarządowych w Ratuszu (wejście od strony 
postoju TAXI) Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci, radco-
wie prawni lub aplikanci. 
 Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o dzielenie 
nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy 
społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-
łecznej (i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie niena-
leżnie pobranego świadczenia, lub
2)  która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie 
z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, lub
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 
stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofia-
rami represji wojennych i okresu powojennego, lub
4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana 
poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. 
o weteranach działań poza granicami państwa, lub
5) która nie ukończyła 26 lat, lub
6) która ukończyła 65 lat, lub
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej 
lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła stra-
ty, lub
8) która jest w ciąży.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1)   poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie praw-
nym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej 
obowiązkach lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu praw-
nego, lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o któ-
rych mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym 
się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się 
postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub 
ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub usta-
nowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika 
patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem 
przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Zapraszamy do korzystania 
z bezpłatnej pomocy prawnej

Klaunus Absurdus

Przypomnienie 
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9 maja odbyła się sesja zwyczajna – absolutoryjna Rady Miejskiej Gminy Gryfów 
Śląski. Tematem wiodącym było przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawoz-
dania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz informacji o stanie mie-
nia komunalnego za 2016r. Rada Miejska po zapoznaniu się z w/w dokumentami, po 
przedstawieniu pozytywnych opinii stałych Komisji Rady i zapoznaniu się z wnioskiem 
Komisji Rewizyjnej a także pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej 
podjęła w pełnym 15 osobowym składzie – jednogłośnie - uchwałę w sprawie zatwier-
dzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu w 2016 r. oraz 
udzieliła absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski za 2016 r. 

Zasłużeni dla sportu
Przed sesją absolutoryjną nastąpiło uroczyste wręczenie odznak srebrnych i brą-

zowych Polskiego Związku Piłki Nożnej. Odznaki w imieniu prezesa Zbigniewa 
Bońka wręczył członek Zarządu DZPN i wiceprezes OZPN w Jeleniej Górze Adam 
Kownacki. Odznaki otrzymali: srebrną odznakę PZPN Zygfryd Borkowski i Stani-
sławow Wójcik, brązowe: Daniel Koko, Waldemar Reimann i Robert Skrzypek.

Jednogłośne absolutorium dla burmistrza

Poniżej zamieszczamy tekst 
mowy pożegnalnej wygłoszonej 
na pogrzebie porucznika Mariana 
Sieradzkiego, prezesa Koła Związ-
ku Kombatantów Rzeczypospolitej 
Polskiej i Byłych Więźniów Poli-
tycznych w Gryfowie Śląskim.

Pogrążona w smutku rodzino!
Szanowni zebrani!

Stoimy dziś nad grobem zmar-
łego Mariana i chylimy czoła, bo 
w  pełni sobie na to zasłużył swoją 
postawą zawodową i działalnością 
społeczną. Dlatego też godzi się przypomnieć jego najważ-
niejsze fakty z życia.

Marian Sieradzki urodził się w Nadybach w powiecie Sam-
bor w województwie lwowskim. W Samborze ukończył 7 klas 
Szkoły Podstawowej. W 1944 roku został wcielony do V za-
pasowego pułku piechoty sformowanego rozkazem dowódcy 
I Armii Wojska Polskiego, a następnie po 1945 roku został 
przeniesiony do Oddziałów WOP w Lublinie i Hrubieszowie. 
28 lutego 1949 roku został zdemobilizowany i wtedy powrócił 
do rodziców w Proszówce, gdzie pomagał m.in. w przydomo-
wym gospodarstwie rolnym. Od 1950 r. przez 40 lat pracował 
w GZPO. Najpierw w księgowości materiałowej i finansowej, 
a następnie awansował na kierownika działu zatrudnienia 
i płac, gdzie pracował aż do przejścia na emeryturę.

W czasie pracy zawodowej był człowiekiem bardzo uczyn-
nym, lubianym i szanowanym. W 1974 roku wstąpił do ZBO-
WiD, tam też udzielał się społecznie przez wiele lat, pełnił 
funkcję sekretarza Koła, a w 2013 roku został wybrany na 
prezesa Koła ZKRP i BWP. W tym czasie został także mia-
nowany na stopień porucznika.

W każdy piątek w siedzibie pełnił dyżury udzielając kole-
żankom i kolegom wiele cennych rad i pomocy. 

Za swe zasługi został uhonorowany wieloma odznacze-
niami i odznakami. Czytał dużo książek historycznych i po-
litycznych, czytał licznie prasę Żołnierza Wolności czy też 
Polsce Wierni.

Zawsze przeżywał wszystkie uroczystości patriotyczne, za-
wsze w nich uczestniczył reprezentując kombatantów Ziemi 
Gryfowskiej podczas ostatnich uroczystości 3 Maja czekali-
śmy na niego, jako na jednego z kilku kombatantów, ale ze 
względu na duże ochłodzenie już się nie pojawił i już się nie 
pojawi na kolejnych spotkaniach, nie zaśpiewa też ulubionej 
piosenki „Maszerują Strzelcy”, nie porozmawia też ze swymi 
kochanymi wnukami i prawnukami o swojej drodze życia.

Drogi Marianie! Dziś żegnają Cię koledzy i koleżanki 
z  dawnego GZPO, żegnają Cię mieszkańcy Proszówki, że-
gnaja Cię mieszkańcy naszej Gminy. 

Ktoś kiedyś powiedział, że Człowiek nie umiera gdy pa-
miętają o nim inni, i chcę Cię zapewnić Drogi Marianie, że 
będziemy o Tobie pamiętać. Rodzinie zmarłego – bratu Fran-
ciszkowi i jego żonie Franciszce, synowi Adamowi, córce An-
nie, a także sześciorgu wnuczętom: Magdzie i Marcie, Kasi 
i Michasi, Alicji i Szymonowi, czterem prawnukom oraz całej 
rodzinie składam wyrazy głębokiego współczucia.

Spoczywaj w spokoju i pokoju
Cześć Twojej Pamięci!

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Ślaski
Olgierd Poniźnik

Odszedł porucznik
Marian Sieradzki



8 KURIER GRYFOWSKI   MAJ 2017

INFORMATOR POWIATOWY
Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018 Powiatu Lwóweckiego
Jeśli kończysz właśnie gimnazjum i zastanawiasz się nad wyborem 

szkoły średniej mamy coś dla Ciebie. Szkoły prowadzone przez Powiat 
Lwówecki oferują szeroki wachlarz kierunków i możliwości rozwoju. 
Nasi uczniowie uczestniczą w praktykach i stażach zawodowych odbywa-
jących się we Francji, Grecji, Włoszech, czy Portugalii. Każda z naszych 
szkół pozwoli Ci zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do zdobycia 
wymarzonego zawodu lub studiowania na wybranym kierunku.

