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3 kwietnia o godz. 16.30 w gryfowskim ratu-
szu odbył się wernisaż wystawy fotografii jelenio-
górskiego artysty występującego pod pseudoni-
mem Redan. Autor zajmuje się fotografowaniem 
kobiet. Modelki na zdjęciach występują w strojach 
z różnych epok, mają bardzo starannie wykona-
ny make-up ponieważ artysta współpracuje z za-
wodowymi charakteryzatorkami. Redan był pierw-
szym fotografem, któremu pozowała obecna miss 
Polski Angelika Jakubowska. Organizatorem wy-
stawy, do obejrzenia której serdecznie państwa 
zapraszamy jest stowarzyszenie Awantura i Bi-
blioteka Publiczna w Gryfowie Śląskim. Wystawa 
będzie czynna w godzinach pracy Urzędu do po-
łowy maja. M.

W piątkowy wieczór, 17 kwietnia zostaliśmy zaproszeni przez uczestników kółka teatralnego kie-
rowanego przez panią Elżbietę Rybę działającego przy M-GOK-u na spektakl Henryka Bardijewskie-
go pt. „Złota niedziela”. Kółko fotograficzne skwapliwie skorzystało z okazji uwiecznienia kolegów 
w akcji, tym bardziej, że Jakub Sobucki, nasz człowiek, tym razem wcielił się w rolę jednego z głów-
nych bohaterów sztuki - naczelnika Sanda. Grupa teatralna „my” w krzywym zwierciadle młodzień-
czej ironii pokazała nam otaczającą rzeczywistość: wszechobecną potęgę pieniądza, przewartościo-
wanie ideałów, paradoksy naszych czasów. To przedstawienie wykraczało poza ramy szkolnego te-
atru. Brawurowo zagrana, pełna humoru sztuka porwała nas bez reszty. Zostaliśmy rzuceni na ko-
lana. Aktorski popis Marka Sieradzkiego na przemian zapierał dech I wzbudzał gromkie oklaski.  
W niewieścim przebraniu, jako fachowa siła do sprzątania I pilnowania, uwodził I brylował, roz-
iskrzył ten wieczór młodzieńczą fantazją, stworzył niezwykle wyrazistą szaloną postać. Na prze-
strzeni paru lat, pod wprawną I profesjonalną ręką reżysera - pani Elżbiety Ryby obserwujemy szli-
fowanie unikalnego talentu I to nie jednego! Hania Sobucka, w sztuce - Petent Uf, to druga aktor-
ka, którą możemy oglądać w spektaklach grupy „my”. Tym razem w męskim przebraniu emano-
wała pewnością siebie, dojrzałością I urokiem osobistym. Jej brat- wspomniany Kuba (Naczelnik 
Sand) - stał się doskonałym partnerem dla tryskającego energią Marka Sieradzkiego. Widzieliśmy, 
jak młodzi aktorzy, grając, bawią się świetnie, improwizują, uzupełniają się temperamentem. Tań-
cząc, tworzyli czarującą I komiczną parę. Salwy śmiechu I gromkie oklaski często przerywały ich 
dialogi, a my z zapartym tchem chłonęliśmy dobrą energię płynącą ze sceny. Dystyngowana, gu-
stownie ubrana pani Petent Ach, czyli Kamila Augustyn, wypełniła swoją rolę kobiecą dojrzałością, 
zrobiła duże, mocne wrażenie. Jak zawsze zwiewna, czarująca i subtelna Paulina Reszela, czyli sek-
sowna pani Redaktor, przyfrunęła przez scenę z właściwą sobie lekkością. Roztoczyła przed nami 
wyjątkowy młodzieńczy urok I już jej nie było. 

Nad stroną muzyczną czuwał przez cały czas trwania spektaklu Marcin Niebieszczański. To,  
i cała obsada. Doskonale dobrana, świetnie się rozumiejąca - Po prostu wspaniała.  Kochani, dzię-
kujemy Wam za to przedstawienie, daliście z siebie to, co najlepsze! Oklaski I euforia publiczno-
ści Po spektaklu sięgnęły zenitu. Pan Burmistrz Olgierd Poniźnik bił brawo najmocniej I z ogrom-
nym szacunkiem wręczył złotą różę, jak zwykle skromnej, pani Elżbiecie Rybie. Pan Sekretarz Jerzy 
Andrzejczak podarował młodym aktorom drobne prezenty; zawsze życzliwa I wyczulona na kultu-
ralne wydarzenia w Gryfowie, Radna - Bożena Raubo promieniała radością. Dyrektor GOK-u - Adam 
Domino dwoił się i troił, czuwając nad całością, zapraszał gości na poczęstunek. Niech żałują wszy-
scy, których tam nie było, którzy sztuki nie widzieli, bo warto było! Pozostająca pod dużym wraże-
niem, wdzięczna za kulturalne przeżycia - Instruktor kółka fotograficznego Ilona Cichoń.

W imieniu wszystkich, którzy nie mogli obejrzeć spektaklu „Złota Niedziela” serdecznie prosi-
my o jego ponowne wystawienie.                                                                

Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki 
dla Dzieci pracownicy biblioteki publicznej 
zorganizowali dwa spotkania autorskie dla 
uczniów klas pierwszych i drugich szkoły 
podstawowej z gryfowską poetką i pisarką 
Elżbietą Śnieżkowską-Bielak. Podczas spo-
tkań nie zabrakło atrakcji. Poetka przynio-
sła pacynki własnej produkcji i kiedy ona 
czytała dzieciom bajkę, pięcioro z nich od-
grywało ją za pomocą kolorowych pacynek. 
W ten sposób wysłuchane i odegrane bajki 
zostaną zapamiętane na dłużej.

Organizatorzy dziękują pani Elżbiecie za 
wspaniałe spotkanie i umiejętne rozbudza-
nie w dzieciach miłości do książek i litera-
tury.

Grupa „my” bawi do łez - recenzja sztuki roku Kobieta w obiektywie

1 kwietnia na boisku „Orlik” rozegrano Tur-
niej Piłkarski drużyn niezrzeszonych z okazji 
rozpoczęcia wiosny. Wzięło w nim udział 5 dru-
żyn reprezentujących różne instytucje. Zakład 
Karny w Zarębie wystawił 2 zespoły - skazanych 
i funkcjonariuszy, MLKS „Gryf” także 2 ekipy – 
I i II oraz Komenda Powiatowej Policji z Lwów-
ka Śląskiego – jedną. Turniej odbył się w sys-
temie „każdy z każdym”. W dziesięciu rozegra-
nych spotkaniach strzelono aż 71 bramek. 

Królem strzelców turnieju został reprezentant 
funkcjonariuszy z ZK Zaręba Piotr Borowiecki - 
zdobywca 6 bramek. Pierwsze miejsce w turnie-
ju wywalczyła drużyna Gryfa I, druga była repre-
zentacja funkcjonariuszy ZK Zaręba, trzeci-ze-
spół Gryfa II, czwarte miejsce przypadło skaza-
nym z Zakładu Karnego w Zarębie, a na piątym 
uplasowała się ekipa Komendy Powiatowej Poli-
cji z Lwówka Śląskiego. Sędzią turnieju był Bog-
dan Piliński a nad całością czuwał Krzysztof Zło-
cik – prezes GKS „Gryf”, wspierany przez p.o. 
dyrektora M-GOK Adama Domino. 

W ramach poczęstunku ZK w Zarębie przy-
gotował smaczną grochówkę dla wszystkich 
uczestników turnieju. Szansę na rewanż drużyny 
będa miały już wkrótce, podczas zawodów z oka-
zji rozpoczęcia jesieni, które odbędą się 21 wrze-
śnia br.

Książka dla dziecka

Jubileuszowe Kwisonalia 2009 coraz bliżej. 
W związku z tym pod adresem internetowym 
www.kwisonalia.pl wystartowała oficjalna 
strona wydarzenia. Na witrynie można znaleźć 
m.in. informacje o gwiazdach, programie i hi-
storii Kwisonaliów. Ponadto do dyspozycji użyt-
kowników została przygotowana galeria zdjęć 
z poprzednich lat. Tegoroczne Kwisonalia odbę-
dą się w dniach 11-14 czerwca.

Strona internetowa
 Kwisonaliów 2009

Turniej 
o puchar

 burmistrza

22 kwietnia podczas sesji rady miejskiej 
wyróżniono 3 osoby zasłużone dla kultury 
i ochrony dziedzictwa narodowego. Odznacze-
nia wręczył burmistrz Olgierd Poniźnik. Hono-
rowe odznaki „Zasłużony dla kultury polskiej” 
otrzymały Joanna Małoszczyk i Marzena Staliś. 
Joanna jest przede wszystkim znaną malarką  
i graficzką. Dzięki swojej twórczości ambasa-
dorką naszej gminy w Polsce i wielu krajach 
świata, gdzie w prywatnych kolekcjach znajdują 
się jej obrazy. Marzenie Staliś odznakę przy-
znano przede wszystkim za wieloletnią pracę  
z dziećmi w ośrodku kultury, gdzie prowadzi 
ona zajęcia plastyczne. Marzena Staliś jest rów-
nież graficzką i poetką działającą w gryfowskiej 
grupie literackiej „Metafora”. 

Srebrną odznakę „Za opiekę nad zabyt-
kami” otrzymała dyrektor Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach Zofia 
Rak m.in. za pozyskanie środków finansowych, 
dzięki którym został odrestaurowany kompleks 
pałacowo-parkowy w Biedrzychowicach.

Medale dla 
gryfowianek

J.K.

M.

Informujemy wszystkich zainteresowa-
nych, że strona internetowa Przyjaciele 

Miasta Gryfowa dostępna jest pod nowym 
adresem http://pmg.gryfow.pl/

Serdecznie zapraszamy do odwiedzin.

Redakcja Kuriera Gryfowskiego
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W kwietniu komisja przetargowa Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski 
miała pełne ręce roboty. Odbyło się wiele posiedzeń, w trakcie których wy-
łoniono wykonawców zadań remontowo-budowlanych. 

Remont pomieszczeń przeznaczonych na centrum informacji turystycz-
nej i promocji Pogórza Izerskiego.

9 kwietnia w toku postępowania przetargowego wyłoniono wyko-
nawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę- Firmę Handlowo Usługową  
„EL-STAN“ Stanisława Fronca z Gryfowa Śląskiego.

***
Zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej ulicy Ban-
kowej w Gryfowie Śląskim.

20 kwietnia w toku postępowania przetargowego wyłoniono wykonaw-
cę, który złożył najkorzystniejszą ofertę - Przedsiębiorstwo Robót Inżynie-
ryjnych „HEMAX” H. Wasilewskiego z Mirska.

***
Wymiana stolarki okiennej w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfów Śląski

24 kwietnia odbyła się sesja otwarcia ofert. W postępowaniu złożono 
8 ofert, które są obecnie przedmiotem badania komisji przetargowej.

***
Prace konserwatorskie przy elementach wystroju pomieszczeń przeznaczo-
nych na centrum informacji turystycznej i promocji Pogórza Izerskiego.

27 kwietnia odbyła się sesja otwarcia ofert. Do postępowania przystą-
piło czterech wykonawców. Złożone oferty są analizowane przez komisję 
przetargową.

***
30 kwietnia odbędą się sesje otwarcia ofert w przetargach na:
 - Remont drogi gminnej w Wieży
 - Remont drogi gminnej w Gryfowie Śląskim - ul. Łąkowa

Oprac. Andrzej Tartak                             

W tym roku już po raz dwudziesty Polska obchodziła Dzień Ziemi, zna-
ny też jako Światowy Dzień Ziemi. To nazwa akcji prowadzonych corocz-
nie wiosną, których celem jest promowanie postaw ekologicznych w spo-
łeczeństwie. Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim wraz z dziećmi  
i młodzieżą szkolną zorganizowali z tej okazji „Wiosenne porządki – Gryfów 
Śląski 2009 ”. W akcję sprzątania zaangażowała się młodzież ze Stowarzy-
szenia Awantura, gryfowska szkoła podstawowa i gimnazjum, szkoły pod-
stawowe z Ubocza i Rząsin, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcą-
cych w Gryfowie Śl. oraz sołectwa: Wieża, Krzewie Wielkie i Młyńsko. 

W sprawnym przebiegu akcji pomógł nam Zakład Utylizacji Odpadów 
Komunalnych „IZERY” Sp. z o.o. w Lubomierzu, który na bieżąco odbierał 
zebrane odpady. Wszyscy uczestnicy bardzo sumiennie i solidnie podeszli 
do zadania, czego efekty widać zarówno na terenie naszego miasta i w so-
łectwach, jak również przy drogach. 

Kwietniowe przetargi

W związku z zainteresowaniem 
naszych czytelników działaniami 
straży miejskiej zamieszczamy in-
formacje dotyczące pracy tej for-
macji.

Straż miejska (wł. straż gminna) – 
umundurowana formacja tworzona 
przez radę miasta (gminy) mająca 
na celu ochronę porządku publicz-
nego na terenie miasta (gminy). 
Straże miejskie działają w Polsce 
na podstawie ustawy o strażach 
gminnych (Dz. U. z 1997 r., Nr 123, 
poz. 779 z późn. zm.)

Mandaty
W ciągu pierwszego kwartału 

2009 roku strażnicy miejscy wysta-
wili 45 mandatów na kwotę ponad 
5 tysięcy złotych. 
W tym ukarano m.in.:
- 5 osób spożywających alkohol  
w miejscach publicznych,
- 4 osoby za niedopełnienie obo-
wiązku przy hodowli psów (sprawy 
o pogryzienie), ponadto 6 osób zo-
stało pouczonych w sytuacjach gdy 
pogryzienie nastąpiło w mieszka-
niu właściciela psa lub na posesji, 
gdzie była tablica ostrzegająca,
- 18 osób za brak umów na wywóz 
śmieci.

Pozostałe mandaty zostały wy-
stawione za łamanie przepisów ru-
chu drogowego także przy wyko-
rzystaniu systemu monitoringu 
czyli nagrań z czterech kamer usy-
tuowanych w Rynku, na ul. Kolejo-
wej oraz na budynku gimnazjum.
W przypadku kiedy osoba nie przyj-
muje mandatu jest kierowany wnio-
sek do sądu grodzkiego o ukaranie 
sprawcy. Straż miejska występuje 
wówczas jako oskarżyciel publicz-
ny. W roku 2008 odbyło się 16 wo-
kand, w 2009 - 4.

Monitoringi, asysty, bezpieczeń-
stwo imprez

Obserwuje się zwiększenie liczby 
dzikich wysypisk z uwagi na wzrost 
cen i rozwiązywanie umów z firma-
mi świadczącymi usługi w zakre-
sie wywozu nieczystości stałych.  
W związku z tym straż miejska prowa-
dzi stałą współpracę z tymi firmami  
i monitoruje gospodarstwa wła-
ścicieli, którzy zrezygnowali z tych 
usług.

Ponadto straż miejska w ramach 
uprawnień asystuje podczas działań 
urzędników związanych z ochroną 
środowiska, geodezją, podatkami 
lokalnych, drogownictwem itp.
Przygotowuje też dokumentację 

prawną dotyczącą imprez maso-
wych, takich jak Kwisonalia, Jar-
mark Wielkanocny oraz wszelkie 
inne przedsięwzięcia o charakterze 
masowym, a także czuwa nad za-
bezpieczeniem tych imprez.

Interwencje, kontrole, współpra-
ca z policją

Interwencje i skargi od miesz-
kańców to codzienność strażnika 
miejskiego. W tym roku było ich już 
ponad 50. Skargi najczęściej doty-
czą: współżycia sąsiedzkiego, par-
kowania pojazdów na podwórkach, 
porządku na klatkach schodowych, 
strychach, zakłócania spokoju.

Wiele z tych skarg zgłaszanych 
jest do burmistrza podczas ponie-
działkowych dyżurów, a następnie 
przekazywanych do straży miej-
skiej z poleceniem zajęcia się spra-
wą. Straż miejska współpracu-
je z policją pełniąc wspólne służ-
by w godzinach popołudniowych 
i w dniach wolnych od pracy w ra-
mach możliwości etatowych. Przy 
współpracy z dyrektorem gimna-
zjum oraz pedagogiem szkolnym 
strażnicy kontrolują tereny przy ul. 
Lipowej i garaże przy ul. Żerom-
skiego, gdzie zbiera się młodzież 
i pali papierosy.

Kontrolowane jest także tar-
gowisko miejskie pod względem 

przestrzegania regulaminu. Funk-
cjonariusze sprawdzają, czy handlu 
nie dokonują obcokrajowcy. Jeżeli 
taki przypadek zostaje stwierdzo-
ny, powiadamia się straż granicz-
ną. Strażnicy na bieżąco utrzymu-
ją kontakty z sołtysami i uczestni-
czą w zorganizowanych spotka-
niach zarówno na terenie wsi, jak 
i miasta. Kontrolują też wykonywa-
nie obowiązków przez zakład bu-
dżetowy dotyczących utrzymywa-
nia czystości na chodnikach i dro-
gach Gryfowa Śląskiego. 

