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Kurier Gryfowski

Ponad 10 lat czekali mieszkańcy Ubocza na 
nową, asfaltową nawierzchnię na odcinku drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych. Droga liczy 
1007 metrów, a jej wykonanie kosztowało ponad 
300 tys. zł, z czego 192 600 zł to dotacja z Te-
renowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 
Wykonawcą, wyłonionym z przetargu nieograni-
czonego było Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych Spółka z o.o. 

Otwarcie traktu odbyło się 11 września br. Na 
uroczystość przybyli przedstawiciele wykonawcy 
– Andrzej Meler i Krzysztof Sobała, Urzędu Mar-
szałkowskiego – Grażyna Adamuszek, inspektor 
nadzoru Radosław Gąsiorek, jak również włodarze 
miasta: burmistrz Olgierd Poniźnik, wiceburmistrz 
Edyta Wilczacka i sekretarz Jerzy Andrzejczak oraz 
gryfowscy radni na czele z przewodniczącym Ro-
bertem Skrzypkiem. Oficjalnego otwarcia poprzez 
przecięcie ziołowego powrósła czterema sierpami 
dokonała Edyta Wilczacka, Robert Skrzypek, sołtys 
Ubocza Robert Mizgier oraz wykonawca inwestycji 
Andrzej Meler. Następnie ks. Stanisław Bakes – 
proboszcz miejscowej parafii, dokonał poświęcenia 
drogi. Po okolicznościowych przemówieniach odbył 
się poczęstunek w domu parafialnym. Jak zauważyli 
obecni na otwarciu mieszkańcy wsi, ich 10-letnie 
starania zostały zwieńczone sukcesem.

Dwa miesiące trwały prace przy moderni-
zacji traktu w Wieży. Podzielona na trzy od-
cinki droga ma w sumie 869 metrów. Koszt 
jej modernizacji wyniósł 222.251,72 zł, w tym 
dotacja MSWiA (usuwanie skutków klęsk ży-
wiołowych) pokryła 80% zadania, a z budżetu 
gminy pochodziło 20% środków. Droga była 
w bardzo złym stanie technicznym, również jej 
przebudowa z uwagi na specyficzne parametry 
przysporzyła wielu problemów. Na szczęście 
efekt prac w postaci nowej nawierzchni jest 
zadawalający. Uroczystość otwarcia popro-
wadził burmistrz Olgierd Poniźnik. Przecięcia 
powrósła dokonała sołtys Wieży Alicja Hry-
niewicz w asyście małżonka Artura. Następ-
nie dziekan ks. Krzysztof Kurzeja, dokonał 
symbolicznego poświęce-
nia drogi. Wśród gości byli 
wykonawcy – przedsta-
wiciele Sudeckiego Przedsiębiorstwa Ro-
bót Drogowych na czele z jego właścicielem 
Andrzejem Melerem, kierownikiem budowy 
Radosławem Gąsiorkiem, projektantem i in-
spektorem nadzoru zarazem Krzysztofem So-
bałą. Przybyli również: radni Rady Miejskiej na 
czele z przewodniczącym Robertem Skrzyp-
kiem, sekretarz gminy Jerzy Andrzejczak  
i zastępca burmistrza Edyta Wilczacka. Nie 
zabrakło również mieszkańców Wieży, którzy 
licznie przybyli na uroczystość. I to właśnie oni 

Składam serdeczne podziękowania dla mieszkańców Wieży i zaprzyjaźnionych sponsorów 
za bardzo duże zaangażowanie w przygotowanie uroczystego otwarcia drogi gminnej na terenie 
Wieży. Nasi główni sponsorzy: Kamieniarstwo Nagrobkowe – Alina i Szymon Miłosek, Firma 
Trans-Jack – Jacek i Anna Rybscy, Mieczysława i Lesław Hawrylewicz, Wioletta i Czesław 
Zmaczyńscy, Marek Makowski – radny, Mirosław i Anna Hryniewiczowie, Artur Hryniewicz, 
Robert i Aneta Sadowscy, Kamil Sobociński, Jerzy i Krystyna Pietruszewscy, Ewa i Zygmunt 
Packowie, Ryszard i Elżbieta Koczorowscy, Roman i Sylwia Dziadul, Maria Barbarowicz, 
Bożena Chyra, Zofia Dydyna, Tadeusz Kuc, Janina Kundeusz, Kazimiera Michnierowska, 
Jadwiga Lebiedź, Beata i Diana Budrecka. Podziękowania składam również na ręce pani 
Danuty Stachów za wykonanie pięknych wiązanek.