II. Zespół Szkół 
Ogólnokształcących

i Zawodowych 
w Gryfowie Śląskim

Liceum ogólnokształcące: 
1) klasa językowa, 
2) klasa biologiczno-chemiczna
3) klasa matematyczno-fizyczna 

Technikum kształcące w zawodach:
1) technik przemysłu mody, 2) technik leśnik, 3) technik hotelarstwa 
i hotelarstwa z animacją czasu wolnego, 4) technik informatyk i infor-
matyk z projektowaniem gier i grafiką komputerową

Szkoła Branżowa I stopnia kształcąca w zawodach:
operator maszyn leśnych, operator obrabiarek skrawających, fryzjer, 
kucharz, piekarz, cukiernik, wędliniarz, stolarz, murarz-tynkarz, elek-
tryk, kierowca-mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, mon-
ter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie i inne

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych:
1) klasa na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej 
2) klasa na podbudowie gimnazjum 
Strona internetowa: www.zsoiz.gryfow.pl

III. Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych 
w Rakowicach Wielkich

Liceum ogólnokształcące: 
1) klasa wojskowa, 2) klasa pożarnicza, 3) klasa policyjna 
4) klasa psychologiczno-coachingowa 

Technikum kształcące w zawodach:
1) technik hotelarstwa, 2) technik żywienia i usług gastronomicznych
3) technik logistyk, 4) technik ekonomista, 5) technik architektury kra-
jobrazu, 6) technik informatyk 7) technik pojazdów samochodowych 
8) technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki

Szkoła branżowa I stopnia kształcąca w zawodach:
1) mechanik pojazdów samochodowych,
2) betoniarz – zbrojarz
3) wielozawodowa (zawody: fryzjer, kucharz, monter sieci i instalacji  
sanitarnych, murarz-tynkarz, piekarz, rolnik, sprzedawca, wędliniarz, 
zdun). Strona internetowa: www.zsetrakowice.pl

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

I. Zespół Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych w Lwówku Śląskim

Liceum Ogólnokształcące: 
1) klasa humanistyczno – dziennikarska, 2) klasa politechniczna 
3) klasa biologiczno-chemiczna, 4) klasa geograficzno-językowa 
5) klasa informatyczno-językowa 

Technikum kształcące w zawodach:
1) technik ekonomista, 2) technik handlowiec, 3) technik informatyk 
4) technik obsługi turystycznej, 5) technik organizacji reklamy
6) technik elektronik 

Szkoły Policealne kształcące w zawodzie:
1) technik opiekun medyczny, 2) technik masażysta 
Strona internetowa: www.zsoiz.home.pl
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Oliwia Majchrowska – uczennica II klasy I LO im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze 
została finalistką 47 Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Warszawie. To spory sukces gry-
fowianki. Będąc bowiem w połowie licealnej drogi, została już zwolniona z matury, dokładniej 
mówiąc, zarówno pisemny egzamin w wersji podstawowej i rozszerzonej, jak i część ustną, ma już 
dziś zaliczone na 100%. Jaki to komfort wiedzą na pewno stojący właśnie w maju pod drzwiami 
sal egzaminacyjnych tegoroczni maturzyści. Oliwia może jeszcze w przyszłym roku powalczyć 
o indeks na wybraną uczelnię. 

Jaka była droga do sukcesu?
Oliwia w październiku napisała pracę na temat listów pisarzy emigracyjnych: Jana Lechonia 

oraz Andrzeja Bobkowskiego, która dała jej wejście do II etapu we Wrocławiu. Kolejna praca na 
temat „Pamięć jako źródło i tworzywo literatury XIX i XX w. oraz test gramatyczny plus część 
ustna stały się przepustką do finału w Warszawie. 

Każdy uczeń musi mieć swego mistrza. Oliwia miała szczęście trafić w Żeromie na wspaniałą 
polonistkę Katarzynę Dobrzańską, która ją motywowała, inspirowała oraz wspierała w jej inten-
sywnej, naukowej pracy. Sukces Gryfowianki jest także jej sukcesem. Trzymamy kciuki za ten 
tandem w przyszłym roku.

Oliwia w finale ogólnopolskim 

Sandra poleca
Książka na maj
„„... największym wrogiem 
człowieka są jego własne emocje””

Katarzyna Bonda
TYLKO MARTWI NIE KŁAMIĄ

Ostatnio o Katarzynie Bondzie znów zrobiło się głośno, 
przede wszystkim ze względu na niedawną premierę „Lam-
pionów”. Tak czy siak, wszyscy wielbiciele kryminałów 
mówią obecnie o serii „Cztery żywioły Saszy Załuskiej”. Ja 
sama, może trochę z przekory, sięgnęłam po cykl z Huber-
tem Meyerem. Moje zdanie na temat „Sprawy Niny Frank” 
mieliście okazję poznać już jakiś czas temu, dziś natomiast 

słów kilka, o drugiej części przygód profilera tj. „Tylko martwi nie kłamią”. Tym 
razem nasz charyzmatyczny i niezwykle utalentowany profiler musi rozwikłać 
zagadkę śmierci śmieciowego barona, którego ciało znaleziono w jednej z kato-
wickich kamienic. Początkowo wszystkie poszlaki wskazują na biznesowe pora-
chunki, jednak Meyer nie jest przekonany co do takiej wersji wydarzeń. Wkrótce 
okazuje się, że sprawa ma związek z morderstwem sprzed siedemnastu lat, kiedy 
to w tej samej kamiennicy został zabity pewien zamożny mężczyzna. Jednak po-
wiązanie tych dwóch spraw jest zaledwie wierzchołkiem góry lodowej. Pojawiają 
się kolejne wątki, poszlaki i niechlubni bohaterowie historii, z których każdy ma 
swoją własną prawdę, a Hubert wraz z prowadzącym śledztwo Szerszeniem i 
piękną panią prokurator - Weroniką, muszą ustalić, co tak naprawdę wydarzyło 
się prawie dwie dekady temu i jaki ma to wpływ na teraźniejszość, co okazuje się 
nie lada wyzwaniem, bo mimo upływu lat, emocje uczestników tamtych wyda-
rzeń wcale nie opadły, a potencjalnych morderców jest więcej niż ofiar. 

Początkowo podchodziłam do autorki nieco nieufnie, zadziwiał mnie ten 
wszechobecny zachwyt nad jej twórczością, a jednocześnie bałam się kolejnego 
rozczarowania, jak to często bywa w przypadku pisarzy znajdujących się obecnie 
na świeczniku, bo niestety bardzo często popularność wiąże się nie tylko z umie-
jętnościami ale przede wszystkim z dobrym PR-em. Jednak Bonda po raz kolejny 
udowodniła, że potrafi. Potrafi stworzyć świetną wciągającą intrygę, a przy tym 
ma bardzo dobry warsztat. 