Obowiązkiem straży miejskiej 
jest dowóz nietrzeźwych osób  
z miejsc publicznych do komisa-
riatu lub jeśli nie stwarzają zagro-
żenia do miejsca ich zamieszkania. 
Straż kontroluje też placówki pro-
wadzące sprzedaż napojów alkoho-
lowych pod kątem spełniania przez 
nie wymogów zezwoleń wydawa-
nych przez burmistrza oraz czy nie 
następuje spożywanie alkoholu we-
wnątrz sklepów.

Powiadom straż:
Telefony służbowe straży miejskiej:
606 603 885 i 602 374 542

Na podstawie informacji udzielo-
nych przez komendanta Andrzeja 
Szulca. 

M.

Strażnicy na straży

Światowy Dzień Ziemi

Krystyna Samborska



Kurier Gryfowski - Maj 20095

Helena Okulowska

W niedzielę 29 
marca b.r. w sali 
organizacji poza-
rządowych gry-
fowskiego ratusza, 
odbyło się dawno 
zapowiadane spotka-
nie z lekarzem gi-
nekologiem - on-
kologiem z Dol-
nośląskiego Cen-
trum Onkologii we 
Wrocławiu - dok-
torem Michałem 
Maciejewskim.

Tematem wykładu była profilaktyka chorób 
nowotworowych piersi i szyjki macicy. Inicja-
torką spotkania była Pani Małgorzata Mędrek 
reprezentująca CARITAS Archidiecezji Wro-
cławskiej, która organizuje badania mammo-
graficzne na terenie Dolnego Śląska (w tym od  
siedmiu lat również w Gryfowie).

Wśród słuchaczy na sali byli obecni wolon-
tariusze z Gryfowa i z sołectw z terenu naszej 
Gminy, którzy pomagają w przygotowaniu i or-
ganizacji badań. Spotkanie było okazją do wza-
jemnego poznania i do podziękowania za współ-
pracę. Sala organizacji pozarządowych była peł-
na. Panie, przy kawie, herbacie i smacznym co 
nieco, z uwagą wysłuchały wykładu.
Wykład prowadzony przez profesjonalistę, 

wzbogacony 
pokazem mul-
t imedia lnym 
był interesu-
jący, o czym 
ś w i a d c z y ł a 
również oży-
wiona dyskusja 
i wiele pytań z 
sali. Z danych 
statystycznych 
zaprezentowa-
nych podczas 

wykładu wynika, że w 
krajach o rozwiniętym 
systemie badań profi-
laktycznych, ilość za-
chorowań na nowo-
twory jest mniejsza. 
Świadczy to o tym, jak 
ogromne znaczenie ma 
jak najwcześniej roz-
poczęta i systematycz-
nie prowadzona profi-
laktyka.

Po zakończeniu wy-
kładu, goście otrzymali na pamiątkę spotkania 
i pobytu w naszym mieście książki o Gryfowie, ufun-
dowane przez Burmistrza Gminy i Miasta, Pana Ol-

gierda Poniźnika, za co serdecznie dziękuję. Ser-
decznie dziękuję głównym sponsorom: Państwu 
Mirosławie i Jerzemu Horbacz oraz Pani Krysty-
nie Niebieszczańskiej. Bardzo serdecznie dzięku-
ję Pani Walerii Krawczyk i wszystkim wolonta-
riuszkom za pomoc w przygotowaniu spotkania.

Dziękuję Pani Dyrektor Biblioteki Publicz-
nej w Gryfowie Śląskim za umożliwienie wyko-
nania dokumentacji fotograficznej spotkania. 
Wszystkim uczestniczkom serdecznie dziękuję 
za udział w wykładzie.

Lekarz onkolog zachęcał do badań profilaktycznych

Z Piotrem Borysem, Wicemarszałkiem Woje-
wództwa Dolnośląskiego rozmawia Małgorzata 
Szczepańska.

Panie Marszałku, Zarząd Województwa Dolno-
śląskiego pod wodzą Marka Łapińskiego i pań-
ską, zaczął wreszcie dostrzegać problemy ma-
łych miast i gmin. Czy tak będzie do końca ka-
dencji?

Małe miasta i gminy stanowią większość na-
szych samorządów. Dlatego ich rozwój leży nam 
na sercu, gdyż przyczynia się do powodzenia ca-

łego regionu. Lokalne społeczności były przez lata 
zaniedbywane. Dlatego teraz stoją przed nami 
ogromne zadania, które wymagają dużych nakła-
dów finansowych. Z tej perspektywy widać, jak cen-
ne było dla nas wstąpienie do Unii Europejskiej, 
która poprzez swoje fundusze pomocowe stała się 
niezastąpionym źródłem finansowania naszego re-
gionu. Pracujemy nad jak najlepszym wykorzysta-
niem tych środków, także dla małych miast i gmin. 
To nasza historyczna szansa.
Czemu ma służyć powstanie Dolnośląskiego 
Funduszu Pomocy Rozwojowej?

To szansa dla małych miast i gmin, które muszą 
niejako wkomponować się w szybki rozwój Dolne-
go Śląska. Tego wymaga od nas wszystkich obec-
na sytuacja społeczna i gospodarcza. Pamiętajmy 
o tym, że są rejony, w których dochód na jedne-
go mieszkańca wynosi poniżej 75 proc. średniej dla 
naszego województwa. To do nich kierowana jest 
pomoc, gdyż tylko zrównoważony rozwój wszyst-
kich samorządów gwarantuje pomyślność Dolne-
go Śląska. To fundamentalne założenie naszej po-
lityki społecznej i gospodarczej. Gmina otrzymała z 
tej puli już 295 tys. zł na remont elewacji i wymia-
nę okien w ratuszu. Jesteśmy przekonani, że dla 
wielu małych i bardzo dobrze zarządzanych samo-
rządów zastrzyk finansowy w formie dotacji celowej 
będzie kluczem do sukcesu. Dolny Śląsk sąsiaduje 
z dynamicznie rozwijającą się niemiecką Saksonią, 
która zawdzięcza swój rozkwit właśnie takim dzia-
łaniom, jak nasze. 
Proszę powiedzieć, jaką pomoc uzyskał Gryfów 
Śląski ze strony Urzędu Marszałkowskiego?

Wsparliśmy kwotą 25 tys. zł konserwację cen-

nych barokowych malowideł na desce, zabytkowej 
chrzcielnicy z XIX wieku, oraz osiemnastowiecz-
nych organów w kościele parafialnym Matki Boskiej 
Ostrobramskiej w Rząsinach, dalsze 70 tys. zł prze-
kazaliśmy na remont elewacji wraz z wymianą sto-
larki okiennej i remontem wieży ratuszowej w Gry-
fowie Śląskim. Nie zapomnieliśmy o kulturze i prze-
kazaliśmy 30 tys. zł na tegoroczny festiwal Kwiso-
nalia. W ramach programu Orlik w 2008 roku po-
wstało w Gryfowie Śląskim boisko do piłki nożnej. 
Z kolei służba zdrowia dostała dotacje finansową 
w postaci ponad 73 tys. zł dla Szpitala Powiatowe-
go w Gryfowie Śląskim. Z Terenowego Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnoślą-
skiego gmina otrzymała 192 tys. zł na przebudowę 
drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Uboczu. 
Nasze miasto opracowuje dokumentację na re-
witalizację Rynku. Czy będzie szansa na wspar-
cie finansowe?

Inwestycja jest niewątpliwie potrzebna, Zarząd 
bierze pod uwagę możliwość wsparcia finansowe-
go dla tych ambitnych planów. Rezultat będzie jed-
nak uzależniony od naszych możliwości finanso-
wych
Odwiedził pan Gryfów podczas otwarcia Orlika. 
Jak pan to wspomina?

Orlik w Gryfowie był gotowy na 5 grudnia 2008 
roku. Zaskoczyła mnie oprawa artystyczna otwarcia 
boiska. Władze miasta i dyrekcja szkoły pokazały w 
jaki oryginalny sposób można tego dokonać. Mam 
na myśli samego Burmistrza Olgierda Poniżnika, 
który wystąpił w stroju Świętego Mikołaja. Wiem, że 
obiekt ten dobrze służy mieszkańcom miasta i jest 
potwierdzeniem na to, że sport to dobra inwestycja 
w rozwój dzieci i młodzieży. Dla mnie osobiście był 
to szczególny Orlik, gdyż właśnie wtedy odebrałem 
przyznaną mi przez mieszkańców Gryfowa Śląskie-
go nagrodę „Złotej Rybki”. 

Dziękuję za rozmowę.

Stawiamy na zrównoważony rozwój
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Plebiscyt Śląska Super Gmina
„ŚLĄSKA SUPER GMINA” to taka gmi-

na, w której prężnie działa władza samorządo-
wa, dobrze są wykorzystane walory turystycz-
ne i logistyczne, samorząd umiejętnie wyko-
rzystuje zewnętrzne środki finansowe dla do-
bra lokalnej społeczności, panuje przyjazna at-
mosfera dla mieszkańców, inwestorów i gości.  
Szanowni Państwo! Jeśli uważacie, że taką gmi-
ną jest GRYFÓW ŚLĄSKI wyślijcie na nr 7135 
sms o treści „GMINA 52”. Koszt jednego sms 
to 1,22 zł brutto, a co miesiąc można wygrać 
500 zł, głosując na swoją gminę. Plebiscyt trwa 
do listopada 2009 roku. Serdecznie zapraszamy 
i prosimy o smsy.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą 
się w niedzielę 7 czerwca 2009 r.  

W niektórych obwodach nastąpiły zmiany:
1. Decyzją Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski 
utworzono dodatkowy obwód głosowania w szpi-
talu w Gryfowie Śląskim. Uprawnionymi do gło-
sowania w tym obwodzie będą pacjenci przeby-
wający w szpitalu w dniu 7 czerwca 2009 roku.
 
2. Mieszkańcy nowo utworzonych ulic w Gryfo-
wie Śląskim będą głosować w następujących lo-
kalach wyborczych: ∙ ul. Spacerowa i Widoko-
wa - w Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim  
 ∙ ul. Targowa - w Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury w Gryfowie Śląskim 

3. UWAGA! - ważne dla mieszkańców następu-
jących ulic: Kolejowa 1-20, Kolejowa 41-66, Li-
powa, Młyńska 1-4, Młyńska 16-37, Przedszko-
laków, Rybna, Szkolna, Uczniowska, Żerom-
skiego oraz sołectw: Krzewie Wielkie, Młyńsko.  
Lokal wyborczy w tegorocznych wyborach oraz 
następnych, zostanie utworzony w sali gimna-
stycznej gimnazjum przy ul. Uczniowskiej 11a. 
Zmiana lokalizacji została spowodowana po-
trzebą umożliwienia głosowania niepełnospraw-
nym oraz dogodniejszego dostępu do lokalu dla 
wszystkich wyborców. 

4. Pozostałe lokale wyborcze znajdować będą się 
w dotychczasowych siedzibach tj. w Szkole Pod-
stawowej w Gryfowie Śląskim, Uboczu i Rząsi-
nach, w Ratuszu, w Miejsko- Gminnym Ośrodku 
Kultury. Wszystkie lokale będą otwarte w godzi-
nach od 8.00 do 22.00. 

Szczegółowe informacje dotyczące głosowa-
nia znajdują się na obwieszczeniach wyborczych 
rozwieszonych w gablotach na terenie gminy.

Głosowanie w wyborach
do Parlamentu Europejskiego

Wizyta radnych
z Bischofswerdy

9 maja br. odbędzie się wizyta Radnych z 
Bischofswerdy. Delegacja ok. 30 osób spotka 
się z gryfowskimi władzami samorządowymi 
w Ratuszu, gdzie zostaną zapoznani z histo-
rią oraz bieżącymi sprawami naszego miasta 
i gminy. Następnie goście z Niemiec zwiedzą 
kościół parafialny, centrum miasta oraz będą 
uczestniczyć w spektaklu teatralnym w Gim-
nazjum. Dalszą część wizyty radni z zaprzyjaź-
nionej Bischofswerdy spędzą poza naszą gmi-
ną zwiedzając zamek Czocha, Lubomierz, Park 
Miniatur w Kowarach i zakończą wizytę – wy-
cieczką w Domu Kołodzieja w Zgorzelcu. Wi-
zyta ta jest jednym z elementów zatwierdzo-
nego na początku roku planu wspólnych wi-
zyt i spotkań.

Zmiana na stanowisku
informatyka w Urzędzie

W wyniku postępowania konkursowego w 
naborze na wolne stanowisko urzędnicze spe-
cjalisty do spraw informatyzacji i Biuletynu In-
formacji Publicznej w Urzędzie Gminy i Miasta 
w Gryfowie Śląskim, od 4 maja 2009 roku za-
trudniony został mieszkaniec Gryfowa Grzegorz 
Bielak. 

Powiatowa Akademia z okazji
Światowego Dnia Czerwonego

Krzyża i Czerwonego
 Półksiężyca

8 maja 2009 roku w Miejsko-Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Gryfowie Śląskim odbędzie się Po-
wiatowa Akademia z okazji Światowego Dnia 
Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. 
W czasie Akademii zaplanowano wręczenie wy-
różnień i podziękowań osobom i instytucjom za-
angażowanym w realizację zadań PCK, a także 
opiekunom szkolnych kół i wolontariuszom PCK. 
O przebiegu akademii poinformujemy w przy-
szłym wydaniu „Kuriera Gryfowskiego”.

Remont
Rozpoczął się remont dawnego „Klubu Se-

niora”, w którego pomieszczeniach zostanie 
uruchomione Centrum Informacji Turystycz-
nej. Pisaliśmy o tym remoncie w poprzednich 
wydaniach „Kuriera”. Umowny termin zakoń-
czenia remontu to koniec sierpnia br. 

Sekretarz UGiM
Jerzy Andrzejczak

1. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na 
drogi - 19 520,00 zł
2. Przebudowa drogi rolniczej Rząsiny-Tłoki  
 - 166 327,61 zł
3. Przebudowa drogi rolniczej w Uboczu
- 342 540,21 zł
4. Modernizacja ogrzewania w budynku admini-
stracyjnym Ubocze 300 - 445 510,02 zł
5. Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły 
Podstawowej w Uboczu - 56 969,06 zł
6. Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
Osiedla Horyzont - 1 494 043,49 zł
7. Przyłącza kanalizacyjne na terenie miasta - 
7 490,00 zł
8. Budowa oświetlenia drogowego w Wolbro-
mowie - 289 082,45 zł
9. Odbudowa zabezpieczeń brzegowych cieku 
wodnego w Młyńsku - 104 305,39 zł
10. Wykonanie otworów hydrologicznych wody 
w Uboczu - 52 000,00 zł
11. Budowa domu pogrzebowego w Gryfowie 
Śląskim - 615 627,74 zł
12. Zakup i montaż urządzeń do skate-parku
- 34 965,20 zł
13. Budowa hali sportowej w Gryfowie Śląskim  
- 1 083 554,76 zł
14. Budowa „Moje boisko – Orlik 2012” 
- 1 341 206,93 zł
15. Modernizacja kotłowni opalanej paliwem 
stałym na kotłownię opalaną gazem w budynku 
zaplecza stadionu sportowego w Gryfowie Ślą-
skim - 82 028,53 zł

Remonty realizowane przez 
gminę Gryfów Śląski w 2008 roku 
1. Poziomy remont dróg i ulic gminnych   
- 34 597,65 zł
2. Zamontowanie barierek ochronnych przy mo-
ście w Uboczu - 10 000,00 zł
3. Remont ulicy Uczniowskiej w Gryfowie Ślą-
skim - 152 655,43 zł
4. Dofinansowanie remontu drogi powiatowej  
w Rząsinach - 40 000,00 zł
5. Remont pomieszczeń Urzędu Gminy i Miasta  
- 9 272,00 zł
6. Wymiana pieca centralnego ogrzewania  
w Przedszkolu Miejskim - 20 000,00 zł
7. Wymiana instalacji elektrycznej; drobne re-
monty w szkołach - 32 344,88 zł
8. Remont sieci centralnego ogrzewania w SP  
w Rząsinach - 61 167,18 zł
9. Montaż barierek - ciek wodny w Krzewiu Wiel-
kim - 9 906,31 zł
10.Remont urządzeń oświetlenia drogowego   
- 68 375,88 zł
11. Remont dachu budynku ratusza  
- 363 520,68 zł
12. Remont dachu budynku świetlicy w Pro-
szówce - 59 500,53 zł
13. Remont budynku świetlicy w Wolbromowie  
- 6 513,99 zł
14.Remont budynku świetlicy w Krzewiu Wiel-
kim - 7 000,00 zł
15.Remont budynku administracyjnego Ubocze 
300 - 12 296,33 zł

Inwestycje wykonane 
przez gminę Gryfów 
Śląski w 2008 roku
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To i owo o pracy rady miejskiej

CARITAS Archidiecezji Wrocławskiej przy współpracy Parafii w Gryfowie Śląskim organizuje 30 maja 
2009 roku (sobota) bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat. Należy przypo-
mnieć, że z bezpłatnego badania można skorzystać raz na dwa lata.

