




W ostatnie dni zapustne, zwane diabelski-
mi lub ostatkami, zabawom i jedzeniu nie było 
umiaru. Raczono się tłustymi słodkościami: ra-
cuchami, blinami i pampuchami oraz ciastem 
nadziewanym słoniną i smażonym na smal-
cu. Stąd pochodzi tradycja "tłustego czwart-
ku", który rozpoczynał "tłusty tydzień", wień-
czący karnawał. Dziś z bogactwa dawnych oby-
czajów pozostał tylko "tłusty czwartek", w któ-
rym królują na naszych stołach pączki i fawor-
ki. Podczas ostatnich trzech dni zapustów za-
równo kobiety, jak i mężczyźni przebierali się 
w stroje różnych postaci, zwierząt lub maszkar, 
a napotkanym osobom wręczali zielone bukie-
ty z gałązek drzew leśnych. Powyższe zwycza-
je do dnia dzisiejszego zanikły, lecz dobra za-
bawa, śpiewy i tańce wciąż obowiązują w na-
szej teraźniejszości. We wtorek zapustny, dzień 
przed Popielcem, w sali widowiskowej M-GOK 
licznie zgromadzona młodzież z Gryfowa i oko-
lic wesoło zakończyła karnawał 2009 roku. Po 
raz pierwszy na scenie dyskotekę poprowadził 
DJ z dyskoteki „Atrapa” w Jeleniej Górze, który 
swoim profesjonalizmem i mistrzowskim dobo-
rem repertuaru porwał szalejącą publikę do tań-
ca. Parkiet nie pustoszał ani na chwilę. Młodzież 
bawiła się do utraty tchu, tak jak wypada w ten 
ostatni wieczór karnawału. Po Świętach Wielka-
nocnych M-GOK reaktywuje cykliczne piątkowe 
dyskoteki dla młodzieży, na które już dzisiaj za-
praszamy. Do zobaczenia!!!

Karnawałowe ostatki
 w M-GOK

Krajowa Izba Gospodarcza i Pol-
sko - Amerykańska Fundacja Doradz-
twa dla Małych Przedsiębiorstw w X 
edycji konkursu Bank Przyjazny dla 
Przedsiębiorców przyznała Oddziało-
wi 1 PKO BP S.A. godło promocyjne 
Oddział Przyjazny dla Przedsiębior-
ców za 2008 r. 

To już kolejna nagroda przyzna-
na naszemu oddziałowi, ponieważ 
w 4 edycji konkursu 2002/2003 otrzy-
mał on godło promocyjne Złoty Od-
dział - Bank Przyjazny dla Przedsię-
biorców 

Konkurs Bank Przyjazny dla Przed-
siębiorców został zainicjowany w 1999 r. 
przez Krajową Izbę Gospodarczą i Pol-
sko – Amerykańską Fundację Doradz-
twa dla Małych i Średnich Przedsię-
biorstw. Konkurs ma na celu wspie-
ranie budowy wysokiej kultury współ-
pracy między instytucjami finansowy-
mi a przedsiębiorcami sektora MSP, 
tworzenie klimatu wzajemnego zaufa-
nia, popularyzowanie innowacji wpro-
wadzanych w instytucjach finanso-
wych, zmierzających do lepszego za-

spokojenia potrzeb finansowych małych i średnich przedsiębiorstw. Podstawowym zadaniem kon-
kursu jest wyróżnienie tych instytucji finansowych, które w swojej działalności dokonują poważne-
go wysiłku, aby zwiększyć udostępnianie swoich usług dla sektora MSP. 

Przyznawane nagrody i wyróżnienia otrzymują banki i ich oddziały na podstawie badań ankieto-
wych przeprowadzonych wśród klientów oraz wyników wizyt audytorów o oddziałach. Wyniki każ-
dego roku pokazują zarówno zmianę oczekiwań przedsiębiorców wobec banków, jak i zmiany w ofer-
cie banków i sposobie obsługi.

W X edycji oddzielnie badano klientów bankowości internetowej i korzystających z obsługi tra-
dycyjnej. Klienci elektroniczni najwyższe oceny przyznali za jakość i łatwość połączenia ze stroną 
internetową banku. Natomiast klienci preferujący obsługę tradycyjną najwyżej cenią komfort obsłu-
gi oraz jakość obsługi przez telefon. Opinie naszych klientów wyrażone w ankietach były tak dobre, 
że Kapituła X edycji konkursu ponownie przyznała nam to zaszczytne wyróżnienie.

Dlatego w tym miejscu pragnę serdecznie podziękować wszystkim klientom za dotychczasową 
współpracę i życzliwość w codziennych kontaktach, bez Was nigdy nie osiągnęlibyśmy tego sukce-
su. Jeszcze raz serdecznie dziękuję.

Bank przyjazny

Kolędnicy noszący gwiazdę i odwiedzający 
znajomych w okresie Świąt Bożego Narodzenia, 
herody z okrutnym królem, jego hetmanem, 
żołnierzami, śmiercią, diabłem, Żydem, Cyga-
nem i dziadem, chodzenie z turoniem i jaseł-
ka zapoczątkowane przez św. Franciszka z Asy-
żu, to obrzędy i tradycje związane z Bożym Na-
rodzeniem, które w wiekach średnich były kul-
tywowane w całym kraju. Dzisiaj zapomnia-
ne przez starszych, nieznane młodym. Zdaje 
się jednak, że nie tak zupełnie zapomniane, bo 
już po raz IX w sali widowiskowej M-GOK od-
był się Przegląd Zespołów Kolędniczych, w któ-
rym wystąpiły zespoły z Gryfowa, Rząsin i Świe-
radowa. Najmłodsza grupa kolędników „Kotki” 
i „Misie” z Przedszkola Publicznego w Gryfo-
wie przy pomocy wychowawczyń, mocno do-
pingowana przez swoich rodziców i dziadków, 
otworzyła gryfowskie jasełka. Następnie umie-
jętności aktorskie prezentowały w swoich kate-
goriach szkoły podstawowe oraz ponadpodsta-

Jasełkowo, kolędowo w ośrodku kultury
wowe. Każdy z zespołów przez kilkanaście mi-
nut przedstawiał licznie zgromadzonej publicz-
ności swoją inscenizację. Jury oceniające wy-
stępy z uwagi na wysoki zaprezentowany po-
ziom przedstawień, miało problem z przyzna-
niem pierwszych miejsc. Po burzliwych obra-
dach w kategorii przedszkola, I miejsce zajęła 
grupa „Misie” i „Kotki” z Gryfowa, w kategorii 
szkoły podstawowe I miejsce zajęła grupa re-
prezentująca świetlicę wiejską w Młyńsku, 
a w ostatniej kategorii - szkoły ponadpodstawo-
we - wygrało Gimnazjum z Gryfowa Śląskiego. 
Zwycięzcy otrzymali bony pieniężne do realiza-
cji w Centrum Handlowym „Gradix”, a pozosta-
łe zespoły pamiątkowe dyplomy. Najlepszą ak-
torką IX przeglądu została 3-letnia Julia Jodłow-
ska z Młyńska. Organizatorzy serdecznie dzię-
kują opiekunom oraz wychowawcom za przygo-
towanie dzieci i młodzieży. Do zobaczenia za rok.

Dyrektor PKO BP S.A 
Roman Halczak

Adam Domino Adam Domino
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Rozstrzygnięto konkurs na opracowanie 
koncepcji architektonicznej modernizacji i re-
witalizacji przestrzeni publicznej gryfowskie-
go rynku wraz z przyległymi ulicami. 

4 lutego odbyło się posiedzenie komisji kon-
kursowej. W jej skład weszli: przewodniczący 
- Jerzy Andrzejczak (sekretarz UGiM), Bożena 
Raubo (radna), Eugenia Słodkowska (pracow-
nik ZBGKiM), Iwona Jarosz (prezes Towarzy-
stwa Miłośników Gryfowa), Jadwiga Stępińska 
(pracownik UGiM), Krystyna Samborska (pra-
cownik UGiM), Andrzej Solski (Dolnośląska 
Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa), Woj-
ciech Kapałczyński i Zbigniew Kudyba (przed-
stawiciele Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków), Zbigniew Mickiewicz (ZM PROJEKT Biuro 
Projektowe). Na konkurs wpłynęło sześć ofert. 
Komisja konkursowa jednogłośnie postanowiła 
nie przyznawać I nagrody. Przyznano natomiast 
dwa I wyróżnienia i nagrody po 8 tys zł dla Mał-
gorzaty Lipińskiej z Będzinka i Marcina Winnic-
kiego z Wałbrzycha, jedno II wyróżnienie i na-
grodę 5 tys. zł dla Anny Szewczyk i Wojciecha 
Świątka z Limanowej oraz jedno III wyróżnienie 
i nagrodę 4 tys. zł dla Beaty Żak, Agnieszki Star-
czewskiej i Magdaleny Ruszkiewicz. Wszystkie 
prace zgłoszone na konkurs można podziwiać 
na wystawie w gryfowskim ratuszu. Projekty 
robią niesamowite wrażenie i naprawdę warto 
je obejrzeć.

Nagrodzono projekty
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W nr 8 „Nowin Jeleniogórskich” z 24 lutego br. ukazał się artykuł pod tytułem „Tajemnicza pod-
wyżka w Gryfowie Śląskim”. W zawartych w tym artykule wypowiedziach pana Czesława Wojtkuna 
znalazło się wiele kłamliwych informacji, dlatego Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski wystąpił do 
Redaktora Naczelnego „Nowin Jeleniogórskich” o umieszczenie na łamach tej gazety sprostowania. 
Treść tego sprostowania, które opublikowano w NJ 3 marca zamieszczamy poniżej: 

W nawiązaniu do artykułu „Tajemnicza pod-
wyżka w Gryfowie Śląskim”, jaki ukazał się w nr 
8 z 24 lutego 2009 roku proszę o sprostowanie 
kłamliwych informacji, jakich udzielił redaktoro-
wi Zbigniewowi Rzońcy były burmistrz Czesław 
Wojtkun. 

Po pierwsze, dług gminy wzrósł do 
6.310.326,84 zł, a nie jak podaje Czesław Wojt-
kun do 10,5 mln zł. Jest to zadłużenie bezpiecz-
ne wynoszące 28,2% budżetu gminy i zostało 
zaciągnięte na realizowanie wielu zadań inwe-
stycyjnych.

Po drugie, opłaty za grunty pod ogródki i po-
dwórka – zwane podatkiem od gruntów pozo-
stałych za czasów rządów Czesława Wojtkuna 
były corocznie podnoszone i tak w 2004 roku 
mieszkańcy płacili 10 groszy za 1 m2, w 2005 
roku 15 groszy za 1m2, w 2006 roku 20 groszy 
za 1 m2 i w tymże roku w planach na 2007 r. do-
brodusznie burmistrz Wojtkun obniżył tę opłatę 
do 5 groszy, aby przypodobać się wyborcom 
w czasie kampanii wyborczej. Nadmieniam, 
że stawki podatkowe w naszej gminie i tak są 
jednymi z najtańszych w regionie. Nadmierne 
ograniczanie dochodów powoduje zaciąganie 
kredytów niezbędnych na realizację inwestycji, 
a przede wszystkim na zabezpieczenie środków 
na udziały własne w pozyskiwaniu środków 
unijnych.

Po trzecie, sprawa tytułowa - diety radnych. 
Dziwię się, że Czesław Wojtkun natknął się przy-
padkowo na uchwałę Rady w tej sprawie, skoro 
uchwały są podawane nieprzypadkowo, ale cią-
gle, do publicznej wiadomości, nie są tajemni-
cą a ponadto pan Wojtkun jest zapraszany na 
każdą Sesję Rady jako radny powiatowy i może 
bez żadnego problemu dowiedzieć się jakie 
uchwały Rada podejmuje. Całkowicie kłamliwe 
„wyssane z palca” są kwoty, które podaje Cze-
sław Wojtkun. Wyliczenie skutków finansowych 
dla gminy uchwały Rady przyjętej w grudniu jest 
dość skomplikowane, dlatego podam w skrócie 
sposób ustalania diet radnych.

Sprostowanie do „Nowin Jeleniogórskich”    

Otóż wysokość diety radnych ustala się na 
podstawie ustawy budżetowej państwa na 2009 
rok, w której określono kwotę bazową osób zaj-
mujących kierownicze stanowiska państwowe w 
wysokości 1.835,35 zł. Następnie zgodnie z usta-
wą o samorządzie gminnym wysokość diety nie 
może przekroczyć półtorakrotności w/w kwoty 
bazowej – zatem nie może przekroczyć 2.753 
zł. Z kolei Rozporządzeniem Rady Ministrów z 
2000 r. ustalono, że radnemu przysługuje w cią-
gu miesiąca 50% maksymalnej diety.

Reasumując, Rada Miejska Gminy Gryfów 
Śląski zaoszczędzi w ciągu roku na dietach 
radnych 6.897 zł, natomiast bez wprowadzania 
zmiany koszty diet radnych wzrosłyby o 16.453 zł. 

Zatem jednoznacznie trzeba stwierdzić, że 
Czesław Wojtkun nie posiada wiedzy w tym za-
kresie lub ma problemy z matematyką. Z całą 
jednak pewnością uważam, że kłamiąc na stronie 
Waszej gazety pragnie on dalej dyskredytować 
obecną Radę, z którą w poprzedniej kadencji był 
permanentnie skłócony, co przyniosło opłakane 
skutki jego działalności.

Na zakończenie też mógłbym „wypunktować” 
byłego burmistrza za wiele fatalnych w skutkach 
decyzji lub ich brak zarówno dla gryfowskiego 
samorządu jak i dla mieszkańców, lecz nie czy-
nię tego, gdyż nie chcę nakręcać rozpoczętej już 
dawno przez Czesława Wojtkuna kampanii wyborczej.