Chwilami twórczość Katarzyny Bondy kojarzy mi się z książkami Camilli 
Lackberg. Podobnie jak skandynawska autorka, tak i Polka łączy w swoich po-
wieściach wątek kryminalny z obyczajowym, co daje nam niezwykle udaną kom-
binację. Skoro o wątku obyczajowym mowa, to kilka słów o tym, co poza toczą-
cym się śledztwem dzieje się w życiu profilera. Prywatne życie Huberta niestety 
jest w rozsypce: jego żona okazuje się być śmiertelnie chora, a jako że dla kobiety 
największą wartością jest nauka, odmawia leczenia i staje się żywym obiektem 
badawczym naukowców w Ameryce. Mimo dzielącej ich odległości Hubert po-
zostaje wierny żonie, choć ma świadomość, że bardziej niż miłość łączy ich już 
lojalność. Sytuacja zmienia się, gdy na swojej drodze spotyka piękną i silną Wero-
nikę. Pani prokurator działa na wyobraźnię mężczyzny i budzi w nim uczucia, o 
których istnienie nawet siebie nie podejrzewał. Jednak czy ich znajomość wyjdzie 

poza ramy zawodowe czy też zostanie jedynie w sferze fantazji? Tego Wam nie 
zdradzę. Jedno jest pewne: Jak to u Bondy bywa, z pewnością będzie nieprzewi-
dywalnie. „Tylko martwi nie kłamią” to kawał dobrego kryminału, autorka wcią-
ga czytelnika w zawiłą intrygę, wodzi za nos, ujawnia kolejne szczegóły, a kiedy 
wydaje Ci się, że już wiesz, że potrafisz rozwiązać tę sprawę, pojawia się nowy 
wątek i okazuje się, że całą swoją teorię na temat mordercy możesz wyrzucić do 
kosza, bo ona jest zawsze krok przed Tobą. Bonda po raz kolejny stanęła na wy-
sokości zadania i udowodniła, że Polska kryminałem stoi. Polecam absolutnie 
wszystkim fanom gatunku, a ja sama już zaczynam czytać „Florystkę”.
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W majowym numerze Kuriera Gryfowskiego prezentujemy kolejną, gminną jednostkę OSP Młyńsko. Z prezesem OSP Janem Kubi-
szynem rozmawia Kamila Zajączkowska.

Rycerze Świętego Floriana cz. IV

Proszę przedstawić swoją jednostkę.
Jednostka OSP Młyńsko powstała w 1947 roku. Założycielami 

i  pierwszymi aktywnymi druhami byli: Edward Król, Stanisław Czer-
niak, Józef Czerniak, Romuald Kremis, Jan Tchórzewski, Justyn Jarko-
wiec. Pierwsza remiza OSP w Młyńsku mieściła się w budynku gospo-
darczym u pana Edwarda Króla, a pierwszym pojazdem gaśniczym była 
specjalna przyczepa ze sprzętem gaśniczym, która była transportowana 
z pomocą ciągników miejscowych rolników. Jednak pomimo trudnych lat 
powojennych i niedoboru sprzętu nasi druhowie zawsze byli gotowi nieść 
pomoc w razie zagrożenia ogniem i czuwać nad bezpieczeństwem wioski.

Obecnie nasza jednostka posiada samochód gaśniczy marki Żuk rok 
produkcji 1987, niestety ze względu na wiek znajduje się on w nienajlep-
szym stanie technicznym. Ale mamy nadzieję, że wkrótce również nasza 
jednostka będzie mogła poszczycić się pojazdem, który pozwoli nam jesz-
cze lepiej, szybciej i efektywniej spieszyć z pomocą. W naszej jednostce 
działa czynnie 15 druhów, 5 druhów honorowych i 3 wspierających.
W skład zarządu wchodzą: Prezes – Jan Kubiszyn Naczelnik i pierw-
szy Wiceprezes – Andrzej Okulowski Drugi Wiceprezes – Piotr Kotarba 
Trzeci Wiceprezes -Stanisław Okulowski Sekretarz – Bronisław Muzyka
Skarbnik – Marek Baszak Strażakiem się jest a nie bywa. 
Co decyduje o wstąpieniu w szeregi OSP?

W szeregach OSP Młyńsko wielu strażaków działa już od wielu lat, są 
to druhowie, którzy swoją przygodę ze strażą rozpoczynali niejednokrot-
nie jako młodzi chłopcy. Przyszłością OSP są jednak młodzi druhowie, 
pełni zapału i energii. W wielu przypadkach członkostwo w naszej jed-
nostce to tradycja rodzinna, strażakiem jest dziadek, ojciec, wujek, syn, 
wnuk. Jest to piękna tradycja, która na pewno warta jest kontynuowania.

Na chwilę obecną nie posiadamy drużyny młodzieżowej, ale nasze 
szeregi są otwarte dla nowych, młodych druhów, którzy miejmy nadzieję 
w przyszłości zasilą naszą jednostkę.
W jaki sposób współpracujecie z instytucjami lokalnymi i mieszkań-
cami?

Jednostka OSP Młyńsko współpracuje z władzami Gminy, Radą So-
łectwa i Sołtysem. Co roku uczestniczymy w gminnych zawodach spor-
towych oraz licznych akcjach organizowanych przez gminę i sołectwo. 
Uczestniczymy w zabezpieczaniu wielu imprez organizowanych na tere-
nie gminy, takich jak Kwisonalia, akcja Sprzątanie Świata.

3 maja organizowane jest w Młyńsku Święto Strażaka pod patronatem 
Świętego Floriana. Rada Sołectwa Młyńsko w miarę możliwości współ-
finansuje zakup drobnego sprzętu dla naszej jednostki. Nasi Strażacy 
wspierają inne jednostki OSP naszej gminy w akcjach gaszenia pożarów, 
zabezpieczania i usuwania skutków powodzi.

Współpracujemy też od wielu lat z jednostką z Raspenawy (Czechy)
Współpraca ta to czynny udział druhów z Czech i z Polski w licznych im-
prezach, uroczystościach, zawodach. Owocuje to wymianą doświadczeń, 
opinii, poglądów a także wieloletnią przyjaźnią. Prezes OSP Młyńsko 
działa również w Miejsko- Gminnym Zarządzie OSP.
Wnioski, plany i życzenia na 2017 r.

Najważniejszą potrzebą naszej jednostki jest wymiana samochodu 
pożarniczego na nowszy model. Jest to sprawa dla nas kluczowa, ponie-
waż sprawny sprzęt jest warunkiem efektywnego udziału w akcjach po-
żarniczych. Za przekazany dla naszej jednostki 1 % podatku planowane 
jest uzupełnienie drobnego sprzętu pożarniczego. Planujemy, jak co roku 
udział w zawodach, imprezach i akcjach na terenie Sołectwa i Gminy. 
I życzymy sobie i innym, jak najmniej wyjazdów do pożarów.
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ZSOiZ w INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020
Uczniowie naszej szkoły oraz współpracujący z nami przedsiębiorcy 

będą uczestniczyć w projekcie TRAILS współfinansowanym przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 
– 2020.
Partnerami projektu są:
- Technische Universität Dresden /WISSENSARCHITEKTUR.  
Laboratory of Knowledgle Architecture
- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego / Dział Inno-
wacji i Konkurencyjności
- Politechnika Wrocławska / Studium Nauk Humanistycznych i Spo-
łecznych

TRAILS Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług jest nowator-
ską formą projektu, która oferuje szkolenia w zakresie innowacyjnego my-
ślenia, kreatywności oraz przedsiębiorczości. 

TRAILS stawia sobie za cel rozszerzenie istniejących programów 
kształcenia i doskonalenia zawodowego, poprzez ofertę innowacyjnych 
treningów i usług dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy. 

Przez udostępnienie odpowiednich form kształcenia, program stwarza 
młodym ludziom warunki do myślenia innowacyjnego, zwiększa szansę 
na ciekawą pracę i interesujące projekty, a tym samym zmniejszenie mi-
gracji i obniżenie stopy bezrobocia. Ma na celu ścisłą, ukierunkowaną 
na innowacyjność współpracę między instytucjami edukacyjnymi i pra-
codawcami, dzięki której doskonalenie zawodowe będzie dostosowane do 
potrzeb rynku. 