Termin majowy jest okazją do bezpłatnej mammografii dla tych kobiet, które nie zdążyły się przebadać 
podczas poprzedniej wizyty mammobusu w grudniu ubiegłego roku, lub mogą wykonać badanie bezpłatne 
po raz pierwszy. Będzie również możliwość wykonania odpłatnej mammografii w cenie 65 złotych. Mam-
mobus zostanie ustawiony, tak jak poprzednio – przy Kościele Parafialnym. Karty zgłoszeń można pobrać  
i składać w sekretariacie ZBGKiM w Gryfowie Śl., ul. Kolejowa 42.

Mammobus ponownie zagości w Gryfowie

Dolnośląska Izba Rolnicza informuje, 
że istnieje możliwość przystąpie-

nia do projektu solarnego 
„ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII”,

w ramach którego można uzyskać dotacje  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Projekt realizowany będzie na terenie gmin 
powiatu lubańskiego i lwóweckiego i doty-
czy zakupu oraz instalacji kolektorów sło-
necznych na posesjach prywatnych. Jed-

nostkowy koszt całkowity inwestycji wyno-
si ok. 13 000 PLN, przy czym można uzy-
skać do 60% dofinansowania z WFOŚiGW.
Osoby zainteresowane przystąpieniem do 
projektu będą zobowiązane do uiszczenia 
wstępnej opłaty w wysokości 1 500 PLN.

Zainteresowanych prosi-
my o kontakt pod numerem: 
(075) 75-25-752 – Biuro DIR  
w Uboczu lub 0 510 190 777.

22 kwietnia odbyła się XXVIII sesja Rady Miejskiej. Tematem obrad była ocena działalności  
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu 
gminy i miasta Gryfów Śląski za rok 2008.

Przed rozpoczęciem obrad burmistrz wręczył 
odznaczenia i podziękował za wkład w rozwój 
kultury i sztuki trzem gryfowiankom (więcej w 
art. na stronie 3). W dalszej części sesji zgroma-
dzeni obejrzeli prezentację multimedialną, przy-
gotowaną przez kierownika Miejsko – Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Krystynę Pietru-
szewską. Po prezentacji odbyła się krótka dys-
kusja.

Pytania dotyczyły realizowanego przez 
M-GOPS programu RAFIS, postępowania z oso-
bami uzależnionymi od alkoholu skierowanymi 
na leczenie, skuteczności ściągania zaległości 
alimentacyjnych oraz spadającej liczby wypłaca-
nych świadczeń w latach 2005 – 2008. Krystyna 
Pietruszewska odpowiadała na pytania radnych. 
Zarówno burmistrz jak i radni pozytywnie ocenili 
działalność Miejsko – Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej.

Pozytywna ocena 
dla M-GOPS

Następnym punktem obrad była ocena wy-
konania budżetu za 2008 rok. Jako pierwszy 
głos zabrał burmistrz Olgierd Poniźnik, który w 
swoim wystąpieniu (jego fragmenty publikuje-
my obok) podsumował miniony rok budżetowy 
i przypomniał o wielu zrealizowanych inwesty-
cjach. Kończąc, zwrócił się do Rady z prośbą 
o obiektywną ocenę działalności jego i całego 
Urzędu Gminy i Miasta, a także jednostek orga-
nizacyjnych gminy.

Po wystąpieniu burmistrza radni – którzy 
wcześniej omawiali szczegółowo sprawozdanie 
na komisjach - nie mieli żadnych pytań. Szefo-
wie komisji, z przewodniczącą Komisji Rewizyj-
nej Walerią Krawczyk odczytali opinie poszcze-
gólnych komisji. Wszystkie pozytywnie oceniły 
wykonanie budżetu. Następnie odbyło się gło-
sowanie, w którym jednogłośnie radni udzielili 
burmistrzowi absolutorium za 2008 rok.

Ocena wykonania budżetu

Na sesji radni zgłosili 11 zapytań i interpela-
cji, które dotyczyły między innymi: 
 ∙ uchwały w sprawie wyjścia z powiatu lwówec-
kiego,
 ∙ cen za wywóz nieczystości przez ZUOK Izery,
 ∙ zabezpieczenia masztu telefonii komórkowej 
przed wchodzeniem nań młodzieży, 
 ∙ uruchomienia kanalizacji oraz dokonania 
poprawek nawierzchni drogi na oś. Horyzont, 
 ∙ utrzymania porządku na terenie gminy oraz 
edukacji ekologicznej finansowanej z Funduszu 
Ochrony Środowiska. 
Ponadto podjęto, poza uchwałą absolutoryjną 
12 uchwał w sprawach: 
 ∙ Regulaminu Świetlic Wiejskich,
 ∙ przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdzia-
łania Narkomanii na rok 2009,
 ∙ Planu Odnowy Miejscowości Proszówka  
w Gminie Gryfów Śl.,
 ∙ wyrażenia zgody na przystąpienie sołectw: 
Proszówka, Rzasiny, Ubocze i Wieża do realiza-
cji Regionalnego Programu „Odnowa Wsi  
w Województwie Dolnośląskim”, 
 ∙ przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla 
gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500MOP 
8,4 MPa relacji Jeleniów – Dziwiszów, na 
obszarze miasta i gminy Gryfów Śl., 
 ∙ przystąpienia do sporządzenia zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego, 
 ∙ „Wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta 
Gryfów Śląski na lata 2009 - 2013 ”,
 ∙ utworzenia obwodu głosowania w szpitalu, 
ustalenia jego numeru, granicy i siedziby 
komisji obwodowej, 
 ∙ ustalenia regulaminu określającego niektóre 
zasady wynagradzania za pracę oraz zasady 
przyznawania nauczycielom zatrudnionym  
w oświatowych jednostkach organizacyjnych 
na terenie miasta i gminy Gryfów Śląski dodat-
ków do wynagrodzenia, 
∙ przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami 
Gminy i Miasta Gryfów Śląski na lata 2009 – 
2013 ”,
∙ zmian w budżecie na 2009 rok oraz przyzna-
nia dotacji dla podmiotów uprawnionych do 
otrzymania dotacji, 
∙ zadań podlegających dofinansowaniu oraz 
kwot dotacji na prace konserwatorskie, restau-
ratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków. 

Dochody budżetu w 2008 roku wyniosły  
21.000.919,94 zł i były wyższe od planowanych o 
6,3 %. Cieszy fakt bardzo dobrego spływu podat-
ku rolnego (136,8 %) i podatku od nieruchomości 
(112,8 %). Wysoko wykonaliśmy także plan w za-
kresie dochodów ze sprzedaży majątku (159,4 %)     
co     w      liczbach     bezwzględnych daje   kwotę  
2.241.000 zł. Zapewne na taką dużą kwotę miała 
wpływ sprzedaż lokali użytkowych w tym szcze-
gólnie jednego. Cieszą także uzyskane dochody 
z najmu i z dzierżawy majątku na planowane  
15 000 zł uzyskaliśmy 86,443 zł 80 gr co stano-
wi 576,3 %. Złożyły się na to wpływy z dzierża-
wy Ubocze 300, a także dochody z posadowienia 
masztów telefonii komórkowych. Prowadziliśmy 
także intensywne działania windykacyjne wobec 
naszych dłużników. Prowadzimy też zgodnie z pla-
nem comiesięcznym kontrole podatników, szcze-
gólnie w podatku od nieruchomości bowiem wie-
lu z nich nie podaje w deklaracjach rzeczywistych 
powierzchni przy prowadzonej działalności bądź 
też innych obiektów. Kontrole są bolesne, ale są 
i konieczne, będziemy je kontynuować, mamy do 
tego celu też stosowne urządzenia pomiarowe.

A teraz postaram się odnieść krótko w sto-
sunku do wydatków z budżetu. Wydatki zrealizo-
waliśmy na kwotę 26.531.033,94 zł co stanowi 
89,9 % planu. Niezrealizowane zadania ubiegło-
roczne budżetu to:
 ∙ nie wybudowanie OKF na oczyszczalni ście-
ków z powodu małych środków finansowych 
zaplanowanych na to zadanie
 ∙ nie wykonanie parkingu przy ul. Źródlanej 
z powodu zamiany tego zadania na remont kapi-
talny ul. Uczniowskiej.

Odstąpiliśmy także od budowy kanalizacji wodo-
ciągu ul. Oldzańskiej z powodu ciągłych zmian bra-
ku zgód na uzyskanie pozwolenia na budowę na to 
zadanie. Nie dokapitalizowaliśmy także naszej Spół-
ki Izery, z powodu braku potrzeb dokapitalizowania  
w 2008 r.

W miejsce zadań niewykonanych wykonaliśmy 
dodatkowe zadania, a pełną listę zadań publikujemy 
na osobnych kartach, które dzisiaj udostępniliśmy 
zarówno radnym, jak i gościom dzisiejszej sesji. 
Zgodnie z wnioskiem Komisji Rozwoju Miasta po-
daliśmy je także do publicznej wiadomości, by prze-
ciwdziałać licznym opiniom, że w Gminie nic się nie 
dzieje. Opublikowanych jest wykonanych 15 zadań 
inwestycyjnych i 15 remontowych (patrz str. 6). 

Wśród wielu głosów pochodzących z opinii pu-
blicznych wynika, że gmina jest znacznie zadłużona. 
Chcę powiedzieć, że zadłużenie gminy wyniosło na 
31 grudnia 2008 r. 26 %, to jest 6,3 mln, co w swojej 
opinii potwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa.

Interpelacje, uchwały

Helena Okulowska

Dariusz Wojciechowski

Z wystąpienia 
burmistrza
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W niedzielę po kościele, idzie-
my na wycieczkę. Wybierzemy się 
wzdłuż murów obronnych, jakie 
otaczają nasze miasto. Zaczniemy 
od ul. Lubańskiej nr 38. Na terenie 
tej posesji znajdował się folwark. 
W tym folwarku trzymano konie 
rycerzy strzegących murów obron-
nych. Legenda głosi, że dźwięk 
wywołany stukaniem okutych ko-
pyt o kamienną posadzkę stajni i 
nerwowe rżenie koni, przepowia-
dają wojnę. Ostatni raz słyszano 
takie „stukanie” w 1939 r., a nawet 
w 1968 r. przed inwazją wojsk 
Układu Warszawskiego na Cze-
chosłowację. Dalej udajemy się w 
kierunku kościoła św. Wawrzyńca 
wyświęconego w 1562 r. Obok 
mamy pomnik z 1913 r. postawio-
ny ku czci poległych Kozaków. Ura-
towali oni Gryfów przed wojskami 
napoleońskimi, które  w 1813 r. 
zamierzały spalić miasto. Naprze-
ciwko widzimy budynek pierwszej 
poczty w Gryfowie Śl. z  1858 roku. 
Listy i przesyłki z różnych stron 
przychodziły dyliżansami dwa razy 
w tygodniu. W 1859 podłączony 
został telegraf. Dochodzimy do 
miejsca, gdzie prawdopodobnie 
stała Brama Lubańska. Skręcamy 
w ulicę Parkową i podziwiamy po-
zostałości murów obronnych. Po 
prawej stronie mamy park nazywa-
ny potocznie „Patelnią”. Po lewej 
stronie widzimy kamienicę z XVII 
wieku zbudowaną przez Prent-

zlerów. Prentzlerowie to znany  
i bogaty ród kupiecki, bardzo zasłu-
żony dla naszego miasta. Niestety, 
ślady po ich dawnej świetności 
zostały bezpowrotnie zatarte. Po-
została jedynie zdewastowana ka-
plica na cmentarzu i podniszczona 
kamienica. Dochodzimy do ulicy 
Garncarskiej, wzdłuż której ciągną 
się resztki murów obronnych. Idąc 
dalej widzimy most przez rzekę 
Kwisę, to już ul. Sanatoryjna. Tutaj 
znajdowała się Brama Żytawska, 
którą zburzono w 1839 r. Możemy 
na chwilę zboczyć w kierunku wsi 
Wieża, gdzie na jednej z prywat-
nych posesji 
znajduje się 
z a b y t k o w a 
studnia wy-
łożona pia-
s k o w c e m . 
Woda z niej 
ma podob-
no magiczne 
w ł a ś c i w o -
ści. Legenda 
głosi, że po 
skosztowaniu 
tejże wody, 
z m a r s z c z -
ki prostują 
się nie tylko 
na plecach. 
Wróćmy jed-
nak do na-
szego szlaku. 
Przechodzi-

my ul. Sanatoryjną oraz ul. Rzecz-
ną i wchodzimy w romantyczną 
uliczkę Zaułek. Tutaj wyraźniej 
widać miejsce, gdzie kiedyś stał 
zamek oraz fortyfikacje, jakie od 
1330 roku otaczały nasze miasto. 
Dalej mijamy zamurowane wejście 
do podziemnego tunelu, który we-
dług starych podań miał łączyć za-
mek „Gryf” z miastem Gryfowem. 
U góry widzimy ulicę Grodzką z 
charakterystycznymi kamienica-
mi powstałymi na bazie dawnych 
murów obronnych. Dalej idziemy 
ulicą Wojska Polskiego, gdzie stała 
Brama Jeleniogórska. Następnie 

przechodzimy przez ul. Felczerską 
do ul. Źródlanej. Obok stojących 
garaży  jest wyrwa w murze, za 
którą znajduje się już ulica Rybna. 
Idąc w górę mijamy ogrodzoną 
murem plebanię. Na skrzyżowaniu 
ulic Rybnej i Kolejowej znajdowała 
się brama miejska zwaną Bramą 
Kościelną. Tutaj kończy się na-
sza wycieczka. Czas trwania około 
jednej godziny. Więcej informacji  
o Gryfowie oraz ciekawe zdjęcia 
znajdą państwo na stronie Przyjaciół 
Miasta Gryfowa: pmg.gryfow.pl 

W niedzielę po kościele

Jan Wysopal

Fragment murów obronnych koło „Patelni”.

Gdy zastanawiałem się nad treścią artykułu o historii, pozwoliłem 
sobie zadać pytania o znaczeniu pamięci o przeszłości wówczas jesz-
cze uczniom Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana 
Pawła II w Gryfowie Śląskim, a obecnie już abiturientom. Uczciwie w tym 
miejscu stwierdzam, że nie spodziewałem się po nich jakichś odkryw-
czych czy też samodzielnych refleksji. Byłem przekonany, że większość z 
nich napisze zdawkowe, kilkuzdaniowe odpowiedzi. Efekt końcowy prze-
szedł moje najśmielsze oczekiwania. Dostałem bardzo interesujący mate-
riał do przemyśleń. Ze względu na brak czasu, niepozwalający na poważ-
niejszą analizę, powrócę do refleksji młodych ludzi w numerze czerwco-
wym, a w aktualnym numerze „Kuriera Gryfowskiego” zamieszczamy (w 
formie zachęty dla czytelników) fragmenty jednej z wielu, jak zaznaczy-
łem, wypowiedzi autorstwa Justyny Baszak. 
„Pamięć historyczna pomaga budować naszą przyszłość. Jest niezbędna 
do ukształtowania wizji kulturowej Europy dnia dzisiejszego i jutra. Każ-
da społeczność państwowa, jak też wspólnota europejska, nie będą mo-
gły się rozwijać jeżeli nie będą sięgać do własnych korzeni historycznych. 
[…] Uważam, że świadomość historyczna Polaków, a zwłaszcza młode-
go pokolenia jest znikoma. […] Należy zastanowić się, czy pamięć histo-
ryczna to rocznicowy rytuał, czy też element codzienności? Tworzy się 
pod względem doświadczeń kulturowych, a przede wszystkim przekazy-
wana jest z pokolenia na pokolenie, często w formie „opowiadań” rodzin-
nych. […] Wiedza o przeszłości ma również wielki wpływ na nasze ak-
tualne wybory i decyzje. To właśnie z niej czerpiemy przykłady i wzorce 
zachowań.”

Maturzyści AD 2009 wobec historii

Mieczysław Gnach



 Swoistą inauguracją naszego cyklu upamięt-
niającego lokalne, historyczne rocznice, będzie 
wspólne przedsięwzięcie, zorganizowane w dniu 
6 czerwca 2009 r. na gryfowskim rynku przez 
„Kurier Gryfowski”, Bibliotekę Publiczną, Sto-
warzyszenie „AWANTURA” i Zespół Szkół Ogól-
nokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II 
w Gryfowie Śląskim i Grupę Teatralną „Patrius”. 
Kontynuacją tego projektu będzie grudniowa wy-
stawa obrazująca ostatnie dwie gryfowskie de-
kady. Z tej okazji apelujemy do naszych czytel-
ników, a także wszystkich gryfowian, przede 
wszystkim tych, którzy brali aktywny udział w ży-
ciu społeczno-politycznym gminy, do przekazy-
wania, udostępniania swoich cennych pamiątek 
– fotografii, dokumentów, plakatów, a może pa-
miętników, czy też wspomnień.