***
Serdecznie dziękuję burmistrzowi Olgierdowi Poniźnikowi, wiceburmistrz Edycie Wil-

czackiej oraz dyrektor ZBGKiM Helenie Okulowskiej za posprzątanie byłego śmietniska  
w Wieży. Wywiezionych zostało kilka przyczep śmieci. Mamy nadzieję, że nieprędko poja-
wią się tam nowe śmieci. 

Sołtys i Rada Sołecka wsi Wieża składają podziękowania dla burmistrza Olgierda Poniźnika, 
przewodniczącego Rady Miejskiej Roberta Skrzypka i radnego Marka Makowskiego za zaan-
gażowanie w budowę przeprawy zastępczej na czas remontu mostu na Kwisie. Ułatwiła ona  
w znaczący sposób naszym mieszkańcom przejazd do Gryfowa.

Składam serdeczne podziękowania dla burmistrza Gryfowa Śląskiego Olgierda Poniźnika 
oraz dla sołtysa Wieży Alicji Hryniewicz za wybudowanie niedawno otwartej drogi w miejsco-
wości Wieża. Dzięki niej moje 17-letnie niepełnosprawne dziecko jest odwożone do szkoły 
spod domu. Dziękuję.

30 września w Wieży otwarta została tym-
czasowa przeprawa przez rzekę Kwisę. Budowa 
ponad 20 metrowego mostu trwała 6 dni, pra-
cowało przy niej 15 żołnierzy. Koszt inwestycji to 
25 tysięcy złotych. 

Most był już czynny od rana, jednak uroczyste 
jego oddanie nastąpiło parę godzin później. Uro-
czystość otwarcia rozpoczął burmistrz Olgierd 
Poniźnik. Powitał wszystkich zebranych gości,  
w tym posła Marka Zawiłę, przedstawicieli jed-
nostki wojskowej z Głogowa m.in. szefa sztabu 
płk Jana Pawlika, kpt Zygmunta Molińskiego, 
ppłk Marka Baraniaka oraz wdzięcznych miesz-
kańców wsi. Podkreślił, że przeprawa to znaczne 
ułatwienie dla mieszkańców Wieży i Gryfowa 
Śląskiego i bardzo cieszy się, że udało się doko-
nać tej inwestycji w tak szybkim tempie. Po prze-
mówieniu przyszedł czas na przecięcie wstęgi  
i tym samym otwarcie przejazdu. Przebrane za 
złote rybki młode mieszkanki Wieży, na srebrnej 
tacy dostarczyły nożyce do jej przecięcia. Cere-
monię rozpoczął ppłk Marek Baraniak, następnie 
nożyce trafiły m.in. do posła Marka Zawiły oraz 
wiceburmistrz Edyty Wilczackiej. Każdy miał 
za zadanie naciąć około pół centymetra wstęgi. 
Ceremoniał został zakończony przez panią sołtys 
Alicję Hryniewicz, która „ochrzciła” most butelką 
szampana. Na koniec burmistrz oraz sekretarz 
Jerzy Andrzejczak wręczyli kwiaty i upominki 
książkowe dla wszystkich, dzięki którym miesz-
kańcy Wieży nie muszą korzystać z prawie 30 
kilometrowego objazdu przez Mirsk. Całość 
skończyła się poczęstunkiem w świetlicy wiej-

Nowa droga w Wieży
na czele z sołtys Alicją Hryniewicz, w dowód 
swojej wdzięczności zorganizowali ludową 
biesiadę, obdzielając zaproszonych pieczonym 
prosiakiem, sałatkami i pysznymi domowymi 
wypiekami, które powstawały, jak mówi pani 
sołtys, do późnych godzin nocnych. Mieszkań-
cy chętnie też wypowiadali się na tematy zwią-
zane z życiem wsi:
- Cieszę się, że doszło do przełomu inwesty-
cyjnego na terenie sołectwa Wieża – mówi Ar-
tur Hryniewicz. Jesteśmy bardzo zadowoleni  
z dobrej współpracy pomiędzy urzędem i so-
łectwem. Dynamiczny burmistrz oraz wyrozu-
miała Rada Miejska, grają odpowiednimi karta-
mi stawiając na rozbudowę infrastruktury wsi. 
Niektóre ze spraw są załatwiane dosłownie 
od ręki. Świadczy to o dużym zaangażowaniu 
urzędników (…). Postaramy się sukcesywnie 
realizować kolejne kilometry nawierzchni as-
faltowych, by na długi czas był spokój (…)