Dziwię się jednak redaktorowi panu Zbignie-
wowi Rzońcy, że jest dyżurnym redaktorem Cze-
sława Wojtkuna, reagującym bardzo często na 
każdy jego telefon i promującym go bezkrytycz-
nie - nie uzyskując źródłowych informacji - na 
łamach Nowin Jeleniogórskich.
Serdecznie pozdrawiam pana Redaktora Naczel-
nego i zgodnie z prawem prasowym proszę o za-
mieszczenie sprostowania.

Z wyrazami szacunku
Olgierd Poniźnik

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Ko-
mendantem Wojewódzkim Policji na terenie 
gminy i miasta Gryfów Śląski będzie działać 
Oddział Prewencji Policji z Legnicy, którego 
zadaniem będzie ochrona bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego, organizowanie działań 
zapobiegających popełnianiu przestępstw 
i wykroczeń oraz pozostałych zjawisk krymi-
nogennych. Będą również kontrolować prze-
strzeganie przepisów administracyjnych i po-
rządkowych. Strzeżcie się zatem przestępcy, 
złodzieje i wandale – nastały dla was kiepskie 
czasy. Przybyłym funkcjonariuszom życzymy 
pomyślnej realizacji zawartych w porozumie-
niu zadań. 

Sekretarz UMiG
Jerzy Andrzejczak

Kiepskie czasy dla wandali  

Przypomina się wszystkim użytkowni-
kom wieczystym o obowiązku wnosze-
nia opłat rocznych za użytkowanie wie-
czyste gruntu, wynikającym z art. 71 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (tj. Dz.U. 
z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 
Opłaty wnosi się przez cały okres użytko-
wania wieczystego, w terminie do dnia 31 
marca każdego roku. 

Wpłat należy dokonywać na konto Urzę-
du Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim nr 
77 1020 2124 0000 8402 0011 0106 lub w 
kasie tutejszego urzędu.

Burmistrz Gminy i Miasta 
Olgierd Poniźnik

Wydawca:
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gryfów Śląski
Redaguje społeczny zespół: Mariusz Dragan, 
Mieczysław Gnach, Małgorzata Szczepańska. 
Elżbieta Ryba.
Redaktor naczelny: Marzena Wojciechowska - 
tel. 695 601 120, 
e-mail: marzena.library@plusnet.pl
Redaktor techniczny: Paweł Rubaj

Współpraca:
Agnieszka Szymańska, Paweł Rubaj (foto).
Adres: Biblioteka Publiczna, ul. Kolejowa 33a,
59-620 Gryfów Śląski, tel. 78-13-387,
email: biblioteka.gryfow@gmail.com

Dyżur redakcyjny:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 9 - 17,
środy: 9 - 15. 
Nakład: 900 egzemplarzy
Edycja: EDU-SA Agencja Public Relations, 
www.edusa.pl

Za treść ogłoszeń i reklam redakcja nie 
ponosi odpowiedzialności oraz zastrzega so-
bie prawo skracania i przeredagowania treści 
ogłoszeń oraz odmowę publikacji. Redakcja nie 
zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega 
sobie prawo do ich skracania

Kurier Gryfowski



Kurier Gryfowski - Marzec 20095

Zima w tym roku bawiła się 
z nami w chowanego. Najpierw 
czekaliśmy na nią z tęsknotą wy-
glądając przez okna. Pierwszy 
śnieg spadł już w listopadzie. Nie 
doczekał niestety świąt, które były 
buro-szare. Pojawił się następnie 
w okolicy sylwestra, by zniknąć 
na dobre przed feriami szkolnymi, 
czyli wtedy, kiedy był najbardziej 
pożądany przez dzieci. Wydawało 
się, że już nie powróci, aż tu na-
gle 11 lutego Gryfów obudził się 
przykryty białą pierzyną. Poza nie-
wątpliwymi atrakcjami wizualnymi 
(przepiękne widoki), fakt ten przy-
niósł same szkody mieszkańcom. 
Zakopane samochody, spóźnienia 

do pracy i szkoły, brodzenie po 
kolana w białym puchu i przemok-
nięte buty, to tylko niektóre skut-
ki totalnego zaśnieżenia miasta. 
Jak zawsze w takich wypadkach 
pojawiły się problemy komuni-
kacyjne. Mimo, że nasze służby 
drogowe pracowały w pocie czoła, 
w wielu miejscach przez Gryfów 
można było przejechać tylko sa-
mochodem terenowym. Obecnie 
walcząc z pośniegowym błotem 
i solą wyżerającą nam dziury w 
podeszwach, przypomnijmy sobie 
naszą zimę z połowy lutego: białą, 
czystą i romantyczną, taką jak na 
okładce Kuriera Gryfowskiego.

My się zimy nie boimy, ale…

W poniedziałek rano - 23 lutego, po bezmroźnej nocy, lekki, wysłużo-
ny sprzęt Zakładu Budżetowego nie dał rady ciężkim i uwodnionym ma-
som śniegu. W południe przyjechała z pomocą pługopiaskarka z Zarządu 
Dróg Powiatowych w Lwówku. Od wtorku 24 lutego gminne drogi były 
skutecznie odśnieżane przy pomocy ciężkiego sprzętu, przez pana Stani-
sława Krawczyka z Wieży.

Przepraszamy mieszkańców Gryfowa za niedogodności komunika-
cyjne na drogach i chodnikach, ale tak dużych opadów śniegu dawno 
nie było. Z rynku i ciasnych staromiejskich uliczek Zakład Budżetowy 
wywiózł około 70 przyczep śniegu.
Bardzo dziękuję za pomoc w odśnieżaniu panu Markowi Makowskiemu  
- kierownikowi Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku oraz panom Sta-
nisławowi Krawczykowi i Tomaszowi Krawczykowi z Wieży. 

Na mój apel o wsparcie w tej nadzwyczajnej sytuacji, pomoc została 
udzielona bez wahania i natychmiast. To budujący przykład postawy oby-
watelskiej i zwyczajnej ludzkiej życzliwości.

Jeszcze raz składam najserdeczniejsze podziękowania. 

Dyrektor ZBGKiM
                                                                                Helena Okulowska

Chu, chu, cha jaka zima?
...śnieżna i nieprzewidywalna

M.

Pozimowe refleksje
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Przebudowa i aktualizacja
strony www.gryfow.pl 

III Powiatowy Jarmark Wielkanocny w Gry-
fowie Śląskim odbędzie się 5 kwietnia w Nie-
dzielę Palmową w Rynku. Powracamy do termi-
nu niedzielnego, aby umożliwić występ i prezen-
tację tym organizacjom i twórcom, którzy chcą 
się zaprezentować na Powiatowym Konkursie 
Dekoracji Wielkanocnych, odbywającym się od 
wielu lat w sobotę przed Niedzielą Palmową w 
Wojciechowie (gmina Lubomierz). Liczymy, że 
w Niedzielę Palmową znajdziecie Państwo wię-
cej czasu, aby podczas niedzielnego odpoczyn-
ku odwiedzić stoiska, na których będą wystawiane 
i sprzedawane wyroby rękodzieła ludowego, wy-
konane przez uczniów naszych szkół, Koła Go-
spodyń Wiejskich, Rady Sołeckie i prywatnych 
artystów. W sali posiedzeń Ratusza odbędzie się 
konkurs na najpiękniej udekorowany stół wiel-
kanocny. Tym razem oceny prac dokona profe-
sjonalne jury, składające się z osób spoza naszej 
gminy i miasta, co da nam gwarancję bezstron-
ności. Bardzo gorąco zapraszamy do zgłaszania 
się do uczestnictwa w konkursie oraz w Jarmar-
ku (stoiska) u p.o. dyrektora Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim Adama Do-
mino. 

Jak co roku odbędą się na scenie w Rynku 
występy zespołów ludowych. Rozpoczęcie czę-
ści artystycznej o godz. 11:30, natomiast sto-
iska rozpoczną pracę już od godz. 10:00. Bę-
dzie można zjeść bardzo smaczną grochów-
kę za symboliczną opłatę. Wszystkich Państwa 
i Waszych gości bardzo serdecznie zapraszamy 
w imieniu organizatorów – Burmistrza Gryfo-
wa Śląskiego, Szkoły Podstawowej im. Bohate-
rów Łużyckiej Brygady WOP w Gryfowie Śląskim 
i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfo-
wie Śląskim.

III Powiatowy Jarmark 
Wielkanocny

Ogłoszony został konkurs na stanowisko 
specjalisty ds. informatyzacji i Biuletynu Infor-
macji Publicznej w Urzędzie Gminy i Miasta w 
Gryfowie Śląskim. Wykaz niezbędnych kwalifi-
kacji kandydatów oraz pozostałe informacje o kon-
kursie znajdują się w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu.

Konkurs na wolne stanowisko 
pracy w Urzędzie 

Laur dla „Adagio”
Miło nam donieść, że gryfowski zespół „Ada-

gio” pod wodzą Adama Domino otrzymał „Złoty 
Mikrofon” w konkursie grup i zespołów muzycz-
nych w edycji 2008/2009. Wyboru zwycięzcy 
dokonali właściciele restauracji i klubów z terenu 
byłego województwa jeleniogórskiego. Zespół 
składa się z trzech osób, poza wspomnianym 
liderem, występują w nim również Karina Sem-
ków i Dariusz Lewandowski. Serdecznie gratulu-
jemy i życzymy dalszych sukcesów.

Wydział Techniczny Urzędu Gminy i Miasta 
w Gryfowie Śląskim opracował nową ofertę in-
westycyjną, która składa się z dwóch pozycji 
dotyczących:
1. Terenu za stacją benzynową „ORLEN” prze-
znaczonego do włączenia do obszaru Kamien-
nogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Ma-
łej Przedsiębiorczości. Powierzchnia ok. 4,81 
ha, przeznaczenie podstawowe terenu: tereny  
przemysłowe, zabudowy usługowej i działalno-
ści gospodarczej wraz z niezbędnym zakresem 
urządzeń towarzyszących.
2. Terenu przy drodze krajowej nr 30 na wprost 
stacji benzynowej „STATOIL”. Powierzchnia ok. 
12 ha, przeznaczenie terenu: usługi komercyjne 
wraz z zielenią towarzyszącą i parkingami. 

Szczegóły zawarte w ofercie inwestycyjnej 
uzyskają państwo na stronie internetowej www.
gryfow.pl oraz w Urzędzie Gminy i Miasta w Gry-
fowie Śląskim.

Oferta inwestycyjna

Na podstawie porozumienia zawartego po-
między gminą Gryfów Śląski a dyrektorem Po-
wiatowego Urzędu Pracy we Lwówku Śląskim w 
każdy trzeci piątek miesiąca w godzinach od 12:00 do 
14:00 w gabinecie Burmistrza będzie pełnić dy-
żur dyrektor PUP. Podczas dyżurów pracodaw-
cy będą mogli zgłaszać swoje problemy i wnioski, 
wymieniać doświadczenia, a także otrzymywać 
informacje związane i ich działalnością. Kolejny 
dyżur już 20 marca. Serdecznie zapraszamy.  

Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy dyżuruje 

Kolejne dotacje dla Gryfowa Śląskiego 

1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji – Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk 
Żywiołowych w Warszawie pozytywnie rozpa-
trzyło nasz wniosek i przyznało 300 tys. złotych 
na odbudowę infrastruktury drogowo-mosto-
wej. W ramach tych środków zastanie przepro-
wadzony remont ulicy Łąkowej na długości 400 
mb, remont 1 kilometra drogi w pobliżu Kwisy 
w Wieży oraz zostanie wymieniony kabel ener-
getyczny od stacji uzdatniania wody do stacji 
transformatowej w Gryfowie Śląskim. 
2. W wyniku otwartego konkursu ofert na reali-
zację zadań publicznych z zakresu kultury i ochro-
ny dziedzictwa narodowego w 2009 roku Za-
rząd Województwa Dolnośląskiego pozytywnie 
rozpatrzył ofertę Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury w Gryfowie Śląskim i przyznał 30 tys. 

Wychodząc naprzeciw coraz nowszym tren-
dom i wymaganiom internautów oraz aby uatrak-
cyjnić wizerunek gminy i miasta w sieci, podję-
to decyzję o przebudowie strony www.gryfow.
pl z jednoczesną aktualizacją umieszczonych na 
niej informacji. Przy wykonaniu tych prac dzia-
łają: Marzena Wojciechowska z zespołem redak-
cyjnym, Waldemar Pasternak, Agnieszka Musz-
ka i Jerzy Andrzejczak. Całością prac kieruje 
Grzegorz Bielak. Wszystkim dziękuję za tę pra-
cę a czytelników bardzo proszę o uwagi i pro-
pozycje dotyczące przebudowy strony, rodzajów 
informacji itp. na adres e-mailowy Kuriera Gry-
fowskiego biblioteka.gryfow@gmail.com.

złotych na realizację imprezy kulturalnej - „Fe-
stiwal bez granic 2009” w ramach tegorocznych 
Kwisonaliów.
3. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej w 
Warszawie pozytywnie rozpatrzyła wniosek 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie 
Śląskim przyznając 10 tys. zł za realizację im-
prezy kulturalnej – „Festiwal bez granic 2009” w 
ramach tegorocznych Kwisonaliów.
4. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przy-
znał nam dotację z Budżetu Województwa Dol-
nośląskiego na prace konserwatorskie, restau-
ratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru w wysokości 70 tys. zł na 
zgłoszone do realizacji zadanie „Remont i kolo-
rystyka elewacji ścian wraz z wymianą stolarki 
okiennej” oraz „Remont wieży ratusza”. 

Serdecznie dzięku-
jemy panom: Roberto-
wi Deruckiemu i Marci-
nowi Bojanowskiemu za 
pięknie wykonaną pra-
cę plastyczną – wize-
runek gryfowskiego ra-
tusza, którą można po-
dziwiać w sekretaria-
cie Urzędu. Na zdjęciu 
obok: płk Grzegorz Woj-
ciechowski - dyrektor 
Zakładu Karnego w Za-
rębie przekazuje burmi-
strzowi pracę z wizerun-
kiem ratusza.