Warsztaty dla uczniów, przedsiębiorców oraz warsztaty sieciujące pro-
wadzone w tzw. mobilnych laboratoriach, które przyjadą do naszej szkoły, 
wyposażonych w niezbędny sprzęt np. drukarki 3D, okulary wirtualnej 
rzeczywistości itp.; odbywać się będą poprzez cykl treningów z zakre-

su umiejętności innowacyjnych i postaw przedsiębiorczych, jak również 
umożliwią uczniom uzyskać kompetencje technologiczne, które poszerzą 
ich horyzonty i uzupełnią wiedzę na temat przyszłych procesów produk-
cyjnych.

Uczniowie uzyskają dostęp do zestawu mobilnych środowisk pracy 
wyposażonych w narzędzia i materiały służące do tworzenia prostych 
prototypów i demonstrantów. Zdobędą wiedzę na temat szybkiego two-
rzenia prototypów produktów (rapid prototyping), metody która jest wy-
korzystywana w wielu firmach.

Młodzież otrzyma wsparcie koncepcyjne i techniczne w pracy nad 
swoimi pomysłami na nowy produkt lub usługę oraz podstawową wiedzę 
na temat tworzenia modeli biznesowych. 

Uczniowie i przedsiębiorcy będą mieli możliwość uczyć się pod nad-
zorem trenerów innowacyjnych nowoczesnych metod pracy i sposobów 
prezentacji swoich pomysłów. Znajomość tych nowych stylów pracy i pre-
zentacji przygotuje ich lepiej do wyzwań rynku pracy przyszłości.

 Na warsztatach sieciujących uczniowie zaprezentują wyniki swoich 
prac z możliwością zapoznania się z profilami i działalnością oraz nawią-
zania kontaktu z przedstawicielami firm regionalnych.

Zgodnie z celem programu: "Pogłębianie współpracy i pokonywanie 
barier rozwojowych w strefie przygranicznej" projekt ma przyczynić się 
do długofalowego, transgranicznego rozwoju gospodarki Saksonii i Dol-
nego Śląska.

Renata Nowak

W Bibliotece Zespołu Szkół Ogólnokształcący i Zawodowych  
im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim, bibliotekarka Agata Pender, 
przy współpracy nauczycielki języka angielskiego Moniki Ignaciuk-Bor-
kowskiej oraz uczniów z klasy IV Technikum Informatycznego, klasy  
II Technikum Leśnego, przygotowała spotkanie z książką.

Na tę okoliczność, uczeń z klasy II b Kacper Fabiś własnoręcznie przy-
gotował plakat, który został wkomponowany w wystawę pt. „Najpięk-
niejsze, najdziwniejsze, naj… biblioteki świata” oraz „Wielcy biblioteka-
rze świata” autorstwa pani Beaty Harhali z Biblioteki Pedagogicznej we 
Lwówku Śląskim.

 W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z klasy 6b Szkoły Podstawowej 
w Gryfowie Śląskim z opiekunką Martą Kowalską, którzy przygotowa-
li prezentację ulubionej książki. Adrian Aleksandrowicz zaprezentował 
książkę pt. „Samouczek magik” Waltera Gibsona, Radosław Grzelczak 
książkę pt. „Koszmarny karolek” Francesca Simona, Jakub Muszka książ-
kę pt. „Robinson Kruzoe” Daniela Defoe, a Filip Maculewicz książkę  
pt. „Wiedźmin” Andrzeja Sapkowskiego.

Dla naszych gości przygotowaliśmy: przedstawienie w wykonaniu 
uczniów: Natalii Larysz, Piotra Miki, Sylwii Krawiec, Mariusza Woj-
tanowskiego, podczas którego młodzież wcieliła się w postaci z książki 
J.K. Rowling ” Harry Potter i więzień Azkabanu” i przeczytała rozdział 
pt. „Szpony i fusy”, a tym samym zachęciła przybyłych do przeczyta-
nia książki, Jakub Wolar przeczytał fragment książki o sportowcach pt. 
„Gigi Buffon” oraz Roberto Perrone nr 1”, a Kamil Puchala, Dominik 
Wróblewski i Jakub Płodzień przeczytali fragmenty z książki „Winnie 
The Pooh” w języku angielskim angażując tym samym uczniów SP do 
odgadnięcia postaci, z którymi się utożsamili.

Na zakończenie wszyscy przybyli mogli zapoznać się z nowościami 
wydawniczymi, obejrzeć wystawę pt.” Najpiękniejsze, najdziwniejsze, 
naj… biblioteki świata. Natomiast uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
z  wielką ciekawością „buszowali” między regałami naszej biblioteki. 
Zapraszam na stronę internetową naszej szkoły http://zsoiz.gryfow.pl/
category/biblioteka/ 

Agata Pender

Biblioteka. Oczywiście!
Takie było hasło tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, 

który oczywiście uczciliśmy także w naszej szkole.
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W SP w Uboczu
Dzieci piszą listy 

do dorosłych dla Ziemi
W ostatnim tygodniu kwietnia przedszkolaki i uczniowie wszystkich 

klas naszej szkoły pisali Listy dla Ziemi, skierowane do dorosłych na 
papierze uzyskanym z makulatury. Tegoroczna akcja łączyła tematykę 
niskiej emisji i gospodarki odpadami. Dzieci zabiorą je do domów i prze-
każą dorosłym (rodzicom, dziadkom). 

Następnie wspólnie podejmą się prostych działań ekologicznych. 
W  ten sposób będą edukować dorosłych, a akcja dotrze do kolejnych 
uczestników. Najpiękniejszy list ze szkoły – Darii Sieradzkiej, uczennicy 
klasy V został wybrany największą liczbą głosów jury i będzie wysłany na 
konkurs ogólnopolski na Najpiękniejszy List dla Ziemi. Życzymy Darii 
powodzenia i trzymajmy kciuki. 

Alicja Celejowska

150 rocznica urodzin patrona Szkoły Podstawowej w Uboczu 
– Władysława Stanisława Reymonta 

8 maja społeczność szkolna Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu uroczyście uczciła 150 rocznicę urodzin noblisty 
i od 2000 r. patrona szkoły – Władysława Stanisława Reymonta. Uczniowie klas V-VI pod kierunkiem Janiny Hryniewieckiej przygotowali program 
artystyczny poświęcony autorowi powieści „Chłopi”, jego drodze do sławy i pasji życia. Uczennice klas V i VI czytały i recytowały fragmenty powieści 
Reymonta, a zespół wokalny pięknie zaśpiewał znane i lubiane pieśni ludowe. Apel zakończył się Rotą i wyprowadzeniem pocztu sztandarowego.

Janina Hryniewiecka

9 maja sportowcy z naszej szkoły brali udział w Igrzyskach Młodzieży 
Szkolnej w L.A. - zawody powiatowe. Udział wzięło 5 uczniów. Najlep-
sze wyniki uzyskali: 2 m Karolina Bogdziewicz kl. VI – pchnięcie kulą 
4 m Adrian Rogoża kl. V – pchnięcie kulą. Gratulujemy

Paweł Kaczmar 

Osiągnięcia sportowe

Zachodnie zwyczaje wielkanocne obfitują w różnorodne gry związa-
ne ze Świętami Wielkanocnymi. Na wzór angielskiej zabawy uczniowie 
przystąpili do konkursu pt. „W poszukiwaniu wielkanocnego jajeczka”. 
Nauczyciele i nasze szkolne zajączki ukryli na terenie boiska różnorodne 
jajeczka. Podopieczni, którzy w tym dniu przynieśli swój wiklinowy koszy-
czek przystąpili do zabawy polegającej na odnalezieniu jak największej licz-
by jajek. Zabawa ta stanowiła dla uczniów wielką atrakcję. Główną nagrodę 
otrzymał uczeń klasy IV – Seweryn Jeziorny, który zebrał aż 36 jajeczek.

