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V Jarmark Wielkanocny na gryfowskim rynku
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„Kiedy stragany wielkanocne we wszystkich możliwych kolorach 
otoczą gryfowski rynek, kiedy z daleka będzie czuć wiosenny zapach 
przepięknie udekorowanych bukietów – wtedy wiadomo, że Święta 
Wielkanocne są tuż-tuż”. Tak też było w naszym mieście. Na jarmarku 
można nabyć i zobaczyć wszystko, co łączy się z wiosną i świętami wiel-
kanocnymi – począwszy od wyrobów rzemiosła artystycznego, stroików, 
wyrobach cukierniczych, a skończywszy na występach artystycznych. 
Jarmark Wielkanocny to miejsce, gdzie można obejrzeć, dotknąć i kupić: 
pisanki zdobione woskiem, palmy wielkanocne, koszyczki na święcon-
kę. Od kilku lat impreza stała się także miejscem promocji tradycyjnych, 
ekologicznych produktów spożywczych – wiejskiego chleba, atestowa-
nych miodów z najlepszych dolnośląskich pasiek. Impreza wrosła w kra-
jobraz kulturalny i tradycję okresu wielkopostnego Gryfowa Śląskiego. 
Stała się ważnym elementem prezentacji i promocji dziedzictwa kulturo-
wego Dolnego Śląska. Organizator – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
starał się przybliżyć bogate tradycje plastyki obrzędowej i podjął próbę 
promocji ludowych artystów na lokalnym rynku. Zgłosiła się niespoty-
kana ilość twórców z gmin: Gryfów Śląski, Lubań, Lwówek, a nawet 
Jelenia Góra. W tym: koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, rady 
sołeckie, wielu twórców indywidualnych oraz przedstawiciele szkół. 
Łącznie na gryfowskim rynku pojawiły się 33 stoły!

Poza częścią kiermaszową czas umilały występy estradowe. Swoje 
umiejętności wokalne prezentowały dzieci z Przedszkola Publicznego 
w Gryfowie, Szkół Podstawowych z Gryfowa Śl., Ubocza, Rząsin, oraz 
zespoły folklorystyczne „Rząsinianki”, „Sołtysowe Gryfinki”, „Gryfo-
wianie”. 

W tegorocznej edycji Jarmarku po raz pierwszy odbył się konkurs na 
najwyższą i najpiękniejszą Palmę Wielkanocną. Do konkursu zgłosiły 
się 4 grupy. 

Dwa równorzędne pierwsze miejsca zajęli:
I - Zespół Folklorystyczny „Gryfowianie” z Palmą Wielkanocną  
o długości 7,13m
I- Koło Gospodyń Wiejskich z Młyńska z Palmą o długości 5,36 m

Dwa równorzędne drugie miejsca zajęli:
II – Klub Seniora działający przy fili biblioteki w Uboczu z Palmą o dłu-
gości 4,73 m
II – Koło Gospodyń Wiejskich Krzewie Wielkie z Palmą o długości 3,87 m

Zwycięskie Palmy można było obejrzeć w czasie Wielkiego Tygo-
dnia oraz Świąt Wielkanocnych na gryfowskim rynku.

V Jarmark 
Wielkanocny  

w Gryfowie Śląskim

PODZIĘKOWANIA
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury składa serdeczne podziękowania: 

• Panu Wiesławowi Gierusowi – Prezesowi ZUOK „Izery” z Lubomierza za 
życzliwość i niezawodną pomoc przy organizacji Jarmarku, jak też i innych im-
prez plenerowych,
• Pani Teresie Polesiak z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego  
w Lwówku Śląskim za nieocenioną pomoc w zorganizowaniu kiermaszu produk-
tu regionalnego podczas Jarmarku,
• Panu Dariuszowi Zatońskiemu – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej  
w Gryfowie Śląskim za użyczenie sprzętów niezbędnych do organizacji kierma-
szu świątecznego, 
• Pani Małgorzacie Krakowskiej – Dyrektor Przedszkola Publicznego za uży-
czenie sprzętu kuchennego niezbędnego do przygotowania poczęstunku oraz 
za przekazanie palm wykonanych przez dzieci.

Dziękujemy serdecznie najmniejszym artystom z Przedszkola Publicznego  
w Gryfowie Śląskim oraz dzieciom z Szkół Podstawowych z terenu naszej gminy 
za piękny program artystyczny. Serdeczne podziękowania składamy na ręce 
opiekunów występujących grup. Ponadto dziękujemy zespołom ludowym za 
piękne, tematyczne występy, gryfowskiej Policji oraz Straży Miejskiej za zadbanie 
o bezpieczeństwo wszystkich licznie odwiedzających tego dnia Gryfów Śląski.

PODZIĘKOWANIA
Miejsko-Gminny Ośrodek 

Kultury w Gryfowie 
Śląskim składa serdeczne 

podziękowania panu 
Adamowi Czajkowskiemu 

z Krzewia Wielkiego za 
bezpłatne wycięcie płyt 

pod naprawę skateparku.

***
Miejsko-Gminny Ośrodek 

Kultury w Gryfowie 
Śląskim składa serdeczne 

podziękowania panu 
Dominikowi Korpysie 

– prezesowi firmy „Jantur
-Gryfex” za bezpłatne 

przekazanie materiałów 
na potrzeby M-GOK.

Jedna ze zwycięskich palm.

ad
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Igor Bancer – represjonowany polonijny dziennikarz 
i działacz społeczny na Białorusi, obecnie redaktor 
naczelny „Głosu znad Niemna na uchodźstwie”, od-
wiedził Gryfów w śnieżne popołudnie 3 maja niejako 
incognito, bo jako charyzmatyczny lider punk rocko-
wego zespołu – Mister X. Kapela zagrała na zapro-
szenie Stowarzyszenia Awantura podczas rockowego 
majowego koncertu, który odbył się w „Fosforach”. Ta 
wizyta nie uszła uwadze naszej redakcji.

Spotykamy się 3 maja w Polsce, nie sposób 
więc nie rozpocząć rozmowy od pytania o wa-
sze pochodzenie. Jesteście Polakami?
– To nie odgrywa większej roli w planie muzycznym, 
ale tak, ja i gitarzysta zespołu jesteśmy Polakami, 
pozostali to Białorusini, chociaż według oficjalnej 
definicji, na Białorusi nie ma Polaków. Są tylko oby-
watele białoruscy polskiego pochodzenia. W świetle 
tej retoryki ja też nie jestem Polakiem. 
Kim się czujesz w takim razie?
– Polakiem oczywiście. Mój dziadek od strony 
ojca urodził się jeszcze w II Rzeczpospolitej, na jej 
wschodnich rubieżach. Kiedy rozpoczęły się powo-
jenne repatriacje, cała rodzina wyemigrowała na 
Pomorze Gdańskie. Dziadek, jako najstarszy musiał 
zostać na gospodarce. Ojciec mamy zaś pochodzi 
spod Nowogródka. Od 1940 roku sukcesywnie 
pozbawiano tam Polaków ziemi. W lipcu byli już 
przygotowani do wywózki. Paradoksalnie przed Sy-
berią uratował ich wybuch wojny. Dziadek w 1943 r. 
trafił do wojska. Polskie pochodzenie powodowało, 

że było mu dodatkowo ciężko. Doszedł jednak do 
Berlina. Mój ociec jest architektem z wykształcenia, 
pracował jednak w wojsku. Nie muszę mówić, że 
wszelkie ścieżki kariery zawodowej były dla ludzi, 
którzy obnosili się ze swoimi polskimi korzeniami, 
szczególnie wyboiste. Ojciec się z tym oczywiście 
nigdy nie krył. Zresztą, zaraz kiedy tylko powstał 
Związek Polaków na Białorusi, tato do niego wstą-
pił.
 Chodziłeś do polskiej szkoły?
– Do polskiej szkoły niedzielnej To nie była szkoła  
o stacjonarnym charakterze. Zajęcia odbywały się 
raz w jednym budynku, raz w drugim. Uczyliśmy się 
z polskich podręczników historii i literatury polskiej. 
Wtedy – była to połowa lat 90., czyli tuż po rozpadzie 
Związku Radzieckiego. W przypadku mniejszości pol-
skiej na Białorusi możemy mówić o swoistej „odwilży”, 
ponieważ przez chwilę miała ona większą autonomię 
kulturalną. Wiązało się to z duża aktywnością polskich 
władz, którym nie przeszkadzano w działaniu. To był 

fajny okres. Prawie 200 osób pojawiało się na zaję-
ciach.
Od 2005 roku jesteś członkiem nieuznawanego 
przez reżimowe władze Związku Polaków na 
Białorusi, bliskim współpracownikiem Andżeliki 
Borys. Przez 5 lat pełniłeś funkcję jego rzecz-
nika prasowego. Redagujesz polonijną prasę. 
Jak to jest w tych specyficznych warunkach  
w ogóle możliwe?
– To, że działamy poza obszarem prawnym niesie 
za sobą pewne konsekwencje. Trzeba się z nimi 
liczyć. Co zrobić, skoro w takiej sytuacji zostaliśmy 
postawieni? Gazeta jest bezpłatna. Kolportażem 
zajmujemy się sami. To bywa ryzykowne.
Liczysz na to, że kiedyś będzie inaczej?
– Oczywiście. Polska jest tego najlepszym przykładem.
Jesteś młodym człowiekiem, a życiorys masz już 
nieco burzliwy. Byłeś wielokrotnie zatrzymywa-
ny i karany. Zdążyłeś nawet ogłosić głodówkę 
(w proteście za skazanie na 5 dni aresztu za udział 
w „nielegalnym zgromadzeniu” – wiecu pod Domem 
Polskim w Grodnie – przyp. red.) Jednocześnie  
w Gryfowie poznaliśmy cię jako charyzmatycz-
nego lidera rockowego zespołu, którego muzy-
ka definiowana jest jako street punk. Mógłbyś 
powiedzieć nam na ten temat coś więcej?
– Ja oczywiście wolałbym zajmować się tylko mu-
zyką, co byłoby w naszej sytuacji i przyjemniejsze i 
bezpieczniejsze. Co zrobić, kiedy inaczej się nie da? 
Jako muzycy jesteśmy samoukami. To znaczy ja  
i basista mieliśmy delikatne muzyczne podstawy – ja 