Ratusz jak z obrazka

Sekretarz Urzędu Gminy i Miasta
Jerzy Andrzejczak

Nasza gmina nie próżnuje w temacie pozyskiwania dotacji. Wnioski piszą nie tylko pracownicy Urzę-
du, ale również wszystkich jednostek podległych. Determinacja urzędników przynosi coraz częściej 
pozytywne efekty w postaci dodatkowych grantów, które szczególnie w czasach kryzysu są nam bar-
dzo potrzebne. Ostatnio gminie udało się pozyskać dodatkowe fundusze na różnego typu zadania:
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Pierwsza w tym roku, XXVII w tej kadencji sesja 
Rady Miejskiej odbyła się 20 lutego. Tematem ob-
rad było "Zaopatrzenie gminy w energię elektrycz-
ną i paliwo gazowe" oraz przedstawienie programu 
rewitalizacji Rynku. W sesji wzięli udział zaproszeni 
goście: Zbigniew Sasin – Kierownik Rejonu Dystry-
bucji Koncernu Energetycznego w Lubaniu, Marek 
Kośmider - specjalista ds. Planowania Rozwoju i 
Bartosz Wojnarowski (Dział Rozwoju EnergiiPro 
SA Oddział w Jeleniej Górze), Wanda Huńka – Kie-
rownik Działu Przyłączeń Dolnośląskiej Spółki Ga-
zownictwa sp. z o.o. (Oddział Zakład Gazowniczy 
Zgorzelec), Tomasz Baśkiewicz – pracownik tech-
niczny Oddziału Zakładu Gazowniczego Zgorzelec, 
Wiesław Gierus - Prezes Spółki ZUOK „Izery” w 
Lubomierzu.

Pierwszym z tematów, któremu poświęcono ob-
rady było zaopatrzenie gminy w energię elektrycz-
ną. Dyskusję otworzył Z. Sasin po czy przekazał 
głos Markowi Kośmiderowi, Specjaliście ds. Plano-
wania Rozwoju. Omówił on szczegółowo planowane 
na lata 2008-2011 inwestycje i przyłączenia do sieci 
energetycznej na terenie gminy Gryfów Śląski, do 
których należą przede wszystkim budowa nowych 
stacji oraz około 145 nowych podłączeń na terenach 
wiejskich i 146 na terenie miasta. Informacje te jak i 
dotychczasowe funkcjonowanie sieci spowodowały 
szereg pytań skierowanych do przedstawicieli ener-
getyki. Pytano między innymi o: planowane remonty 
istniejących sieci niskiego i średniego napięcia w 
związku z częstymi wyłączeniami w Uboczu, które 
powodują straty w firmach; problemy związane z opła-
caniem rachunków za energię po zniesieniu możliwo-
ści opłacania ich u inkasentów; sprzątanie wyciętych 
gałęzi wzdłuż linii przesyłowych. Na pytania odpo-
wiedzi udzielił kierownik Zbigniew Sasin, informując 
że w najbliższym czasie będzie kontynuowana wy-
cinka gałęzi, które powodują wiele uszkodzeń sieci 
przesyłowych; będą modernizowane linie i rozdziel-
nie oraz zostaną podjęte działania prowadzące do 
polepszenia funkcjonowania wybranych linii (m.in. 
w Uboczu). Jednocześnie zapewnił, że na bieżąco 
będą sprzątane pozostałości po wycinanych ga-
łęziach. Kończąc dyskusję głos zabrał burmistrz 
Olgierd Poniźnik, który podziękował za dotychcza-
sową współpracę oraz poprosił o realizację niezbęd-
nych dla naszej gminy remontów i inwestycji.

W kolejnej części obrad zajęto się analizą zaopa-
trzenia gminy w paliwo gazowe. Pani Wanda Huńka 
poinformowała, że ogólny stan techniczny sieci 
gazowej eksploatowanej na terenie miasta i gminy 
Gryfów Śląski przez Zakład Gazowniczy Zgorzelec 
oceniony został jako dobry. W latach 2009 – 2014 
przewidywane są jedynie drobne naprawy i wykona-
nie planowych-zapobiegawczych robót eksploata-
cyjnych i remontowych, ponadto w br. zaplanowano 
31 nowych przyłączeń do sieci, nie planuje się du-
żych inwestycji. W czasie dyskusji padły pytania do-
tyczące gazyfikacji sołectw, podłączenia firmy Ma-
tusewicz w Uboczu, podłączenia SSE, zapewnienia 
dostaw gazu dla nowobudowanych budynków w 
Gryfowie Śląskim oraz sytuacji prawnej budynku po 
gazowni przy ul. Polnej, który to popadając w ruinę 
nie przynosi chluby naszemu miastu. W odpowiedzi 
pani kierownik obiecała zająć się sprawą budynku 
przy ul. Polnej, przygotować analizę możliwości ga-
zyfikacji sołectw oraz podłączeń dla nowych budyn-
ków. Wyjaśniła także, że w związku z dobrym stanem 

sieci i brakiem konieczności jej wymiany, inwestorzy 
lokalizujący obiekty budowlane w pobliżu istniejących 
gazociągów, koszty ewentualnej przebudowy muszą 
ponosić sami. Tak jak poprzednio ostatnie zdanie 
należało do burmistrza. Podziękował za współpracę 
oraz regularne wspieranie święta miasta – Kwisona-
liów. Przypomniał też raz jeszcze o naszych oczeki-
waniach w sprawach poruszanych w dyskusji.

Kolejną ważną dla naszego miasta kwestią jest 
rewitalizacja Rynku. Radni zapoznali się z progra-
mem rewitalizacji i projektami wyróżnionymi w ogło-
szonym konkursie.

Na sesji radni podjęli 16 uchwał oraz zgłosili 9 
interpelacji i zapytań dotyczących m.in.: 
podwyżki opłat za wywóz nieczystości i odbiór 
odpadów wielkogabarytowych przez ZUOK Ize-
ry, nieczynnego od dawna wiaduktu w Krzewiu 

To i owo o pracy rady miejskiej

Dariusz Wojciechowski

Wielkim, budowy wiat w Uboczu, odśnieżania 
ulic w mieście, nieprawidłowości dotyczących 
korzystania z kanalizacji burzowej na Osie-
dlu Horyzont oraz lokalu, w którym na terenie 
Ubocza w sąsiedztwie szkoły sprzedawany 
jest alkohol. Obecny na sesji Wiesław Gierus 
- Prezes Spółki ZUOK „Izery” w Lubomierzu 
wyjaśnił czym podyktowane są zarówno wcze-
śniejsze jak i obecne podwyżki opłat za wywóz 
nieczystości. Za główną przyczynę prezes uznał 
szybko rosnące koszty składowania odpadów 
niesegregowanych na wysypisku, które w ciągu 
ostatnich dwóch lat wzrosły o ponad 500%, z 
16 zł za tonę w roku 2007 do 100 zł za tonę 
w roku bieżącym. Wiesław Gierus zauważył 
również, iż w związku z obecną pogarszającą 
się sytuacją gospodarczą dotychczasowych od-
biorców surowców wtórnych coraz trudniej jest 
nie tylko uzyskać za nie odpowiednią cenę ale 
je w ogóle sprzedać. Zaczynają one zalegać na 
placu oczekując na korzystniejszą koniunkturę na 
rynku. Kończąc, zapewnił że jemu też zależy na 
tym, by opłaty były jak najniższe, niestety musi 
też dbać o to by spółka nie przynosiła strat i się 
bilansowała.
Podjęte uchwały były w sprawach:
- zmian w budżecie gminy, 
- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 
2009,
- rozpatrzenia skargi na działalność kierownika 
M-GOPS w Gryfowie Śl.,
- nadania nazwy ulicy (nowa ulica jest u zbiegu 
ul. Partyzantów i 7 Dywizji, została nazwana 
zgodnie z oczekiwaniami zamieszkałych tam 
osób Spacerową),
- zmian cen za dostarczaną wodę oraz oczysz-
czanie ścieków przez ZBGKiM w Gryfowie Śl. 
(szczegóły w ramce obok)
- uchwalenia Planów Odnowy Miejscowości: Młyń-
sko, Krzewie Wielkie, Rząsiny, Ubocze w gminie 
Gryfów Śląski (uchwały te są niezbędnym za-
łącznikiem do wniosków o dofinansowanie 
zadań w ramach „Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2009-2015”),         
- stwierdzenia nabycia uprawnienia do dodat-
kowego wynagrodzenia rocznego przez Burmi-
strza Gminy i Miasta Gryfów Śl. za 2008 rok, 
- zmiany uchwały nr XXV/163/08 z dnia 3 
grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Wielolet-
niego Planu Inwestycyjnego Gminy Gryfów na 
lata 2008-2015 (uchwała podjęta w związku z 
dopisaniem zadania pn. „Budowa i rozbudowa 
boisk sportowych” w sołectwach),
- uchwalenia „Regulaminu Porządkowego ko-
rzystania z kompleksu boisk sportowych przy 
Gimnazjum w Gryfowie Śl.”, 
- wprowadzenia opłaty od posiadania psów,
- wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 
na czas dłuższy niż 3 lata (dotyczy pomieszczeń 
Pogotowia Ratunkowego przy ul. Floriańskiej),
- przekazania w formie darowizny prawa wła-
sności nieruchomości położonych przy ul. Polnej 
w Gryfowie Śl. na rzecz KW Policji we Wrocła-
wiu, 
- uchwalenia regulaminu udzielania pomo-
cy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta 
Gryfów Śl.

Uchwała ta wzbudziła dyskusję, a zdania na jej 
temat były podzielone, została podjęta 6 głosa-
mi za, przy 2 przeciwnych i 3 wstrzymujących 
się, w jej uzasadnieniu czytamy m.in.: „O wy-
sokości proponowanych cen za wodę i ścieki 
zdecydowały przede wszystkim ceny za ener-
gię elektryczną (wzrost o około 25%), nakłady 
na materiały do uzdatniania wody i oczyszcza-
nie ścieków oraz wydatki związane z koniecz-
nością zakupu części zamiennych do urządzeń 
pracujących w przepompowniach ścieków i na 
oczyszczalni ścieków (wzrost o około 100% w 
porównaniu z rokiem ubiegłym) oraz koszty 
związane z koniecznością badania dostarczanej 
mieszkańcom wody i oczyszczonych ścieków. 
Z uwagi na fakt, iż oczyszczalnia pracuje 11 
lat, wymiana urządzeń bądź ich części będzie 
w dalszym ciągu konieczna i należy się liczyć z 
tym, że wysokość wydatków na ten cel będzie 
z roku na rok wzrastać. Do momentu zmoder-
nizowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
w mieście należy się liczyć z dużymi nakłada-
mi na jej remont. Na dzień dzisiejszy awarie 
sieci wodociągowych przyczyniają się również 
do strat wody, gdyż ich usuwanie wiąże się 
najczęściej z koniecznością spuszczania wody 
z rurociągu. Zaoszczędzić około 44 000 m3 
wody rocznie pozwoliłaby nowa stacja uzdat-
niania wody z filtrami zamkniętymi, bowiem 
tyle wody zakład zużywa na płukanie obec-
nych filtrów, co w konsekwencji przekłada się 
również na cenę jednostkową sprzedawanej 
wody. Proponowane ceny za dostawę wody i 
odprowadzanie oraz oczyszczanie ścieków są 
cenami minimalnymi, przy których zakład bę-
dzie mógł finansować remonty i awarie sieci 
wodociągowych i kanalizacyjnych na dotych-
czasowym poziomie. Przyjęcie niższych cen niż 
proponowane spowoduje, że ograniczymy się 
jedynie do eksploatacji sieci, natomiast wszyst-
kie awarie będzie musiała finansować gmina, w 
przeciwnym wypadku niższe ceny doprowadzą 
w efekcie końcowym do trwałej utraty płynno-
ści finansowej zakładu. ” 

Za uchwałą głosowali: Waleria Krawczyk, 
Urszula Maga, Witold Mikos, Bożena Raubo, 
Edward Sidorenko i Dariusz Wojciechowski; 
przeciw byli: Tadeusz Cena i Krzysztof Kozak; 
od głosu wstrzymali się: Zbigniew Dzikowicki, 
Robert Skrzypek i Jarosław Stępiński).
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ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

zawiadamia,
że od 1 kwietnia 2009 roku będą obowiązywać nowe ceny

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków:

Okres obowiązywania nowych cen: od 01.04.2009 roku do 31.03.2010 
roku. Podstawa prawna: uchwała nr XXVII/192/09 Rady Miejskiej 
Gminy Gryfów Śląski z dnia 20 lutego 2009 roku.

SPROSTOWANIE
W artykule pod tytułem „Podarowane choinki” (Kurier Gryfowski 

nr 2 (182) XIX Luty 2009 str. 6) błędnie wpisaliśmy nazwisko pana 
Janusza Gałuchy - bardzo serdecznie przepraszamy za ten błąd i jed-
nocześnie dziękujemy także pani Marii, małżonce pana Janusza, za 
podarowanie pięknej jodły. Chochlik drukarski pominął także panią 
Marię Tyc, która wraz z mężem Kazimierzem podarowała drugą choinkę.

Za te i inne chochliki drukarskie w ostatnim numerze Kuriera, 
będące wynikiem pracy z nowym programem do składu czasopi-
sma, serdecznie Państwa przepraszamy.

W lutym fotografie nadesłali: Elżbieta Świercz, Aleksandra Mika, 
Joanna Kozyra, Ryszard Urdas oraz Krzysztof Dzikowicki. Tytuł zdję-
cia miesiąca tym razem przyznaliśmy dwóm fotografiom: Joanny Ko-
zyry oraz Ryszarda Urdasa (fotografie na str. 2). Gratulujemy zwy-
cięzcom, a pozostałym uczestnikom serdecznie dziękujemy.