Na wzór angielskiej zabawy



MAJ 2017   KURIER GRYFOWSKI  13

W Przedszkolu

Dzieci z grupy ,,Biedronki’’ wspólnie z naszą zaprzyjaźnioną biblio-
tekarką panią Jolantą Kuczyńską świętowały ,,Dzień Bibliotekarza’’. 
Przewodnie hasło spotkania ,,Biedroneczki są w kropeczki’’ wyzwoliło 
u dzieci mnóstwo energii i wprowadziło niecodzienną atmosferę. Wszy-
scy uczestnicy zamienili się za sprawą czarodziejskiej różdżki w bie-
dronki. Pani Jola, której nigdy nie brakuje pomysłów, przygotowała dla 
przedszkolaków ciekawe propozycje, poczynając od literatury dziecięcej 
poprzez zabawy ruchowe nie pomijając oczywiście aktywności plastycz-
nej. Dzieci mogły poszerzyć swoje wiadomości przyrodnicze, sprawdzić 
się w zadaniach do wykonania. Dziękujemy pani Joli Kuczyńskiej za 
wspaniałą wieloletnią współpracę z naszym przedszkolem i życzymy aby 
każdy kolejny dzień obfitował w twórczą, docenioną i spokojną pracę.

Wiosenne miesiące u przedszkolaków w grupie „Kotki” przebiegły 
pracowicie. 31 marca przeprowadziła zajęcia pani Justyna Wesołowska, 
z zamiłowania ogrodniczka. Wprowadziła dzieci w tajniki swojego hob-
by. Pokazała różne rodzaje krzewów i drzew oraz narzędzia ogrodni-
cze. Przedszkolaki z jej pomocą założyły kwiatowy ogródek. 9 kwietnia 
dzieci w przebraniach zajączków, pisanek i pani wiosny prezentowały się 
na scenie gryfowskiej na rynku podczas Jarmarku Wielkanocnego z bo-
gatym repertuarem wokalno – tanecznym. 12 kwietnia przedszkolaki 
w godzinach porannych wystąpiły z teatrzykiem wielkanocnym z okazji 
„Zajączka” dla swoich kolegów i koleżanek. Szczególnym gościem, który 
odwiedził w tym dniu przedszkole była pani Jolanta Kuczyńska z biblio-
teki w roli zajączka. Natomiast w godzinach popołudniowych teatrzyk 
obejrzeli rodzice oraz zaproszeni goście. Świątecznym akcentem kończą-
cym przedstawienie były muzyczne życzenia z piosenką „Alleluja”,które 
dostarczyły widowni wiele wzruszeń.

Miłą niespodziankę sprawili nam mieszkańcy naszego miastecz-
ka, państwo Ewelina i Piotr Przybyszowie, którzy wraz ze swoją małą 
córeczką przekazali naszemu Towarzystwu tabliczkę wiszącą onegdaj 
na korytarzu dawnych „Warsztatów Szkolnych” przy ulicy Wojska Pol-
skiego. Dziękujemy serdecznie za ten podarunek. Wielkie dzięki nale-
żą się również panu Mariuszowi Zagule za przekazanie nam przedwo-
jennej gazety wydawanej w naszym mieście „Greiffenberger Anzeiger” 
z28 grudnia 1933 roku. Tytuły artykułów mówią same za siebie - „Z życia 
NSDAP”, „Młodzież ewangelicka wcielona do Hitlerjugend”. Jest to rok 
dojścia do władzy Hitlera i widać wyraźnie, że gazetom regionalnym na-
rzucano odgórnie artykuły propagandowe z gazet centralnych.

 Z wiadomości lokalnych, gryfowskich jest tylko drobna notatka 
o tym, że bezrobotni ojcowie rodzin będą mogli zająć miejsca pracy mło-
dych robotników, którzy zostali wcieleni do ROAD. Oprócz reklam, 
kuponów zachęcających do prenumeraty „Greiffenberger Anzeiger” na 
rok 1934, można znaleźć artykuły o tematyce sportowej i ciekawostkę 
o wigilii dla niewidomych psów w Berlinie. O ile w wydaniach gazety 
z lat dwudziestych można znaleźć więcej artykułów i ciekawostek lokal-
nych z Gryfowa i okolic, to w numerach z lat trzydziestych jest już czysta 
nazistowska propaganda nie mająca nic wspólnego z życiem codziennym 
lokalnej społeczności. 

Jeszcze raz dziękujemy naszym mieszkańcom za wsparcie naszej dzia-
łalności.

Jan Wysopal, TMG

Nowe nabytki TMG
Wiosna w przedszkolu

Przedszkolaki świętują Dzień Bibliotekarza
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Wernisaż rysunku 
Zofii Dietrich-Wojtkiewicz

Wernisaż rysunku mieszkanki Świeradowa Zdroju Zofii Dietrich-
-Wojtkiewicz odbył się w atmosferze wspomnień i nostalgii. Artystka, 
bardzo emocjonalnie związana ze swoimi rysunkami, ze swadą opowia-
dała o okolicznościach w jakich powstały, odtwarzając szczegóły sprzed 
lat niemal z fotograficzną dokładnością. Udało się jej wywołać zaintere-
sowanie gości, a rozmowy trwały jeszcze długo po zakończeniu części 
oficjalnej.

Zofia Dietrich-Wojtkiewicz urodziła się na Kresach. Tworzy niemal 
od 40 lat. Jest malarką-pejzażystką, która swoje zamiłowanie do sztuki 
oraz poczucie piękna wyniosła z domu rodzinnego dziedzicząc je po swo-
jej matce – Janinie Bernolak. W latach młodzieńczych malowała olejami, 
tuszem i kredkami. Obecnie najchętniej sięga po ołówek. Rysuje wyłącz-
nie z natury starając się oddać piękno przyrody. Głównym tematem jej 
rysunków są góry i lasy. Fascynują ją drzewa, zwłaszcza wiotka brzoza. 
Rysowanie to dla niej odpoczynek oraz balsam na stresy i niepokoje.

Prezentowana w gryfowskiej galerii kolekcja rysunków ukazuje m.in. 
plenery Karkonoszy, Bieszczadów, nadmorskiego Sarbinowa oraz archi-
tekturę uzdrowisk dolnośląskich. Wystawa będzie czynna do 29 maja. 
Zapraszamy w godzinach pracy Biblioteki Publicznej.

W ramach Tygodnia Bibliotek 9 maja w bibliotece odbyły się zajęcia ani-
macyjne z książką. Rano gościliśmy grupę przedszkolną „Biedronki” wraz 
z opiekunkami panią Wiolą, Marzenką i Wiesią, a po południu zorganizowa-
liśmy spotkanie otwarte dla dzieci w wieku 3-5 lat i ich opiekunów.