Redakcja „Kuriera Gryfowskiego” zaprasza 
wszystkich do zamieszczania na naszych łamach 
refleksji oz przeszłości, a także do przedstawiania 
swoich sugestii i uwag, co do sposobu uczcze-
nia najnowszych rocznic historycznych na tere-
nie naszej Gminy.
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Mieczysław Gnach

Teraźniejszość przywołana historią
Niesieni falą patriotycznych uniesień wywołanych zbliżającymi się okrągłymi rocznicami, postanowiliśmy wprowadzić ten klimat również do Kuriera. 
Niniejszym rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych 20-leciu przemian redagowanych wraz z naszymi czytelnikami.

Rocznice, rocznice, rocznice...
Rok 2009 to dla nas Polaków, a także miesz-

kańców Europy jest czasem swoistego „wysypu” 
ważnych rocznic historycznych, wręcz prawdzi-
wym festiwalem pamięci.

Celebrujemy 20 rocznicę transformacji ustro-
jowej w Polsce („Okrągły Stół” i wybory parla-
mentarne – 4 czerwca 1989 r., utworzenie pierw-
szego niekomunistycznego rządu Tadeusza Ma-
zowieckiego i inne ), a 1 września będziemy 
przywoływać pamięć o bohaterskich obrońcach  
Ojczyzny, zaatakowanej przed 70 laty przez hitle-
rowskie Niemcy. W tym samym miesiącu odwo-
łamy się do wydarzeń związanych z wkroczeniem 
wojsk radzieckich do Rzeczpospolitej – 17 wrze-
śnia 1939 roku. 1 sierpnia będziemy mieli oka-
zję do uczczenia 65 rocznicy wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego.

Rok bieżący to także niepowtarzalna oka-
zja do zaakcentowania historyczności naszego 
„powrotu” do rodziny europejskiej: 10 roczni-
ca przyjęcia naszego kraju do Paktu Północno-
atlantyckiego i 5 rocznica wstąpienia do Unii Eu-
ropejskiej. Nie ulega wątpliwości, że tzw. treści 
europejskie mają szerszy wymiar i odnoszą się 
przede wszystkim do takich dat jak: 4 kwietnia – 
60 rocznica powstania NATO, 5 maja – 60 rocz-
nica powołania Rady Europy, a 20 kwietnia utwo-
rzenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
w Strasburgu.

Z powyższego katalogu wydarzeń roczni-
cowych wyraźnie widać, że obchodów 20-lecia 
przemian systemowych w Polsce nie można wy-
izolować od kontekstu ogólnoeuropejskiego – 
nasz wolnościowy zryw pociągnął za sobą falę, 
której zwieńczeniem było obalenie muru berliń-
skiego i zakończenie podziału kontynentu.

Rocznice stanowią również specyficzne na-
rzędzie, za pomocą którego narody kreują swój 
wizerunek zewnętrzny, a przede wszystkim kulty-
wują narodową pamięć. Jubileusze, jako cyklicz-
ne upamiętnienie przeszłości, stanowią swoiste 
„trzy w jednym” - świętowanie historii jest wzbo-
gaceniem teraźniejszości, a także odwołaniem 
się do przeszłości, w imię przyszłości. Mogą one 
inscenizować dziejową kontynuację, bo przecież 
każda wspólnota potrzebuje odwołania się do 
swojej historii.

Od dłuższego już czasu historycy (do których 
zalicza się piszący te słowa), w sposób zdecydo-
wany wyrażają przekonanie, że Polacy słabo zna-
ją swoją historię. Oczywiście, przyczyn tego sta-
nu rzeczy jest wiele, a niniejszy tekst nie jest oka-
zją do analizowania tej ogólnospołecznej przypa-
dłości. Nasze odwołanie się do przeszłości ma, 
jak to zostało powyżej zaakcentowane, przede 
wszystkim charakter jubileuszowo-rocznicowy.

Ale nawet taka okazjonalna formuła pozwa-
la na przywracanie zbiorowej pamięci o tym, co 
było, a przede wszystkim wykształcić poczucie 
przynależności do narodu i państwa. Nasza bo-
gata historia jest także okazją do umacniania po-
zycji Polski w Europie.

Jaka jest nasza pamięć 
historyczna? Czy Polacy 

znają swoją historię?
Odwoływanie się do przeszłości, szczególnie 

tej nam czasowo bliższej, jak choćby związanej z 
czasami PRL-u, czy też już wielokrotnie przywoły-
wanego 20-lecia przemian ustrojowych, przebie-
ga na trzech, bardzo często, nie oddziałujących na 
siebie obszarach poznawczych. 

Pierwszym z nich jest tzw. pamięć historyczna. 
Dla większości ludzi nośnikiem pamięci o prze-
szłości są: pamięć indywidualna, tradycje rodzin-
ne, tradycje grupowe, przede wszystkim narodo-
we. Mogą nimi być również dzienniki i pamiętniki 
spisywane przez ludzi, na kanwie ważnych wyda-
rzeń. W takim rozumieniu historii, przeszłość od-
zwierciedla się w każdym przedmiocie i zjawisku, 
trwającym do dzisiaj. W konsekwencji nośnikiem 
pamięci o przeszłości jest dosłownie wszystko.

Historyk wie, że o kształcie nauki o przeszłości 
decyduje historyczna wiedza źródłowa i pozaźró-
dłowa. Pierwsza, to informacje o procesie dziejo-
wym, zawarta w źródłach historycznych. Wiedza 
pozaźródłowa, to wiedza o przeszłości, uzyskana 
z przekazywanej tradycji, doświadczeń własnych 
i cudzych, obserwacji świata i oczywiście opra-
cowań historycznych. Wiedzą źródłową posługu-
ją się przede wszystkim historycy, zaś wiedza po-
zaźródłowa dostępna jest dla wszystkich, jako po-
toczna wiedza historyczna. Poznawanie faktów hi-
storycznych, dostrzeganie związków między nimi, 
formułowanie wniosków i ocen, pozwala niehi-
storykom na kształtowanie swojej świadomości 
historycznej, jako wiedza i wyobrażenie o prze-
szłości własnego narodu i kraju, na tle historii po-
wszechnej.

Ostatnim sposobem odczytywania, a przede 
wszystkim interpretowania przeszłości, to poli-
tyka historyczna. Wyraża się ona przede wszyst-
kim swoistą refleksją nad historią, jej oceną, inter-
pretacją. Stąd znane nam „upolitycznienie” histo-
rii, na własny, partykularny użytek, zawłaszczanie 
pamięci o przeszłości, a przede wszystkim czerpa-
nie z niej treści, które mają zastosowanie do bieżą-
cych spraw czy wręcz konfliktów. Tak rozumiana 
pamięć historyczna jest próbą, nie zawsze oczywi-
ście skuteczną, narzucenia określonego zestawu 
wartości, pod których kątem ocenia się i dokonuje 
eliminacji bądź aprobaty wydarzeń z przeszłości. 
Polega to, jak to już stwierdziłem, na wykreowa-
niu wybiórczej pamięci, według pewnej, z góry za-
łożonej tezy. Również każda wspólnota posiada 
swoją, wprost czy pośrednio wyrażoną, politykę 
historyczną, polegającą na często bardzo emocjo-
nalnym utrwalaniu doświadczeń, ważnych z punk-
tu widzenia zbiorowej tożsamości. Są one mocno 
powiązane z wartościami, jakimi kieruje się spo-
łeczeństwo, co nie wyklucza przyjęcia fałszywego 
obrazu przeszłości i wyobrażenia o teraźniejszo-
ści. Przeszłość jest oczywiście ważne dla wspól-
noty, jaką jest społeczność miasta i gminy Gryfów 
Śląski. Uświadamiali nam to ostatnio nasi czytel-
nicy.

W licznych telefonach i e-mailach adresowa-
nych do redakcji „Kuriera Gryfowskiego”, czytelni-
cy wyrzucali nam, w sposób często emocjonalny, 
że na łamach lokalnej gazety nie było do tej pory 
wyrazistszych akcentów nawiązujących do ostat-
niego dwudziestolecia (oczywiście przez pryzmat 
lokalnego środowiska) i innych ważnych rocznic 
historycznych. Uspokajamy wszystkich zaintere-
sowanych, że „Kurier Gryfowski” wspólnie z in-
nymi podmiotami działającymi na terenie naszej 
gminy, będzie inicjować i realizować wiele przed-
sięwzięć odwołujących się do lokalnej – najnow-
szej historii.
Na łamach naszej gazety opublikujemy między in-
nymi rozmowy z ludźmi stojącymi w 1989 roku po 
dwóch stronach „barykady politycznej”.

Będziemy przedstawiać „obrazki historyczne” 
z dziejów naszego samorządu. Ciekawe mogą być 
przemyślenia i refleksje jedynego (!) mieszkańca 
miasta i gminy, urodzonego 4 czerwca 1989 roku 
(data wyborów czerwcowych).

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Roz-
woju Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawo-
dowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim  - 
„Homo-Viator” przygotowujemy i opracujemy an-
kiety, które kierować będziemy do mieszkańców 
gminy Gryfów Śląski, dotyczące „pamięci histo-
rycznej”.

Patriotyczna feta z Kurierem

PILNIE POTRZEBNA!
Pomoc dla samotnej matki w cięż-
kiej sytuacji materialnej. Potrzebne 
łóżeczko, pieluchy, ubranka dla no-
worodka, kosmetyki do pielęgnacji 
noworodka, pralka.

INFORMACJA: (075) 78-11-348



W marcu fotografie nadesłali: Robert Grzelczak, Krzysztof Dzikowic-
ki, Anna Krajecka, oraz Ryszard Urdas. Tytuł zdjęcia miesiąca tym razem 
przyznaliśmy dwóm fotografiom: panu Ryszardowi oraz Robertowi  (fot. 
na okładce oraz str. 2). Gratulujemy zwycięzcy, a pozostałym uczestnikom 
serdecznie dziękujemy.

Zapraszamy Państwa do udziału w naszym konkursie. Warunkiem 
uczestnictwa jest nadesłanie w formie elektronicznej zdjęcia swojego au-
torstwa na adres biblioteka.gryfow@gmail.com. Spośród nadesłanych 
zdjęć (tematyka dowolna) co miesiąc będziemy prezentować w „Kurierze 
Gryfowskim” jedno najciekawsze (według nas). W wyborze pomoże nam 
instruktor fotografii M-GOK, członkini Jeleniogórskiego Towarzystwa Fo-
tograficznego - Ilona Cichoń. Spośród zwycięskich zdjęć miesiąca wybie-
rzemy 3 zdjęcia roku, które zostaną nagrodzone. Zdjęcia prosimy przesy-
łać do 25 dnia każdego miesiąca.
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24 kwietnia w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śl. od-
było się zebranie sprawozdawczo - wyborcze Związku Kombatantów RP 
i Byłych Więźniów Politycznych. W zebraniu uczestniczyli m.in.: burmistrz 
Olgierd Poniźnik, przewodniczący Rady Miejskiej Robert Skrzypek, Prze-
wodniczący Zarządu Okręgu Związku Kombatantów RP i Byłych Więź-
niów Politycznych ppłk. Edward Jakubowski. Zebranie prowadził Henryk 
Kartasiński, który w imieniu ustępującego zarządu przeczytał sprawozda-
nie z jego działalności. Dotychczasowy prezes związku Witold Hasiuk zre-
zygnował z możliwości ponownego ubiegania się o reelekcję.

Na zebraniu związku wybrano Zarząd Związku Kombatantów RP i By-
łych Więźniów Politycznych Koła w Gryfowie Śl. Nowym prezesem zo-
stał Mieczysław Cybulski, wiceprezesem Henryk Popkowski, sekretarzem 
i skarbnikiem Marian Sieradzki, a wśród członków zarządu znaleźli się Ka-
zimierz Brzozowski, Witold Hasiuk i Edward Król.

Wybrano również komisje rewizyjną, w skład której weszli Stanisław 
Olsiewicz – przewodniczący oraz Czesław Korbut. Delegatem na zjazd 
okręgowy został wybrany Mieczysław Cybulski.

Na podstawie tekstu Waldemara Pasternaka                               M.

Wybory w Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

20 kwietnia uczniowie gryfow-
skiego liceum i gimnazjum, spo-
tkali się dr Dorotą Czudowską - 
lekarzem onkologiem, dyrektorem 
Legnickiego Centrum Diagnostyki 
Onkologicznej. Pani doktor odwie-
dziła Gryfów już po raz drugi - w 
ubiegłym roku wygłosiła wykład do-
tyczący profilaktyki nowotworowej 
u dziewcząt, teraz przyszedł czas na 
chłopców, którzy dowiedzieli się, 
jakie sygnały wysyłane przez orga-
nizm należy uznać za niepokojące. 
Głównie mowa była o raku jądra, 
który jest najczęściej występują-
cym rakiem u mężczyzn pomiędzy  

20 a 34 rokiem życia. Chłopcy po-
mimo drażliwego tematu uważnie 
słuchali wykładu (fot. poniżej), 
a wysoki poziom kultury i dojrza-
łości naszej młodzieży doktor Czu-
dowska pochwaliła po wykładzie w 
kuluarach.

Spotkanie zorganizowało Sto-
warzyszenie Homo Viator, które 
działa na rzecz ZSOiZ w Gryfowie 
Śl. Zarząd Stowarzyszenia bardzo 
dziękuje pani kierownik M-GOPS 
Krystynie Pietruszewskiej za uży-
czenie w tym szlachetnym celu sali 
na ulicy Oldzańskiej.

Rak jądra jest podstępny

M.SZ.

Zakończył się I Regionalny Konkurs Informatyczny organizowany przez Ko-
legium Karkonoskie w Jeleniej Górze. Ostatni etap zmagań odbył się 25 kwiet-
nia 2009 roku. Piętnastu młodych informatyków walczyło o główną nagrodę, 
którą był telefon Apple iPhone 3G 8GB. Zwycięzcą konkursu został Jarosław 
Zywert z Zespołu Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze. Drugie miejsce za-
jął Konrad Pawlikowski - uczeń Technikum Informatycznego z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim. 
Otrzymał on przenośny dysk twardy Ardata 250 GB. Trzecia lokata oraz 16 
GB pendrive, przypadła Tobiaszowi Idziemu z Zespołu Szkół Elektronicznych 
w Jeleniej Górze. Tuż za podium uplasował się kolejny uczeń gryfowskiej pla-
cówki - Sylwester Wroński, który otrzymał pendrive 4 GB.

Wyniki konkursu świadczą o wysokim poziomie nauczania uczniów gry-
fowskiego Technikum Informatycznego. Do zawodów przygotowała ich 
Agnieszka Adamczyk - nauczycielka informatyki ZSOiZ. Serdecznie gratuluje-
my wyników i życzymy kolejnych sukcesów.

Sukces uczniów gryfowskiego technikum 
w konkursie informatycznym

Najszlachetniejszy dar 
gryfowskich licealistów

Zdjęcie miesiąca
konkurs dla mieszkańców

M.D.

W gryfowskim ZSOiZ zrodziła się nowa, warta wyjątkowego wsparcia, trady-
cja. Młodzież, uświetniając dzień swoich 18 urodzin, decyduje się na wstąpienie 
w szeregi niezwykle szacownego gremium - grona honorowych dawców krwi.  
To akt niezwykłej odwagi. Dużo starsi zwlekają z podjęciem tej decyzji z powodu 
strachu przed bólem, dyskomfortem…

Spektakularna akcja, która była konsekwencją działań naszych lokalnych lide-
rów w tej dziedzinie: Henryka Kiwaka i Roberta Skrzypka oraz SK PCK, miała miej-
sce 21 kwietnia. Dzięki uprzejmości burmistrza Olgierda Poniźnika, który zgodził 
się na użyczenie w tym szlachetnym celu szklonego autobusu, 27 chętnych do 
oddania krwi uczniów, udało się do lwóweckiej stacji krwiodawstwa. Zaskoczyli 
wszystkich jej pracowników, którzy mimo iż uprzedzeni, nie byli w stanie obsłużyć 
wszystkich chętnych. W przyszłym roku obiecują przyłączyć się również nauczycie-
le gryfowskiego ZSOiZ. 

Adrian Pietruszewski
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Operator Gazociągów Przesy-
łowych GAZ-SYSTEM S.A. jest 
jednoosobową spółką akcyjną 
Skarbu Państwa o znaczeniu stra-
tegicznym dla polskiej gospodarki. 
Odpowiadają za bezpieczeństwo 
dostaw gazu ziemnego sieciami 
przesyłowymi. Kluczowym ich za-
daniem jest transport paliw gazo-
wych siecią przesyłową na terenie 
całego kraju.

GAZ SYSTEM S.A. Oddział we 
Wrocławiu obecnie planuje budowę 
strategicznych gazociągów przesy-
łowych na terenie Dolnego Śląska  
o łącznej długości ponad 190 km. 
Na terenie gminy Gryfów Śląski, 
przez miejscowości Ubocze, Gryfów 
Śląski, Krzewie Wielkie, przewiduje 
się wybudowanie, wzdłuż istnieją-
cego, nowego gazociągu o długo-
ści 8 km, który stanowi integralną 
część gazociągu wysokiego ciśnie-
nia DN 500 relacji Jeleniów – Dziwi-
szów o długości 65 km. Powyższy 
gazociąg stanowi część składową 
obszernego zadania mającego na 
celu zwiększenie przepustowości 
istniejącego systemu przesyłowe-
go gazu na terenie Dolnego Śląska 

i w późniejszym etapie może prze-
jąć funkcję istniejącego gazociągu 
wysokiego ciśnienia DN250/300, 
polegającą na zasilaniu pobliskich 
miejscowości w gaz. 