Zapraszamy Państwa do udziału w naszym konkursie. Warunkiem 
uczestnictwa jest nadesłanie w formie elektronicznej zdjęcia swojego 
autorstwa na adres biblioteka.gryfow@gmail.com. Spośród nadesła-
nych zdjęć (tematyka dowolna) co miesiąc będziemy prezentować w „Ku-
rierze Gryfowskim” jedno najciekawsze (według nas). W wyborze po-
może nam instruktor fotografii M-GOK, członkini Jeleniogórskiego 
Towarzystwa Fotograficznego - Ilona Cichoń.

Spośród zwycięskich zdjęć miesiąca wybierzemy 3 zdjęcia roku, któ-
re zostaną nagrodzone. Zdjęcia prosimy przesyłać do 25 dnia każdego 
miesiąca.

Zdjęcie miesiąca - konkurs dla mieszkańców

Komitet Organizacyjny Akcji Charytatywnej na Rzecz Dziecka Niepeł-
nosprawnego, działający zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy i Miasta 
Gryfów Śl. nr OR/ 3/2008 z siedzibą w Uboczu 300, podaje do publicz-
nej wiadomości, iż działając od 3 listopada 2008 roku do 28 lutego 2009 
roku zorganizowano zbiórkę publiczną na leczenie i rehabilitację Michała 
Gumieniaka, podczas której zebrano 8 050 zł.

Jedyną formą zbiórki była sprzedaż cegiełek wartościowych. W ra-
mach akcji zorganizowano sylwestrowy bal charytatywny. Komitet Or-
ganizacyjny informuje również, że bal przeprowadzono dzięki sponso-
rom i nieodpłatnej pracy wolontariuszy, w związku z czym nie poniesio-
no żadnych kosztów. Członkowie Komitetu pragną podziękować sponso-
rom: Zakładowi Mięsnemu Niebieszczańscy, Małgorzacie i Robertowi Ho-
łubom, Krystynie i Stanisławowi Sawczakom, Irenie Włodarek, Arturowi 
Hryniewiczowi.

Z wyrazami szacunku w imieniu Komitetu Organizacyjnego 
Małgorzata Szczepańska

P.

ienny

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej

Redakcja



Lata 50-te. Pierwszy z lewej: Witold Hasiuk.
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Kontynuując cykl rozmów z radnymi, spotkaliśmy się z panem Tadeuszem 
Ceną, który mandat radnego piastuje już drugą kadencję. Pan Tadeusz 
rozpoznawalny jest jako policjant - w tym zawodzie pracuje już 21 lat (od 

1990 w Gryfowie). Od 8 lat jest członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Córka jest uczennicą II klasy gryfowskiego LO, 
syn zaś kończy w tym roku Gimnazjum w Gryfowie. W wolnych chwilach wędkuje.

Radni pod lupą (c.d.)

Panie Tadeuszu, jak uszeregowałby pan te 
różne obszary pańskiej aktywności społecznej 
pod względem ważności?

Wszystkie trzy są ważne, chociaż muszę 
uznać fakt bycia policjantem za najważniejszy. 
To mój zawód. W nim realizuję się przecież po-
nad 20 lat. Wszystkie te obszary się jednak za-
zębiają.
Co pan robi w ramach pracy w Gminnej Ko-
misji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych?

Członkowie Komisji powoływani są przez 
Burmistrza. Pieczę nad jej działaniami, włącz-
nie z funduszami, sprawuje MOPS. Pełnomoc-
nikiem Komisji jest pani kierownik MOPS-u 
Krystyna Pietruszewska. Miasto uzyskuje pie-
niądze z pozwoleń na handel alkoholem. Prze-
znaczane są one na profilaktykę przeciwalkoho-
lową, na pomoc w przypadku przymusowego 
leczenia odwykowego, w tym dość kosztowne 
opinie biegłych. Z tych pieniędzy utrzymujemy 
też świetlicę środowiskową funkcjonującą przy 
ulicy Oldzańskiej. To bardzo potrzebne miastu 
miejsce. 
Czy może pan wskazać wymierną liczbę osób, 
którym udało się wam pomóc?

To jest oczywiście bardzo trudne do pokaza-
nia w liczbach. Na około 60-65 osób kierowa-
nych na leczenie odwykowe, rocznie udaje się  
wyjść z nałogu 4-5 z nich.

Czym zajmuje się pan w Radzie Miejskiej?
Jestem przewodniczącym Komisji Rozwo-

ju Miasta i Bezpieczeństwa Publicznego. Dzia-
łam głównie w tym obszarze, jednak zajmuję 
się również, jak każdy radny na bieżąco proble-
mami gminy i mieszkańców, nie tylko z mojego 
okręgu wyborczego.
Jak pan ocenia stan bezpieczeństwa miasta 
na dziś?

Myślę, że poprawił się od momentu zainsta-
lowania 24-godzinnego monitoringu. Jesteśmy 
w stanie ustalić nie tylko osoby źle parkujące, 
ale..
Przepraszam, czy wyciągane są konsekwen-
cje za parkowanie w miejscach dla niepełno-
sprawnych? Kurier zajmował się tą sprawą ja-
kiś czas temu.

Oczywiście. Wszystkie tego typu parkowania 
są rejestrowane i oczywiście egzekwowana jest 
kara w formie mandatu. Rejestrujemy też wan-
dali, którzy niszczą kosze, znaki drogowe. Pro-
szę mi wierzyć, że ponoszą oni konsekwencje. 
Monitoring się naprawdę sprawdza. 
Proszę powiedzieć, czy planowane są jakieś 
zmiany, udoskonalenia, dotyczące parkowa-
nia w Gryfowie, szczególnie w okolicach Rynku?

Zdajemy sobie sprawę, że jest ciężko. Wspól-
nym osiągnięciem komisji poprzedniej kadencji 
było poszerzenie parkingu przy Kościele. To jest 
na pewno kropla w morzu potrzeb.

Ostatnie śniegi, konkretnie nieodśnieżane da-
chy samochodów pokazały, że niektórzy kie-
rowcy w ogóle z parkingów nie odjeżdżają.

W zeszłym roku planowaliśmy parking przy 
ulicy Felczerskiej. Chodzi o ten skwerek, któ-
ry, gdyby go rozsądniej wykorzystać, mógłby 
zmieścić 16 samochodów. To z pewnością roz-
ładowałoby chaos, który w tej okolicy panuje. 
Mam nadzieję, że zrobi się to w przyszłym roku. 
Udało się też wykonać łącznik pomiędzy ulica-
mi Źródlaną, a Rybną. To może mała rzecz, ale 
jednak sporo utrudnień rozwiązuje. Warto też 
wspomnieć o planowanej drodze tzw. Autostra-
dzie Słońca. Gryfów na pewno zyska, bo rozła-
duje ona zarówno ruch samochodów ciężaro-
wych, jak i osobowych w centrum miasta.
Czy może pan uchylić rąbka tajemnicy doty-
czącej zmian rewitalizacyjnych Rynku?

Zmiany zapowiadają się solidne- ich projekty 
obejrzeć można w holu Ratusza. Tylko czy dziś 
możemy mieć pewność, że będziemy dyspo-
nować olbrzymią kwotą około miliona złotych? 
Tego nikt nie wie. Myślę, że prace te będą wy-
konywane cyklicznie.

Wypada nam więc życzyć sobie, aby ta ol-
brzymia kwota w obliczu szalejącego kryzysu 
się jednak znalazła. Dziękujemy, że znalazł 
pan czas, aby się z nami spotkać.

Rozmawiała Małgorzata Szczepańska

Od kilku miesięcy zamieszczamy wspomnienia Witolda Hasiuka, który obdarzył nas takim zaufaniem, że pokazał jeden z najcenniejszych skarbów, 
jakie posiada - swój pamiętnik z czasów wojny i zesłania. Dziś kolejna część opowieści, którą do druku przygotowała Małgorzata Szczepańska.

Dwie brzozy i krzak bzu (XV)
Wreszcie w domu!

Na potańcówce spotkałem Zojkę - kelnerkę, 
która bez wątpienia uratowała mi życie. Prze-
tańczyliśmy całą noc, ale choć dziewczyna była 
warta grzechu i umówiliśmy się na następny 
dzień, zwyciężył imperatyw, który pchał mnie 
do domu. Wyszedłem za miasto i szybko uda-
ło mi się złapać samochód, który zawiózł mnie 
do Skawaradzina (miasto nad chińską granicą). 
Niewątpliwie posuwałem się coraz bardziej na 
południe, ponieważ temperatury były zdecydo-
wanie wyższe. Symbolicznym rozstaniem się 
ze światem, który zniewolił mnie na długie lata, 
było porzucenie starych walonek. Zostawiłem 
je na jednej z ulic tego smutnego i ponurego 
miasta. Założyłem przygotowane wcześniej buty 
z cholewami i od razu poczułem się jak oby-
watel jakiegoś lepszego świata. Tak odmienio-
ny udałem się na dworzec kolejowy. Zapytałem 
o cenę biletu do Mińska, ale kiedy okazało się, 
że kosztuje on 450 rubli, szybko obliczyłem, że 
stać mnie na przejazd do Nowosybirska. Za nie-
go trzeba było zapłacić 215 rubli. 

Od Nowosybirska musiałem już zwyczaj-
nie kombinować. Nie posiadałem przecież żad-
nej gotówki. Do pociągu do Moskwy wsiadłem 
udając, że odprowadzam jedną panią. Kiedy ta 
operacja skończyła się sukcesem, zacząłem się 
zastanawiać, jak nie dać się z tego pociągu wy-

rzucić. Trudno mi to dzisiaj sen-
sownie poskładać w pamięci, ale 
całą podróż bez biletu odbyłem 
w zasadzie dzięki konduktor-
kom, które nie wiedziały o mo-
ich kombinacjach. Byłem jednak 
tak pewny siebie, że zapraszały 
mnie do przedziału służbowego 
na herbatkę. Nie po raz pierw-
szy, ale na pewno bardzo inten-
sywny, odczułem wówczas słyn-
ną słowiańską duszę, która nikogo 
nie zostawi w potrzebie.

Współpasażerowie widzieli, 
że skoro w tak długiej podróży 
jestem kompletnie bez żadnych bagaży, to zna-
czy, iż trzeba mi pomóc. Nikt o nic nie pytał. 
Takie były czasy, że lepiej było mniej wiedzieć. 
Kiedy jedli, to po prostu dzielili się ze mną bez 
słowa. Tak dojechałem do Moskwy. Znalazłem 
dworzec białoruski i przez okno wskoczyłem do 
pociągu jadącego do Mińska. Ten etap podróży 
pokonałem również bez żadnych opłat. Przeje-
chanie z Mińska do Stołpców było w tej sytuacji 
już tylko formalnością.
W swojej rodzinnej wiosce zatrzymałem się u 
znajomych. Zacząłem szukać pracy. Pierwsze 
kroki skierowałem do pobliskiego POM-u. Za-
pytałem o pracę traktorzysty. Na podwórku stał 
piękny nowy lśniący traktor. Dyrektor dał mi 
kluczyki i kazał go odpalić. Najpierw sprawdzi-

łem wszystkie parametry, potem dopiero uru-
chomiłem silnik. To wzbudziło chyba zaufanie, 
bo dyrektor od razu dał mi tę pracę. 
Pracowało mi się tam dobrze i choć to już nie 
była Polska, zacząłem prowadzić normalne ży-
cie. Założyłem rodzinę, urodziły mi się dzie-
ci. Zbudowałem drewniany domek. Zaczynało być 
normalnie.

W 1958 roku Chruszczow i Gomułka doszli 
do porozumienia w sprawie repatriacji. Można 
było składać dokumenty na wyjazd do Polski. 
Szybko to uczyniliśmy. Po paru miesiącach for-
malności zostały dokonane. Wyruszyliśmy do 
ojczyzny. Punkt repatriacyjny był w Oleśnicy. 
Stamtąd dotarłem do Gryfowa Śląskiego.
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1 i 2 maja rozpocznie się 
projekt Wiosenna Awantura 
2009. Przedsięwzięcie organizuje 
Stowarzyszenie Awantura dzięki 
dotacji od Towarzystwa Inicjatyw 
Twórczych „ę”, w ramach programu 
Młodzi Menedżerowie Kultury. 
Podczas pierwszego dnia odbę-
dą się bezpłatne warsztaty fotogra-
ficzne pod okiem doświadczonych 
fotografów. Obecnie pod adresem 
www.WiosennaAwantura.pl wystar-
towała strona internetowa wyda-
rzenia. Wkrótce znajdą się na niej 

informacje o projekcie, który obej-
muje warsztaty, imprezę plenero-
wą dla mieszkańców Gryfowa oraz 
wernisaż wystawy podczas Kwiso-
naliów. 

Wszystkich sympatyków foto-
grafii zapraszamy do odwiedzin 
serwisu. Za jego pośrednictwem 
można zapisać się na nasze warsz-
taty. Zapraszamy również do kon-
taktu e-mailowego, pod adresem 
awantura@gryfow.info.

W Bibliotece Publicznej w Gryfowie Śląskim 24 marca rozpocznie się cykl wy-
kładów poświęconych medytacji. Poniżej publikujemy tekst, w którym organiza-

torzy chcą przybliżyć państwu ten temat. Wstęp na wykłady będzie wolny.

 Wiedza i praktyka medytacji wewnętrznego światła i dźwięku, jest głównym aspek-
tem duchowego stylu życia opartego na odkrywaniu naszego pełnego poten-

cjału jako prawdziwych istot ludzkich. Nauka ta pomaga praktykującemu:
∙ wyciszyć umysł,

∙ żyć w harmonii ze sobą i z innymi,
∙ poznać swój wielki duchowy potencjał,

∙ prowadzić proste, czyste życie,
∙ stać się lepszym człowiekiem.