oprac. Paweł Rubaj

Doczekali się

Sołtys Alicja Hryniewicz

Tymczasowa przeprawa
skiej, na który zaproszeni zostali wszyscy zebrani 
goście. Na koniec trzeba dodać, że potrzebę tej 
inwestycji można było zauważyć już podczas 
otwarcia, kiedy to przez most przejechało około 
80 pojazdów (w tym 3 autobusy). Przeprawa 
będzie czynna do wiosny – wówczas zakończy 
się remont głównego mostu.

Jadwiga Lebiedź



24 września o go-
dzinie 17:00 w Gryfo-
wie odbył się nieco-
dzienny wernisaż wy-
stawy. W holu ratusza 
zostały wystawione 
fotografie amatorów  
z terenu gminy, którzy 
mieli na tyle odwagi, 
aby nadesłać je na 
konkurs do lokalnego 
miesięcznika. Odwie-
dziłem to wydarzenie 
z pewnymi obawami 
– po pierwsze czy 
poziom prezentowa-
nych prac nie będzie 
niski, po drugie, kto przyjdzie na wystawę amatorskich prac. Obawa dotycząca frekwencji została rozwiana 
na samym początku. Takiego tłumu ludzi na otwarciu wystawy dawno nie było. Obecni byli przedstawiciele 
wszystkich pokoleń, poczynając od maluchów z przedszkola, kończąc na mieszkańcach cieszących się 
złotą jesienią życia. Przyglądając się temu zjawisku pomyślałem, że ktoś wpadł na doskonały pomysł. Małe 
miasteczko nie potrzebuje wielkich twórców. Więcej osób zainteresuje zdjęcie pana Józka, który mieszka 
tuż obok, niż wystawa wielkiego przedstawiciela minimalizmu prosto z Warszawy. 

Co z jakością ekspozycji? Jeśli weźmiemy pod uwagę, że podczas otwarcia można było obejrzeć 59 
zdjęć 32 autorów, mogliśmy się spodziewać różnorodnego poziomu. I tak było w rzeczywistości. Obok 
naprawdę pięknych zdjęć pojawiły się prace nadające się do pamiętnika, ale kompletnie nie nadające się do 
wystawiania. Jednak to była właśnie siła tej wystawy, ten fakt uczynił ją projektem społecznym. Wszystkie 
prace można było obejrzeć, bez względu na ich jakość. Podczas wernisażu nagrodzono 3 autorów. Wyboru 
najciekawszych prac roku dokonała instruktorka fotografii w M-GOK Ilona Cichoń, oraz fotograf Kuriera 
Gryfowskiego Paweł Rubaj. I miejsce zostało przyznane pracy Mateusza Kordalskiego, II miejsce pracy 
Magdaleny Baszak, a III fotografii Ryszarda Urdasa. Nagrodzonym podziękował burmistrz, który objął 
patronat nad wydarzeniem. Po zakończeniu oficjalnej uroczystości odbyła się prezentacja multimedialna 
autorstwa Pawła Rubaja, podczas której zebrani mogli obejrzeć wszystkie zdjęcia przysłane na konkurs. 

Organizatorem wystawy była Biblioteka Publiczna, która będzie kontynuowała inicjatywę, w nieco 
zmienionej formie. Obecnie rozpoczął się konkurs „Poznaj miasto moje”, ograniczony tematycznie 
do Gryfowa i jego mieszkańców. Myślę, że kilka osób spośród szerokiego grona zwiedzających po 
obejrzeniu zdjęć poczuje się na siłach, aby nadesłać swoje fotografie do kolejnej edycji konkursu. 
Wygrać może każdy, bez względu na to, czy zna meandry sztuki fotografowania, czy też ustawia 
tryb „auto”. Na autorów najciekawszych prac czekają nagrody książkowe oraz publikacja zdjęcia  
w Kurierze Gryfowskim.
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W sobotę 26 września w Gryfickim Domu 
Kultury podczas inauguracji roku kulturalno 
oświatowego, odbyły się dwa wernisaże wy-
staw poplenerowych, plonu tegorocznych Arty-
stycznych Spotkań Przyjaciół. O naszym w nich 
udziale informowaliśmy państwa w poprzednim 
numerze Kuriera. Tym razem, dzięki uprzejmo-
ści i dobrej współpracy z dyrektor GDK Różą 
Szuster mieliśmy okazję gościć na oficjalnych 
wernisażach.