GAZOPROJEKT S.A. - Biuro 
Studiów i Projektów Gazownictwa  
z Wrocławia, działający w imieniu 
i na rzecz inwestora tj. Operatora 
Gazociągów Przesyłowych GAZ-
SYSTEM S.A., wystąpił do Urzę-
du Gminy i Miasta Gryfów Śląski 
z wnioskiem o wydanie decyzji o 
ustalenie lokalizacji inwestycji celu 
publicznego dla przedsięwzięcia 
pn. „Gazociąg wysokiego ciśnienia 
DN500, MOP 8,4 MPa relacji Jele-
niów – Dziwiszów” na terenie mia-
sta i gminy Gryfów Śląski. Zgodnie 
z procedurą administracyjną Bur-
mistrz Gminy i Miasta zawiadomił 
o wszczęciu postępowania wszyst-
kie strony, czyli właścicieli działek 
przez które projektowany jest prze-
bieg przedmiotowego gazociągu, 
którzy mogli wnieść swoje uwagi 
co do projektowanej inwestycji.  
W związku z tym, że do Urzędu 
Gminy i Miasta Gryfów Śląski 
wpłynęło sporo sprzeciwów wła-

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
Ogłasza konkurs pod nazwą

„Ukwiecone miasto” 

Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Gryfowa 
Śląskiego, dbających o estetykę swojego otoczenia

 i urodę miasta, w którym mieszkają. 
 Rywalizacja między uczestnikami konkursu trwać będzie od czerwca 

do września. W konkursie wezmą udział zgłoszone przez mieszkańców 
balkony i ogródki, a także wybrane przez komisję konkursową miejsca 

warte zauważenia i nagrodzenia.

 Nagrody zostaną przyznane w 4 kategoriach: 
- najpiękniej ukwiecony balkon lub okno, 

- najpiękniej ukwiecony ogródek kwiatowy w zabudowie jednorodzinnej, 
- najpiękniej ukwiecony ogródek kwiatowy w zabudowie wielorodzinnej, 

-najpiękniej ukwiecony ogródek kwiatowy 
przy obiektach usługowo - handlowych.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Techniczny Urzędu Gminy 
 i Miasta Gryfów Śląski, telefon (075) 78-12-953.

Karty zgłoszenia można odbierać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta 
Gryfów Śląski. Tam też należy składać karty zgłoszeń

 w terminie do dnia 30 maja 2009 r. 

Narodziny
W roku 2008 urodziło się w naszej gminie 92 dzieci (7,6 na miesiąc),  

w ciągu czterech pierwszych miesięcy roku 2009 odnotowano 20 uro-
dzeń, co daje wynik gorszy od poprzedniego roku - bo 5 dzieci na miesiąc. 
W opinii Jolanty Dudzik - kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gryfowie,  
początek roku zawsze jest „słabszy” pod względem narodzin, dlatego trze-
ba mieć nadzieję, że statystycznie dzieci będzie przynajmniej tyle samo co 
w roku ubiegłym.

Małżeństwa
W roku 2008 w gryfowskim USC sporządzono 77 aktów małżeństw. 

Wśród zawieranych związków były 22 małżeństwa cywilne, 40 kościelnych 
oraz podpisano 15 aktów tzw. transkrybowanych (małżeństw zawartych za 
granicą, wpisanych do polskich ksiąg).
Gryfowianie zawierali również związki małżeńskie poza gminą. Takich mał-
żeństw zgłoszono 78. Natomiast w roku 2009 gryfowianie zawarli do tej 
pory 23 małżeństwa, w tym 9 w naszym USC: 4 cywilne, 4 kościelne oraz 
jedno małżeństwo transkrybowane.

Zgony
W ubiegłym roku zmarło w naszej gminie 128 osób. W pierwszym 

kwartale 2009 zanotowano 39 zgonów.

Na podstawie informacji kierownika USC Jolanty Dudzik.
       

ścicieli nieruchomości Burmistrz 
Olgierd Poniźnik zorganizował spo-
tkanie publiczne, na które zaprosił 
przedstawicieli operatora Gazocią-
gów Przesyłowych GAZ-SYSTEM, 
Biura Studiów i Projektów Gazow-
nictwa GAZOPROJEKT S.A. oraz 
protestujących właścicieli działek, 
którzy mieli okazję wygłosić na 
forum spotkania swoje protesty 
i uwagi do projektowanej inwesty-
cji. Przedstawiciele spółek GAZ-
SYSTEM S.A. i GAZOPROJEKT S.A. 
wyjaśnili i odpowiedzieli na pytania 
protestujących. W trosce o bezpie-
czeństwo ludności i niezawodność 
przesyłu gazu, zapewnili, że stosują 

najbardziej nowoczesne i spraw-
dzone technologie, regulują sprawy 
terenowo-prawne poprzez zawiera-
nie umów służebności przesyłu za 
odpowiednim wynagrodzeniem.
GAZ SYSTEM S.A. realizuje inwe-
stycje w celu zwiększenia bezpie-
czeństwa energetycznego regionu 
Dolnego Śląska i Polski, zapobie-
ganiu sytuacjom kryzysowym po-
przez dywersyfikację dostaw gazu. 

inspektor ds. planowania 
przestrzennego i budownictwa w 

UGiM Gryfów Śląski
Stella Suhako–Wróblewska 

Gryfowska statystyka

Wybudują gazociąg

M.



Na początku października został ogłoszony Diecezjalny Konkurs Plastyczny pt. „Święty Franciszek 
i przyjaciele”. Konkurs miał na celu pokazać, że święty Franciszek z Asyżu jest wzorem człowieka dosko-
nale współżyjącego z przyrodą, pełnego szacunku dla wszelkiego stworzenia, sprawiedliwego w uży-
waniu i dzieleniu zasobów materialnych, kochającego stworzenia, których źródłem jest Bóg. Ucznio-
wie mieli za zadanie przedstawić dowolną techniką plastyczną osobę świętego Franciszka, zgodnie  
z hasłem konkursu. Prace należało składać do końca grudnia 2008 r. W sumie zebrano 27 prac, któ-
re zostały przesłane do Legnicy. W Diecezjalnym etapie konkursu „ Święty Franciszek i przyjaciele” 
uczennica naszej szkoły Natalia Kuczyńska z klasy Ic otrzymała wyróżnienie. 21.03.2009 r. w Katolic-
kim Liceum Ogólnokształcącym im. Franciszka z Asyżu w Legnicy odbyła się uroczysta gala rozstrzy-

gnięcia konkursu. Natalia wraz  
z opiekunką Agnieszką Lewandow-
ską oraz towarzyszącymi jej bliski-
mi odebrała dyplom i nagrodę. 
   Po rozdaniu nagród można było 
obejrzeć pokonkursową wystawę, 
na której znalazła się praca wyróż-
nionej Natalii, jak również trzech 
innych uczennic z naszej szko-
ły: Klaudii Obłodeckiej z klasy IV 
b, Anny Szostak z klasy IV a oraz 
Emilii Choińskiej z klasy Ib.
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W SP w Uboczu
Owocny kiermasz

Świetne wyniki w kwadraturze koła

Matematyczne „Mleko z klasą”

Dzień Ziemi

Alicja Celejowska

5 kwietnia braliśmy udział w Kiermaszu 
Wielkanocnym w Gryfowie Śląskim, sprzedając 
różne ozdoby świąteczne. Uczniowie na scenie 
śpiewali piosenki z repertuaru Arki Noego. Na-
uczyciele z rodzicami przygotowali wielkanocny 
stół, który zdobył III miejsce w gminie. 

Dziękujemy wszystkim, którzy kupili nasze 
kartki świąteczne i inne ozdoby. Dzięki Wam 
wzbogacimy książkami szkolną bibliotekę oraz 
przeznaczymy zdobyte fundusze na inne pomo-
ce dydaktyczne

W styczniu klasy IV–VI brały udział w Ogól-
nopolskim Konkursie Matematycznym „Kwa-
dratura Koła”. W całym kraju w konkursie wzię-
ło udział 18 tysięcy uczniów. Nasi uczniowie 
uzyskali wysokie wyniki: W kategorii klas IV: 
Natalia Barszczewska i Wojciech Trocewicz -  
I miejsce w powiecie, 30 w województwie. Elwi-
ra Stanisz - III miejsce w powiecie i 82 w woje-
wództwie. W kategorii klas V: Bartłomiej Duda 
- I miejsce w powiecie, 3 miejsce w wojewódz-
twie, Paulina Barszczowska - III miejsce w po-
wiecie, 57 w województwie W kategorii klas VI: 
Kamil Romanowski - I miejsce w powiecie, 33  
w województwie, Karol Jagiełło - II miejsce w 
powiecie, 39 w województwie. Gratulacje dla 
uczniów ich rodziców oraz nauczycielki mate-
matyki Marii Swatkowskiej.

22 kwietnia obchodzono Dzień Ziemi. W tym 
roku przebiegał pod hasłem „Z energią chroń-
my klimat”. Każda klasa miała do wykonania 
różnorodne zadania związane z ekologią. Od-
było się przedstawienie pt. „Ratujmy Ziemię”  
w wykonaniu koła ekologicznego i klasy III. Zwró-
cono uwagę na segregację śmieci, oszczędność 
energii elektrycznej i zużycia wody, oddawanie 
baterii i elektrośmieci do punktów zbiórki.

Po zajęciach edukacyjnych wszystkie klasy 
udały się w teren. Młodsi uczniowie porządko-
wali teren szkolny, klasa V i VI przydrożne rowy 
na trasie z Ubocza do Gryfowa. Na terenie nie-
zabudowanym starsze klasy uzbierały mnóstwo 
różnych śmieci, zapełniając cały samochód 
„IZERY”. Na zakończenie rozpalono ognisko 
i upieczono kiełbaski.

24 marca 2009 r. odbyła się Matematyka na 
wesoło – uczniowie pod kierunkiem Marii Swat-
kowskiej przedstawili wiersz i bajkę matema-
tyczną oraz quiz matematyczny. Przy wspólnej 
zabawie dzieci miały okazję pochwalić się swo-
ją wiedzą matematyczną. Dzień matematyki po-
łączony był z przygotowaniem kompozycji prze-
strzennych z kartonów mleka. Każda z klas mu-
siała rozwiązać zadania matematyczne związane 
z akcją „Mleko z klasą”. 

Święty Franciszek i przyjaciele
W SP w Gryfowie

Poniżej przedstawiamy Państwu fragmenty rela-
cji z finału Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskie-
go we Wrocławiu nadesłanej do redakcji Kuriera Gry-
fowskiego.

Po przejściu eliminacji szkolnych i powiatowych 
zakwalifikowałam się do finału Ogólnopolskiego Kon-
kursu Języka Polskiego „Słowo daję” organizowanego 
przez Stowarzyszenie Ojczyzny Polszczyzny. Przewod-
niczącym konkursu był słynny profesor Jan Miodek.
Każdy etap konkursu składał się z dwóch części: pi-
semnej i ustnej. W tej pierwszej należało wykazać się 
znajomością gramatyki i frazeologii polskiej, a także 
umiejętnościami czytania ze zrozumieniem oraz pisa-
nia ciekawych wypracowań, poprawnych pod wzglę-
dem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym. 
W drugiej zaś części trzeba było puścić wodze fanta-
zji i wymyślić ciekawą historię na wylosowany temat,  
a następnie opowiedzieć ją z pamięci przed publicz-
nością. Finał odbywał się w dniach 5-7 marca 2009 r.  
W przygotowaniach do konkursu pomagała mi moja 
nauczycielka języka polskiego, pani Bożena Denisienko. 
To z nią pojechałam do Wrocławia (…) Ostatni etap 
konkursu to opowiadanie przed publicznością. To 

Było świetnie, słowo daję

Anna Miszkowska, kl. 6b

było dla mnie najtrudniejsze. Wystąpić przed kilku-
osobowym jury, nauczycielami-opiekunami uczniów, 
innymi uczestnikami konkursu, a na dodatek fotogra-
fem robiącym ciągle zdjęcia i kamerzystą nie odstę-
pującym nas podczas zmagań konkursowych. Powie-
działam sobie: „Raz kozie śmierć” i patrząc w oczy 
profesorowi, snułam swoją opowieść o dzielnym, za-
błąkanym motylu.Profesor Miodek stwierdził, że te-
goroczny konkurs był na wysokim poziomie, uczest-
nicy nie popełniali błędów językowych podczas opo-
wiadania ustnego.Niestety, nie udało mi się wejść do 
czołówki finału, ale najważniejsze dla mnie są wraże-
nia, jakie stamtąd przywiozłam oraz dyplom, poradnik 
językowy autorstwa profesora Miodka z autografem 
i jego własnoręczny wpis do mojego pamiętnika.

W SP w Rząsinach
Nasz udział w Jarmarku

Współpraca z Radą Rodziców zaowocowała 
efektownymi dekoracjami stołu konkursowego 
(zajęliśmy II miejsce) oraz wyśmienitymi wy-
piekami. Dochód ze sprzedaży ciast, przezna-
czony został na cele szkoły. Dzieci przedstawi-
ły na scenie montaż słowno-muzyczny o tema-
tyce Wielkopostnej. Klub 4-H ,,Trzepak” działa-
jący przy SP Rząsiny pod kierunkiem Małgorza-
ty Zapartej oraz Joanny Czerwiec wziął udział w 
konkursie na dekoracje wielkanocne, który od-
był się w Wojciechowie. Nasz stół zajął I miej-
sce. Otrzymaliśmy nagrodę – frytkownicę oraz 
dyplom. Przeprowadziliśmy szkolny konkurs na 
najpiękniejszą palmę wielkanocną. Nagrodzone 
prace wzięły udział w kolejnym etapie powiato-
wym we Lwówku Śląskim. 

Odżywiamy się zdrowo

Dbamy o bezpieczeństwo

Szkolne Koło PCK pod kierunkiem pani Ewy 
Chorzępy przeprowadziło akcję ,,Odżywiaj się 
zdrowo”. Dzieci wykonały ekspozycję produk-
tów, które wpływają zarówno korzystnie jak 
i niekorzystnie na zdrowie człowieka. Uczniowie 
przeprowadzili degustację zdrowych produk-
tów żywieniowych. Członkowie koła nadzoro-
wali również przebieg konkursu ,,Zabawa mu-
rowana”. Zadaniem wszystkich uczniów naszej 
szkoły było zbudowanie instalacji przestrzen-
nych z kartoników po mleku, które dzieci piły  
w ramach akcji ,,Mleko z klasą”.

Zwyciężczynie szkolnego etapu konkursu 
wiedzy pożarniczej Marta Borkowska i Barbara 
Strug wzięły udział konkursie powiatowym w Ra-
kowicach Wielkich. Nasze uczennice miały oka-
zję poznać wyposażenie wozów strażackich oraz 
poznały sposoby udzielania pierwszej pomocy 
podczas akcji ratowniczych. Mając na uwadze 
rolę zabawy w życiu dziecka, został wyświetlony 
w naszej szkole film edukacyjny ,,Niebezpieczne 
zabawy z prądem”. Dzieci dowiedziały się, jakie 
niebezpieczeństwo niesie nieumiejętne obsługi-
wanie urządzeń elektrycznych.

A. Lewandowska, E. Rakowska

Joanna Czerwiec



7 kwietnia, w Gimnazjum w Gryfowie Śląskim odbył się szkolny konkurs wiedzy o sztuce.  
W konkursie, który przeprowadzony był na wzór teleturnieju „Jeden z dziesięciu” udział wzięli uczniowie klas 
trzecich: Artur Wojtkun, Da-
ria Kiwacz, Paweł Zawisza, 
Ilona Koziołkiewicz, Krzysz-
tof Szyszko, Angelika Szpu-
rek, Kamila Borkowska 
i Tomasz Krzak. W wyniku 
zaciętej rywalizacji I miej-
sce zajął: Tomasz Krzak, II 
Krzysztof Szyszko, a III Ar-
tur Wojtkun.

Laureaci konkursu 
otrzymali nagrody książko-
we. Organizatorem impre-
zy była nauczycielka przed-
miotu sztuka Agniesz-
ka Burbul, a w jury pra-
cowały Anita Ochocka 
i Elżbieta Demidow.

1 i 2 kwietnia grupa gryfowskich gimnazjali-
stów, wraz ze starszymi koleżankami i kolegami 
z ZSOiZ w Gryfowie Śl., przebywała w Warsza-
wie. Opiekę nad uczniami sprawowali Mieczy-
sław Gnach i Waldemar Pasternak. Głównym 
punktem wycieczki było zwiedzanie Sejmu i wi-
zyta w przedstawicielstwie Komisji Europejskiej 
w Polsce. Podczas wycieczki młodzież zwiedzi-
ła również Stare Miasto i Łazienki, miała oka-
zję zobaczyć Zamek Królewski, Pałac Namiest-
nikowski (siedziba Prezydenta RP), Belweder, 
Pałac Kultury i Nauki.