chodziłem 3 lata do szkoły muzycznej, gdzie uczyłem 
się gry na bałałajce. Dziś się z tego trochę śmieje-
my, ale na pewno ta nauka nie była bez znaczenia.   
W swoim graniu nawiązujemy do angielskiego punka 
z lat 80-tych.
Kto jest waszym muzycznym guru?
– Na pewno polski zespół The Analogs ze Szcze-
cina. Oni uważani są za prekursorów street punka 
w Polsce. Oczywiście jako Mister X mamy świa-
domość, że nie jesteśmy już odkrywczy – niewiele  
w tej materii możemy zrobić, bo jesteśmy ogranicze-
ni stylowo. Street punk to jest jednak to, co chcemy 
grać, co nas wyraża i definiuje.
W jakim języku śpiewacie?
– Śpiewamy po rosyjsku, białorusku i polsku.
Jak na Białorusi funkcjonuje scena alternatywna?
– Czujemy się trochę jak w muzycznym półświatku, 
oczywiście jesteśmy całkowicie poza oficjalnym 
nurtem. Takie zjawisko jak underground ma szansę 
zaistnieć tylko w dużych miastach – na przykład  
w Mińsku. Nie mamy oczywiście szans na promocje 
w mediach. Koncertujemy jednak. Wszystko odby-
wa się tak, że ktoś kogoś kiedyś poznał, zostawił 
telefon. Na tej zasadzie przyjeżdżamy do Polski,  
w której mamy wielu przyjaciół. W Gryfowie poja-
wiliśmy się dzięki wspólnym znajomym z Oleśnicy,  
w której graliśmy dzień wcześniej.
Co znajduje się w oficjalnym nurcie muzycznym?
– W oficjalnym nurcie jest pop, ale co ciekawe, ci 
artyści mają kłopot, aby zebrać widownię na koncer-
ty, które są biletowane. Szanse mają raczej imprezy 
dotowane – to znaczy jakiś zakład dostanie dla 
swoich pracowników 50 miejsc, inny 30.
Na Białoruś przyjeżdżają jednak wielkie gwiaz-
dy. Ostatnio był Sting.
– Tak. Sting był i ponoć wkrótce będzie znowu. 
Przyjeżdża też Elton John. W Mińsku był nawet 
Rammstein. Wtedy protestował Komitet do Spraw 
Moralności, weterani wojenni. Organizator był jednak 
niesamowicie zdeterminowany, bo koncert się odbył. 
Wydaje się, że człowiek aktywny w jakimkolwiek 
obszarze na Białorusi musi liczyć się z jakąś 
formą represji. Czy to nie zniechęca?
– W naszej sytuacji każdy przejaw inności jest 
manifestacją nonkonformizmu. Ja uważam, że nie 
można siedzieć i czekać, trzeba działać.
Dziękujemy za rozmowę.

Z Igorem Bancerem rozmawiają Marzena Wojciechowska, Małgorzata Szczepańska i Mieczysław Gnach.

Nie można siedzieć i czekać, trzeba działać

Igor Bancer, jako białoruski dziennikarz w krzyżowym ogniu pytań redaktorów Kuriera Gryfowskiego...

...i jako charyzmatyczny punkowiec porywający tłumy na koncercie w Gryfowie.
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Od dnia 1 maja ZUOK „Izery” Sp. z o.o. w Lubomierzu wprowadza 
zbiórkę odpadów biodegradowalnych (trawa, liście, resztki kuchenne, 

odpady zielone z ogródków) na następujących zasadach:
Worki o pojemności 150 litrów można nabyć w siedzibie ZUOK „Izery” Sp.  

z o.o. w Lubomierzu przy ul. Kargula i Pawlaka 16, lub u kierowców w dni odbioru 
odpadów komunalnych w państwa miejscowości. Cena worka wynosi 6,90 zł brutto.

W cenie zakupu 1 sztuki worka uwzględniono całkowity koszt 
usługi (łącznie z odbiorem, transportem i kompostowaniem).

Dodatkowe informacje udzielamy pod numerem telefonu: 75 78-33-160.

5 kwietnia
Funkcjonariusze KP Gryfów Śląski zatrzy-

mali 23-letniego mieszkańca Pławnej Górnej, 
który dokonał kradzieży z włamaniem do bu-
dynku mieszkalnego w Pławnej Górnej. Jego 
łupem padły elektronarzędzia, odtwarzacz 
DVD oraz inne przedmioty o łącznej wartości 
2.000 zł na szkodę 65-letniej mieszkanki tej 
miejscowości. Skradzione mienie odzyskano. 
Sprawca trafił do policyjnego aresztu.  –

Za kradzież z włamaniem grozić mu może 
nawet do 10 lat pozbawienia wolności. 

***
Funkcjonariusze KP Gryfów Śląski zatrzy-

mali dwóch mieszkańców Barcinka w wieku 17 
i 13-lat, podejrzanych o dokonanie zniszczenia 
ambony myśliwskiej. Sprawcy zniszczyli cał-
kowicie ambonę myśliwską o wartości 1.500 
zł na szkodę Koła Łowieckiego z Gryfowa 
Śląskiego. 

17-latek trafił do policyjnego aresztu, nato-
miast 13-latek po wykonaniu czynności został 
przekazany pod opiekę rodziców.

7 kwietnia
Funkcjonariusze Ruchu Drogowego zatrzy-

mali w Proszówce 43-letniego mieszkańca tej 
miejscowości. Mężczyzna jechał rowerem po 
drodze publicznej będąc w stanie nietrzeźwym. 
Wynik badania na zawartość alkoholu w wydy-
chanym powietrzu wyniósł 2,6 promila. Teraz 
za swój czyn odpowie przed Sądem.

13 kwietnia
Ok. godz. 13.00 w Gryfowie Śląskim na ul. 

W. Polskiego doszło do wypadku drogowego. 
Jak wstępnie ustalili funkcjonariusze, kierujący 
samochodem marki skoda 33-letni mieszkaniec 
Lubina wymusił pierwszeństwo przejazdu i do-
prowadził do zderzenia z samochodem marki 
Ford. 66-letnia pasażerka samochodu marki 
ford doznała złamania jednego kręgu szyjnego. 
Została przewieziona do szpitala. Uczestnicy 
zdarzenia trzeźwi, stosowali pasy bezpieczeń-
stwa.

17 kwietnia
Funkcjonariusze KP Gryfów Śląski zatrzy-

mali 32-letniego mieszkańca tej miejscowości, 
podejrzewanego o kierowanie samochodem po 
pijanemu. Na ul. Sienkiewicza zauważyli jadą-
cy tzw. zygzakiem samochód marki peugeot. 
Zatrzymali pojazd do kontroli drogowej. Jak 
się okazało jego kierowca 32-letni mieszkaniec 
Gryfowa Śląskiego był pijany. Wynik badania 
na zawartość alkoholu w organizmie wyniósł 
blisko 1,8 promila.

20 kwietnia
Funkcjonariusze KP Gryfów Śląski na ul. 

Kolejowej zatrzymali 21-letniego mieszkańca 
Gryfowa Śląskiego. Mężczyzna był poszuki-
wany na podstawie Nakazu Doprowadzenia do 
Zakładu Karnego celem odbycia kary 5 miesię-
cy pozbawienia wolności.

***
Funkcjonariusze KP Gryfów Śląski za-

trzymali 25-letnią mieszkankę Giebułtowa 
podejrzewaną o kierowanie pojazdem w stanie 
nietrzeźwym. Na ul. Jeleniogórskiej funkcjo-
nariusze zauważyli jadący tzw. zygzakiem 
samochód marki renault. Zatrzymali więc po-
jazd do kontroli drogowej. Z wnętrza wyczuli 
woń alkoholu. Jak się okazało, kierująca tym 
samochodem 25-letnia kobieta była nietrzeź-
wa. Wynik badania na zawartość alkoholu  
w organizmie wyniósł blisko 1,5 promila.

28 kwietnia
Policjanci z Komisariatu Policji w Gryfowie 

Śląskim zatrzymali 23-letnią kobietę z powiatu 
jeleniogórskiego, podejrzaną o posiadanie środ-
ków odurzających. Patrolując miasto, tuż przed 
północą zatrzymali do kontroli drogowej samo-
chód, którym podróżowało kilkoro młodych 
osób. Podczas kontroli drogowej zachowanie 
jednej z pasażerek wzbudziło podejrzenie funk-
cjonariuszy. Kobieta na ich widok zaczęła się 
nerwowo zachowywać. Policjanci postanowili 
sprawdzić, co jest powodem takiego zachowa-
nia. Wkrótce okazało się, że były to narkotyki. 
W odzieży miała schowane kilka porcji amfeta-
miny. Po kontroli trafiła do policyjnego aresztu.  
Za posiadanie środków odurzających grozić jej 
może nawet do 3 lat pozbawienia wolności. 

4 maja
Gryfowscy policjanci patrolując drogę kra-

jową nr 30 o godz. 14.00 zauważyli tira, które-
go kierowca jechał zygzakiem. Funkcjonariu-
sze postanowili sprawdzić, co jest przyczyną 
takiego zachowania. Jak się okazało kierujący 
ciężarówką 51-letni obywatel Litwy kierował 
pojazdem mając ponad dwa promile alkoholu 
w organizmie. W trakcie dalszych czynności 
funkcjonariusze ustalili, że jechał on z Włoch do 
Litwy wioząc meble. Kierujący pojazdem trafił 
do policyjnego aresztu, a pojazd na parking.  
Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwo-
ści grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. 

na podstawie informacji oficera prasowego
KPP Lwówek Śląski asp. szt. Marka Madekszy

 M.

 Zbiórka odpadów 
biodegradowalnych
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KOMUNIKAT 
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski infor-
muje, że zostały podane do publicznej wiadomo-
ści wykazy nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży od nr NK-21 do nr 25/2011, poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz za-
mieszczenie na portalu w zakładce aktualności 
Biuletynu Informacji Publicznej.

Wiosenne
podziękowania

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski składa 
serdeczne podziękowania za nieodpłatną pomoc:
• Panu Zenonowi Osendowskiemu za zaini-
cjowanie i przeprowadzenie akcji sprzątania 
wokół Jeziora Złotnickiego
• Panu Ryszardowi Sawczakowi z firmy „Ko-
walstwo Sawczak” za naprawę mostku prowa-
dzącego do ulicy Łąkowej.
• Panu Andrzejowi Strojeckiemu z firmy 
“Holzkonzept” za udostępnienie palików do sa-
dzenia drzewek.
• Panu Andrzejowi Jasińskiemu z firmy 
“Drimex” za udostępnienie palików do sadze-
nia drzewek.
• Państwu Krawczykom z Wieży za przekaza-
nie ziemi na klomby na krzyżówce.
• Panu Wiesławowi Krzewinie, nadleśniczemu 
ze Świeradowa Zdroju – za przekazanie drze-
wek i krzewów do wiosennych nasadzeń.
• Panu Edwardowi Laszkiewiczowi za przeka-
zanie palików do drzewek.
• Panu Krzysztofowi Becli za uporządkowanie 
skweru przed dawną przychodnią zdrowia.
• Pracownikom Gimnazjum w Gryfowie za 
pomalowanie barierek przy ul. Uczniowskiej.
• Dzieciom i pedagogom Szkoły Podstawowej 
w Gryfowie Śląskim za posprzątanie skweru 
przy ul. Lwowskiej.
• Członkom Stowarzyszenia „AWANTURA” 
za posprzątanie parku przy ul. Partyzantów.
• Wszystkim mieszkańcom Gryfowa Ślą-
skiego, którzy zadbali o estetykę domów oraz 
najbliższego otoczenia. 