Na dzieci czekała biedronka, która przekazała uczestnikom zajęć wiele 
ciekawostek np. ile kropek ma biedronka, jakie są gatunki itp. Dzieci oglądały 
książeczki o biedronkach, wysłuchały wiersza Wandy Chotomskiej „Jak bie-
dronka zgubiła kropki” oraz bajeczki o biedronce „Nieproszony gość ”. Kolej-
nym punktem w planie była wyliczanka „Kropki biedronki”, po której dzieci 
szukały zagubionych kropek, by zwrócić je smutnej biedronce. Była też muzy-
ka i taniec biedronek. Na zakończenie przedszkolaki otrzymały pamiątkowe 
zakładki- biedronki wykonane przez prowadzącą oraz słodycze cukiereczki 
– kropeczki. Po południu w drugiej części zajęć o biedronce uczestniczyły 3-5 
latki wraz z opiekunami. Program był podobny, z tym że dzieci kolorowały 
biedronki, a prace plastyczne wyeksponowano na wystawie w holu biblioteki. 
W czasie, kiedy maluchy się bawiły, opiekunowie mieli swoje „5 minut” przy 
kawie i herbacie. Dziękuję wszystkim za wspólną zabawę.

Jolanta Kuczyńska

Biedronka i książka

Najmłodsi czytelnicy z Ubocza wiedzą bardzo wiele o książkach. Wy-
kazali się tą znajomością na lekcji bibliotecznej zorganizowanej z okazji 
Światowego Dnia Książki. Uczniowie klasy IV i V poznali budowę książ-
ki, umieli wymienić jej elementy składowe oraz jaki sztab ludzi pracuje 
nad tym, aby dotarły one na rynek czytelniczy. Trafnie rozwiązane krzy-
żówki wykazały jak wiele wynieśli uczniowie z tego spotkania. W na-
grodę otrzymali pamiątkowe zakładki. Obchody Święta Książki są bar-
dzo ważnym wydarzeniem. W tym dniu przypominają się słowa naszego 
wieszcza:,,O gdybym kiedy dożył tej pociechy żeby te księgi zbłądziły 
pod strzechy...''. Szczególnie teraz w dobie elektronicznych nośników 
chcemy zaakcentować wartość i znaczenie papierowego woluminu. Za-
praszamy do bibliotek, książki za Wami tęsknią i szepczą: ,,Witam cię 
kartek szelestem, tytułem na pierwszej stronie..…"

Święto książki

Joanna Czerwiec
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Święto TPD i wyróżnienia dla mieszkańców Gryfowa

Dzielnicowy Komisariatu Policji w Gryfo-
wie Śląskim, wieczorem w trakcie służby za-
uważył nerwowo zachowującego się mężczyznę 
który na widok policjanta próbował się oddalić. 
Postanowił go skontrolować. I jak się okazało 
23 letni mieszkaniec Gryfowa Śląskiego posia-
dał przy sobie narkotyki; jedną działkę mari-
huany i 8 działek metamfetaminy. Mężczyzna 
został zatrzymany w policyjnym areszcie. Poli-
cjanci będą teraz ustalać skąd ma on narkotyki 
oraz czy i komu je sprzedawał.

***
Dyżurny Komisariatu Policji otrzymał zgło-

szenie o awanturującym się młodym mężczyź-
nie który najprawdopodobniej po odstawieniu 
narkotyków jest agresywny i grozi domowni-
kom bagnetem. Natychmiast na miejsce udał 
się patrol policji który zastał 25 letniego miesz-

Kiedy kwitną kasztany to wiadomo, że na-
stał czas na Regionalny Przegląd Piosenki „Nie-
przetartego Szlaku” i Zespołów Artystycznych 
Szkół Specjalnych, który zorganizowano 12 maja 
w MDK w Lubaniu. W jego ramach obchodzono 
również jubileusz 40-lecia Koła TPD przy SOSW 
w Lubaniu połączone z Ogólnopolską Konferencją 
Krajowego Komitetu Dzieci i Młodzieży Niepeł-
nosprawnej TPD. W Przeglądzie uczestniczyło 
około 200 dzieci, młodzieży i dorosłych osób nie-
pełnosprawnych. Wystąpiły następujące zespoły: 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lu-
baniu, Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Spe-
cjalnych w Bolesławcu, Zespół Szkół Specjalnych 
w Miłkowie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy w Wojcieszowie, Zespół Placówek Eduka-
cyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim. Spe-
cjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Zgorzelec 
Warsztaty Terapii Zajęciowej im.Św Krzysztofa 
w Lwówku Śląskim, Dom Pomocy Społecznej 
w Nielestnie. Prezentacje artystyczne trwały około 
4 godzin. Zespoły zaprezentowały różnorodne pro-
gramy artystyczne. Zarząd Główny TPD wyróż-
nił mieszkańców Gryfowa Śl. członków Koła TPD 
przy SOSW w Lubaniu – Złotą Odznaką Zasłużo-
ny Działacz TPD: Henryka Kamyka, Odznaką 
„Serce na Dłoni”, Izabelę Mikołajczyk; Odzna-
ką „Przyjaciel Dziecka” Agnieszkę Skrzypiec. 
Koło Przy SOSW w Lubaniu z okazji 40-lecia 
istnienia wyróżniono statuetką „Serce na Dłoni”.

Z gości zaproszonych przybyli z-ca starosty 
Powiatu Lubań, burmistrz Lubania, radni powia-
towi i miejscy, przedstawiciele TPD z całej Polski, 
władze kościelne, dyrektorzy przedszkoli, szkół 
podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgim-
nazjalnych z Lubania, emerytowani pracownicy 
SOSW w Lubaniu, przedstawiciele wielu instytu-
cji i zakładów pracy z terenu powiatu lubańskiego. 
Na widowni sali MDK zasiadły dzieci i młodzież 
z: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum 
i szkół ponadgimnazjalnych z Lubaniu.

W przerwach wszyscy uczestnicy mogli podzi-
wiać prace plastyczne wykonane przez wychowan-
ków SOSW w Lubaniu i TPD Koło przy SOSW 
w Lubaniu, które były wyeksponowane na wysta-
wie zorganizowanej w holu MDK. W trakcie im-
prezy organizatorzy serwowali słodki poczęstunek 
i napoje. Na zakończenie wszystkim występującym 

kańca Gryfowa który podciął sobie żyły. Zosta-
ła mu udzielona pierwsza pomoc został prze-
kazany pod opiekę ratowników medycznych 
i przewieziony do Szpitala w Lwówku Śląskim 
i po udzieleniu pomocy do Szpitala w Bolesław-
cu. Z uwagi na interwencję policjanci wszczęli 
także postępowanie z artykułu 207 dotyczące 
znęcania się mężczyzny nad rodziną.

***
Dyżurny Komisariatu Policji w Gryfowie 

Śląskim otrzymał zgłoszenie, że kierujący po-
jazdem seat uderzył w budynek parafii przy 
kościele w Gryfowie Śl. Przybyli na miejsce 
policjanci zatrzymali 30 letniego mieszkańca 
Gryfowa który kierował samochodem marki 
Seat w stanie nietrzeźwości z wynikiem 1,38 
promila alkoholu w wydychanym powietrzu. 
Z uwagi na upojenie alkoholowe kierujący nie 
zapanował nad pojazdem i uderzył w budynek 
parafialny kościoła w Gryfowie ŚL. oraz znak 
drogowy.