Wizyta w Sejmie rozpoczęła się od 30 mi-
nutowej obserwacji obrad plenarnych Sejmu. 
Na galerii dla widzów młodzież spotkała się  
z posłem Grzegorzem Napieralskim, który opro-
wadził gryfowian po Sejmie. Poseł opowiadał  
o swojej pracy i odpowiadał na pytania uczniów, 
a następnie umożliwił młodzieży wejście w ku-
luary Sejmu, gdzie mogła ona zobaczyć wielu 
posłów znanych z pierwszych stron gazet oraz 
znanych dziennikarzy. Spotkanie z posłem Grze-
gorzem Napieralskim odbyło się dzięki wspar-
ciu burmistrza Olgierda Poniźnika.

prozy. Komisja konkursowa, której przewodni-
czyła Honorata Magdeczko-Capote, aktorka te-
atru „MASKA” w Jeleniej Górze oceniła uczest-
ników: Paulina Łazarska - I miejsce, Patrycja 
Quach-Chi - II miejsce, Małgorzata Czerwiec - 
wyróżnienie. Ponadto Paulinie przyznano Nagro-
dę Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk dla najwięk-
szej indywidualności artystycznej finału powiato-
wego Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego 
„PEGAZIK”. Paulina będzie reprezentować po-
wiat lwówecki w wojewódzkim finale Konkursu 
w Kłodzku.

z tym Paulina Łazarska oraz Patrycja Quach-Chi 
reprezentowały powiat lwówecki w eliminacjach 
rejonowych 54 Dolnośląskiego Konkursu Recy-
tatorskiego - w Bolesławcu 16 kwietnia 2009 r. 
Zarówno Paulina Łazarska, jak i Patrycja Qu-
ach-Chi awansowały do finału wojewódzkiego, 
który odbędzie się 20 maja w Oławie. Gratulacje 
i powodzenia w finałowych zmaganiach 54 Dol-
nośląskiego Konkursu Recytatorskiego!
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W Gimnazjum

W gimnazjum od początku roku szkolnego 2007/2008 
funkcjonuje Szkolne Koło Turystyczne. Jego działal-
ność polega na organizowaniu wycieczek dla uczniów, 
którzy mają żyłkę podróżniczą, lubią spędzać czynnie 
czas wolny i poznawać innych ludzi o podobnych za-
interesowaniach.
W pierwszym roku istnienia koła uczniowie mieli 
możliwość wzięcia udziału w czterech wycieczkach: 
do Szklarskiej Poręby, gdzie w Chacie Walońskiej od-
był się chrzest turystyczny; wzdłuż Jeziora Złotnickie-
go, pięknym krajobrazowo szlakiem, na zamek Czo-
cha; do Berlina i na Tropikalną Wyspę oraz do Dre-
zna i Saskiej Szwajcarii-nad piękny widokowo prze-
łom rzeki Łaby.
Bieżący rok szkolny rozpoczęła dwudniowa wyciecz-
ka w Karkonosze, która została zorganizowana w ra-
mach rajdu Lubańska Jesień. Grupa naszych gimna-
zjalistów została uznana za najlepszą na trasie nr 9 
i otrzymała nagrodę w postaci map i folderów tury-
stycznych.
W dniach 28-29 marca byliśmy na kolejnym rajdzie, 
tym razem zimowym, który dostarczył nam niemało 
emocji, ponieważ w Karkonoszach ciągle zima w peł-
ni i warunki są trudne. Były to dwa dni pełne wysił-
ku, ale także dobrej wspólnej zabawy, co potwierdza-
ją uczestnicy, którzy pakują już plecaki na następny 
taki wyjazd.
W wycieczkach Szkolnego Koła Turystycznego mogą 
brać udział wszyscy uczniowie, którzy tylko mają chę-
ci i wolny czas.

Z turystyką za pan brat

Zabłysnęli wiedzą o sztuce

Z wizytą na Wiejskiej

Za nami część zmagań konkursowych gim-
nazjalistów – recytatorów. W powiatowym etapie 
XIV DOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU RECYTA-
TORSKIEGO „Pegazik”, który odbył się w Mirsku 
26 marca 2009 r., gryfowskie Gimnazjum repre-
zentowały uczennice: Paulina Łazarska, Patry-
cja Quach-Chi - obie klasa II f - opiekun Elżbieta 
Ryba, Małgorzata Czerwiec - klasa III f - opiekun 
- Magda Klima. Zgodnie z regulaminem konkur-
su, uczniowie prezentowali wiersz oraz fragment 

31 marca 2009 r. w Gimnazjum we Lwówku 
Śl. odbyły się eliminacje powiatowe 54 DOLNO-
ŚLĄSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO. 
W Konkursie wzięli udział uczniowie reprezen-
tujący szkoły: Lwówek Śl., Mirsk, Lubomierz, 
Wleń i Gryfów. Gimnazjum w Gryfowie Śl. re-
prezentowali uczniowie: Adrian Denisienko - 
opiekun Magda Klima, Paulina Łazarska, Pa-
trycja Quach-Chi - opiekun Elżbieta Ryba. Na-
grodzono uczennice: Paulina Łazarska - I miej-
sce, Patrycja Quach-Chi - II miejsce. W związku 

Pegazik pełen sukcesów

Bezkonkurencyjne w powiecie

E.R.

E.R.

E. Demidow

PODZIĘKOWANIE
Dyrektor Gimnazjum w Gryfowie Śl.  

Alicja Kownacka składa serdeczne podzię-
kowania Prezesom Firmy „STOLBRAT” 
Sp. z o.o. w Uboczu za rzeczowe wspiera-
nie szkoły oraz pomoc w realizacji różnych 
przedsięwzięć na terenie placówki.

Ewa Górak

E.D.



Ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na-
rzuca obowiązek ubezpieczenia co najmniej połowy areału upraw. Ta sama 
ustawa gwarantuje rolnikom dopłaty do składek ubezpieczeniowych, dzię-
ki czemu rolnicy płacą tylko połowę składki, a druga połowa składki jest 
pokrywana przez budżet państwa. W ramach dotowanych ubezpieczeń 
obowiązkowych upraw ubezpieczyć można: zboża, kukurydzę, rzepak, rze-
pik, ziemniaki, buraki cukrowe, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, drzewa 
i krzewy ozdobne, truskawki, rośliny strączkowe. Aby spełnić obowiązek 
ubezpieczenia upraw należy ubezpieczyć co najmniej od jednego z nastę-
pujących ryzyk: gradobicia, powodzi, ujemnych skutków przezimowania, 
przymrozków wiosennych lub suszy. Koszt ubezpieczenia zależy od rodza-
ju uprawy, ustalonego przewidywanego plonu i wartości liczonej według 
cen skupu oraz od jakiego ryzyka chce rolnik ubezpieczyć uprawę. Nie są 
to jednak wielkie koszty, bo obowiązek ubezpieczenia można spełnić opła-
cając składkę w granicach 10 – 15 zł/ ha.
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Posprzątali w Krzewiu

W Uboczu

Zmiana przepisów w ustawie o ustroju rolnym

Nowy wymiar składek KRUS

Witold Mikos

Ustawą o „Ustroju rolnym państwa” w 2003 roku wprowadzony został 
obowiązek każdorazowego zapytania Agencji Nieruchomości Rolnej, czy 
chce skorzystać z prawa pierwokupu gruntów rolnych. Obecnie, w świetle 
nowych przepisów, Agencja Nieruchomości Rolnych nie będzie już miała 
prawa pierwokupu działek mniejszych niż jeden hektar. Obowiązek zapyta-
nia będzie nadal obowiązywał przy transakcji od jednego hektara i powyżej. 
Każdorazowe zapytanie powodowało duże zaangażowanie biurokratyczne 
a wpływ na kształtowanie tzw. ustroju rolnego w kraju nie miał większego 
znaczenia, stąd wprowadzone zostały zmiany przepisów prawnych.

Od II kwartału 2009 roku łączny wymiar składek na ubezpieczenie eme-
rytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie wynosi 293 zł 
na każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. Również od 1 marca bie-
żącego roku podstawowa emerytura rolnicza wzrasta do kwoty 675, 10 zł.

Obowiązkowe ubezpieczenie upraw

Wieści z sołectw 
Wspólne działania na rzecz sołectwa

20 marca do Proszówki przyje-
chały RząsiniankI i wspólnie z Soł-
tysowymi Gryfinkami odbyły próbę 
przygotowując się do wspólnego 
występu na Jarmarku Wielkanoc-
nym w Gryfowie Śląskim.W świetli-
cy wiejskiej w Proszówce 29 mar-
ca odbyły się warsztaty twórczości 
ludowej „Kraszanki-pisanki” pod 
fachowym okiem Teresy Polesiak  
z ODDR Wrocław oddziału w Lwów-
ku Śląskim.

W warsztatach uczestniczyli za-
równo członkowie Rady Sołeckiej 
jak i panie z zespołu folklorystycz-
nego, mieszkanki Proszówki oraz 
okolicznych miejscowości. Tere-
sa Polesiak pokazała jak się kolo-
ruje kraszanki poprzez gotowanie 
jaj z dodatkiem różnych roślin. Sta-
nisław Kuniec i Iwona Wróblew-
ska wykonali bardzo piękne pisanki 
metodą pisania woskiem. Wszyst-

Dziękuję młodzieży wiejskiej 
za liczny udział w sprzątaniu na-
szej miejscowości. Akcja zbierania 
śmieci odbyła się w ramach „sprzą-
tania świata” z okazji Dnia Ziemi.

Jednocześnie tą drogą skła-
dam serdeczne podziękowania Ra-
dzie Sołeckiej, strażakom i wszyst-
kim innym osobom, które czynnie 
uczestniczyły w przygotowaniu i rą-
baniu drewna do świetlicy środowi-
skowej w Krzewiu Wielkim.

Dzięki tym akcjom dzieci ze 
świetlicy nie marzły zimą, a Krzewie 
Wielkie nie straszy stertami rozrzu-
conych śmieci. 

Ryszard Łoziński
sołtys wsi Krzewie Wielkie

Nadszedł wiosenny sezon stosowania środków ochrony roślin 
Zakwitają pola rzepaku i innych roślin 

Może pojawić się problem wytrucia pszczół środkami ochrony roślin
Z uwagi na liczne przypadki zatrucia pszczół w 2008 r. Wojewódzki In-

spektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu przypomina o ko-
nieczności przestrzegania podstawowych zasad i obowiązków związanych 
ze stosowaniem środków ochrony roślin wynikających z ustawy z dnia 18 
grudnia 2003 roku o ochronie roślin.
Szczególnie należy zwrócić uwagę na następujące przepisy:
1. Można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do ob-
rotu oraz zgodnie z etykietą – instrukcją stosowania, ściśle z podanymi w 
niej zaleceniami, oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia zdro-
wia człowieka, zwierząt lub środowiska.
2. Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie, któ-
ry użyty zgodnie z przeznaczeniem zapewnia skuteczne zwalczanie orga-
nizmów szkodliwych i nie spowoduje zagrożenia zdrowia człowieka, zwie-
rząt lub środowiska.
3. Posiadacze gruntów lub obiektów magazynowych, gdzie prowadzone są 
zabiegi ochrony roślin, prowadzą ewidencję zabiegów.
4. Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnic-
twie mogą być wykonywane przez osoby, które ukończyły szkolenie w za-
kresie stosowania środków ochrony roślin i posiadają aktualne zaświad-
czenie o ukończeniu tego szkolenia.
5. Środki ochrony roślin na terenie otwartym stosuje się sprzętem na-
ziemnym, m.in.: jeżeli prędkość wiatru nie przekracza 3 m/s, co najmniej 
20 m od pasiek.
6.Kto nie przestrzega obowiązujących przepisów w zakresie stosowania 
środków ochrony roślin podlega karze grzywny.
W celu zapobieżenia zatrucia pszczół należy przede wszystkim:
1.eliminować zabiegi środkami ochrony roślin toksycznymi dla pszczół, na 
kwitnących roślinach w tym również upraw z kwitnącymi chwastami w ro-
ślinach uprawnych lub pokrytych spadzią.
2.Zabiegi wykonywać po zakończeniu dziennego oblotu (najlepiej wieczo-
rem po zachodzie słońca) – z zachowaniem ustalonego dla danego prepa-
ratu okresu prewencji.
Pamiętaj rolniku!
Zapylenie roślin jest jednym z najważniejszych i najtańszych czynników 
plonotwórczych. Dobre zapylenie przez pszczoły, przy prawidłowo prze-
prowadzonych zabiegach agrotechnicznych i ochrony roślin powoduje 
wzrost plonu średnio o 50 %

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu
Krystyna Ciechan

Chrońmy pszczoły - apel do rolników

kie pisanki i kraszanki zostały prze-
znaczone na dekoracje stołu wielka-
nocnego w konkursie powiatowym 
w Wojciechowie oraz do dekoracji 
stołu wielkanocnego w Gryfowie. 
Sołtysowe Gryfinki reprezentowa-
ły Proszówkę 4 kwietnia na konkur-
sie powiatowym w Wojciechowie, 
wystawiając dekoracje stołu wiel-
kanocnego i występując na scenie, 
gdzie zajęły II miejsce za dekorację 
stołu. W niedzielę 5 kwietnia Maria 
Baszak reprezentowała nasze so-
łectwo w Gryfowie Śląskim na kon-
kursie dekoracji stołów wielkanoc-
nych. Sołtysowe Gryfinki sprzeda-
wały na Jarmarku Wielkanocnym 
wcześniej wykonane stroiki, książki 
okolicznościowe oraz smaczne cia-
sto. Całą zarobioną gotówkę prze-
znaczono na potrzeby utrzymania 
zespołu. Sołtysowe Gryfinki wspól-
nie z Rząsiniankami wystąpiły na 

Gryfowskim rynku śpiewając różne 
utwory i otrzymując duże brawa.  

Bardzo serdecznie dziękuję wszyst-
kim osobom, które brały udział 
w przygotowaniach do prezen-
tacji sołectwa na konkursach. 
 I tak: Stanisławowi Kuńcowi, Iwo-
nie Wróblewskiej, Zofii i Bronisła-
wowi Paliwodom, Marii Baszak, 
Darkowi Niebieszczańskiemu, Joli 
Burkot, Urszuli Wysopal, Justynie 
Rusinek, Zdzisławie Rusinek, Zdzi-
sławie August, Teresie Masurze, 
Krystynie Wochnik, Adrianie Kar-
powicz, Magdzie Baszak, Magda-
lenie Góralskiej, Zosi Grzywaczyk, 
Teresie Polesiak, Andrzejowi i Ali-
nie Baszakom, Eli i Ryszardowi Ba-
szakom, Renacie i Jackowi Baran, 
Ali Krawczyń oraz dzieciom: Dag-
marze Rusinek i Pameli Trubisz. To 
właśnie dzięki takim osobom moż-
na nasze piękne sołectwo rozsła-
wiać i prezentować na różnych kon-
kursach, jeżeli kogoś pominąłem to 

bardzo przepraszam i jeszcze raz 
dziękuję, bez was by się nie odbyły 
żadne imprezy ani prezentacje.

Jan August
sołtys Proszówki
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Jest pan już dość długo radnym. Skąd determi-
nacja, aby ponawiać próby walki o mandat ?

Fakt bycia radnym ściśle wiąże się z moimi 
zainteresowaniami: administracją, prawem ad-
ministracyjnym. Można powiedzieć, że połkną-
łem bakcyla samorządowego. Uważam zresz-
tą, że przed samorządem jest olbrzymia przy-
szłość. 
Jak pan ocenia funkcjonowanie samorządu w 
Polsce?

Nasza demokracja jest jeszcze bardzo młoda, 
świętujemy przecież niebawem jej 20 rocznicę. 
To nic w porównaniu z 200 letnimi demokracja-
mi. Dużo jest jeszcze w związku z tym do popra-
wienia, szczególnie w obszarze aktów prawnych 
- choćby sposób finansowania gmin, subwen-
cje. Nie jestem na przykład do końca przekona-
ny co do słuszności ustawy z 2002 roku doty-
czącej bezpośrednich wyborów wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miast. Większa część Eu-
ropy nie pozwoliła sobie na bezpośrednie wybo-
ry. W Niemczech obowiązują one tylko w trzech 
landach i to z powodu specyficznych historycz-
nych uwarunkowań.  
Dlaczego pan tak uważa? Przecież bezpośred-
ni wpływ na wybór wójta czy burmistrza to 
właśnie czysta demokracja. 

Uważam, że władza absolutna jest niebez-
pieczna. Powszechnie znana instytucja samo-
rządowa to absolutorium. W Polsce jest ona 
całkowicie martwa. W zasadzie można z niej 
zrezygnować, bo bez uzyskania absolutorium 
spokojnie rządzi się nawet cztery lata.
Zawsze to jednak sprawa prestiżu.