Wszystkim w/w osobom i firmom jeszcze 
raz serdecznie dziękuję za postawę godną 
naśladowania.
Burmistrz Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik

2 maja nasze miasto odwiedził popularny aktor filmowy i teatralny Ryszard Kotys. Powyżej na wspól-
nej fotografii wraz z małżonką, starostą lwóweckim, burmistrzem Gryfowa oraz sekretarzem Gminy.

Kotys w Gryfowie

Z okazji Dnia Pracownika Samorządowego 
składam wszystkim pracownikom samorządowym 
zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych 
Gminy i Miasta Gryfów Śląski najserdeczniejsze 
podziękowania i życzenia. Serdecznie dziękuję 
za zaangażowanie i poświęcenie, z jakim służycie 
społeczności lokalnej, za dobrą pracę, dzięki której 
gryfowski samorząd może realizować plany rozwoju 
naszej małej Ojczyzny.

Życzę Państwu dużo dobrego zdrowia, po-
wodzenia w realizacji osobistych zamierzeń, uzy-
skiwania jak najlepszego uznania i szacunku od 
mieszkańców naszej Gminy i Miasta oraz wszel-
kiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.

Burmistrz 
Gminy i Miasta

Olgierd Poniźnik

Sekretarz Gminy 
Jerzy Andrzejczak
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Otwarcie 
19 maja 

Informujemy mieszkańców Gryfowa 
Śląskiego, że Biblioteka Publiczna 
zmieniła lokalizację. Po blisko dwóch 
miesiącach przerwy spowodowanej 
przeprowadzką, wkrótce ponownie 
otworzy swe podwoje już w nowej sie-
dzibie przy ul. Kolejowej 44 (budynek 
obok poczty). Zapraszamy.

15 kwietnia we Lwówku Śląskim odbyło się uroczyste rozstrzygnię-
cie VII Powiatowego Konkursu Plastycznego ,,Najpiękniejsza Palma 
Wielkanocna”. Już po raz kolejny nagrodzona została palma z naszego 
przedszkola. Tym razem byliśmy bezkonkurencyjni i palma wykonana 
przez grupę ,,Biedronki” (pod kierunkiem Wioletty Frydrych, Agnieszki 
Spiżewskiej, Wiesławy Zańko) zdobyła I miejsce w kategorii palm du-
żych.

Tę wiadomość dzieci przyjęły z ogromną radością. Otrzymaliśmy 
dyplom oraz nagrody rzeczowe – zestaw klocków i układanek do naszej 
sali.

Do przedszkola przy ul. Młyńskiej zawitał niezwykły gość ,,Zajączek 
Wielkanocny”. Na okoliczność tych niecodziennych odwiedzin grupa 
,,Biedronki” przygotowała inscenizację o tradycjach wielkanocnych. 
W pięknych strojach kurczaków, baranków, zajączków, pisanek dzieci 
przedstawiały swoje role i śpiewały piosenki rozbawiając przedszkolną 
publiczność.

Po zakończonej części artystycznej dzieci z wszystkich grup rozeszły 
się do swoich sal w poszukiwaniu ukrytych przez zajączka słodkich upo-
minków. Zajączek nikogo nie zawiódł – każdy znalazł coś dla siebie.
Zajączku, zapraszamy Cię do nas w przyszłym roku!

Powiatowy Zespół 
Szkoł w Chojnowie

kształci w zawodzie technik hodowca 
koni. Jeśli chcesz zdobyć atrakcyjny za-
wód wstąp do nas. Dla zamiejscowych 
uczniów zapewniamy internat i wyżywie-
nie w stołówce szkolnej.

Dokumenty należy składać:  
PZS w Chojnowie,  

ul. Poźniaków 1, tel. 76 819-65-15
Umiejętności jeździeckie nabędziesz  

w Stadninie Koni w Jaroszówce
www.pzs-chojnow.pl

 Wioletta Frydrych
 Agnieszka Spiżewska

VII Powiatowy Konkurs 
na Palmę Wielkanocną

Zajączek w przedszkolu

Wieści z przedszkola

PODZIĘKOWANIE
Dyrektor i pracownicy 
Biblioteki Publicznej 
w Gryfowie Śląskim
serdecznie dziękują 

Panu Stanisławowi Froncowi
za nieocenioną, 

bezinteresowną pomoc
 przy przeprowadzce
związanej ze zmianą 
siedziby biblioteki.
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Powiat Lwówecki wzbogacił się o ponad 13 
mln złotych! Pieniądze pochodzą z tzw. „Planu 
B”, czyli rządowego programu „Wsparcie jedno-
stek samorządu terytorialnego w działaniach 
stabilizujących system ochrony zdrowia”. 
Wniosek powiatu został złożony do Ministerstwa 
Zdrowia jeszcze w poprzedniej kadencji Zarządu. 
Stosowną umowę przyznającą dotację w wyso-
kości 13.250.191,33 zł władze powiatu podpisały 
28 kwietnia 2011 roku. 

Radości z otrzymanej dotacji nie kryje Józef 
Stanisław Mrówka – starosta lwówecki – Dota-
cja znacząco poprawi sytuację finansową powia-
tu, zgodnie z podpisaną umową pieniądze będzie 

Miliony złotych dla powiatu lwóweckiego!
można przeznaczyć na m.in. spłatę zobowiązań 
publicznoprawnych i cywilnoprawnych, dotacja 
oznacza również znaczne zmniejszenie corocznej 
kwoty przeznaczonej na spłatę zadłużenia. W tym 
roku powiat na spłatę długu po ZOZ przeznaczył 
ponad 4 mln złotych. Będziemy mogli również 
pomyśleć o realizacji zadań zaplanowanych  
w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. 

Jak dodaje Zbigniew Grześków – wicesta-
rosta lwówecki – Pieniądze te oznaczają dla nas 
poważne zmniejszenie zadłużenia jakie pozostawił 
po sobie zlikwidowany SPZ ZOZ, które zostało 
przejęte przez Powiat Lwówecki w 2009 roku. We-
ryfikacja naszego planu trwała około 16 miesięcy i 

była bardzo precyzyjna, plan 
sprawdzały takie instytucje 
jak Bank Gospodarstwa Kra-
jowego, Narodowy Fundusz 
Zdrowia, Ministerstwo Finan-
sów, Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego i Ministerstwo 
Zdrowia. Nie obyło się także 
bez kontroli troszeczkę obok, 
Najwyższa Izba Kontroli  
w miesiącach listopad – gru-
dzień 2010 sprawdziła całość 
procesu przekształcenia SP 
ZZOZ w PCZ spółkę z o.o.  
w Lwówku Śląski, pozytywnie 
oceniając dokonane zmiany.

Sukces jest oczywisty, Marcin Lampart

niewiele bowiem po-
wiatów z całej Polski 
dokonało takich prze-
kształceń, a jeszcze 
mniej otrzymało dota-
cje na oddłużenie, my 
jesteśmy w gronie tych, 
którym się udało. Nad-
szedł czas śmielszego 
spojrzenia w przyszłość 
z możliwością inwestowania w rozwój. Zmiany 
w „Naszym Szpitalu” jak to zwykle bywa, są w 
różny sposób oceniane, musimy jednak zdać 
sobie sprawę z faktu, że była to konieczność  
i ostatni moment na działanie tego typu, wówczas 
i obecnie  Powiat nie byłby w stanie obsłużyć  gi-
gantycznego zadłużenia wygenerowanego przez 
SP ZZOZ  w latach poprzednich. Dzisiaj możemy 
pomyśleć realnie o rozwoju, o poprawie obsługi 
pacjentów w szpitalu, nie martwiąc się o bieżący 
byt, zarówno „Naszego Szpitala” jak i całego 
Powiatu Lwóweckiego.

Chciałbym również podziękować wszystkim 
którzy się  przyczynili  do powodzenia tzw. Pla-
nu B w Lwówku Śląskim, a także tym, którzy nie 
wierzyli w sukces i mocno krytykowali nasze dzia-
łania, mobilizując nas do niepopełniania błędów 
i doprowadzenia do sukcesu.

Ministerstwo ma teraz 30 dni na przekazanie 
dotacji na rachunek powiatu.

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

Zapraszamy!

Informator Powiatowy

Lidia Oszkiewicz – Naczelnik Departamentu Organizacji Ochrony 
Zdrowia wraz ze starostą i wicestarostą lwóweckim.

OGŁOSZENIE
Polski Komitet Pomocy Społecznej w Gryfowie  

Śląskim informuje, że są jeszcze wolne miejsca  
(3 pokoje 2 lub 3 osobowe z balkonami) na turnus  

wczasowo-rehabilitacyjny nad morzem w Jarosławcu  
w terminie od 25.06.2011 do 08.07.2011 r. (dwa tygodnie)

Odpłatność: 1500 zł z dojazdem
Dzieci do lat 8 – 700 zł z dojazdem, bez zabiegów

W cenie:
Transport autokarem w obie strony z Gryfowa Śląskiego;
• zakwaterowanie w pokoju 2-3 osobowym z pełnym węzłem sanitar-
nym, TV, czajnikiem bezprzewodowy, balkonem;
• wyżywienie 3 posiłki dziennie (śniadania i kolacje w formie bufetu 
szwedzkiego, obiady porcjowane),
• całodobowa opieka pielęgniarki, 24 zabiegi rehabilitacyjne + gimnastyka 
zgodnie z zaleceniami lekarza na podstawie informacji o stanie zdrowia
• wieczorki taneczne,
• 2 ogniska z grillowaniem i muzyką,
• biesiada turnusowa przy muzyce z poczęstunkiem, 
• oraz spotkania integracyjne, pogadanki, wspólne spacery piesze, 
rowerowe, nordic walking, świat dziecka, wycieczka autokarowa, 
warsztaty terapii zajęciowej: plastyczne, psychoterapeutyczne, kom-
puterowe, muzykoterapia.