Organizator wykładów - Polskie Towarzystwo Holozoficzne (PTH) – propaguje w Pol-
sce wiedzę o medytacji wewnętrznego światła i dźwięku nauczanej przez nauczycie-

la medytacji Sant Baljita Singha. Bazuje przy tym na holistycznej wizji człowieka, czy-
li bierze pod uwagę jego całościowy rozwój na poziomie ciała, umysłu i duszy. 
Termin „holozofia” pochodzi od greckiego słowa „holos”, oznaczającego peł-

nię, całość, doskonałość i „sophia” – oznaczającego wiedzę lub mądrość. 
PTH jest organizacją o charakterze edukacyjnym, niedochodową, apolityczną, po-

nadwyznaniową. Jego działalność finansowana jest z dobrowolnych datków. 
Stowarzyszenie prowadzi ośrodek medytacyjny Lighthouse Centrum Polska w Pobied-
nej koło Świeradowa Zdroju. Centrum funkcjonuje zgodnie z założeniami gospodarstwa 
ekologicznego (certyfikat), w którym propagowane jest życie zgodne z naturą, harmo-
nijnie łączące medytację, wspólną pracę na rzecz ośrodka i wegetariańskie odżywianie.

Kontakt: Polskie Towarzystwo Holozoficzne, ul. Wola Sokołowska 13
59-814 Pobiedna, tel. 0 500-315-030, e-mail: santmat.info@gmail.com 

Medytacja wewnętrznego światła i dźwięku

Na zaproszenie Ziębickiego Centrum Kultury 20 lutego zespół „Gryfin-
ki” wziął udział w III Biesiadzie Staropolskiej. Oprócz Gryfinek na sali wi-
dowiskowej zaprezentowały się: „Rekinki” z Ziębic, „Cord” z Piławy Dolnej, 
„Lubnowianie” z Lubnowa, „Malwy” z Ziębic i „Familia” z Kunic.Po wystę-
pach wszystkie zespoły wspólnie śpiewając i grając biesiadowały do póź-
nych godzin wieczornych. Była bardzo miła i serdeczna atmosfera. Zespół 
Gryfinki dziękuję dyrektorowi Ziębickiego Centrum Kultury Mirosławowi 
Masłowskiemu za zaproszenie.

Gryfinki promują Gryfów

Gryfinki z dyrektorem Ziębickiego Centrum Kultury, panią Małgosią – animatorem 
kultury z Ziębic i dyrektorem M-GOK-u Adamem Domino.

Po koncercie chwila dla fotoreporterów.

Zygmunt Bodak

Mariusz Dragan

Sponsorzy strojów ludowych
Zespół Gryfinki składa serdeczne podziękowania firmom:

Luvena S.A. z siedzibą w Luboniu, Zakłady Mięsne „Niebieszczańscy” - 
Darek i Marek Niebieszczańscy, MATUSEWICZ Budowa Maszyn - Tade-
usz Matusewicz, Przedsiębiorstwo Handlowe „Sawczak” Krystyna i Sta-
nisław Sawczak, Stolbrat - Jan, Mieczysław, Piotr Baszak, P.H.U. Gradix 
- Roman Stana, El-Stan - Stanisław Fronc, Zakład Piekarniczo-Cukierni-
czy - Zygmunt Krasucki, Jantur-Gryfex - Jan, Dominik Korpysa, Wrzos - 
Jacek Lewandowski, Piekarnia i Cukiernia - Jerzy i Mirosława Horbacz, 
MARK-Gryf - Marek Pokropywny, Vitana - Piotr Stypułkowski, Studio M. 
- Łukasz Mazur, „Rena” - Renata Czerniejewska, Vectra.
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Plan współpracy miast partnerskich na 2009 rok

Współpraca transgraniczna jest jednym z warunków, który należy spełnić, aby móc zdobywać dodatkowe dotacje i granty. Ponadto przy-
nosi ona wielorakie korzyści, umożliwia m.in. wymianę młodzieży, organizację międzynarodowych zawodów sportowych i imprez kultu-
ralnych. W związku z tym gmina Gryfów Śląski stale rozwija współpracę ze swoimi miastami partnerskimi: Raspenavą i Bischofswerdą.

Opracowała: Agnieszka Muszka
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W Gryfowie - Szkoła Podstawowa

Karnawał to okres zabaw, balów, pocho-
dów noworocznych, trwający od trzech Króli 
do Środy Popielcowej. Zgodnie już z coroczną 
tradycją, w Szkole Podstawowej w Gryfowie 
Śląskim również odbył się bal karnawałowy, a 
było to 17 stycznia br.  Jako pierwsi bawili się 
uczniowie nauczania zintegrowanego, którzy, 
jak zwykle, w sprawie kostiumów spisali się 
po prostu pierwszorzędnie. Wśród nich moż-
na było spotkać księżniczki, wróżki, rycerzy, 
motylki, a nawet ukrytego w tłumie Zorro oraz 
wiele innych bajkowych postaci. Uczniowie klas 
IV – VI bawili się w drugiej turze balu. Oni jed-

nak w większości zrezygnowali 
z przebierania się za baśniowe 
postacie na rzecz stroju „dys-

kotekowego”. Wszyscy, którzy mieli ochotę 
na zabawę, nie mogli narzekać, ponieważ pro-
wadzący imprezę – panowie Maciej Styszyński 
i Dawid Styszyński dogadzali muzycznym gu-
stom imprezowiczów. Podczas balu wszyscy 
mieli okazję podziwiać występy taneczne grupy 
prowadzonej przez Mirosława Mleczko, którymi 
wszyscy byli zachwyceni. Doskonale wiemy, że 
udana zabawa wyczerpuje energię, nie zabrakło 
więc poczęstunku w postaci rogalików, wafel-
ków i soczków. Impreza karnawałowa była na-
prawdę udana. Szkoda, że następny bal dopiero 
za rok…

Bal karnawałowy w SP

Paulina Sarzyńska

18 grudnia 2008 roku ogłoszono wyniki konkursu 
plastycznego pod tytułem „Straż Graniczna wczo-
raj, dziś i jutro”. Laureatów zaproszono do placówki w Lubaniu, gdzie powitano ich poczęstunkiem 
i uroczyście wręczono nagrody. Ponadto spotkanie z komendantem rejestrowała telewizja lokalna. 
Uczniowie wzięli udział w prelekcji, zwiedzili placówkę miło się bawiąc np. w strzelnicy wojskowej. 
Opiekunem grupy była niżej podpisana. A oto lista nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie: wy-
różnienia: Paulina Stolarczyk kl. IV, Oktawia Krok kl. VI, Dominika Kądziołka kl. IV (podopieczne ni-
żej podpisanej z koła plastycznego) oraz Jakub Rogulski kl. I–III miejsce i Robert Sikora kl. I - wy-
różnienie (podopieczni Agnieszki Puchalskiej również z koła plastycznego). Na stronie internetowej 
umieszczono galerię zdjęć z opisywanego spotkania: http://www.strazgraniczna.pl

Laureaci konkursu

W SP w Rząsinach

W styczniu uczniowie naszej szkoły pod kie-
runkiem świetlicowej Małgorzaty Zapartej brali 
udział w różnych przedsięwzięciach:
 ∙ 5 stycznia wystąpili w M-GOK w Gryfowie Śl. 
na spotkaniu kolędowym,
 ∙ 6 stycznia przedstawili w szkole jasełka dla 
mieszkańców Rząsin z okazji Święta Trzech Króli,
 ∙ 9 stycznia podczas Konkursu Kolęd Klubów 
4-H w Pasieczniku, zespół z naszej szkoły zajął I 
miejsce, a w kategorii solista-Aleksandra Duba-
niewicz zajęła III miejsce,
 ∙ 15 stycznia odbył się Szkolny Konkurs Kolęd 
i Pastorałek. W tym dniu panie Danuta Siedlec-
ka-Oleksiak oraz Ewa Chorzępa zorganizowały 
dzieciom zabawę karnawałową czyli bal przebie-
rańców. Zaproszono również babcie i dziadków 
z okazji ich święta. Były liczne konkursy ze słod-
kimi nagrodami dla każdego uczestnika. Babcie 
i dziadkowie zostali ugoszczeni przez Radę Ro-
dziców ciastem i kawą,
 ∙ Koło Artystyczne pod kierunkiem niżej pod-
pisanej przedstawiło  humorystyczne skecze na 
gryfowskim rynku w ramach ogólnopolskiej ak-
cji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Aktywny styczeń

 ∙ 21 stycznia dzieci brały udział w kolędowaniu 
w świetlicy M-GOPS w Gryfowie Śl. Uczniowie 
wystawili też  jasełka, wzięli udział w konkursie, 
kolędowym karaoke oraz oglądali popisy tańca 
break dance.
 ∙ 23 stycznia dzieci z Rząsin i Wolbromowa po-
jechały do Aquaparku do Wrocławia. Organiza-
torem wycieczki był M-GOK w Gryfowie Śl.
 ∙ 26 stycznia w świetlicy wiejskiej w Wolbromowie 
odbyła się projekcja filmu dla dzieci ,,Don Chichot".
 ∙ 22 - 26 stycznia dzieci przebywały na zimowi-
sku w Kamieniu.

 ∙ 5 lutego uczniowie wzięli udział w Przeglądzie 
Zespołów Kolędniczych organizowanym przez 
M-GOK w Gryfowie Śl. gdzie otrzymali  wy-
różnienie. Następnie z księdzem Stanisławem 
Bakesem oraz opiekunką Małgorzatą Zapartą 
zwiedzali gryfowski Urząd Gminy i Miasta. Zo-
stali bardzo serdecznie przyjęci przez pracow-
ników Urzędu. Gorąco dziękujemy za gościn-
ność. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy na-
szej szkoły otrzymali walentynki dzięki działają-
cej prężnie poczcie walentynkowej.

Ferie zimowe

Kolędowo i walentynkowo

W okresie od 9 do 13 lutego nasza szkoła 
przyłączyła się do obchodów Ogólnopolskiego 
Dnia Bezpiecznego Internetu zorganizowanego 
przez Fundację Dzieci Niczyje. Danuta Siedlec-
ka-Oleksiak przeprowadziła zajęcia edukacyjne 
w ramach godzin informatyki. Uczniowie wyko-
nali gazetkę szkolną i podpisali Sieciakowe Za-
sady. Wszyscy uczniowie otrzymali zaświadcze-
nia uczestnictwa w tych zajęciach.

Bezpieczny internet

Joanna Czerwiec Beata Wolar

Dziadkowie zaangażowani do zaplatania warkoczyków wnuczkom.



Niegdyś, bardzo, bardzo dawno żył sobie król. Miał on syna. Pewne-
go razu król powiedział do swojego syna - Synu, jestem już stary, a moje 
królestwo, niestety, przegrałem w pokera. Pójdziesz więc na południe i za-
łożysz tam nową osadę.
- Dobrze ojcze - odpowiedział królewicz i wkrótce wyruszył we wskaza-
nym kierunku z armią rycerzy i wiernych palatynów.
Gdy przedzierali się przez puszczę, książę zauważył wielkie drzewo, na 
którym znajdowało się ogromne gniazdo gryfów. Syn królewski wspiął 
się na drzewo i podpalił gniazdo, które spłonęło doszczętnie.
Nagle nadleciał władca gryfów, Hipogryf i zabił księcia. Wtedy jeden z pa-
ladynów Orlik, zakradł się do miejsca, w którym znajdował się ten ogrom-
ny gryf i zwinnie zaatakował. Jednak nie docenił on hipogryfa i podzielił 
los księcia.

Właśnie wtedy jeden z kmieci wykorzystał okazję i zaatakował. Cios był 
celny. Hipogryf zginął, a kmieć założył osadę, którą nazwał Gryfów Śląski. 
Rycerstwo i paladyni obwołali go jej królem. Osada pod rządami nowego 
króla rosła w siłę, aż otrzymała prawa miejskie. W ten sposób powstało 
miasto Gryfów. 

Baśń o powstaniu Gryfowa
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Tegoroczne ferie zimowe roz-
poczęły się dość wcześnie, bo już 
19 stycznia. Choć aura nie pozwoli-
ła na lepienie bałwana, zabawy z kuli-
giem i inne, zarówno dzieci jak i mło-
dzież, swój wolny czas mogły spę-
dzić w Miejsko – Gminnym Ośrod-
ku Kultury. A było w czym wybie-
rać. Od rana przez całe ferie w sali 
widowiskowej trwały wspólne za-
bawy, zajęcia plastyczne i gry, nie 
tylko planszowe. Największą popu-
larnością cieszył się tenis stołowy, 
z którego chętnie korzystali wszy-
scy uczestnicy ferii zimowych bez 
względu na wiek. Niezapomnianych 
wrażeń dostarczył wyjazd 23 stycz-
nia do Aquaparku we Wrocławiu. 
Owa wycieczka okazała się główną 
atrakcją dla młodszych i tych nie-
co starszych. Grupa składała się z 
45 osób w przedziale wiekowym 
5-18 lat oraz 5 opiekunów. Więk-
szość uczestników pochodziła z 
wiosek należących do gminy Gry-
fów Śląski. Wszyscy mile spędzi-
li czas pluskając się do upadłego  
w cieplutkiej wodzie w środku 
zimy. Oczywiście nie zabrakło też 

M-GOK nie pozwolił na nudę
odważnych, którzy z uśmiechem 
na ustach korzystali z przerażająco 
wielkich i krętych zjeżdżalni. Wła-
śnie one dostarczyły wysokiego po-
ziomu adrenaliny, radości i zado-
wolenia. W trakcie ferii dzieci prze-
niosły się w bajkowy świat „Ka-
czora Donalda”, „Don Chichota”, 
„Małp w kosmosie”, które można 
było obejrzeć nie tylko w M-GOK 
20 i 28 stycznia, ale także w świe-
tlicach wiejskich - Krzewiu Wielkim 
i Młyńsku 23 stycznia oraz Rząsi-
nach i Wolbromowie 26 stycznia. 
Starsza młodzież została zaproszo-
na na projekcję filmu pt. „Hancock” 
28 stycznia w sali M-GOK. Uświet-
nieniem dwutygodniowej przerwy 
międzyszkolnej była zabawa karna-
wałowa w czwartek 29 stycznia. Za 
fantastyczne, śmieszne i barwne 
stroje, nagrody rzeczowe oraz wy-
razy uznania otrzymało troje dzieci: 
Nikola Anuszkiewicz, Emanuel Żuk 
i Oliwer Kołodziejski. 