Tak, ale to nie zmienia faktu, że nie skutkuje 
konsekwencjami prawnymi, więc jest całkowi-
cie bezużyteczna. 
Upieram się, że to wynika z faktu, iż jesteśmy 
stosunkowo młodą demokracją.

Dlatego z pewnymi rozwiązaniami nie wolno 
się śpieszyć. Czasami warto też brać przykład  
z innych, bardziej doświadczonych. 

W Radzie pracuje pan w komisji rozwoju mia-
sta i bezpieczeństwa. Jakie są owoce jej pracy?

Choćby tzw. „Autostrada Słońca”, czyli droga 
łącząca krajówkę z drogą powiatową. To będzie  
z pewnością zauważalne odciążenie (śródmie-
ścia) Gryfowa. Inicjatywa wykonania tego za-
dania wyszła właśnie od członków mojej komi-
sji. Kiedy jechałem do pań na rozmowę, zauwa-
żyłem, że pracownicy kładą ostatnią, wierzchnią 
warstwę tej drogi. Lada moment będziemy z niej 
korzystać. Komisja, w której pracuję, widzi po-
trzebę zmian w gminnej strukturze oświatowej. 
Zdaję sobie sprawę, że to kontrowersyjny temat, 
ale od trudnych tematów nie można uciekać. 
W 1998 roku 22% budżetu przekazywano na 
oświatę, obecnie jest to już 30. To tempo jest 
dość duże. Pamiętajmy, że musi jeszcze wy-
starczyć na przykład na inwestycje. Gryfów bę-
dzie musiał się wkrótce zmierzyć z próbą rozwią-
zania problemu zasobów wodnych i zaopatrze-
nia miasta w wodę. Podczas prac komisji pod-
kreślam to dosyć mocno. Z pewnością związane 
jest to ze sporymi nakładami finansowymi. Trud-
no nie zauważyć, że w Gryfowie dosyć często do-
chodzi do poważnych awarii sieci wodociągowej.  
To z kolei pociąga za sobą fakt, że 50 % (zużytej) 
pozyskanej wody to straty. Zasoby wodne Gryfo-
wa się kurczą i za rok, za dwa zaczniemy tę sytu-
ację odczuwać. 
Jakie rozwiązanie pan widzi?

Trzeba zainwestować w wymianę przesta-
rzałej, w niektórych miejscach nawet stuletniej, 
sieci. Rewitalizacja Rynku, zmiana nawierzch-
ni miałaby wówczas sens. To są oczywiście ol-
brzymie pieniądze. Przepisy unijne umożliwia-
ją pozyskanie środków finansowych na budowę 
sieci wodociągowej na wsiach. W mieście jest 
to już niemożliwe. Tak więc to olbrzymie wy-
zwanie dla gminy, przede wszystkim finanso-
we. Prędzej czy później będziemy musieli jed-
nak przed nim stanąć. Bez wody nie da się żyć. 
Proszę powiedzieć, jak w panoramie gmin-
nych wsi prezentują się reprezentowane przez 
pana Krzewie i Młyńsko?

To ładne, zadbane miejsca. Gmina zrobi-
ła dla nich bardzo dużo. Trzeba przyznać, że 
prowadzone są przez znakomitych sołtysów.  
To poważny plus. 
Co chciałby pan dla nich jeszcze zrobić?

Myślę, że Młyńsku potrzebna jest świetlica. 
Wagę takie miejsca, które spełnia rolę kulturo-
twórczą na wsi, dostrzegam, kiedy patrzę, jak 
funkcjonuję podobna świetlica w Krzewiu. 
Znajduje pan czas na jakieś hobby?

Bardzo interesuje mnie nie do końca jeszcze 
poznana powojenna historia Gryfowa. Mało kto 
wie na przykład, że w Gryfowie przez 18 miesię-
cy funkcjonował 6 - tysięczny garnizon radziec-
ki. Kiedy tylko znajdę czas, z pewnością będę 
starał się tę białą kartę zapisywać.

Życzę powodzenia i dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Małgorzta Szczepańska

Radni pod lupą (c.d.)
Pan Krzysztof Kozak dzierży mandat radnego już trzecią kadencję. Nie jest może rekordzistą, ale 

ten fakt pozwala mu patrzeć przekrojowo na historię naszej młodej demokracji. 
Oddając teksty do publikacji zabiegam o to, 

aby w druku zachowano wierność oryginałowi. 
Cechą, którą najbardziej cenię w dziennikarstwie 
jest rzetelność, wierność faktom oraz szacunek 
dla czytelnika. Narzucanie czytelnikowi własnych 
opinii i ocen to nie jest moja bajka.

Piszę o tym w związku z wywiadem, o któ-
ry zwrócił się do mnie redaktor Nowin Jele-
niogórskich, na temat stanu budynków socjal-
nych w Gryfowie. Artykuł pod tytułem „Budyn-
ki pod specjalnym nadzorem” został wydruko-
wany w N.J. z 21 kwietnia 2009 r.

Działamy w sferze finansów publicznych, 
więc dziennikarze mają prawo do informacji 
dotyczących sposobu rozwiązywania proble-
mów społecznych. Natomiast nie zgadzam się 
z komentarzem, który autor zamieścił w arty-
kule, nie informując o tym rozmówcy. Pomi-
jam tu nieścisłości w oczywistych faktach, jak 
chociażby nazwa ulicy. 

Jedynym sposobem na takie dziennikar-
stwo jest korzystanie z prawa do autoryzacji 
tekstów, czego niestety w tym przypadku nie 
uczyniłam.

Wywiady
 nieautoryzowane

Helena Okulowska
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Kurier Gryfowski

PODZIĘKOWANIE
Dyrekcja oraz Grono Pedago-
giczne Zespołu Szkół Ogólno-

kształcących i Zawodowych im. 
Jana Pawła II w Gryfowie Śl. 
pragną przekazać wyrazy po-
dziękowania rodzicom 89 abi-

turientów szkoły, którzy 24 
kwietnia 2009 roku otrzyma-

li świadectwa jej ukończenia.
Doceniamy zaufanie, jakim nas 
Państwo obdarzyliście, gdyż pod 

naszą opiekę oddaliście swo-
je najcenniejsze skarby - dzieci.
Szczególne gratulacje chcieli-
byśmy przekazać rodzicom na-

szych najlepszych uczniów: Pań-
stwu Grażynie i Edwardowi Łu-
bockim, Halinie i Stanisławowi 
Pawłowskim, Brygidzie i Fran-
ciszkowi Wołoszynom oraz Do-
rocie i Dariuszowi Soczalskim.
Wierzymy, że trud, który wspól-
nie włożyliśmy w kształtowanie 
osobowości Waszych dzieci, za-
owocuje w przyszłości ich nie-
skazitelną postawą moralną  

i osiąganiem wytyczonych celów.
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Kącik wędkarski

Zarząd informuje

Sezon otwarty
19 kwietnia, godz 7:00. Uroczyste otwarcie sezonu 

wędkarskiego 2009. To właśnie w tym dniu uczestnicy 
zawodów wędkarskich gromadzą się na plaży Jeziora 
Złotnickiego. Prezes Krzysztof Guzy wita serdecznie 
przybyłych zawodników. Krótkie przypomnienie regu-
laminu zawodów. Następuje losowanie stanowisk i 
pierwsze komentarze, jakie będą połowy?
Zawodnicy rozchodzą się na wylosowane stanowi-
ska.
Godzina 7:25 - pierwszy sygnał - wolno karmić. Do 
wody spadają kilogramy paszy. Oj cieszą się ryby...
Godzina 7:30 - sygnał główny - wolno łowić.

Wszędzie słychać świst żyłek i szelest spadają-
cych spławików. Sezon połowowy 2009 rozpoczęty. 
W zawodach spławikowych bierze udział 23 zawod-
ników w tym 4 młodzieżowców.
Godzina 7:35 - słychać pierwszy głos zawodnika 
„Panie sędzio, ryba”- to właśnie Ryszard Siwicki 
zgłasza pierwszą złowioną rybkę na zawodach - jest 
nią ukleja. Gratulujemy!
Zawody trwają 3 godziny i sygnał sędziego „Koniec 
zawodów”.
Następuje teraz komisyjne ważenie złowionych ryb i 
ustalenie zajętych miejsc.

Zwycięzcy: 
I miejsce zajął Arkadiusz Andruszkiewicz, który zło-
wił 2,14 kg ryb - nagroda - wędka,
II miejsce - Piotr Hubko - 1,56 kg ryb, nagroda - ko-
łowrotek,
III miejsce - Zbigniew Woźniak - 1,20 kg ryb, nagro-
da - siatka na ryby.

Wyniki młodzieży:
I miejsce - Michał Suchowiejko - 0,34 kg ryb, nagro-
da - wędka,
II miejsce - Arek Andruszkiewicz - 0,34 kg ryb, na-
groda - kołowrotek,
III miejsce - Piotr Baszak - 0,18 kg ryb, nagroda - 
siatka na ryby.

Nagrody uroczyście wręcza prezes koła Krzysztof 
Guzy.

Sędziami zawodów wędkarskich byli:
Krzysztof Guzy – sędzia główny oraz sędziowie:
Jan Makowski, Janusz Boguta, Mariusz Wojcie-
chowski, Jacek Malczewski.

Z okazji Kwisonaliów odbędą się następujące za-
wody wędkarskie:
 ∙ 12 czerwca godz. 16:00 - zawody wędkarskie dla 
najmłodszych na oczku wodnym obok areny głównej, 
zapisy na miejscu.
 ∙ 13 czerwca godz. 6:00 - na jeziorze Złotnickim „Śmie-
ci” Zawody o Puchar Burmistrza GiM w Gryfowie Śl.  
o „Złoty haczyk”, zapisy w Kole PZW.

Szanowni państwo, alkohol to jedna z plag, jaka 
niszczy nasze społeczeństwo. Niestety, z tym pro-
blemem spotykamy się też wśród kolegów wędkarzy. 
Pływanie, korzystanie z kąpieli, łowienie ryb, pod wpły-
wem alkoholu, stanowi w Polsce jedną z najczęstszych 
przyczyn utonięć. Alkohol, nawet w niewielkiej ilości, 
zwiększa zagrożenie utraty równowagi, szoku termicz-
nego, utraty siły, a jednocześnie znacznie ogranicza 
umiejętność rozpoznawania i oceny stopnia zagroże-
nia i niebezpieczeństwa. Najczęstszym miejscem uto-
nięć osób w okresie letnim były w kolejności: jezioro, 
zbiorniki wodne, rzeki, stawy, morze, zalewy. Polski 
Związek Wędkarski Zarząd Główny czynnie włącza się 
w podejmowanie działalności na rzecz resocjalizacji, 
zwalczania nałogów i patologii społecznej.

Wydawane są specjalne ulotki informujące o skut-
kach spożycia alkoholu. W całej Polsce nad jeziorami 
rozwieszane są plakaty informujące o zagrożeniach po 
spożyciu alkoholu. Podając tę informację na począt-
ku sezonu wędkarskiego pragniemy zaapelować do 
naszych kolegów wędkarzy. Wypoczynek nad wodą, 
łowienie ryb nie musi być połączony z piciem alkoholu. 
Jest wiele innych przyjemności i z nich korzystajmy.

Wędkujemy bez „promili”

W części drugiej zawodów było wspólne grilowa-
nie przy ognisku. Ponieważ pogoda dopisała zawody 
uznać należy za udane, oby i cały sezon wędkarski 
był pomyślny dla wędkarzy. Gratulujemy zwycięz-
com - pocieszamy tych, którym nie udało się złowić 
żadnej rybki.

Przychodzi nowobogacki do restauracji i mówi do 
kelnera:
- Chciałbym zjeść coś ekstra, cena obojętna
- To może kawior?
- Co to takiego?
- Jajka jesiotra.
- A to poproszę dwa na twardo.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Sum

Humor

20 marca w Przedszkolu Publicznym w Gry-
fowie Śląskim odbył się konkurs na Najpięk-
niejszą Palmę Wielkanocną. Brały w nim udział 
palmy wykonane grupowo oraz indywidualnie 
przez chętnych rodziców wraz z dziećmi. Komisja, 
w składzie: Marzena Staliś, Jolanta Kuczyńska, 
Agnieszka Kochman, wybrała spośród 20 palm- 6 
najpiękniejszych. I miejsce zdobyła grupa Biedronki, 
II miejsce grupa Muchomorki, III miejce grupa Kot-
ki.Wyróżnienia przyznano grupie Smerfy oraz Róży 
Walenciak i Simonie Karpowicz z grupy Gumisie. 
Zwycięskie palmy wzięły udział w V Powiatowym 
Konkursie ,,Najpiękniejsza Palma Wielkanocna”. W 
kategorii zespołowej przedszkoli – I miejsce zdobyła 
palma z grupy Biedronki, a wyróżnienie zdobyła pal-
ma z grupy Kotki. W kategorii indywidualnej przed-
szkoli - III miejsce zdobyła palma wykonana przez 
Simonę Karpowicz.

Dyrekcja przedszkola, organizatorzy konkursu 
oraz opiekunowie poszczególnych grup, składają 
gratulacje oraz serdeczne podziękowania rodzicom 
za wykonanie palm oraz pomoc włożoną w wykona-
nie palm grupowych. Dzieci z grupy Biedronki wraz 
z opiekunami pragną również złożyć serdeczne po-
dziękowania Wiesławie Zańko, za olbrzymią pomoc 
włożoną w wykonanie zwycięskiej palmy.

Organizatorzy:
Agnieszka Spiżewska

Joanna Schonung 
Elżbieta Tur

Coroczną tradycją gryfowskiego przedszkola 
są odwiedziny wielkanocnego zajączka. W tym 
roku wizyta futrzastego gościa poprzedzona 
została przedstawieniem pt. ”Wielkanocna przy-
goda” zorganizowanym przez personel przed-
szkola  8 kwietnia. Scenariusz napisały Wioletta 
Frydrych oraz Agata Mrozik.
Gośćmi specjalnymi byli przedstawiciele władz:  
przewodniczący Rady Miejskiej Robert Skrzy-
pek, inspektor Teresa Wolska, sekretarz Jerzy 
Andrzejczak oraz dyrektor przedszkola Małgo-
rzata Krakowska.
Wiele nieukrywanej radości sprawiły dzieciom 
aktorskie wyczyny ich pań przebranych za nie-
zwykle zabawne postaci. Wielokrotnie w trakcie 
przedstawienia dzieci odgadywały, kto kryje się 
pod przebraniem. Całości dopełniła scenografia, 
której nie powstydziłby się żaden teatr. Grała 
muzyka, śpiewano piosenki w rytm, których kró-

liczki kręciły ogonka-
mi, a kurki znosiły 
jajka. Natomiast wiel-
kanocne zajączki jak 
to mają w zwyczaju, 
tak i tym razem przy-
niosły wszystkim 
dzieciom smaczne 
niespodzianki.
Na zakończenie se-
kretarz oraz pani dyrek-
tor złożyli wszystkim 
świąteczne życzenia 
oraz symbolicznie 
podzielono się jaj-
kiem.

Agata Mrozik
Wioletta Frydrych 

Zajączek w przedszkolu

 ∙ 14 czerwca  godz 5:00 na jeziorze Złotnickim Zawo-
dy spławikowe o mistrzostwo “Związku Gmin Kwisa”. 
Szczegóły na afiszach. Serdecznie zapraszamy.

Przedszkolaki
w powiecie
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Rozpoczęła się wiosna, a z nią plaga wypalania traw. Do 20 kwietnia 2009 
roku strażacy z naszej gminy wyjeżdżali do takich akcji blisko 40 razy. W 2007  
roku ilość tych wyjazdów była niewielka. W niektóre dni strażacy-ochotnicy 
z Gryfowa Śląskiego wyjeżdżali po 6 razy. Najwięcej wypaleń i podpaleń zano-
towano w Gryfowie Śląskim i w Krzewiu  Wielkim,  w mniejszej ilości w  Ubo-
czu i Proszówce. W Krzewiu i okolicach od kilku lat notuje się wzrost ilości 
podpaleń traw i lasów, przypuszczalnie są to celowe podpalenia .

Na te akcje w bieżącym roku zużyto kilkaset litrów paliwa. Pieniądze 
można by było przeznaczyć ma zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego.  
Są to wydatki, pochodzące z naszych podatków, których moglibyśmy unik-
nąć, gdyby zachowano więcej rozsądku i wyobraźni. Na nic się zdały przeka-
zane przez urząd i media apele o szkodliwości wypalania traw i o sankcjach 
karnych za powyższe czyny. Strach pomyśleć, co by się stało, gdyby pod-
czas gaszenia przez  strażaków  pożarów bezmyślnie  wypalanych  traw, po-
wstał  pożar budynku mieszkalnego lub  zaszła konieczność  wyjazdu  do po-
ważnego wypadku drogowego. W przypadku ustalenia sprawców podpaleń 
gmina będzie domagała się zwrotu poniesionych kosztów prowadzonych ak-
cji gaśniczych.