Zapisy w Klubie Seniora w godzinach otwarcia. 
Bliższe informacje tel. 75 78-12-662 lub 669-835-570

Zabiegi rehabilitacyjne: kąpiel perełkowa, masaż wodny, wirówki 
kończyn dolnych, wirówki kończyn górnych, inhalacje solankowe, 
masaż automatyczny, masaż limfatyczny dla amazonek, Lampa sollux 
czerwony i niebieski, gimnastyka ogólnousprawniająca, UGUL, rotory, 
atlas, magnetronik, prądy diadynamiczne i interferencyjne, jonoforeza, 
ultradźwięki, laser, krioterapia miejscowa, laser biostymulacyjny ze ska-
nerem, odpłatnie masaż klasyczny

OGŁOSZENIE
Zarząd Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej  

w Gryfowie Śląskim prowadzi zapisy na organizowaną  
4 czerwca br. jednodniową wycieczkę do Pragi. 
Wyjazd w sobotę 4 czerwca 2011 r. o godz. 

7.30 z Rynku w Gryfowie Śląskim.
Koszt wyjazdu 85 zł. 

W cenie:
• transport w obie strony ;
• przewodnik na czas trwania wycieczki;
• obiad w restauracji w Pradze;
• bilet przejazdu metrem. 

Zapisy w Klubie Seniora w każdą niedzielę 
od godz. 14 oraz wtorek od godz. 16.

 Bliższe informacje tel. 669-835-570 lub 75 78-12-662.
Ilość miejsc ograniczona.

Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej

Stanisław Dasiak

Sprzedam (bez pośredników) dobrze położone mieszkanie własnościo-
we, pow. 39,18 m2, parter budynku przy ul. Akacjowej (naprzeciw apteki). 
Mieszkanie jest rozkładowe, dwustronne, składa się z: pokoju, kuchni, ła-
zienki z WC, przedpokoju, piwnicy oraz komórki.

Ogrzewanie: etażowe węglowe, możliwość zamontowania dwufunkcyj-
nego kotła gazowego. Mieszkanie wymaga remontu. Mieszkanie nie ma 
obciążeń, posiada czystą księgę wieczystą.

Rozkład pomieszczeń prześlę na życzenie. 
Cena wywoławcza: 58 tys. zł

Informacje pod numerem 601-554-407 (w godz. 16.00-20.00)
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Jak skutecznie zabezpieczyć ogródek dział-
kowy przed włamaniem? Oto dla przypomnie-
nia kilka podstawowych zasad,  jakie lwóweccy 
policjanci przekazują działkowiczom. 

– Na działce nie powinniśmy pozostawiać 
wartościowych przedmiotów podczas naszej 
nieobecności. Najpewniejszym miejscem dla 
przechowywania pieniędzy, cenniejszej biżuterii, 
akcji i obligacji jest bank. Amatorzy cudzego 
mienia stosunkowo szybko znajdują ukryte pre-
cjoza i pieniądze w różnego rodzaju bieliźniar-
kach, torebkach po cukrze, czy też za obrazami.  

– Nie zostawiajmy kluczy pod wycieraczką. 
Zabezpieczmy należycie drzwi i okna w swoim 
domku, załóżmy dobre zamki. 

– Wskazane jest zanotować na kartce lub  
w podręcznym kalendarzyku marki i typy posiada-
nych urządzeń, ich cechy charakterystyczne oraz 
numery fabryczne (radio, telewizor, magnetowid, 
aparat fotograficzny, rower, itp.) Te, które nie po-
siadają numerów, oznacz swymi inicjałami lub np. 
numerem telefonu albo datą urodzenia (w przypad-
ku kradzieży lub zagubienia łatwiej będzie można 
je rozpoznać i udowodnić, że są naszą własnością).  

–  Uważajmy na kręcących się w pobliżu dział-
ki ludzi. Zainteresujmy się nimi, zapytajmy kogo 

szukają, przyjrzyjmy się im, by zapamiętać wy-
gląd. Przezorność może uchronić przed kradzieżą 
zaś spostrzeżenia mogą być przydatne Policji, 
gdyby doszło do włamania. 

– Sprawdzajmy tożsamość i wiarygod-
ność obcych osób, przychodzących na działkę  
w sprawie odkupienia starych zegarów lub ksią-
żek, niezbędnej naprawy urządzeń, skoszenia 
trawy, czy pomocy w jakimkolwiek innym zajęciu 
związanym z pracą na działce. Nie wpuszczajmy 
bez uzasadnionych powodów nieznanych osób. 
Z policyjnych doświadczeń wynika, że prawie 
połowa kradzieży miała swój początek i źródło  
w nawiązywanych wcześniej tego typu kontaktach. 
Tacy niby-znajomi, nawet jeśli sami nie dokonują 
kradzieży, mogą przeprowadzać tzw. złodziejski 
wywiad i dzielić się ustaleniami z grupą, która 
dokonuje włamań. 

– Współdziałajmy zawsze z sąsiadami. Zwra-
cajmy uwagę także na ich domek. Podczas ich 
nieobecności interesujmy się ludźmi kręcącymi 
się w pobliżu ich działki. Zwracajmy uwagę 
na hałasy, niecodzienne odgłosy, wynoszenie 
mebli lub sprzętów przez osoby obce, którym 
nie towarzyszy nikt ze znanych sąsiadów.  

– Opuszczając na dłużej swój ogródek dział-
kowy nie zostawiajmy widocznych oznak swej 

PODZIĘKOWANIA
Składam podziękowania Zarządo-

wi Klubu  GKS „Gryf” w Gryfowie 
Śląskim za zorganizowanie meczu 
charytatywnego i wsparcie finansowe 
dla mojego syna Rafała, który walczy  
z ciężką chorobą.

Bożena Biza

Zabezpieczajmy ogródki działkowe 
nieobecności. Poprośmy sąsiada, by otworzył 
na krótko okna, wieczorem włączał na jakiś czas 
światło w domku, czy w miarę możliwości skosił 
trawę lub zagrabił liście. 

– Ubezpieczmy swój domek na działce, by 
w razie nieszczęścia chociaż częściowo mieć 
zrekompensowane straty. 

– O włamaniu należy jak najszybciej powiado-
mić Policję dzwoniąc pod numer 75-646-72-00, 
112 lub 997. Nie dotykajmy niczego w domu, 
żeby nie zatrzeć śladów złodziei. Jeżeli to możliwe 
zapamiętajmy, jak najwięcej szczegółów, które 
pomogą policjantom w znalezieniu sprawców 
włamania. 

Nawet najskuteczniejsza Policja  
nie ochroni w pełni naszego mienia,  
jeżeli sami nie będziemy o nie dbali!

15 maja o godz. 14.00 zaplanowane jest spot-
kanie prewencyjne funkcjonariuszy KPP Lwówek 
Śląski z Seniorami z Gryfowa Śląskiego. Podczas 
spotkania omówione zostaną sposoby radzenia 
sobie z oszustami działającymi na   tzw. oszustwo 
metodą na wnuczka, pracownika ZUS i innych 
instytucji, kradzież z włamaniem do budynku itp., 
zapoznanie z dzielnicowym, omówienie innych 
spaw nurtujących przybyłych seniorów.
 Oficer Prasowy KPP Lwówek Śląski

asp. szt. Marek Madeksza

16 kwietnia w hotelu „Stacja nad Kwisą” odbył się wieczór z muzyką Czesława 
Niemena. Największe przeboje artysty przypomniał licznie zgromadzonej publicz-
ności zespół „Fraktale” z Wrocławia. Z coverami Niemena zmierzyli się również 
inni zaproszeni artyści. Publiczność głośno oklaskiwała występy, świetnie bawiąc 
się do późnych godzin wieczornych. 

Niech żałują ci, którzy nie zdążyli zarezerwować sobie miejsca.

Niemen w hotelu
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Słowo
Wiara i nadzieja tak jest i tak było
Ty nam pokazałeś co to znaczy miłość.
Od wczesnej młodości anielskie
z obłoków stróże przy Tobie
I słowo boskie tak ludzkie
w usta Twoje włożone.

Sens w Twym słowie zawarty
proste przesłanie w nim żyło
Człowiecze pragnienie miłości
niebiańska magia w nim, siła.
Od Przylądka Nadziei
słowo wraz z odpływem
okrążyło glob cały Afrykę, Arktykę
W pustynnej przestrzeni
często piaskiem w oczy
w chłodzie dni arktycznych
długich zorzy nocy.

Słowo choć wiatrem wielokroć smagane
niczym pielgrzym niestrudzony
szło i szło wciąż dalej.

Słowo niby nic, a siła w nim taka drzemie
twarde lody pokruszy, pocie-
chą w trudzie, w potrzebie.
Rodzinne więzy naprawi
Sąsiedzką pomoc przywróci
Narodów ręce w pokoju
braterski uścisk powróci.
Lecz księgę na trumnie wiatr zamknął
ten co zawsze wiał w oczy.
I cisza, cisza tak głośna
bicie serca zagłusza.

W inny wymiar odszedłeś
Pan Cię wezwał do siebie
Na barce kotwicę podniosłeś
żeglujesz swobodnie po niebie.

Głos Twój teraz już z góry
oko łezki nie kryje
Santo Subito Ojcze
Twe słowo w sercu mym żyje.

Ewelina Pawłowska
kl. IIa gimnazjum

29 kwietnia nad ranem pielgrzymi z naszego 
dekanatu wyruszyli do Rzymu. Cel był jeden- 
dotrzeć na beatyfikację Jana Pawła II. Tuż po 
powrocie, udało nam się porozmawiać z jedną 
z uczestniczek tego niezwykłego wyjazdu – pa-
nią Ireną Włodarek.