Do zobaczenia za rok!

W marcowym kąciku przedstawiamy Państwu dwie baśnie, które po-
wstały na zajęciach dla dzieci prowadzonych przez Elżbietę Śnieżkowską-
Bielak w M-GOK.

Mały kącik literacki 

Baśń o początkach Gryfowa

Dawno, bardzo dawno temu, przed tysiącami lat na prastarym zam-
ku Gryf osiedliły się gryfy. Były to straszliwe zwierzęta zmutowane z or-
łem i lwem. Szerzyły postrach w okolicy, ponieważ pożerały dziennie set-
ki osób.

 Pewnego dnia na zamek przybył Semko dzielny paladyn, który w nie-
równej walce pokonał gryfy, pozbawiając je życia. 

Po śmierci wszystkich szkaradnych potworów, odbudował zamek i za-
łożył osadę, która nazwał Gryfów. Po kilkunastu wiekach, kiedy osada sta-
ła się dolnośląskim miastem, zmieniła nazwę na Gryfów Śląski.

Andreas Kowalczyk, uczeń klasy IV

W Gimnazjum walentynki obchodzono w przeddzień właściwego świę-
ta, czyli w piątek trzynastego. Ta, dla wielu pechowa data, nie stanęła gry-
fowskim gimnazjalistom na przeszkodzie do dobrej zabawy.

Gospodarz szkoły - klasa 2f uruchomiła szkolną pocztę walentynkową, 
która cieszyła się ogromną popularnością. Na korytarzach szkolnych i w salach 
lekcyjnych dało się zauważyć, iż spora część młodzieży otrzymała kartki 
walentynkowe i różyczki od swoich wielbicieli. 

Waldemarowi Pasternakowi udało się namówić kilka dziewcząt, aby 
zaprezentowały się z otrzymanymi walentynkowymi upominkami.
Więcej zdjęć na stronie www.gimnazjum.gryfow.info 

Walentynkowa poczta

Wieści z przedszkola
31 stycznia odbyła się zabawa karnawałowa - to już kolejna zabawa do-
chodowa zorganizowana przez Przedszkole Publiczne. Jak zwykle chęt-
nych nie brakowało, a orkiestra grała do samego rana. Szczególne po-
dziękowania kierujemy do pana Mariusza Swastka za wielkie zaangażo-
wanie i pomoc w organizacji wszelkich imprez przedszkolnych. Dziękuje-
my również rodzicom, którzy przygotowali wypieki i potrawy kulinarne na 
potrzeby zabawy. Cały dochód zostanie przeznaczony na doposażenie sal 
i ogrodu przedszkolnego.

 Coraz bardziej popularne święto walentynkowe zawitało także do Przed-
szkola Publicznego przy ul. Młyńskiej. Dzieci z grupy „Biedronki” wyko-
nały symboliczne laurki i ofiarowały je swoim ulubionym kolegom i kole-
żankom. Każde dziecko otrzymało również miłą niespodziankę walentyn-
kową. Mamy nadzieję, iż w przyszłości dzieci będą wiedziały jak obdaro-
wać wybrańca lub wybrankę swojego serca...

Karnawał... karnawał...

Przedszkolne Walentynki
Wioletta Frydrych

Wioletta Frydrych

Marcel Podobyćko kl. IV

Magdalena Baszak
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Od trzech lat rolnicy mogą korzystać 
ze zwrotu akcyzy zawartej w paliwie. 

W tym roku stawka zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wy-
korzystywanego do produkcji rolnej, wyniesie 0,85 zł za litr oleju. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, w roku 2009 zwrot podatku będzie 
przysługiwał producentowi rolnemu, będącemu posiadaczem gospodar-
stwa rolnego. Zwrot akcyzy następuje za okresy sześciomiesięczne na 
podstawie wniosków złożonych do burmistrza gminy i miasta. Wniosek 
musi być udokumentowany fakturami VAT lub potwierdzonymi kopiami 
tych faktur. Ustalenie stawki zwrotu części akcyzy przy stawce 0,85 zł za 
litr oleju napędowego oznacza, że limit zwrotu podatku na 1 ha użytków 
rolnych będzie wynosić 73,10 zł.

Zapowiadana od dawna reforma KRUS ma wejść w życie od październi-
ka 2009 roku. Reforma, a jak nazywają inni, niewielkie zmiany kosmetycz-
ne, będzie dotyczyła 15 i pół tysiąca rolników, mających więcej niż 50 hek-
tarów przeliczeniowych. Ta właśnie grupa rolników będzie płaciła wyższe 
składki ubezpieczeniowe. Projekt zmian trafi niedługo na posiedzenie ple-
narne Sejmu i nie powinno być problemów z jego przyjęciem, gdyż więk-
szość posłów opowiada się za wprowadzeniem zmian w KRUS.

Ponad 80% rolników uprawnionych otrzymało już płatności bezpo-
średnie za rok 2008. Rolnicy, którzy mieli kontrolę lub wzywani byli przez 
ARiMR do złożenia wyjaśnień, otrzymają dopłaty nieco później, ale zgod-
nie z przepisami najpóźniej do 30 czerwca.   
Za rok 2008 poszczególne stawki dopłat wynosiły:
- jednolita płatność obszarowa -  339,31 zł. tj. o 37,77 zł więcej do hektara 
niż w roku 2007,
- uzupełniająca płatność obszarowa - 269,32 zł. tj. o 25,59 zł mniej niż za 
rok 2007,
- ONW (tzw. dopłata górska) 264 zł i od pięciu lat nie ulega zmianie.

Rolnikom, którzy w roku referencyjnym posiadali bydło, przysługiwała 
płatność zwierzęca w wysokości 379,55 zł i była niższa o 59,21 zł niż w 
roku 2007.

Zbliża się czas składania wniosków o płatności bezpośrednie za rok 
2009. Wielu rolników otrzymało już spersonalizowane wnioski o płatności. 
Również i w tym roku są wprowadzone niewielkie zmiany. Jeżeli rolnicy 
będą mieli problemy z wypełnieniem wniosków, to będą mogli skorzystać 
z pomocy pracowników ośrodka doradztwa rolniczego.

Termin składania wniosków, jak każdego roku, obowiązuje od 15 mar-
ca do 15 maja.

Zwrot akcyzy

Zmiany w ubezpieczeniach KRUS

Realizacja płatności bezpośrednich

Wieści z sołectw 

25 lutego w Ratuszu burmistrz 
spotkał się z przedstawicielami obec-
nej i poprzedniej Rady Sołeckiej 
wsi Wieża oraz sołtysami poprzedniej 
i obecnej kadencji.

Tematem spotkania był trwają-
cy od wielu lat spór o użytkowanie 
świetlicy wiejskiej, bowiem w tym 
samym budynku co świetlica znaj-
duje się prywatne mieszkanie pana 
Dariusza Zatońskiego. Mieszkanie, 
za zgodą ówczesnej Rady Sołec-
kiej zostało wykupione od gminy 
w 1994 roku. Konflikt dotyczy 
głównie użytkowania świetlicy po 
godzinie 22.00. Właściciel miesz-
kania narzeka, że od początku odby-
wały się tam głośne nocne zabawy 
zakłócające spokój jego rodziny. 
Obecnie organizowane są tam 
huczne osiemnastki i inne imprezy. 
Pan Zatoński stwierdził, że ma dwa 

Konflikt w Wieży
prawomocne wyroki sądowe zaka-
zujące organizowania zabaw i tym 
samym naruszania ciszy nocnej. 

 Zgromadzeni na sali mieszkań-
cy i przedstawiciele Rady Sołeckiej 
dowodzili, że pan Zatoński utrudnia 
im korzystanie ze świetlicy, wzywa 
policję i nie zgadza się na podpisa-
nie jakiejkolwiek ugody. Twierdzili, 
że żąda określenia z góry ilości im-
prez całonocnych, co według nich 
jest niemożliwe do spełnienia. 

Pod koniec spotkania, po burz-
liwej dyskusji z inicjatywy burmi-
strza oraz obecnego na spotkaniu 
radnego Dariusza Wojciechowskie-
go, został podjęty plan spisania re-
gulaminu korzystania ze świetlicy. 
Regulamin, na podstawie sugestii 
obu stron, sporządzą pracownicy 
UGiM. Miejmy nadzieję, że rozwią-
że to trwający od 15 lat konflikt.

W sobotę 21 lutego zaraz po kuligu organizowanym przez sołty-
sa i Radę Sołecką wsi Proszówka, odbył się Turniej Tenisa Stołowego, w 
którym brało udział kilku zawodników grających w V lidze oraz amatorzy. 
Wspaniała atmosfera w ogrzanej kominkiem sali oraz duże grono kibiców 
sprzyjały bardzo zaciętemu bojowi. Nazwiska zwycięzców nie były zasko-
czeniem. I miejsce zdobył Marek Makowski, II - Damian Rusinek, III - Magdale-
na Góralska.

Tenisowy bój przy kominku

W filii biblioteki w Uboczu zawiązał się Klub Młodego Czytelnika. Co 
piątek dzieci spotykają się na zajęciach plastycznych i czytelniczych.13 lu-
tego zorganizowały walentynki, wykonując swoim najbliższym walentyn-
kowe upominki książkowe. Młodzi czytelnicy w planach mają realizację 
wielu ciekawych pomysłów, między innymi konkursu recytatorskiego, pla-
stycznego oraz wieczoru poezji.

Wyjątkowym wydarzeniem było też powstanie przy bibliotece Klubu Se-
niora. Dzięki życzliwości sołtysa Roberta Mizgiera, seniorzy mogą się spo-
tykać w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej. Członkinie (na razie są to tyl-
ko panie) ustaliły, że będą się widywać co czwartek w godz. od 15 do18. 

W Tłusty Czwartek panie bawiły się wyśmienicie przy herbatce i oczy-
wiście domowych, wykonanych przez siebie pączkach. Takie towarzyskie 
spotkania są również doskonałą okazją do zapoznania się z księgozbiorem 
biblioteki, z której to okazji panie chętnie korzystają. Serdecznie zaprasza-
my wszystkich (panów również), którzy chcieliby urozmaicić swój wolny 
czas i spotykać się w miłym towarzystwie. 

Czwartki dla młodych, piątki dla seniorów

Paweł Rubaj

Witold Mikos

Joanna Czerwiec

Ryszard Baszak



Kurier Gryfowski - Marzec 200915

18 lutego na wniosek Komisji Sfery Budże-
towej i Rewizyjnej Burmistrz Gminy i Miasta 
Gryfów Śląski Olgierd Poniźnik zorganizował 
debatę w Szkole Podstawowej w Rząsinach, na 
której spotkali się radni Rady Miejskiej Gminy 
Gryfów Śląski, członkowie Rady Pedagogicznej 
i Rady Rodziców Szkoły Podstawowej, Rady 
Sołeckiej oraz rodzice uczniów tej szkoły. W ze-
braniu wzięło udział ponad 50 osób, w tym 11 
radnych oraz kierownictwo Urzędu Gminy i Mia-
sta Gryfów Śląski.

W wystąpieniu powitalnym burmistrz przed-
stawił cel tego zebrania i wnioski Komisji Roz-
woju Miasta i Bezpieczeństwa Publicznego 
Rady Miejskiej w sprawie dalszego funkcjono-
wania szkoły Podstawowej w Rząsinach. Pierw-
szy wniosek z 26 listopada 2008 roku doty-
czył przeprowadzenia analizy kosztów związanych 
z ewentualną likwidacją Szkoły Podstawowej 
w Rząsinach uwzględniając stan obecny, kosz-
ty stałe, zatrudnienie, ilość uczniów, możliwo-
ści lokalowe Szkoły Podstawowej w Uboczu, zyski 
i straty związane z ewentualną likwidacją szkoły. 
W drugim wniosku z 29 stycznia 2009 roku ta 
sama komisja zwraca się do pozostałych komi-
sji Rady o zajęcie stanowiska w sprawie kosz-
tów utrzymania Szkoły Podstawowej w Rząsi-
nach oraz o rozważenie możliwości przekształ-
cenia Szkoły Podstawowej w Uboczu i w Rząsi-
nach w jedną jednostkę organizacyjną.

Następnie niżej podpisany przedstawił bie-
żącą informację o sytuacji organizacyjno-de-
mograficznej szkoły. W bieżącym roku szkol-
nym 2008/2009 uczy się 44 uczniów, zatrud-
nionych jest 8 nauczycieli na pełnym etacie (w 
tym 2 osoby przebywają na urlopie dla porato-

wania zdrowia) oraz 9 nauczycieli na niepełnych 
wymiarach etatów (od 1 do 14 godzin). W ko-
lejnych latach szkolnych (6 roczników) ilość 
uczniów jest stabilna ok. 35 (od 40 uczniów w 
roku szkolnym 2009 /2010 do 35 uczniów w 
roku szkolnym 2014/2015). Omówiono także 
koszty funkcjonowania tej szkoły oraz przedsta-
wiono wyniki egzaminów klas szóstych z ostat-
nich trzech lat.

Kolejnym punktem zebrania było przedsta-
wienie koncepcji oraz wszystkich działań zwią-
zanych z utworzeniem szkoły społecznej – nie-
publicznej.

Po części informacyjnej rozpoczęła się dys-
kusja, w której wypowiedziało się ok. 15 osób. 
Dyskusja była bardzo rzeczowa, spokojna i kul-
turalna. Stwierdzono w niej między innymi: 
szkoła jest jedynym miejscem kulturotwórczym 
na wsi, pełni ogromną rolę wychowawczą tak-
że poza godzinami lekcyjnymi, likwidacja szko-
ły powoduje „dziurę społeczną”, w którą najczę-
ściej wpada „zło” w każdej postaci – chuligań-
stwo, narkomania itp.