W 2008 roku na terenie naszej gminy powstały 43 pożary i 70 miej-
scowych zagrożeń ( są to inne niż pożar zdarzenia, stwarzające zagroże-
nie dla życia, środowiska lub mienia). Najwięcej wyjazdów w odnotowa-
li strażacy z Gryfowa Ślaskiego - aż 118, strażacy z Rząsin wyjeżdżali 11  
razy, z Ubocza-5, Młyńska- 3 i Krzewia Wielkiego - 2 razy. Terenem  dzia-
łania Ochotniczej Straży Pożarnej w Gryfowie Śląskim włączonej do Kra-
jowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jest teren nie tylko naszej gmi-
ny, ale powiatu lwóweckiego. 

W bieżącym roku strażacy z Krzewia Wielkiego zakupili pompę szla-
mową. Dotację na ten cel w wysokości 5.000,00 zł. na wniosek OSP 
Krzewie Wielkie, pod koniec ubiegłego roku przyznał Fundusz Składkowy 
Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Warszawie. To już 3 pompa szla-
mowa w naszej gminie zakupiona przez strażaków ze środków w.w. fun-
duszu. W ub. roku pompy te zakupiły OSP Młyńsko i Wolbromów. Są one 
niezbędne do wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń i terenów    
podczas podtopień i powodzi. Mogą też służyć do  napełniania zbiorników   
wodnych w samochodach gaśniczych. 

Stanisław Jóźwiak

Zarząd OSP w Młyńsku serdecznie dziękuje państwu Alinie i Ma-
rianowi Stecom z Młyńska za udzielenie wsparcia finansowego na   
zakup sprzętu dla OSP.

Strażacy z Gryfowa Ślaskiego serdecznie dziękują państwu Mał-
gorzacie i Robertowi Hołubom właścicielom sklepu spożywczego  
w Gryfowie Śląskim, przy ul. Kolejowej za nieodpłatne przekazanie  
w ub. roku wody pitnej dla strażaków uczestniczących w akcjach ra-
towniczych podczas upałów.  

Już po raz XI w Rząsinach bie-
gając powitano wiosnę. W tego-
rocznych zawodach wzięło udział 
około 300 osób. Organizatorzy za-
wodów pokazali, że „jak się tylko 
chce”, to można zrobić imprezę 
na wysokim poziomie. Doskonale 
przygotowano i zabezpieczono tra-
sę biegu. Głównym organizatorem 
biegu był UKS „ATLETA” w Rząsi-
nach z dyrektorem Pawłem Kacz-
marem, współorganizatorami: Sta-
rostwo Powiatowe, Urząd Miasta 
i Gminy Gryfów Śląski, Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury w Gryfo-
wie Śląskim oraz Koło Gospodyń 
Wiejskich w Rząsinach. Biegi od-
bywały się na dystansach  od 200 
do 6000 m, w zależności od wie-
ku i kategorii. Zwycięzcom meda-
le, pamiątkowe dyplomy i nagro-
dy wręczali burmistrz Olgierd Po-
niźnik, wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej Witold Mikos, sołtys wsi 
Rząsiny Andrzej Midek, dyrektor  
SP w Rząsinach Joanna Czerwiec. 
Dla wszystkich zawodników pysz-
ną grochówkę przygotowały panie 
z koła gospodyń.
Miejsca najlepszych zawodników  
z terenu gminy Gryfów Śl. w czasie 
biegów w Rząsinach:
- przedszkolaki dystans 200 m 
- dziewczęta - II miejsce Natalia 
Kołcz - Rząsiny, chłopcy - III miej-
sce Paweł Chorzępa, IV miejsce  
Wojciech Chorzępa- Rząsiny
- szkoły podstawowe kl. II 200m - 
chłopcy - III m Piotr Kucharewicz 
- Gryfów Śl.
- szkoły podstawowe kl. IV 800m - 
II m Mateusz Baszak - Gryfów Śl.
- gimnazjum kl. II dziewczęta - 
I m Magdalena Niebieszczańska - 
Gryfów Śl.

Z życia OSP
Bezmyślność i przestępstwo w jednym

Pożary 2008

Zakup sprzętu

Podziękowania

Biegi w Rząsinach

Adam Domino

 ◆ Usługa wywozu nieczystości płynnych jest wykonywana w dni robocze 
(od poniedziałku do piątku), na podstawie wcześniejszego uzgodnienia  
z Zakładem. Z uwagi na wysokie koszty, wyjazdy w soboty, niedziele 
i święta będą zlecane wyłącznie do nagłych awarii sieci wodno-kanaliza-
cyjnej (nie będzie wykonywana w te dni usługa opróżniania szamb).

 ◆ Dobiega końca remont klatki schodowej w budynku nr 62 przy ul. Ko-
lejowej. Wykonano również renowację drzwi wejściowych, mieszkańcy 
zakupili domofon, założono nowe drzwi od strony podwórka, oraz wy-
mieniono rynny.

 ◆ Kolejne prace remontowe będą wykonane w budynku nr 41 przy uli-
cy Lubańskiej, w następującej kolejności: najpierw zostanie zlikwidowane 
szambo, z którego korzystają dwa budynki – nr 40 i 41, a następnie Za-
kład odnowi klatkę schodową.

 ◆ Zostało zlikwidowane szambo przy budynku nr 36 - ul. Partyzantów.
Wykonano również nowe przyłącze wodne. W następnej kolejności Za-
kład wyremontuje klatki schodowe w tym budynku.

 ◆ Do kanalizacji miejskiej zostały podłączone kolejne budynki, zgodnie  
z przyjętym na początku bieżącego roku planem, tj.: ul. Strzelnicza 7 – 10, 
oraz Strzelnicza 2.

ZBGKiM informuje
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W Niedzielę Palmową poprzedzającą Wielki Tydzień, 
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski wraz z Miejsko- 
Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gryfowie Śląskim zorga-
nizowali na gryfowskim rynku Jarmark Wielkanocny. Dla 
kupujących jest to okazja do zdobycia niepowtarzalnych, 
ręcznie wykonanych palm, pisanek, stroików oraz wielu 
innych, nierzadko niezwykle pomysłowych i oryginalnych 
produktów. Jarmark Wielkanocny stał się także punktem 
promocji szkół, sołectw, kół gospodyń wiejskich, arty-
stów rękodzieła ludowego. Impreza wrosła w krajobraz 
kulturalny i tradycję okresu wielkopostnego Gryfowa Ślą-
skiego, stała się ważnym elementem prezentacji dzie-
dzictwa kulturowego naszej gminy. Doroczny Jarmark 
Wielkanocny pomyślany jest jako impreza dla całych 
rodzin, kultywująca i wspierająca regionalną tradycję. 
Tym razem swoje świąteczne oferty wystawili: Szkoła 
Podstawowa z Gryfowa, Szkoła Podstawowa z Ubocza, 
Szkoła Podstawowa z Rząsin, Gimnazjum z Gryfowa 
Śl., Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 
z Gryfowa Śl. Świetlica Środowiskowa z Gryfowa Śl., 
Pracownia Decoupage z Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Listy do redakcji - Uwaga! Znikająca ścieżkaKolejne
dofinansowanie

z Euroregionu Nysa

Chciałem podzielić się z redakcją Kuriera oraz 
jego czytelnikami pewnym odkryciem, którego do-
konałem parę dni temu. Jak widać za oknem wiosna 
coraz mocniej wdziera się do naszego małego mia-
steczka i w związku z tym radosnym faktem zamiast 
oglądać 4 sezon Zagubionych, tudzież 103 edycję 
Tańca z Gwiazdami, postanowiłem wybrać się na 
wycieczkę rowerową.

Jak wiadomo, przez sam Gryfów oraz jego okoli-
ce przebiega kilka takich szlaków. Mimo, że wszyst-
kie je znam niemal na pamięć, postanowiłem po 
raz kolejny wybrać się tym oznaczonym kolorem 
czerwonym. Droga ta jest bardzo malownicza i kil-
ka jej kilometrów wiedzie przez lasy koło wsi Ubo-
cze. Jakież było moje zdziwienie, gdy parę kilome-
trów za Gryfowem (wjazd w las z ulicy Oldzańskiej) 
odkryłem, że ktoś z często uczęszczanej przez ro-
werzystów ścieżki poszerzył sobie pole uprawne! 
W pierwszej chwili w mej głowie ukazał się widok 
wesołego traktorzysty, który po Mustaku lub innym 
orzeźwiającym trunku, orze pole nie zważając na to, 
ze czasem się w nim nie mieści. Z ciekawości ru-
szyłem zaoranym polem (trochę trzęsło) po czym po 
kilkudziesięciu metrach moje oczy znów dostrzegły 
upragnioną przez koła mojego roweru oraz przez 
moje cztery litery ścieżkę. Niestety, radość szybko 
przeszła, gdyż po chwili znów dostrzegłem zaora-

ne pole. Na jego środku beztrosko stały brzozy, pod 
koronami których znajdują się krzyże pokutne (na 
jednym z drzew widnieje znak szlaku turystyczne-
go) otoczone kępką trawy. Tutaj zatrwożony pomy-
ślałem co będzie gdy spadnie np. deszcz i to teraz 
suche pole, zamieni się w potężne błocko. Jak nie-
szczęsny podróżnik ma przeprawić się wtedy przez 
to bajoro?! I gdzie osoba, która zamieniła tą drogę w 
swoje pole, ma swoją część ciała odpowiedzialną za 
myślenie? Czy chciała poszerzyć swoje pole kosztem 
wąskiej ścieżynki? Szlaki te są przecież wyszczegól-
nione na tablicy na rynku jak i w wielu informatorach 
turystycznych promujących nasza gminę. Potencjalni 
turyści mogą się mocno zdziwić, widząc (gdy na polu 
coś już wyrośnie) nagle nieprzejezdną drogę. 

Myślę że powinien się ktoś tym zająć. Przecież 
to chyba nie problem ustalić, czyje pole leży w tym 
miejscu i wyciągnąć wobec jego właściciela odpo-
wiednie konsekwencje by przestał na przyszłość 
czynić takie świństwo. 

Ryszard Turowicz, stały czytelnik

Od redakcji: Po otrzymaniu listu od pana Ryszar-
da reporter Kuriera udał się we wskazane miejsce. 
Niecodzienne zjawisko opisane przez naszego czy-
telnika okazało się zgodne z prawdą, co potwierdza-
ją zdjęcia zamieszczone obok.

Od 1 października 2008 r. gminy umieszczają dane 
rodziców niepłacących alimentów w Krajowym Reje-
strze Długów. Jednocześnie KRD we współpracy ze 
Stowarzyszeniem "Damy Radę", Fundacją "MaMa" oraz 
Stowarzyszeniem Pomocy Samotnym Matkom "Pozwól 
żyć" prowadzi kampanię, której celem jest zmiana spo-
łecznego postrzegania dłużników alimentacyjnych.

W Polsce niepłacenie alimentów wciąż traktowane 
jest z pobłażliwością. Problem ten dotyczy także Gryfo-
wa Śląskiego. Rodzina osoby, od której zasądzono ali-
menty, a czasem nawet jej pracodawca, często uczest-
niczą w procederze ukrywania jej dochodów lub majątku. 
Dlatego też Krajowy Rejestr Długów we współpracy  
z organizacjami walczącymi o prawa samotnych rodzi-
ców prowadzi kampanię „I wszyscy się dowiedzą...”, 

I wszyscy się dowiedzą... kto nie płaci alimentów
której celem jest zmiana społecznego wizerunku dłuż-
ników alimentacyjnych. W ramach akcji do wszystkich 
ośrodków pomocy społecznej trafią specjalne plakaty, 
a także kartki pocztowe, które będzie można wysłać do 
dłużników alimentacyjnych, by dodatkowo przypomniały 
o ciążącym na nich obowiązku utrzymywania własnego 
dziecka i konsekwencjach, jakie będą wiązać się z jego 
niewykonywaniem.

Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim podpisał 
umowę na dokonywanie wpisów dłużników z Krajo-
wym  Rejestrem Długów. Zachęcamy dłużników do pod-
jęcia współpracy z M-GOPS w Gryfowie Śląskim. 

Szczegółowych informacji udziela Anna Boska,  
tel. (075) 78-11-348, Ubocze 300, pok. 9. 

Euroregionalny Komitet Sterujący [EKS] na po-
siedzeniu 1 kwietnia 2009 r. w Libercu podjął de-
cyzję o przyznaniu dofinansowania na projekt pn. 
„Dziesięciolecie współpracy transgranicznej: Ra-
spenava – Gryfów Śląski.”
Projekt o całkowitej wartości 24 610,00 € został 
zatwierdzony bez uwag, co oznacza: 
 ∙ dofinansowanie EFRR: 20918,50 € – 85,00% 
kosztów kwalifikowanych, 
 ∙ dofinansowanie budżetu państwa: 2461,00 € – 
10,00% kosztów kwalifikowanych, 
 ∙ wkład własny ze środków gminy: 1230,50 € – 
5,00% kosztów kwalifikowanych.

Projekt pt.: "Dziesięciolecie współpracy trans-
granicznej: Raspenava - Gryfów Śląski " przypada 
na dziesięciolecie współpracy partnerskich miast  
i w swoim założeniu główny nacisk kładzie na in-
tensyfikację współpracy transgranicznej społecz-
ności lokalnych poprzez organizacje cyklu imprez 
o charakterze kulturalnym i rekreacyjno-edukacyj-
nym. 

zCykl ponad dwudziestu imprez wiąże się z 
realizacją następujących zadań: 
1. Turystyczny Rajd Górami Izerskimi w Raspena-
vie: 08.05.2009 r.
2. Międzynarodowy Turniej Tańca Sportowego 
w Raspenavie, maj 2009 r.
3. Warsztaty ekologiczne w Gryfowie Śląskim:  
maj 2009 r.
4. Zwiedzanie Fundacji Krzyżowa organizowane 
przez Gryfów Śl., 19.-20.05.2009
5. Festyn Rodzinny w Gryfowie Śląskim,  
01.06.2009
6. Sport bez Granic: Festyn sportowy w Gryfowie 
Śląskim: 01.06.2009 
7. Warsztaty rzeźbiarskie w Raspenavie, 8-13.06.2009
8. Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Gryfo-
wie Śląskim: 06.06.2009 
9. Kwisonalia - Festiwal bez Granic i Turniej Miast 
w Gryfowie Śląskim:12-14.06.2009 
10. Święto Raspenavy (program kulturalny): 
20.06.2009 
11. Zawody Strażackie o Łużycki Puchar w Raspe-
navie: 27.06.2009 
12. Smedawski Puchar - zawody strażackie w Ra-
spenavie: wrzesień 2009 
13. Międzynarodowa Liga Lekkoatletyczna dla mło-
dzieży szkolnej w Raspenavie: wrzesień 2009 
14. Kera: warsztaty ceramiczne dla niepełno-
sprawnych dzieci w Raspenavie: 22.10.2009
 15. Superpuchar młodzieży, zawody strażackie dla 
młodzieży w Raspenavie: listopad 2009
16. Zabawa Choinkowa dla dzieci w Raspenavie: 
05.12.2009 
17. Rock 2009: przegląd młodzieżowych zespo-
łów rockowych w Raspenavie: 12.12.2009
18. Zabawa Karnawałowa dla seniorów w Gryfowie 
Śląskim: styczeń 2010 
19. Turniej Tenisa Stołowego w Gryfowie Śląskim: 
styczeń 2010 
20. Superpokal w Raspenavie: zawody strażackie 
dla młodzieży: marzec 2010
21. Rock bez granic: przegląd zespołów rocko-
wych w Gryfowie Śląskim: 01.04.2010

Kultury w Gryfowie Śl., Sekcja Fotograficzna z M-GOK, 
Koło Gospodyń Wiejskich z Krzewia Wielkiego, zespół  
„Gryfinki” z Gryfowa Śl. Dzięki pomocy Teresy Pole-
siak- pracownika Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Gryfowie Śl. swoje regionalne produkty 
prezentowała liczna grupa twórców ludowych z powiatu 
lwóweckiego. W sali posiedzeń ratusza sołectwa gminy 
Gryfów Ś. brały udział w konkursie na najpiękniejszy stół 
wielkanocny. Jury w składzie: Elżbieta Kurec - instruktor 
sekcji decoupage z M-GOK, Józef Stanisław Mrówka- 
Przewodniczący Rady Powiatu Lwóweckiego, ksiądz 
Wikary Wojciech Kubiak z parafii gryfowskiej, miało 
problemy z przyznaniem pierwszych trzech miejsc. 
Ostatecznie pierwszą pozycję i główną nagrodę zdobyło 
sołectwo Wieża, drugie miejsce ex aequo sołectwo Rzą-
siny i zespół folklorystyczny „Gryfinki” z Gryfowa, trzecie 
miejsce sołectwo Ubocze. Wielkanocny jarmark uatrak-
cyjniały występy dzieci i młodzieży oraz zespołów ludo-
wych. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania 
dla wszystkich osób, które swoją obecnością uświetniły 
tegoroczną edycję Jarmarku.

Jarmark Wielkanocny już po raz trzeci

Adam Domino
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