– Pani Ireno, czy do wyjazdu do Rzymu na 
beatyfikację przygotowywała się pani dużo 
wcześniej?
– Decyzja była spontaniczna, z gatunku tych, 
które podejmuje się w ostatniej chwili, ale po-
tem się ich nie żałuje. Ja stanęłam przed wyjąt-
kowo trudnym wyborem 
- w tym samym dniu 
ochrzczony miał być 
mój wnuczek. Ksiądz 
Grzegorz powiedział; 
„Pani Ireno – chrzciny 
są tylko raz i beatyfika-
cja jest tylko raz. Musi 
pani wybierać.” Wy-
brałam Rzym, a teraz 
okazało się, że chrzciny 
wnuczki z zupełnie ze 
mną nie związanych 
przyczyn, zostały prze-
niesione na koniec mie-
siąca. Jestem bardzo 
szczęśliwa, bo będę mo-
gła uczestniczyć w obu 
tych uroczystościach.
– Jechaliście autobu-
sem. Jak wyglądała 
podróż?
– Była niezwykła. Roz-
poczęła się mszą świętą 
odprawioną w Gryfowie 
nad ranem, tuż przed 
wyjazdem. Modlitwa 
towarzyszyła nam przez 
całą drogę, która teo-
retycznie powinna być 
męcząca, ale zmęczenie 
skutecznie rozpraszane było modlitwą właśnie 
i cudownymi widokami, które mogliśmy podzi-
wiać z okien autobusu. Kiedy dotarliśmy do 
Spiazzi (po drodze zwiedziliśmy jeszcze Asyż  
i Padwę), czyli 70 km przed Rzymem, czuliśmy, 
że nasze marzenia się spełnią. Muszę powie-
dzieć, że jako grupa pielgrzymów bardzo szybko 
się zintegrowaliśmy. Uczestnikami wyjazdu byli 
mieszkańcy Gryfowa, Mirska, Świeradowa. Już 
jesteśmy umówieni na spotkanie powyjazdowe, 
podczas którego spróbujemy przeżyć wszystko 
jeszcze raz.
– Czy nie obawialiście się tłumu, ścisku, a co 
się z tym wiąże – zagubienia?
– Byliśmy dokładnie poinstruowani, jak się w ta-
kiej sytuacji zachować. Firma z Krakowa, która 
organizowała wyjazd, przygotowała to niezwy-
kle profesjonalnie. Grupa zaopatrzona została 
w zestaw audio guide, dzięki któremu mieliśmy 
w pewnej odległości ze sobą kontakt. Każdy  
z nas miał identyfikator z numerem telefonu 
przewodnika. Narzuciliśmy sobie pewną dyscy-
plinę, której się po prostu trzymaliśmy. Jakoś się 
udało, choć były momenty rzeczywiście trudne.

– Proszę powiedzieć coś o atmosferze, któ-
ra panowała na Placu św. Piotra w Rzymie  
w czasie tych szczególnych dni.
– To niesłychane, ale z tego miejsca emanowa-
ła taka siła, moc, która nie pozwalała czuć się 
chorym, zmęczonym. Panował tam szczególny 
klimat. Niesłychane było uczucie, że wszyscy, 
którzy tak tłumnie się zebrali, przybyli z tego 
samego powodu. Tam się naprawdę spotkał 
cały świat. Oczywiście szczególny był moment 
samej beatyfikacji, ale wszystkie dni w Rzymie 
były naznaczone tym niezwykłym, szczególnym 
charakterem. Muszę powiedzieć, że naprawdę 

nie przeszkadzał ani upał, ani ścisk. Człowiek 
poruszał się jakby ponad swoim obolałym cia-
łem.
– Czyli warto było jechać?
– O tak, choćby po to, aby przeżyć niezwykłą 
mszę, odprawioną w stołówce hotelu przed wy-
jazdem na Plac św. Piotra w dniu beatyfikacji. 
Czuję, że ten wyjazd naładował mnie na długi 
czas. To coś, co pozostaje w człowieku. Bezcen-
ne. Czuję się teraz silniejsza. Łatwiej będzie mi 
znosić trudy dnia codziennego.

Wspomnienie z beatyfikacji Jana Pawła II

Wysłuchała i spisała
Małgorzata Szczepańska
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Gotuj z Przystupą

Choć ostatnią majówkę brutal-
nie przerwał nagły atak zimy, my 
zgodnie z zapowiedzią zaczynamy 
wiosenne grillowanie. Na starcie 
od razu udzielę niepodlegającej 
żadnym dyskusjom przestrogi, 
by nie rozpalać grilla płynnymi 
czy sypkimi (w kostkach) pod-
pałkami, gdyż zawarta w nich 
chemia nawet po dwóch godzi-
nach żarzenia wchodzi do potraw 
i psuje ich smak. Najlepiej mieć w 
pogotowiu suche szczapki drewna  
(w ogóle pod rusztem niekoniecz-
nie trzeba palić węglem drzew-
nym, może to być też normalne 
drewno, które trzeba najpierw 
porządnie wyżarzyć).

Nie od dziś wiadomo, że rusz-
tami rządzą karkówka i kiełbasa. 
Co do tej ostatniej mam tylko 
jedną uwagę – jeśli już nie może-
my się bez niej na pikniku obejść, 
to starajmy sie omijać szerokim 
łukiem kiełbasę śląską, używając 
wyłącznie podwawelskiej lub to-
ruńskiej (oczywiście, tych lepszej 
jakości). Kiełbas nie przyprawia-
my, nie moczymy w zalewach, 
robimy jedynie nacięcia. Przy 
karkówce nie popełniajmy częste-
go błędu podczas przygotowania 
mięsa – nie tłuczmy go jak scha-
bu, lecz krójmy na plastry o gru-
bości 2,5-3 cm i takie marynujmy. 
Do marynaty (na 1200 g karcz-
ku) potrzebujemy 300 ml oleju 
słonecznikowego, 3 łyżek stoło-
wych musztardy, główki czosnku,  
3 szczypty papryki słodkiej, 100 g 
soli, pół garstki pieprzu ziarniste-
go, kilku ziaren ziela angielskiego 
i 3 listków bobkowych. 

Wszystko to mieszamy, zale-
wamy plastry mięsa, przykrywa-
my folią i wkładamy do lodówki 
na 24 godziny. Karczek pieczemy 
bardzo krótko, nie dłużej niż kwa-
drans, dlatego musimy mieć roz-
grzane ruszta, a czy są już takie, 
sprawdzamy unosząc dłoń 5 cm 
nad nimi i odmierzając 5 sekund. 
Jeśli tyle wytrzymamy, znaczy – 
za zimne! Żar jest niezbędny do 
szybkiego ścięcia mięsa, które 
pieczemy po 7-8 minut z każdej 
strony. Należy pamiętać, by mieć 
pod ręką butelkę z wodą do gasze-
nia ognia.

Wołowina jakoś nam się  
w tradycji grillowej nie przyję-
ła (chyba głównie z uwagi na 
wysoką cenę), ale można ją za-
stąpić tanim drobiem. Polecam 
skrzydełka, które nie zyskały 
uznania w oczach zjadaczy, uwa-
żających, że jest tam mało mięsa. 
Spróbujmy zadać kłam temu 
poglądowi, przygotowując skrzy-
dełka w pomarańczach i miodzie. 
Przygotowujemy: 1 kg skrzydeł, 
1 kg pomarańczy, 10 dag świeżej 
ostrej papryczki (czuszki), 10 dag 
miodu, 3 szczypty soli. 

Rozkładamy folię, przekłada-
my ramiona skrzydełek, by je do 
siebie zbliżyć, kładziemy na nie 
pomarańczowe „ósemki” 2-mi-
limetrowy paseczek papryczki, 
dajemy szczyptę soli, pół łyżeczki 
miodu, wszystko zawijamy i tak 
kładziemy na rozżarzony ruszt. 
Po 4 minutach przewracamy pa-
kuneczek, po kolejnych czterech 
– delektujemy się.

No to jeszcze filet z kurczaka – 

4 sztuki (zawsze umyte), gałązka 
świeżego oregano, 10 dag masła, 
słodka papryka (sypka), sól i odro-
bina cukru do smaku. 

Filety kładziemy na folii, opró-
szamy przyprawami do smaku, da-
jemy po 2,5 dag masła i 2-3 gałązki 
oregano na każdy filet, wszystko 
zawijamy i pieczemy na bardzo go-
rącym ruszcie po 5 minut z każdej 
strony. Nie bójmy się przy okazji 
smażyć przeróżnych warzyw: ba-
kłażana, cukinii, papryki, cebuli. 
Kroimy je nie za cienko, wszyst-
kie lekko pociągamy pędzelkiem 
zanurzonym wcześniej w oleju, 
a solimy je po upieczeniu (tylko 
bakłażan solimy i skrapiamy cy-
tryną przed położeniem na ruszt). 
A skoro już wspomniałem  
o grillowanych warzywach, pora 
przejść do nowalijek, dla których 
wiosną porzucamy kiszonki. Moją 
ulubioną nowalijką jest świeży 
szpinak, który w kuchni ma różno-
rodne zastosowanie: jako składnik 
sałatek, duszony i zapiekany.

Zacznijmy od sałatki dla  
4 osób: 250 g szpinaku (im mniej-
sze listki, tym smaczniejszy), 200 

g sera feta (może być ARLA), 100 
g truskawek, orzeszki piniowe (w 
razie czego kupimy u Czechów), 
10 miodu, łyżeczka musztardy, 
główka sałaty masłowej.

Do michy wrzucamy opłukany 
i osuszony szpinak, rwiemy 4 listki 
sałaty, dokładamy fetę, skrapiamy 
wszystko sosem musztardowo-
miodowym, mieszamy, na to ukła-
damy dookoła pocięte w płatki 
truskawki, wszystko obsypujemy 
uprażonymi na suchej patelni 
orzeszkami i jeszcze na wszelki 
wypadek doprawiamy pieprzem  
z młynka.

I jeszcze zróbmy szpinak 
zapieczony. 250 g szpinaku, 40 
ml oliwy z pestek słonecznika,  
2 cebule, 100 ml śmietany (słodka 
kremówka 30%), 4 ząbki czosnku, 
sól, cukier i pieprz do smaku oraz 
żółty ser do zapieczenia (taki, co 
ma dużo tłuszczu).

Rozgrzewamy olej na patelni 
nie za mocno, tak do ok. 50-60 
stopni, wrzucamy pokrojoną w 
kostkę cebulę i czosnek skrojony 
w płatki, do tego suchy szpinak, 
wszystko solimy, cukrzymy i mie-
szamy, a gdy się szpinak zetnie, 
dodajemy śmietanę, podduszamy 
2-3 min, po czym wykładamy na 
głęboki talerz, sypiemy na to ser 
i wkładamy do piekarnika (200 
stopni) na 3-4 minuty.

Korzystając z uprzejmości Notatnika Świeradowskiego zamieszczamy trzecią część cyklu „Gotuj z Przystupą”, tym 
razem dotyczącą tajemnic udanego grillowania.

Na nasz konkurs zdjęcia nadesłali Paweł Zatoński i Robert Grzel-
czak. Jako zwycięskie zdjęcie uznaliśmy fotografię retro przysłaną przez 
Pana Roberta. Powiało wspomnieniami. Na zdjęciu: pierwszy dzień 
wiosny, dziarscy uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Gryfowie 
Śląskim z marzanną maszerują nad Kwisę. Gratulujemy i zachęcamy 
państwa do udziału w konkursie. 
Oczekujemy zdjęć, na których znajdą się:
• architektura Gryfowa (zabytki, budowle, charakterystyczne dla miasta 
detale architektoniczne),
• ludzie (mieszkańcy Gryfowa),
• ciekawe miejsca, wydarzenia związane z naszym miastem,
• fotografie z przeszłości.