Zwrócono uwagę na wielki wkład rodziców 
w remont i poprawę stanu technicznego obiek-
tów szkoły. Stwierdzono także, że nie można 
oszczędzać na edukacji dzieci. Szkoła w Rząsi-
nach ma swoją specyfikę – bardzo słabe wyni-
ki egzaminów klas szóstych spowodowane są 
tym, że ok. 50 % uczniów to tzw. eurosieroty 
lub europółsieroty, brak w tych domach, gdzie 
mieszkają takie dzieci nadzoru nad nimi i pra-
widłowej opieki, szkoła pomimo wielu starań i 
działań naprawczych nie jest w stanie w pełni 
zastąpić rodziców. W wypowiedziach radnych 
wyjaśniano powody postawienia w/w wnio-
sków. Radni nie chcą szkodzić wiejskiej spo-
łeczności, ale Rząsiny są jednym z siedmiu so-

łectw i trzeba poszukiwać różnych rozwiązań, 
aby racjonalnie gospodarować gminnymi środ-
kami finansowymi i równomiernie sterować 
rozwojem sołectw. Stwierdzono także, że nasze 
prawo oświatowe nie określa standardów ilościo-
wych uczniów w klasie i zawsze problem likwi-
dacji małych szkółek spada na samorząd. Nale-
ży poszukiwać oszczędności nie tylko w oświa-
cie, ale także w innych jednostkach organizacyj-
nych gminy.

Po zakończeniu dyskusji burmistrz podsu-
mował debatę, dziękując za jej spokojny, rze-
czowy przebieg. Ponadto odpowiedział na py-
tania i wnioski oraz stwierdził, że należy podjąć 
bardziej zdecydowane działania w celu popra-
wy wyników nauczania, wprowadzić program 
naprawczy, szerzej współpracować z rodzica-
mi a w szczególnych przypadkach zmusić opor-
nych do współpracy. Należy także zrobić roze-
znanie w temacie funkcjonowania szkół spo-
łecznych, zorganizować wyjazd Rady Pedago-
gicznej i Rady Rodziców do takich szkół, któ-
re znajdują się na terenie pobliskiego powiatu 
złotoryjskiego czy bolesławieckiego. Aby dać 
odpowiedź kilku dyskutantom należy dokonać 
analizy wyników nauczania absolwentów Szko-
ły w Rząsinach w gryfowskim Gimnazjum.

Kończąc zebranie burmistrz zadeklarował, że 
w tym i następnym roku nie złoży wniosku do 
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski o likwida-
cję szkoły, ale trzeba brać pod uwagę taką moż-
liwość w latach następnych i stąd gorący apel 
do wszystkich zainteresowanych funkcjonowa-
niem szkoły, aby wcześniej być przygotowanym 
do rozwiązania, które będzie korzystne dla Rząsin.

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Ślą-
ski informuje, że zostały podane do pu-
blicznej wiadomości wykazy nierucho-
mości przeznaczonych do sprzedaży od 
nr 26 do nr 33/2009, poprzez wywie-
szenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

Debata o gminnej oświacie w Szkole Podstawowej w Rząsinach

WYKAZY

Sekretarz Urzędu Gminy i Miasta
 Jerzy Andrzejczak

W piątek 13 lutego o godzinie 12:30 w sali 
M-GOK odbył się Przegląd Filmów Inspirowa-
nych Poezją Zbigniewa Herberta. Wydarzenie 
to miało miejsce dzięki uprzejmości Soleckie-
go Centrum Kultury – organizatora corocznego 
Przeglądu Filmów Inspirowanych Poezją. Orga-
nizatorami przeglądu filmów konkursowych w 
Gryfowie było Stowarzyszenie Awantura, Biblio-
teka Publiczna oraz Stowarzyszenie Homo Via-
tor. Gros widowni stanowiła młodzież gryfow-
skiego liceum. Organizatorzy zamierzają konty-
nuować współpracę z SCK, aby co roku nasza 
młodzież mogła zapoznawać się z filmami two-
rzonymi na tamtejszy festiwal.

Poezja na ekranie

M.

Od połowy stycznia w gryfowskim szpitalu 
działa nowy oddział rehabilitacji neurologicznej. 
Na oddział przyjmowane są osoby ze schorze-
niami neurologicznymi. Zakres świadczeń obej-
muje rehabilitację neurologiczną wczesną, wtór-
ną oraz ciężkich uszkodzeń układu nerwowego. 
Pacjenci przyjmowani są na oddział ze skiero-
waniami od lekarzy z oddziałów: neurologiczne-
go, neurochirurgicznego, urazowo-ortopedycz-

Nowy oddział 
w gryfowskim szpitalu

nego i wewnętrznego oraz od lekarzy z poradni 
neurologicznych i rehabilitacyjnych. Informacje 
udzielane są pod numerem telefonu: (075) 78-
13-344, wewnętrzny 48 lub 52.

Od redakcji:
W następnym numerze Kuriera Gryfowskiego 
zamieścimy rozmowę z Ireną Dłużyk – dyrek-
torem ds. medycznych Powiatowego Centrum 
Zdrowia we Lwówku Śląskim na temat nowo 
otwartego oddziału.

M.
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Remonty i modernizacje 
w 2009 roku – ciąg dalszy
Zgodnie z zapowiedzią w Ku-

rierze Gryfowskim nr 2, zawartą w 
artykule nt. poprawy infrastruktury 
technicznej w naszym mieście w 
2009 roku, w tym numerze pragnę 
uszczegółowić informację dotyczą-
cą planowanej przebudowy boksów 
śmietnikowych.
Na bazie środków z budżetu gmi-
ny - 15.000 złotych - chcemy przy 
współfinansowaniu przez właścicieli 
mieszkań i lokali użytkowych wy-
konać 3 przebudowy. W kolejności 
chronologicznej będą to boksy: przy 
ulicy Rybnej, Wojska Polskiego i Lu-
bańskiej (obok budynku nr 28).

Jestem przekonana, że nie trze-
ba nikogo przekonywać o zasadności 
realizowanego przez Zakład projektu. 
Dla porządku chciałabym tylko do-
dać, że z mocy ustawy o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. Nr 236 z 2005 roku, poz. 
2008), na właścicielach nierucho-
mości spoczywa obowiązek przygo-
towania miejsca do składowania nie-
czystości stałych oraz utrzymywania 
go w należytym stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym (art. 5 
ust. 1, p. 1 cyt. ustawy). Dlatego 
Zakład Budżetowy jako przedsta-
wiciel właściciela nieruchomości 
komunalnych, włącza do realizacji 
tego projektu pozostałych właści-
cieli korzystających z danego boksu 
(w sensie współfinansowania). 

Realizacja zadania nie jest tech-
nicznie skomplikowana, ale cały 
proces wydłuża się w związku z po-
trzebą wykonania niezbędnych prac 
przygotowawczych, polegających na 
określeniu podmiotu, powiadomie-
niu wszystkich prywatnych użyt-
kowników boksu oraz uzyskaniu 
ich akceptacji i zgody na udział w 
kosztach. Przebudowa pierwszego 
boksu rozpocznie się w kwietniu br.

Na marginesie tego tematu chcia-
łabym sprostować informację, jaka 
ukazała się najpierw w Gazecie Wro-
cławskiej w dniu 27 stycznia 2009 

r., a później w Gazecie Wojewódzkiej 
w dniu 10 lutego 2009 r., w artykule 
poświęconym właśnie budowie za-
mykanych śmietników w Gryfowie 
i niektórych miastach naszego re-
gionu.

Przepraszam mieszkańców osie-
dla przy ul. Strzelniczej, bo to oczy-
wiście tam, a nie w centrum Gryfo-
wa zbudowano pierwsze zamykane 
boksy. Informacja powstała wsku-
tek nieporozumienia, które zosta-
ło wyjaśnione. Pozostałe zadania 
zostaną omówione w następnych 
numerach KG.

Obecnie trwa remont trzeciej klatki 
schodowej. Niestety zakres remontu 
w dotychczas odnawianych budyn-
kach – przy ul. Lubańskiej nr 40 i nr 
12 jest tak duży, że nie da się przy-
śpieszyć tempa robót. W części 
parterowej konieczna jest częścio-
wa wymiana i uzupełnienie tynków, 
przecierka i dwukrotne malowanie 
ścian, poręczy schodów, naprawa 
drzwi.

Kolejne zaplanowane do remontu 
klatek schodowych budynki, to Kole-
jowa 62 i Lubańska 41. Zachęcamy 
wspólnoty mieszkańców do podej-
mowania we współpracy z Zakła-
dem Budżetowym samodzielnych 
inicjatyw w tym zakresie.
Dotychczasowa współpraca daje 
dobre wyniki. Zakład zakupuje ma-
teriały, a wykonawstwo biorą na 
siebie współwłaściciele.
Przyjmijmy wspólnie ambitny plan 
odnowienia wszystkich klatek scho-
dowych do Bożego Narodzenia 2009 
roku.

Sam Zakład nie jest w stanie tego 
dokonać, ale jest to możliwe przy po-
mocy lokatorów i gryfowskich fa-
chowców, których w naszym mieście 
nie brakuje. Byłby to wielki sukces 
mieszkańców zasobów komunal-
nych naszego miasta.

Zapowiadany w poprzednim numerze Kuriera Gryfowskiego wykład 
na temat profilaktyki raka piersi i szyjki macicy (połączony z pokazem na 
fantomie) odbędzie się 29 marca br. (niedziela), w siedzibie organizacji 
pozarządowych w Ratuszu, o godzinie 16.00. Być może uda się również 
ściągnąć wkrótce z Poznania wystawę autentycznych portretów amazonek 
po mastektomii. Starania są czynione razem z kołem amazonek z Olszyny 
Lubańskiej.

Zapowiadana mammografia odbędzie się 30 maja br. (sobota), przy 
Kościele Parafialnym. Dla potrzeb rejestracji i przeprowadzenia wywiadu 
zostaną przez Parafię udostępnione dwie sale. Zapisy będą prowadzone 
analogicznie jak poprzednio. Kartki zgłoszeń można pobrać w przedsionku 
Kościoła lub bezpośrednio w ZBGKiM.

Jak zapobiegać nowotworom?

Serdecznie zapraszam
Helena Okulowska

„Głód mieszkaniowy” w naszym 
mieście jest tak duży, że wiele osób 
decyduje się na przyjęcie przydzie-
lonego mieszkania bez względu na 
jego stan techniczny. List opubli-
kowany w Kurierze Gryfowskim nr 
2/182, podpisany przez panią Bar-
barę Muszkę, jest tego najlepszym 
przykładem. Na bazie tego listu, jak 
w soczewce skupia się szereg pro-
blemów związanych z mieszkanio-
wym zasobem w całej gminie:
    1/ brak w przeszłości dobrych roz-
wiązań w zakresie zwiększenia licz-
by mieszkań komunalnych, powo-
dował, że uciekano się do innych 
sposobów, tj między innymi – dzie-
lono większe mieszkania na dwa 
mniejsze, a następnie ten sztuczny 
podział znajdował odzwierciedlenie 
w wykazie odrębnych lokali komu-
nalnych. Tak też było z mieszka-
niem przy ul. Kolejowej, opisanym 
w w/w liście. Ponieważ nie mogą 
być przydzielone jednej rodzinie 
dwa niezależne mieszkania, w związ-
ku z tym, bez przeprowadzenia 
administracyjnej procedury po-
nownego połączenia rozdzielonych 
mieszkań, ani Komisja Mieszkanio-
wa, ani nikt z Zakładu Budżetowego 
nie mógł obiecywać pani Muszce 
dodatkowego pokoju, bo Zakład 
nie ma takich możliwości. Pani 
Barbara Muszka musiała mieć tego 
świadomość.
2/ stan techniczny, na który skar-
ży się pani Muszka nie był na tyle 
istotną przeszkodą w momencie 
przydziału mieszkania, aby odmó-
wić jego przyjęcia. Należy nadmie-
nić, że większość mieszkań jest w 
złym stanie z powodu braku dba-
łości, a czasami wręcz dewastacji 
przez lokatora. W tym ostatnim 
przypadku stosowane są przez 
Zakład eksmisje, ale takie miesz-
kania kwalifikują się do kapitalnego 

remontu. W związku z tym należa-
łoby rozważyć przywrócenie kaucji 
mieszkaniowych.
Ostatnio pojawiło się kilka, mam nadzie-
ję omyłkowych wypowiedzi, z których 
wynika, że obowiązkiem Zakładu jest 
malowanie mieszkań dla lokatorów. 
Jest to oczywiste przekłamanie.

Przypadek Pani Nadii był wyjątko-
wy. Jako obywatelka innego państwa, 
mająca poczucie krzywdy osobistej 
i rodzinnej, oczekiwała przydziału 
odpowiedniego mieszkania. W dą-
żeniu do tego celu szukała pomocy 
w różnych instytucjach, w mediach 
i u sponsorów.

Należy sprostować jeszcze jed-
ną informację zawartą w cyt. liście 
do redakcji. Otóż mieszkanie przy 
ul. Kolejowej nie zostało przyzna-
ne pani Nadii. Stan faktyczny jest 
taki, że na podstawie umowy naj-
mu podpisanej przez dyrektora 
ZB, zgodnie z prawem, mieszkanie  
zostało przyznane jej synowi, jako 
dziecku polskiego obywatela, a mat-
ka jest jedynie pełnomocnikiem do 
czasu osiągnięcia przez dziecko 
pełnoletności.

3/ aby uniknąć problemów i nie-
porozumień podobnych jak opisa-
ne powyżej - w walce o przydział 
mieszkań komunalnych, należałoby 
ująć w planie inwestycyjnym po-
wstanie budynku komunalnego na 
25-30 mieszkań tak, aby rodziny 
– szczególnie wielodzietne, nie mu-
siały mieszkać w ciasnych, nie za-
pewniających dzieciom warunków 
do nauki i rozwoju mieszkaniach.
Chodzi również o stworzenie re-
zerwy mieszkań, aby możliwa była 
większa mobilność lokatorów.
Wszak mieszkanie to druga po je-
dzeniu podstawowa potrzeba każ-
dego człowieka.