***
Policjanci Komisariatu Policji w Gryfowie 

Śląskim zatrzymali 22-letniego mieszkańca 
Gryfowa który kilka dni wcześniej ukradł ele-
menty metalowe konstrukcji zadaszenia namio-
tu z terenu hotelu w Gryfowie Śląskim.

Policjantom udało się także odzyskać skra-
dzione elementy które jak się jednak okazało 
zostały uszkodzone celem sprzedaży na punkcie 
skupu złomu. Sprawca za popełnione przestęp-
stwo odpowie przed Sądem Rejonowym i grozi 
mu do 5 lat pozbawienia wolności.

***
Mieszkanka Gryfowa Śląskiego zgłosiła fakt 

kradzieży z garażu akumulatora. Na miejscu 
policjanci ustalili, że pod nieobecność zgłasza-
jącej do domu przyszła jej córka, która zabrała 
akumulator by na chwile przełożyć do swojego 
auta, nie poinformowała o tym matki. Policjan-
ci wyjaśnili okoliczności zdarzenia.

zespołom oraz ich instruktorom i opiekunom po-
daliśmy ciepły posiłek – domowe pierogi.

Przewodniczący Koła TPD 
przy SOSW w Lubaniu Henryk Kamyk
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Podziel się z nami swoją pasją

Nasz Mister

Z inicjatywy Stowarzyszenia Rozwoju Krzewia Wielkiego „Krzew”, 
już w ubiegłym roku zaplanowano ogród powitalny przy wjeździe do 
sołectwa. Prace nad nim trwały kilka tygodni i wreszcie finał nastąpił  
5 maja br. mieszkańców, i ich świątecznych gości, witają hortensje, pię-
ciornik i budleje. Wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania, 
składamy serdeczne podziękowania.Serdecznie dziękuję państwu Danu-
cie i Henrykowi Cybulskim za udostępnienie terenu.

Burmistrz Olgierd Poniźnik

Krzewie Wielkie Wita

OGŁOSZENIE O WYKAZACH
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informu-
je, że wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprze-
daży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowa-
nie, najem, dzierżawę w roku 2017 znajdują się na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Gry-
fów Śląski oraz na stronie internetowej www.gryfow.pl  
i www.bip.gryfow.pl na zakładce nieruchomości.

Pani poseł Zofia Czernow goszcząc na jubileuszu 40-lecia Zespołu 
PODGÓRZANIE w Mirsku zaprosiła do Sejmu RP jubilatów na cze-
le z szefową zespołu Teresą Malczewską – byłą dwukrotną posłanką.  
26 kwietnia o godzinie 2.00 kapela i zespół „Podgórzanie” z kilkoma 
przyjaciółmi zespołu. Gryfów Śląski reprezentowali: Teresa Pole-
siak, Danuta Dobrzańska, Antoni Tomaszewski i Maria Sosnowska 
z Młyńska. 

Na początku pobytu z zaciekawieniem obejrzano Sanktuarium Opatrz-
ności Bożej, które powstaje od 2009 r., ale służy już wiernym jako para-
fia. W  Panteonie Wielkich Polaków pochowani zostali m.in.: Ryszard 
Kaczorowski, ks. Jan Twardowski, ks. Zdzisław Peszkowski, Krzysztof 
Skubiszewski oraz znalazły się tam także relikwie ośmiu świętych i bło-
gosławionych m. in.: św. Jana Pawła II, św. Andrzeja Boboli. W Centrum 
Opatrzności Bożej znajdują się też muzea: Jana Pawła II i Prymasa Wy-
szyńskiego. Kolejny punkt wycieczki to obiekt zwany polskim Wersalem 
jakim był pobliski pałac króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie. Spacer 
alejkami ogrodowymi cieszył oczy barwami kwiatów i wiosenną zielenią. 
W drodze do Starego Miasta z okien autobusu podziwiano mijane ambasa-
dy, pomniki, Belweder, Pałac Prezydencki oraz różne instytucje i zabytki. 
Spacer po Starówce dała możliwość bliskiego obejrzenia kolumny Zyg-
munta III Wazy, Zamku Królewskiego, Archikatedry św. Jana, licznych 
kamieniczek, pomnika Syrenki, Barbakanu, pomnika Małego Powstańca 
i pomnika Jana Kilińskiego. Na zakończenie dnia po wjechaniu windą na 
30-te piętro Pałacu Kultury i Nauki podziwiano panoramę Warszawy. 
W drodze na nocleg do hotelu ARAMIS z okien podziwiano m.in. wie-
żowce wokół Dworca Centralnego i stacje metra. 

Na drugi dzień po śniadaniu w drodze do Sejmu grupa zobaczyła Ła-
zienki Królewskie. Warto też było przejść się aż do pomnika Fryderyka 
Chopina. Przed Sejmem zespół ubrany w stroje galowe powitała Zofia 
Czernow, która stała się przewodniczką po parlamencie. Przy wejściu 
z każdym witał się senator Rafał Ślusarz pochodzący z Gryfowa Śl. W sej-
mowej kaplicy Podgórzanie zaśpiewali Barkę. W czasie przemieszczania 
się po Sejmie podchodzili różni znani i mniej znani posłowie i senatorowie, 
pytając się skąd jest ten zespół. Na dłuższą pogawędkę z zespołem dołączy-
li: senator Barbara Zdrojewska, senator Bogdan Borusewicz (wicemarsza-
łek Senatu) i poseł Krystyna Szumilas (b. minister Edukacji Narodowej). 
Zwiedzający zobaczyli salę obrad, salę kolumnową oraz wszystkie dostępne 
miejsca w Sejmie. Na zakończenie pobytu poseł Zofia Czernow zaprosiła 
na tradycyjny obiad i kawę. Kapela i Zespół PODGÓRZANIE odwdzię-
czył się występem z pieśniami i tańcem oraz wręczeniem pamiątkowego 
albumu. Pamiątki z Mirska szefowa Zespołu Teresa Malczewska wręczy-
ła tez posłom i senatorom obecnym na koncercie. Wszyscy otrzymali od 
pani poseł Zofii Czernow sejmowe gadżety. Późnym popołudniem pełni 
wrażeń cała grupa wyjechała w drogę powrotną, aby o północy znaleźć się 
w miejscu zamieszkania. Na pamiątkę zwiedzania i spotkań zostały liczne 
fotografie, które w kronice będą świadczyć o udanej wycieczce.

Tekst i foto – Zdzisław Mirecki przyjaciel Zespołu

Podgórzanie z gryfowianami 
w Sejmie RP
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Zapraszamy na 2 dni sportowych zmagań w Gryfowie Śląskim.  
Będzie coś dla biegaczy, ale również dla rowerzystów i miłośników nordic 
walking. Będzie można pobiec, pojechać lub pomaszerować malowniczy-
mi trasami m.in. wokół Jeziora Złotnickiego. Jest w czym wybierać – za-
praszamy!

Uwaga dla uczestników: opłata startowa za nordic walking do wnie-
sienia tylko i wyłącznie w Biurze Zawodów w dniu poprzedzającym bieg 
i w dniu zawodów. 
http://www.czasomierzyk.pl/zapisy2017/crossgryfitow/
http://www.czasomierzyk.pl/zapisy2017/nordicwalkinggryfitow/

Dwa dni sportowych emocji

ZAPRASZAMY NA KWISONALIA 2017!