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

Wiosenne grillowanie zacząć czas

Poznaj miasto moje
konkurs dla mieszkańców

Szymon Przystupa
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Szóstoklasiści na egzaminie
5 kwietnia uczniowie klas szóstych ze SP 

w Gryfowie Śląskim, podobnie jak wszyscy 
szóstoklasiści, przystąpili do pisemnego testu 
kompetencji. Uczestnictwo w nim jest jednym 
z warunków ukończenia szkoły podstawowej. 

Egzamin rozpoczął się o godzinie 9:00  
i trwał sześćdziesiąt minut. Przystąpiło do nie-
go 86 uczniów naszej szkoły. 

Opinie uczniów o teście były różne. Większość jednak uznała, że był on łatwiejszy, niż egzamin próbny. Wyniki sprawdzianu szóstoklasiści 
poznają pod koniec maja.

V Jarmark Wielkanocny 
w Szkole Podstawowej 

W piątek 15 kwietnia w SP w Gryfowie Ślą-
skim odbył się V Jarmark Wielkanocny. W jego 
organizację włączyli się nauczyciele, rodzice oraz 
cała społeczność uczniowska. W trakcie Jarmarku 
można było zakupić różnego rodzaju ozdoby świą-
teczne wykonane między innymi przez uczniów  
i ich rodziców. Artystyczne wykonanie stroików, 
palemek i pisanek cieszyło się wielkim zaintere-
sowaniem i uznaniem odwiedzających. Ponadto 
każda z klas przygotowała warsztaty wielkanocne, 
podczas których wszyscy mogliśmy nauczyć się 
wykonywania przepięknych ozdób wielkanoc-
nych. Tego dnia nastąpiło również rozstrzygnięcie 
konkursów: I Dolnośląskiego Konkursu Ekolo-
gicznego (ekolog-plastyk, ekolog-poeta) i II Po-
wiatowego Konkursu Historyczno-Regionalnego. 
Wielką atrakcją Jarmarku były szranki rycerskie  
i pokaz tańca średniowiecznego. Dużą popularnoś-
cią cieszyła się także kawiarenka, loteria fantowa, 
stoisko z biżuterią, malowanie twarzy oraz stoisko 
z „pajdą chleba”. Jarmark Wielkanocny organi-
zowany przez SP w Gryfowie Śląskim cieszy się 
ogromną popularnością, a my jesteśmy dumni, że 
na stałe wpisał się on w kalendarz naszych imprez 
szkolnych. Zdjęcia z Jarmarku prezentujemy na 
stronie 20.

Dzień Ziemi na całym świecie obchodzony jest 
22 kwietnia. W SP w Gryfowie Śląskim obchody 

Dnia Ziemi odbyły się 20 kwietnia. Rozpoczęły się one od przedstawienia o tematyce ekologicznej, 
przygotowanego przez panią Agnieszkę Puchalską i uczniów z koła ekologicznego. Następnie zo-
stały wręczone dyplomy i nagrody uczniom, którzy reprezentowali naszą szkołę w konkursach eko-
logicznych. Kolejnym etapem obchodów Dnia Ziemi był porządkowanie naszego miasta – Gryfowa 
Śląskiego. Wszyscy bardzo aktywnie włączyli się w obchody tego dnia, a my jesteśmy dumni, że do 
naszej szkoły chodzą uczniowie, którym los naszej ziemi nie jest obojętny.

Dzień Ziemi

29 kwietnia w Szkole Podstawowej  
w Gryfowie Śląskim odbył się uroczysty 
apel upamiętniający uchwalenie Konstytucji  
3 Maja. Uczniowie klas III – VI wraz z opie-
kunkami: Beatą Wolar, Pauliną Sarzyńską  
i Joanną Cabałą przypomnieli wszystkim hi-
storię dotyczącą tego, jakże ważnego w dzie-
jach naszego kraju, wydarzenia. Konstytucja 
3 Maja, była drugą na świecie, a pierwszą  
w Europie, ustawą zasadniczą. Uchwalona na 
Sejmie Czteroletnim w 1791 roku przez stron-
nictwo patriotyczne jako rezultat kompromisu 
ze stronnictwem królewskim, była wynikiem 
dążeń do naprawy stosunków wewnętrznych 
w Rzeczpospolitej po I rozbiorze, ustalając 
podstawy ustroju nowożytnego w Polsce. Była 
ona wielkim osiągnięciem narodu chcącego 
zachować niezależność państwową, zabez-
pieczała możliwość rozwoju gospodarczego  
i politycznego kraju. Zarówno kilkadziesiąt lat 
temu, jak i dziś rocznica uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja obchodzona jest z dumą i świa-
domością jej znaczenia dla narodu polskiego. 
Całość akademii uświetniły pieśni patriotycz-
ne w wykonaniu szkolnego chóru – „Wesołe 

Obchody 3 maja

Oprac. Paulina Sarzyńska, Agnieszka Guzy

Nutki”- przygotowanego na tę okazję przez 
pana Łukasza Markowskiego
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W Gimnazjum
Egzamin 

trzecioklasistów
W dniach 12-14 kwietnia trzecioklasiści  

w całym kraju pisali jeden z ważniejszych eg-
zaminów, którego wyniki wraz z ocenami na 
świadectwie zadecydują o miejscu w wybra-
nych przez uczniów szkołach średnich.

Gimnazjaliści w ciągu kolejnych trzech dni  
pisali testy z przedmiotów: humanistycznych, 
matematyczno – przyrodniczych oraz z języka 
angielskiego. Wyniki egzaminu zostaną ogło-
szone w czerwcu.

Redakcja Kuriera Gryfowskiego życzy 
wszystkim naszym trzecioklasistom, jak naj-
większej ilości punktów z każdego testu.

Uśmiechy na twarzach gimnazjalistów świadczyły zapewne o ich dobrym przygotowaniu do egzaminów.

W SP w Uboczu

17 kwietnia braliśmy udział w Jarmarku 
Wielkanocnym w Gryfowie Śląskim. Uczniowie 
z klas młodszych pod kierunkiem Danuty Sie-
radzkiej i Ewy Szylkiewicz przedstawili program 

Jarmark Wielkanocny 

W tym roku obchodziliśmy Dzień Ziemi 
28 kwietnia pod hasłem – „Las – blisko nas”. 
Na początku uczniowie pod kierunkiem Alicji 
Celejowskiej, która czuwała nad całą organiza-
cją dnia, przedstawili inscenizację pt: „Dbamy  
o przyrodę”, której nadrzędnym celem było 
uświadomienie znaczenia lasu, segregacji śmieci 
oraz dbania o czystość naszej planety. Po pre-
zentacji małych artystów odbył się pokaz mody 
ekologicznej. Modelki i modele zaprezentowali 
piękne kreacje z różnych odpadów np. z papie-
ru i folii. Następnie odbył się konkurs z wiedzy 
ekologiczno-przyrodniczej dla klas młodszych 
i starszych oraz plastyczny. Ciężkie zmagania  
z pytaniami konkursowymi zakończyło sprząta-
nie terenu szkolnego – boiska, trawników oraz 
ogródków kwiatowych. Na zakończenie wszyscy 
odpoczęli przy ognisku i pieczeniu kiełbasek. 
Zadawalający jest fakt, że już najmłodsi ucznio-
wie zdają sobie sprawę z konieczności dbania  
o czystość środowiska i ochronę lasów.

Dbamy o Ziemię
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Kurier Gryfowski

artystyczny na gryfowskim rynku. Nauczycielki 
z naszej szkoły z panią Renatą Celuch – przewod-
niczącą Rady Rodziców zaprezentowały ozdoby 
świąteczne. Dochód ze sprzedaży przepięknych 

prac wykonanych własnoręcznie przez nauczy-
cieli i przedstawicieli Rady Rodziców będzie 
wykorzystany na potrzeby szkoły. Dziękujemy 
rodzicom za przywiezienie dzieci na występ do 
Gryfowa Śląskiego oraz pani Renacie Celuch 
za niemalże codzienną pracę w szkole przy wy-
konywaniu kartek świątecznych, kurczaczków, 
koszyczków, itd.

A.C.
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Wieści z sołectw

Filia Biblioteki w Uboczu przez długi okres przygotowywała się do obchodów Świąt 
Wielkanocnych. W tym celu członkinie koła bibliotecznego wykonywały wspaniałe ko-
szyczki, pisanki, stroiki, kartki itp. Wszystkie te artystyczne dzieła wzięły udział w Powia-
towym Konkursie Dekoracji Stołów Wielkanocnych, który odbył się w Radoniowie.

Zajęliśmy I miejsce otrzymując dyplom oraz nagrodę rzeczową – gofrownicę z opie-
kaczem. Seniorki działające przy filii, wykazały się również ogromną inicjatywą twórczą 
przy wykonywaniu palmy wielkanocnej o wysokości 4,70 m, która wzięła udział w kon-
kursie podczas Jarmarku Wielkanocnego w Gryfowie Śl (fot. po lewej). Za nasze dzieło 
otrzymałyśmy II miejsce, a w nagrodę dyplom oraz bon towarowy. Dziękuję serdecznie   
i gratuluję aktywnym Seniorkom z Ubocza.

Młyńsko

25 kwietnia 40-lecie pożycia małżeńskiego 
obchodzili państwo Jadwiga i Jan Kubiszynowie 
z Młyńska. Uroczystość rozpoczęła się w miej-
scowym kościele mszą w intencji pary jubilatów. 
Z rąk ks. Szymona Bajaka otrzymali oni dyplom 
wraz z gratulacjami, a od niżej podpisanej kwiaty 
i życzenia. Na uroczystość przybyła licznie ro-
dzina z Krzewia Wielkiego i Chmielenia. Oboje 
małżonkowie udzielają się społecznie. Pani Ja-
dwiga jest przewodniczącą miejscowego Koła 
Gospodyń Wiejskich, zaś pan Janek wiele lat był 
naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej, pracuje 
również społecznie na rzecz kościoła. Od tego roku 
pełni funkcję Prezesa OSP w Młyńsku.