Dyrektor ZBGKiM
Helena Okulowska

W Gryfowie brakuje
 mieszkań komunalnych

Dyrektor ZBGKiM
Helena Okulowska

Pragniemy złożyć podziękowanie dla całego perso-
nelu Oddziału Reumatologicznego Szpitala w Gryfowie 
Śląskim, a szczególnie dla pani ordynator, pielęgnia-
rek i pracowników oddziału rehabilitacji za wspaniałą, 
fachową opiekę, życzliwość i uśmiech.

Podziękowania

Pacjenci Oddziału Reumatologii
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Szanowni Państwo, wznawiamy przekazy-
wanie informacji na łamach Kuriera Gryfow-
skiego z działalności Koła Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Gryfowie Śl. Informacje będą 
dotyczyć:
- bieżących prac Zarządu Koła,
- informacji przekazywanych przez Zarząd Okrę-
gu w Jeleniej Górze,
- informacji przekazywanych przez Zarząd Głów-
ny w Warszawie,
- informacji o organizowanych zawodach,
- informacji o realizacji podjętych uchwał,
- ciekawostek z dziedziny PZW.

Na wstępie krótka informacja dotycząca koła 
PZW. Jesteśmy jedną z największych organiza-
cji działających na terenie Gryfowa Śl.- zrzesza-
my 361 członków. 15 lutego odbyło się Zebra-
nie Sprawozdawczo-Wyborcze naszego Koła. 
W wyniku jawnych wyborów wybrano nowy Za-
rząd Koła.

Prezesem został Krzysztof Guzy - dotychcza-
sowy prezes. 
Członkami Zarządu Koła zostali: Antoni Lew-
kowicz, Jan Makowski, Wiesław Kutni, Włady-
sław Zieliński, Jan Szymkowiak, Zbigniew Gie-
radzki, Adam Pietruszewski, Zdzisław Kwiat-
kowski, Radosław Muszka.
Do komisji Rewizyjnej wybrani zostali: Cze-
sław Wojtkun, Edward Popiel, Janusz Boguta.
Do sądu koleżeńskiego zostali wybrani: Ta-
deusz Jagiełło, Marek Twardochleb, Stanisław 
Moskalik, Wiesław Dąbrowski, Andrzej Nowak.
Delegatami na Zjazd Wojewódzki PZW zosta-
li: Antoni Lewkowicz, Tadeusz Jagiełło, Krzysz-
tof Guzy, Czesław Wojtkun - rezerwowy.
Członkami Społecznej Straży Rybackiej są: 
Andrzej Nowak, Krzysztof Guzy, Marek Twardo-
chleb, Mariusz Wojciechowski.

W zebraniu uczest-
niczyli członkowie Koła, 
Przedstawiciel Zarządu Okrę-
gu kol. Franciszek Czaiński, 
Burmistrz Gminy i Miasta 
Olgierd Poniźnik, Komen-
dant Powiatowy Straży 
Rybackiej kol. Zdzisław 
Barycki, Krystyna Sam-
borska - pracownik UMiG 
odpowiedzialna za ochro-
nę środowiska.

W dyskusji omawia-
no sprawy dotyczące: dzia-
łalności Koła, czystości 
wód, ochrony środowiska, 
zarybiania wód i wiele in-
nych tematów.

Uchwały i wnioski ja-
kie padły na zebraniu zo-
stały przyjęte do realiza-
cji przez nowo wybrany 
zarząd.

Kącik 
wędkarski

Szanowni Państwo, jeśli macie wol-
ny czas i nie wiecie co z nim zrobić, za-
praszamy was do naszego biura miesz-
czącego się w Ratuszu w każdy ponie-
działek i środę w godzinach od 15:00 do 
20:00.

Być może u nas znajdziecie swoje 
ukryte hobby!

Wędkarstwo to wspaniała rzecz.

Naszymi członkami są lekarze, nauczy-
ciele, policjanci, studenci i uczniowie. 
U nas nie pytamy o przynależność par-
tyjną. Możecie być wierzący lub nie-
wierzący. Każdy kto zechce być na-
szym członkiem powinien tylko:

- kochać przyrodę i dbać o jej piękno,

- umieć korzystać z uroków natury.

Jeśli dysponujecie czasem i chcecie 
kulturalnie go wykorzystać serdecznie 
zapraszamy. 

Z wędkarskimi pozdrowieniami
>>Połamania Kija<<

Sum

Zaproszenie 
do wędkowania

Nauczyciele i uczniowie gryfowskie-
go ZSOiZ podczas karnawału bawili się 
wspaniale na dwóch fantastycznych im-
prezach. Pierwszą z nich był bal stud-
niówkowy klas maturalnych, który odbył 
się 6 lutego w urokliwych wnętrzach pałacu 
w Brunowie. Zgodnie z tradycją, młodzież 
odtańczyła poloneza, do którego układy 
choreograficzne opracowali nauczyciele 
wychowania fizycznego – Katarzyna Bro-
nowicka i Arkadiusz Cichoń. Obecni na 
studniówce długo dzielili się wrażeniami. 
   Drugą imprezą był bal ostatkowy, który 
odbył się 21 lutego. Podobnie jak zabawę 
andrzejkową, zorganizowało go stowarzy-
szenie Homo Viator oraz Rada Rodziców 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Za-
wodowych. Muzykę porywającą wszyst-
kich do tańca, serwował Maciej Wowk 
(dziennikarz Muzycznego Radia), zaprzy-
jaźniony ze stowarzyszeniem i szkołą.  
    Imprezę rozpoczęto polonezem, który zrobił 
na gościach ogromne wrażenie. Inną atrakcją, 
zupełnie spontaniczną, były solowe występy 
taneczne naszej byłej uczennicy Marioli Wło-
darek i Mateusza Ignatowicza (ucznia kl. 2p) 
Goście dopisali, rodzice stanęli na wyso-
kości zadania, bawiliśmy się wspaniale.  
   Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do zorganizowania tej im-
prezy serdecznie dziękujemy. 

Niezapomniany
 karnawał

Katarzyna Romanowicz-Kłosin

Zdjęcia z imprez prezentujemy na stronie 20.

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła PZW w Gryfowie Śląskim.
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Klub literacki Metafora powstał z inicjatywy 
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Ślą-
ski w maju 1995 roku. Działał aktywnie do stycz-
nia 1998 r. Po tym czasie nastąpiła dziewięcio-
letnia przerwa. 

Grupa zaczęła się spotykać ponownie przy 
bibliotece od października 2007 roku. Obecnie 
tworzą ją: Elżbieta Śnieżkowska-Bielak, Joanna 
Małoszczyk, Marzena Staliś, Waldemar Skór-
ka, Janina Skórka-Szyc i Tobiasz Majstrenko. 
Regularne spotkania członków grupy w pierw-
sze czwartki miesiąca, w niespełna rok zaowo-
cowały gotowością do wydania tomiku wierszy. 
Zbiorek, w którym swoje utwory prezentuje sze-
ściu twórców, jest ilustrowany pięknymi grafika-
mi Joanny Małoszczyk.

20 lutego o godzinie 17.00 w sali widowiskowej 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie 
Śląskim odbył się wieczór promocyjny tomiku 
poetyckiego”Nad brzegiem słowa”. Spektaklo-
wi poezji towarzyszyła muzyka w wykonaniu du-
etu profesjonalnych muzyków: Marty Jędruch 
(skrzypce) i Marka Mikulskiego (gitara). Nastro-
jową scenografię do spektaklu wykonała poetka 
z „Metafory” Marzena Staliś. Wieczór promocyj-
ny zgromadził liczną widownię, wśród której po-
kaźną grupę stanowiła młodzież z gryfowskich 
grup literackich i teatrów, która przybyła wraz z 
opiekunami. Swoją obecnością zaszczycili nas 
także burmistrz Gryfowa, Olgierd Poniźnik oraz 
jego zastępczyni Edyta Wilczacka.

Podczas wieczoru goście chętnie kupowali  
promowane tomiki, na których artyści składali 
swoje autografy. Jeśli ktoś z Państwa nie mógł 
uczestniczyć w wieczorze, a chciałby nabyć 
świeżo wydany tomik, zapraszamy do bibliote-
ki publicznej, gdzie można go zakupić. Cena wy-
dawnictwa - 10 zł. Serdecznie zapraszamy.

M.
Obok zamieszczamy zdjęcia z wieczoru.

Nad brzegiem słowa

Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej w Chor-
wacji, na których z powodzeniem występowa-
ła nasza reprezentacja, na pewno przypomniały 
mieszkańcom Gryfowa dzieje Klubu Sportowe-
go „Gryfex”. Pamiętne niedziele i godzina 11.00, 
o której zawsze zaczynały się mecze. Pełne ław-
ki siedzących i stojących widzów. Nic nie było w 
tym dziwnego, piłka ręczna była i jest popular-
na w Gryfowie. Przez sekcję piłki ręcznej prze-
winęło się setki młodych ludzi z Gryfowa i oko-
lic. Klub „Gryfex” grał zawzięcie, z charakterem, 
ocierał się zawsze o drugą ligę. Plotka głosi, że 
brak hali sportowej, powodował, że zawodnicy 
w grze o wejście do drugiej ligi, zwyczajnie „od-

puszczali” mecze. Profesjonalna hala sportowa 
była warunkiem gry w wyższej klasie. Szkoda! 
Nasi piłkarze „lali” przy skromnych środkach fi-
nansowych bogatsze kluby jak ”Zagłębie Lubin”, 
”Śląsk Wrocław”. Wychodziła tu jak słoma z bu-
tów, krótkowzroczność ówczesnych decyden-
tów. Pompowali oni pieniądze w klub piłki noż-
nej, który nigdy nie zbliżył się do tej klasy roz-
grywek sportowych. Smaczku dodaje fakt, że 
starano się zapomnieć o wspaniałej historii piłki 
ręcznej w Gryfowie Śląskim. Gdy z premedytacją 
zamordowano Z.P.O.Gryfex, jedynego sponsora 

klubu i żywiciela połowy miasta, nikt nie starał 
się zabezpieczyć dokumentów i pucharów zdo-
bytych przez klub. Dzięki przytomności umy-
słu pracownika zakładu, obecnie członka Towa-
rzystwa Miłośników Gryfowa, uratowano przed 
spaleniem kronikę Klubu ”Gryfex”. Zaczyna się 
od sezonu 1968/69 r. a kończy w 1985. Zawiera 
zdjęcia, wyniki meczów, nazwiska zawodników 
i trenerów. Ocalona od zagłady kronika Klubu 
„Gryfex” jest do wglądu dla zainteresowanych, 
w każdy czwartek w siedzibie Towarzystwa Mi-
łośników Gryfowa o godz.16.00 i na stronie in-
ternetowej pmg.izfree.com.

Artykuł zakończę opisem meczu z sezo-

nu 1971/72 r. pomiędzy „Chojnikiem Cieplice” 
a „Gryfexem”, gdzie padł wynik 10:19. Zwycię-
stwo nad byłym drugoligowcem to wielki sukces 
naszych. Doskonale zagrał Jurek Rymek, który 
wyeliminował całkowicie zawodnika ”Chojnika” 
Kurdzielewicza. Na nic przydała się pomoc pana 
Koszczyca, sędziego spotkania. Grając konse-
kwentnie nie daliśmy sobie wydrzeć zwycięstwa.
Takie to były czasy i taka to była historia. 

Jan Wysopal

Ocalona kronika

10 lutego minęła 69 rocznica masowej de-
portacji ludności polskiej w głąb ZSRR, która 
trafiła do północnych rejonów Rosji europejskiej 
(szczególnie Archangielsk i okolice) po podpisa-
niu paktu Ribbentrop-Mołotow 23 sierpnia 1939 r.

Członkowie z koła Sybiraków w Gryfowie Ślą-
skim 15 lutego uczestniczyli w mszy św, którą 
celebrował ks. dziekan Krzysztof Kurzeja. Po 
mszy odbyło się spotkanie Sybiraków z władza-
mi Miasta i Gminy w restauracji Avanti. Gośćmi 
spotkania byli: z-ca burmistrza Edyta Wilczacka, 
przewodniczący Rady Miejskiej Robert Skrzypek, 
sekretarz UGiM Jerzy Andrzejczak, ksiądz dziekan 
Krzysztof Kurzeja, honorowy członek koła dyrek-

tor Gimnazjum Alicja Kownacka, redaktor Kuriera 
Gryfowskiego Marzena Wojciechowska.

Zebranych powitała niżej podpisana Prezes Koła 
Związku Sybiraków w Gryfowie. Witając gości za-
proszonych i Sybiraków przedstawiła i powitała w 
gronie nowych członków koła Józefę Krakowską 
i Michała Bartnickiego. W dalszej części uroczy-
stości głos zabrał sekretarz Jerzy Andrzejczak, 
który wspomniał o tym, jak istotna jest pamięć 
pokoleń o deportacji oraz złożył Sybirakom ży-
czenia zdrowia. 

Spotkanie zakończyło się wspólnym posiłkiem 
oraz gawędami przy herbatce w bardzo miłej at-
mosferze.

69 rocznica deportacji

Elwira Urbańska

Od pewnego czasu Biblioteka Publiczna w Gry-
fowie Śląskim posiada własną stronę internetową, 
na której na bieżąco opisywane są wydarzenia i im-
prezy przez nią organizowane. Znaleźć można na 
niej również tytuły ostatnio zakupionych książek 
oraz recenzje najciekawszych pozycji dostępnych 
w wypożyczalni. Za pośrednictwem strony można 
także kontaktować się z pracownikami biblioteki. 
Poprzez formularz można zadać pytanie, przedłu-
żyć wypożyczone książki lub zaproponować zakup 
ciekawej lektury. Na e-maile czytelników odpowia-
damy na bieżąco. Od niedawna w dziale Kurier 
Gryfowski dostępny jest również aktualny rozkład 
jazdy PKS i PKP. Zapraszamy do odwiedzenia na-
szej strony. Jest ona dostępna pod adresem bi-
blioteka.gryfow.info

Bliżej czytelnika

P.
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