Komitet Organizacyjny Kwisonaliów 2017 zaprasza dzieci, młodzież 
i dorosłych na „Spływ na czym kto może” 4 czerwca o godz. 15:00 na 
bulwarze nad Kwisą. Wciąż można się zapisać:
- pocztą elektroniczną na adres: gimnazjum@v-net.pl 
- telefonicznie: (075) 78-13-269, Gimnazjum w Gryfowie Śląskim – 
 (w godzinach 8:00 – 15:00) 
- lub w dniu imprezy od 14:30 - 15:00

Zasady są proste. Wykonany pojazd powinien zaprezentować swoje 
walory pływackie  w takim zakresie, by można było stwierdzić, że jest 
w stanie utrzymać się na wodzie, przepłynąć z nurtem rzeki Kwisy wy-
znaczoną trasę  a na pokładzie muszą przebywać jedna lub dwie osoby.

Uwaga! Osoby niepełnoletnie 
muszą posiadać na piśmie zgodę rodziców.

Regulamin na stronie Gryfowa: www.gryfow.pl 
Spływ to bardzo widowiskowe przedsięwzięcie oraz gwarantowana 

przez organizatorów ogromna porcja śmiechu i wrażeń. Zapraszamy ser-
decznie do oglądania i kibicowania zawodnikom.

Spływ na czym kto może

3 czerwca (sobota) w godzinach 16.00-17.30 odbędzie się tradycyjny 
konkurs kulinarny Smaki Kwisy w nowej odsłonie. Tym razem założe-
niem konkursowych zmagań będzie kultywowanie tradycji związanych 
z epoką średniowiecza oraz popularyzowanie potraw staropolskich. Jako 
kulinarna gwiazda tegorocznych Kwisonaliów wystapi Jakub Kuroń.
 W konkursie mogą brać udział:
- restauracje i karczmy regionalne,
- Koła Gospodyń Wiejskich,
- Koła Łowieckie,
- gospodarstwa agroturystyczne,
- osoby indywidualne,
- szkoły gastronomiczne,

W konkursie uczestniczą ekipy 1 – 2 osobowe. Ekipy zobowiązane są 
do dokonania zgłoszenia na załączonym formularzu z nazwą potraw, któ-
re będą wykonane podczas konkursu. Recepturę i sposób przygotowania 
należy przekazać przed rozpoczęciem konkursu. Zgłoszenia winny być 
przesłane na adres organizatora konkursu:

Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski
ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski

e- mail: k.samborska@gryfow.pl
Regulamin konkursu na stronie: www.gryfow.pl 

Osoba do kontaktu: Krystyna Samborska tel.75 7813552

Oceny potraw podczas konkursu Smaki Kwisy dokona komisja po-
wołana przez organizatorów, w skład której wchodzą: przewodniczący: 
gwiazda sztuki kulinarnej Jakub Kuroń, przedstawiciele: Stowarzyszenia 
„DOM KOŁODZIEJA”, Bractwa Rycerskiego z Zamku Kliczków, gmin 
partnerskich z Gryfic, Niemiec i Czech, przedstawicie UGiM w Gryfo-
wie Śląskim.

Staropolskie 
smaki nad Kwisą

Przed nami wspaniałe święto miasta. Spotkajmy się nad Kwisą 2, 3 i 4 czerwca. 
Na str. 18 specjalnie dla Państwa szczegółowy program XVII Kwisonaliów. A poniżej tylko niektóre z atrakcji.

Pokaz 
kulinarny 

w wykonaniu 
Jakuba Kuronia

3 czerwca odbędzie się ku-
linarny pokaz. Jego głów-
nym bohaterem będzie znany 
i lubiany prezenter kulinarny  
JAKUB KUROŃ. Z pewno-
ścią wielu wrażeń smakowych 
i estetycznych dostarczy Pań-
stwu konkurs kulinarny „Śre-
dniowieczne smaki znad Kwisy”  
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Kurier Gryfowski

Był taki zespół...
Swego czasu na w naszym regionie grało kilka zespołów o nazwie  

„4 Asy”. O jednym już pisaliśmy w styczniowym wydaniu Kuriera Gry-
fowskiego, tym razem bierzemy na tapetę kolejne asy. Nasze 4 Asy grały 
w latach 1967- 1968. Byli zespołem zawodowym oraz członkami Związ-
ku Muzyków Gastronomicznych. Grywali w restauracji „Arkadia” i ho-
telu „Pod orłem” w Zgorzelcu oraz „Cafe Roma” w Bogatyni. Zdjęcie 
wykonano w 1968 r. na dachu restauracji „Kaprys” w Zgorzelcu. 

Skład zespołu, od lewej: Waldek Krawczewski – perkusja, Wojtek 
Ubysz – gitara solowa, Adam Rzeźwicki – saksofon tenorowy, Zygmunt-
Bodak – akordeon. 

Od 12 do 14 maja odbywały się III Dolnośląskie Dni Pionierów 
Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych w Legnicy. Gryfowska Kapela 
Podwórkowa uczestniczyła w nich na zaproszenie dr Tadeusza Sambor-
skiego i Urzędu Marszałkowskiego. Zamek Piastowski w Legnicy tętnił 
życiem. Kapela dała koncert na scenie, ale największym uznaniem pu-
bliczności cieszyły się nasze występy na chodnikach. Graliśmy w skła-
dzie: Zygmunt Bodak- akordeon, Józef Zając – skrzypce, Zbigniew Cy-
bulski – bęben, Zygmunt Stroński – gitara, Ryszard Mielniczyn – banjo.

28 maja Kapela zaprasza do Cieplic na widowiskową imprezę Rowe-
rową Paradę Retro.

Zygmunt Bodak

Kapela w LegnicyPowiedz, słyszałaś może gdzieś, kiedyś,
takie vibrato wiatru wśród traw,
skargę w gonitwie znikąd donikąd,
przestrzenny koncert bez ludzi i braw.

Pomyśl, czy czasem słyszysz muzykę, 
taki, gdzieś w tobie, przedziwny song,
gdy płynie w rytmie twoich dni, nocy,
tworząc wraz z nimi magiczny krąg.

Czy czujesz jeszcze w sobie tęsknotę,
choć los przewrotny drwi sobie z nas,
za bezpowrotnie minioną młodością,
za którą drzwi już zamknął czas.

Wyznaj, czy pragniesz jeszcze kochać,
i wierzyć w każdy proroczy sen,
cieszyć się tą muzyką wiatru,
gdy pieści, czesze twych włosów len

Edward Tabacharski, maj 2015

Kącik poetycki

Milion w Lotto w Gryfowie!
O wielkim szczęściu może mówić osoba, która w Gry-

fowie Śląskim odwiedziła mieszczącą się przy ul. Kolejowej 
17c kolekturę i wygrała milion złotych w Lotto Plus. Klient 
kupił 5 zakładów za 20 zł. Jeden z nich zawierał wylosowane 
w Lotto Plus sześć liczb: 2, 34, 36, 41, 43, 46. Tym sposobem 
Gryfów Śląski znalazł się na liście miejscowości, w których 
grają Lottomilionerzy. Kto następny?