Po uroczystości w kościele koledzy druhowie 
przygotowali niespodziankę w postaci „bramy dla nowożeńców”. Od strażaków państwo Kubiszynowie otrzymali duży bukiet róż. Uwieńczeniem uroczystości 
było wysłuchanie kilkuminutowej syreny strażackiej na cześć pary jubilatów. Państwu Jadwidze i Janowi Kubiszynom dużo zdrowia, pięknych chwil radości  
i słońca w rodzinie oraz dalszych długich, szczęśliwych lat życia z okazji rubinowych godów życzy

Rubinowa para

Dzień przed św. Florianem Ochotnicza Straż Pożarna w Młyńsku ob-
chodziła swoje święto. Odbyła się msza w intencji pełniących zaszczytną 
funkcję strażaków oraz druhów dawno powołanych do wieczności. Z ust 
ks. Szymona Bajaka padły ciepłe słowa pod adresem przybyłych straża-
ków oraz gości. Każdy druh otrzymał na pamiątkę obrazek z wizerunkiem 
błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II. Było majowo, ale także 
zimowo ze względu na padający śnieg, więc dalsza część uroczystości 
odbyła się w świetlicy wiejskiej, a nie jak planowano, w remizie. „Choć 
aura nie sprzyjała miła atmosfera panowała”. Ciepłe kiełbaski podarowa-
ne dla strażaków przez radną panią Martę Wilas smakowały wybornie.

Dużo zdrowia, dobrej kondycji, jak najmniej wyjazdów do pożarów 
oraz dobrego ducha wszystkim strażakom i druhom z naszej gminy  
z okazji ich święta życzy

Dzień św. Floriana w Młyńsku
Sołtys Młyńska Maria Sosnowska

Sołtys Młyńska Maria Sosnowska wraz z Radą Sołecką

Ubocze
Aktywne seniorki

Podziękowania dla dyrektor ZBGKiM Heleny Okulowskiej za pomoc  
w przewiezieniu palmy wielkanocnej składa

Koło Gospodyń Wiejskich w Młyńsku

PODZIĘKOWANIA

Joanna Czerwiec
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Wieża
Sołtys sołectwa Wieża bardzo serdecznie dziękuje paniom: Renacie 

Adamskiej, Kazimierze Krawczyk Małgorzacie Makuchowskiej, 
Agnieszce Mielniczyn wraz z córkami Wiktorią i Natalią, Agacie 
Pender, Katarzynie Walory, Justynie Wesołowskiej – za wykonanie 
palmy wielkanocnej o wysokości 8 metrów, która została umocowana 
na krzyżu stojącym we wsi Wieża i zdobiła to miejsce podczas Świąt 
Wielkiej Nocy.

***
14-15 maja – „Święto Nie-

zapominajki” Majówka 
w Łagowie (Gmina Zgorzelec)

*** 
15 maja– „Majowy Cross 

Rowerowy” dla 
dzieci i młodzieży 

(Gmina Siekierczyn)
***

22 maja – Wyścig kolarski- Meta 
i zakończenie XIX Międzynaro-
dowego Wyścigu Kolarskiego 

„Bałtyk- Karkonosze Tour”  
(Gmina Sulików)

*** 
24 maja – XIII Festiwal 

Piosenki Dziecięcej i Mło-
dzieżowej na Żabią Nutę 

(Gmina Świeradów-Zdrój) 

29 maja – Piknik Zdro-
wia (Gmina Świeradów-Zdrój)

*** 
29 maja – Dzień otwartych 

domów przysłupowych 
(Gmina Sulików) 

*** 
Majówka 2011 stadion w 

Lubomierzu (Gmina Lubomierz) 
*** 

Gminny Dzień Strażaka/ Otwar-
cie sezonu pszczelarskiego 
 (Gmina Stara Kamienica) 

*** 
Zawidowska Majówka 

(Gmina Zawidów) 
*** 

Wystawa Koni Rasy Śląskiej 
– „Święto Konia 2011” 

(Gmina Lubomierz) 

Kalendarz imprez 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie 

przedstawia kalendarz przewidzianych lokalnych imprez na maj, czer-
wiec i lipiec 2011 r.

*** 
Turniej Sportowo-Rekreacyjny 

Sołectw z terenu Gminy 
Lubomierz „Kargulada 2011” 

(Gmina Lubomierz) 
*** 

Kiermasz wiosenny świąteczny w 
Chromcu (Gmina Stara Kamie-

nica) 
*** 

Zawody Powiatowe Szkół w 
Ratownictwie Medycznym PCK 

(Gmina Lwówek Śląski) 

Czerwiec 
1 czerwca – Wleńlandia – Miasto 

Dzieci – Indiańska Wioska 
(Gmina Wleń) 

*** 
3-5 czerwca – XVIII Ogólno-
polski Rajd Pieszy Henryka I 
Brodatego (Gmina Lwówek 

Śląski) 
*** 

3 czerwca – Gminny 
Dzień Dziecka 

(Gmina Warta Bolesławiecka) 
*** 

5 czerwca – „Dzień dziecka” 
festyn rekreacyjno-sportowy 

(Gmina Siekierczyn) 
*** 

10 czerwca – V Gminny 
Festiwal Piosenki Dziecięcej 

Zakręcona Nutka (Gmina Wleń) 
*** 

10-12 czerwca – KWISONALIA 
2011 Bulwar nad Kwisą 
(Gmina Gryfów Śląski) 

*** 
18 czerwca – Festiwal Piwa 

(Gmina Lwówek Śląski) 
*** 

18 czerwca – Dni Olszyny 
(Gmina Olszyna) 

*** 
19 czerwca – XIII – Ogólnopolski 

Bieg Uliczny „Nowogrodziecka 
10-tka” (Gmina Nowogrodziec) 

*** 
25 czerwca – Międzynarodowy 

Turniej Piłki Nożnej (Witti-
chenau, Tanvald, Lubomierz) 

(Gmina Lubomierz)
*** 

25-26 czerwca – Dni Gminy 
i Miasta Nowogrodziec  
(Gmina Nowogrodziec) 

***
25-26 czerwca – Dni 
Miasta i Gminy Wleń 
Urodziny Gołębiarki 

(Gmina Wleń) 
*** 

26 czerwca – „Noc 
świętojańska”- festyn 

w Spytkowie (Gmina Zgorzelec) 
***

Festyn „Dzień Sąsiada” w 
Radoniowie (Gmina Lubomierz) 

*** 

Festyn „Dzień rodziny” 
w Wojciechowie 

(Gmina Lubomierz) 
*** 

XII Powiatowy Zjazd 
Rowerowy we Włosieniu 

(Gmina Platerówka) 
*** 

Konkurs poetycki 
poświęcony pamięci 

Ireny Trojanek-Szmidt  
(Gmina Zawidów) 

*** 
Warsztaty Pszczelarskie 

(Gmina Stara Kamienica) 
*** 

Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Gminy Lubań (Gmina Lubań)

*** 
27 czerwca – Gminny Przegląd 

Dziecięcych Zespołów 
Artystycznych w Zarębie- 

występy zespołów z obszaru LGD  
(Gmina Siekierczyn) 

Lipiec
2-3 lipca – Peczenica 2011  

Gościszów 
 (Gmina  Nowogrodziec) 

*** 
9 lipca – Festyn wakacyjny w 
Ręczynie (Gmina Zgorzelec) 

*** 
14 lipca – IX Festiwal Piosenki 

Kolonijnej Żabie Chóry 
 (Gmina Świeradów-Zdrój) 

*** 
14-16 lipca – 

XVII Międzynarodowy 
Abstynencki Festiwal Muzyczny 
– Leśna 2011 OW „Baworowa” 

(Gmina Leśna) 
*** 

15-17 lipca – Lwóweckie 
Lato Agatowe 

(Gmina Lwówek Śląski) 
*** 

 16-17 lipca – VI Ogólnopolskie 
Imieniny Henryka, Henryki i 
Henrykowa (Gmina Lubań) 

*** 
22-30 lipca – Operacja 

Bieszczady 2011” – 
rajd rowerowy 

(Gmina Siekierczyn) 
*** 

23-24 lipca – Izerska Gala 
Folkloru (Gmina Mirsk) 

***
Gminny Turniej Piłki Nożnej 
Drużyn Ochotniczych Straży 

Pożarnych (Gmina Lubomierz) 
***

Dni Rybnicy  
(Gmina Stara Kamienica)

Pełna lista imprez 
na stronie www.

lgdpartnerstwoizerskie.
pl/imprezy.html



16 KURIER GRYFOWSKI  MAJ 2011      

SPRZEDAM
Mieszkanie 60 m2 w kamienicy 

na ul. Kolejowej 
w Gryfowie Śl. (blisko centrum) 

3 pokoje, kuchnia, łazienka. 
Cena 80.000 zł 

Tel. 601-849-533
 

SPRZEDAM
Dwie działki budowlane 

położone w Proszówce „pod zamku” 
k/ Gryfowa Śl. o pow. powyżej 900 m2 

Tel. 601-849-533

SPRZEDAM
Mieszkanie 56 m2. Blok Wspólnoty 

w Gryfowie Śl. (centrum) 
3 pokoje, kuchnia, łazienka – wyposażone 

Cena 130.000 zł 

Tel. 601-849-533 

Cennik reklam
Wielkość:
1 strona – 250 zł
1/2 strony – 140 zł – około 13/19 cm
1/4 strony – 70 zł – około 6/19 cm lub 13/9 cm
1/8 strony – 35 zł – około 6/9 cm
1/16 strony – 15 zł – około 6/4 cm
Powyżej 3 edycji – 10% rabatu

Warunki ukazania się ogłoszenia:
1. Każda emisja reklamy musi być wcześniej uzgodniona z redakcją.
2. Reklama powinna być dostarczona do Biblioteki Publicznej Mia-
sta i Gminy Gryfów Śląski przy ul. Kolejowej 33a wraz z dowodem 
wpłaty.
3. Reklam nie umieszcza się na kolorowych okładkach pisma.
4. Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy umieszczenia rekla-
my w danym miesiącu z powodu braku miejsca.
5. Wpłaty należy dokonać na konto Biblioteki Publicznej nr:
PKO BP S.A. 45 1020 2124 0000 8402 0011 0197 z dopiskiem: 
„Ogłoszenie w Kurierze Gryfowskim”
6. Termin dostarczenia reklamy do kolejnego numeru, opracowanej 
pod względem formy i treści, upływa 25 dnia każdego miesiąca.
7. Podziękowania, życzenia, drobne ogłoszenia – bezpłatnie.
8. Umieszczenie w Kurierze Gryfowskim gotowych reklam w po-
staci ulotek o formacie nie większym niż A4. Cena zależna do ilości 
ulotek:
900 – 701 sztuk – 50 zł
700 – 501 sztuk – 40 zł
500 – 301 sztuk – 30 zł
300 i mniej – 20 zł



USŁUGI SPRZĄTANIA        
„AGMAR”

Tel. kontaktowy: 795-624-134
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WYKONUJEMY:
• CYKLICZNE SPRZĄTANIE 
POMIESZCZEŃ,
• SPRZĄTANIE BIUR 
I MIESZKAŃ,
• PRANIE DYWANÓW  
I TAPICERKI OBICIOWEJ,
• PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, 
• MYCIE OKIEN • SPRZĄTANIE BUDYNKÓW 
I MIESZKAŃ PO REMONTACH • OPIEKA 
NAD NAGROBKAMI NA CMENTARZACH.
Polecamy cykliczne i jednorazowe sprzątanie 
specjalistycznym sprzętem i środkami piorącymi 
renomowanej firmy KÄRCHER.

  OGŁOSZENIE

Kierownik budowy z uprawnie-
niami do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności konstrukcyjno-bu-
dowlanej oraz dużym doświad-
czeniem zawodowym podejmie 
nadzór nad pracami przy budo-
wie domków jednorodzinnych i 
innych obiektów.                            

Tel.: 697-932-875
OGŁOSZENIE

Rodzinne ogrody działkowe 
„Sielanka” ul. Floriańska Wylot 
w Gryfowie Śl. posiadają wolne 
działki (również z altankami). 

Zainteresowanych 
prosimy o kontakt: 
663-374-329 lub  

na ul. Kolejowej 35 
(Ewa Zawisza)
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Jan Wysopal

Takiej okazji po prostu nie mogliśmy prze-
puścić. Gdy tylko pojawiła się sposobność 
zaproszenia do Gryfowa białoruskiej gwiazdy 
sceny punk, zdecydowaliśmy się na ten krok bez 
najmniejszego zawahania. 3 maja w Fosforach 
wystąpił zespół Mister X, dla którego supportem 
były kapele The Axe i PeweX z Oleśnicy oraz 
Burdel z Gryfowa Śląskiego.

Koncert kilka minut po 20:00 rozpoczął nasz 
rodzimy Burdel. Chłopaki zagrali pełen energii 
koncert, łącząc punkowe brzmienia z małą do-
mieszką ska. Szczególnie brylował perkusista, 
który oprócz intensywnego naparzania w bębny 
śpiewał.

Drugim zespołem goszczącym na naszej 
ręcznie sklepanej scenie był PeweX z Oleśni-
cy. Muzyka w ich wykonaniu to bardzo szybki  
i melodyjny punk. Kapela nawiązała kontakt  
z publicznością, która ochoczo ruszyła do pogo.

Dali czadu w Fosforach

3 dni – 3 kraje – 
3 wędrówki

Działające od roku Gryfowskie Towarzy-
stwo Cyklistyczne, na wiosnę zorganizowało 
szereg wycieczek rowerowych pod obiecującą 
nazwą „Wiosenne rowerowe szaleństwa”. Se-
zon rozpoczęto mocnym akordem. Członkowie 
Towarzystwa wzięli udział 15 kwietnia w mię-
dzynarodowej imprezie turystycznej „3 dni – 3 
kraje – 3 wędrówki”. Rajd na dystansie 50 km 
polegał na odnalezieniu punktów kontrolnych  
i spisaniu na kartce symboli znajdujących się  
w tychże punktach.

Dla nas nie to było najistotniejsze, liczyła 
się tylko chęć przeżycia przygody i zwiedzenia 
ciekawych miejsc oraz zobaczenia nieznanych 
nam zabytków. Przykładem niech będzie dro-
gowskaz z XVIII wieku. Jest to kamienny słup 
z charakterystycznymi strzałkami wyrytymi w 
kamieniu, pokazujący kierunek i nazwę miej-
scowości. Mijaliśmy w każdej wiosce piękne 
odrestaurowane wiejskie kościółki, trafiały się 
też zniszczone zębem czasu pałace i zabudo-
wania folwarczne. Ważni byli też sympatyczni 
ludzie, których spotykaliśmy w drodze jak 
grupa uczniów z Lubania biorących udział  
w rajdzie rowerowym razem z swoim nauczy-
cielem, czy też dzieci ze Szkoły Podstawowej 

w Gierałtowie, machające do nas przyjaźnie 
rękoma z okien swoich klas lekcyjnych. 
Oczywiście nie zapomnieliśmy o promowaniu 
naszego miasta i gminy – Gryfowa Śląskiego. 
Zabraliśmy z sobą materiały reklamowe. Fu-
rorę zrobił folder, wydany sumptem członków 
Gryfowskiego Towarzystwa Cyklistycznego. 
Folder informuje o następnych nadchodzących 
w każdą niedzielę wycieczkach rowerowych, 
na które serdecznie zapraszamy...

Szalona jazda 
w „Lany Poniedziałek” 

W drugi dzień Świąt Wielkanocnych czyli  
w Śmigus Dyngus, Towarzystwo Gryfowskich 
Cyklistów zorganizowało wycieczkę o wie-
le mówiącej nazwie „Lany Poniedziałek”. 
Nie ukrywaliśmy, że jest to wycieczka dla 
twardzieli, czyli rowerzystów nie bojących 
się wody. Na miejsce startu (wyjątkowo sta-
cja PKP w Gryfowie Śląskim) udaliśmy się 
bocznymi drogami, unikając tradycjonalistów 
z wiadrami wody. Z dworca PKP o godzinie 
10.00 pojechaliśmy w kierunku wsi Ubocze  
a następnie do Olszyny Lubańskiej.

Tutaj czekał już na nas pan Kazimierz z Lu-
bania Śląskiego, który, znając dobrze okolice, 
poprowadził nas dalej. Przez tunel pod torami 
obraliśmy kierunek na Radostów i stamtąd na 
Mściszów. W Mściszowie zatrzymaliśmy się 
na chwilę, gdyż tutaj znajdują się ruiny koś-
cioła św. Jerzego z 1501 roku i otoczony za-
bytkowym murem z charakterystyczną bramą 
z XVI wieku cmentarz. Naprzeciwko widać 
dawny zbór protestancki zbudowany w 1742 
roku. Dzisiaj to kościół katolicki pw. Ducha 
Świętego. Budynek kościoła wyjątkowo nie 
posiada wieży kościelnej, co nie umniejsza 
jego rangi a wręcz przeciwnie, dodaje mu uro-
ku i tajemniczości. Ruszyliśmy dalej do Gości-
szowa. Gościszów to wioska znana z zabytków 
historycznych. Zobaczyć można ruiny zamku, 
którego korzenie sięgają wczesnego średnio-
wiecza. Natrafić można na przydrożne krzyże 
pokutne. Nas zainteresował pręgierz stojący 

przy drodze, do którego przykuliśmy jadące-
go z nami kolegę. W czasach jeszcze nie tak 
odległych, produkowano w Gościszowie płytki 
łazienkowe. Z Gościszowa przez Wolbromów 
znaleźliśmy się w Rząsinach. W latach 1945 
do 1954 w Rząsinach znajdowała się siedziba 
gminy. Pojechaliśmy dalej przez Ubocze, gdzie 
pożegnaliśmy się z panem Kazimierzem (obrał 
on kierunek na Lubań). My udaliśmy się do 
Gryfowa. Przy wyjeździe z Ubocza, natrafili-
śmy na grupę młodzieży z wiadrami wody, ale 
udało się nam wyjść przysłowiową suchą stopą 
z opresji. 

Wsiądźmy na rowery!
Wycieczka o tajemniczej nazwie „Kotlina” 

odbędzie się 22 maja. Start o godz. 10.00  
z gryfowskiego rynku. Przez Wieżę, Zacisze, 
Karłowiec, Mirsk, Mroczkowice, Kamień  
i Krobicę docieramy do wsi Kotlina. Tam 
obieramy kierunek na Przecznicę, Mlądz, 
Rębiszów, Proszówkę i już mamy z góry, nie 
pedałując zjeżdżamy do Gryfowa.

***
Ostatnia wycieczka z cyklu „Wiosenne Ro-

werowe Szaleństwa” będzie miała miejsce 29 
maja. Spotykamy się o godz. 10.00 przed hote-
lem „Stacja nad Kwisą” i w spokojnym rytmie 
pojedziemy w kierunku wsi Ubocze, Oleszna 
Podgórska, do Lubomierza. Z miasta Kargula 
i Pawlaka pojedziemy w kierunku dawnej bazy 
wojskowej – Popielówka, tam przez Janice, 
Grudzę, Rębiszów, Gajówkę, mijając stawy 
rybne, przez Młyńsko, zahaczając o Proszówkę 
wracamy do Gryfowa.

Terminy wycieczek jak i same wycieczki 
mogą się zmieniać. Musimy brać pod uwa-
gę warunki atmosferyczne. Jazda rowerem 
ma sprawiać nam przyjemność, więc nie ma 
obowiązku „na siłę” pedałować w deszcz lub 
śnieg. Dlatego podajemy numer kontaktowy 
(tel. 609-172-486 i mail wysopjan@op.pl).

Zapraszam w imieniu Gryfowskiego Towa-
rzystwa Cyklistycznego.

The Axe, to kapela, która na warsztat wzięła 
twórczość legendarnej Siekiery. Ich aranżacje 
w porównaniu z oryginalnymi wykonaniami 
utworów, często łączy jedynie ten sam tekst. 
Oprócz muzyki na uwagę zasługiwały przebrania 
członków zespołu. Wystąpili w białych kitlach,   
stylizowanych na rzeźnickie fartuchy obryzgane 
krwią. 

Gwiazda wieczoru rozpoczęła swój występ 
kilka minut po 23:00. Energetyczny streetpunk 
z tekstami śpiewanymi po białorusku porwał 
publiczność w szaleńcze pogo. Kapela została  
u nas przyjęta doskonale, bisom nie byłoby końca, 
gdyby nie konieczność dość szybkiego wyjazdu 
zespołu tuż po koncercie. (Wywiad z liderem ze-
społu Igorem Bancerem na str. 4 – przyp. red.)

Koncert uważam za udany. Wszystkie zespo-
ły zagrały na wysokim poziomie, publiczność ba-
wiła się świetnie, a stowarzyszeniu Awantura nie 

pozostaje nic, jak organizować kolejny koncert 
specjalnie dla Was! Impreza została dofinanso-
wana z dotacji Urzędu Gminy i Miasta Gryfów 
Śląski. Pełna fotorelacja z koncertu dostępna na 
stronie www.awantura.org

Wiosenne rowerowe szaleństwa rozpoczęte! 

Mariusz Dragan



3 dni – 3 kraje – 3 wędrówki. Wycieczka „Lany Poniedziałek”.

Burdel (Gryfów Śl.) PeweX (Oleśnica)

The Axe (Oleśnica)

Mister X (Grodno – Białoruś)

PUNKROCKOWE...

... I ROWEROWE SZALEŃSTWA



V Jarmark Wielkanocny w SP w Gryfowie Śląskim