Na wystawie fotografii w foyer GDK znalazły 
się zdjęcia naszych fotografików: Ilony Cichoń 
i Pawła Rubaja, natomiast na wystawie malar-
stwa, zorganizowanej w Muzeum Galerii Brama 
pięknie prezentowały się obrazy gryfowskich 
malarek: Joanny Małoszczyk i Marzeny Staliś.

Po oficjalnych uroczystościach, w gospodar-
stwie agroturystycznym Janusza Budzelewskiego 
w pobliskim Wilczkowie, odbyło się tradycyjne 
Święto Pieczonego Ziemniaka. Biesiadnicy mieli 
za zadanie przywieźć własnoręcznie wykonane 
potrawy z ziemniaków, którymi następnie się 
wymieniali i obdzielali. Degustacji i ziemniacza-
nej uczcie początkowo towarzyszyły dyskusje  
o wyższości ziemniaczanego pączka nad ziem-
niaczanym pierogiem, a później wspólne tańce 
przy muzyce lokalnego zespołu muzycznego.

Gryfowscy artyści obecni na tej imprezie byli 
zgodni co do tego, że gryficzanie naprawdę do-
brze potrafią się organizować, promować, bawić 
i… gotować. Jak mówią, mają też nadzieję, że 
choćby niektóre z pomysłowych przedsięwzięć 
naszych przyjaciół uda się przenieść na gryfow-
ski grunt.

Na ogłoszony w poprzednim numerze Kuriera Gryfowskiego konkurs zdjęcia nadesłali: Kamila Hrynie-
wicz i Jerzy Andrzejczak. Nasz wybór padł na zdjęcie Jerzego Andrzejczaka, które prezentujemy na stronie 2. 
Gratulujemy i zachęcamy państwa do udziału w konkursie.

Przypominamy, że zawęziliśmy tematykę do Gryfowa i jego mieszkańców, ze szczegól-
nym akcentem na architekturę. Zdjęcia prosimy nadsyłać do 25 dnia każdego miesiąca na adres  
biblioteka.gryfow@gmail.com 

Wybrano najlepsze zdjęcia

Mateusz Kordalski, zdobywca I miejsca, odbiera nagrodę.

Poznaj miasto moje - konkurs dla mieszkańców

Gryfowski 
akcent 

na gryfickich 
wystawach

Mariusz Dragan
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Joanna Małoszczyk i Marzena Staliś podczas wernisażu.

Red.
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W osiem miesięcy grupa fascynatów 
działających w Towarzystwie Miłośników 
Gryfowa Śląskiego, skromnymi środ-

kami, swoją pomysłowością i inwencją, starała się rozreklamować nasze 
miasto w dziedzinie turystyki i historii. Powstały dwie strony internetowe – 
„Towarzystwo Miłośników Gryfowa” i ciesząca się niezwykłą popularnością 
strona „Przyjaciele Miasta Gryfowa”. Wydrukowano kalendarz na rok 2009, 
wyprodukowano pamiątki z Gryfowa Śląskiego, które z powodzeniem sprze-
dawano na „Kwisonaliach” i w Świeradowie Zdroju, gdzie na wypoczynku 
przebywali byli mieszkańcy naszego miasta.

Marzeniem Gryfowskich Miłośników, jest lokal, w którym można urządzić 
małe muzeum i wystawić eksponaty dotyczące bogatej historii naszego mia-
steczka. Jednak tu zaczynają się schody i bezradny taniec pingwinów. Gdy 
dochodzi do konkretnych rozmów na ten temat, lokalne vipy bezradnie roz-
kładają ręce. Dziwne, gdy pomyślimy, że muzeum lub izbę pamięci posiada, 
Lubomierz, Lwówek. Gryfów jak zwykle w tyle. Komu na tym zależy? Jeden  
z sympatyków Towarzystwa, zaproponował swoje prywatne mieszkanie  
w Kołobrzegu, lecz z zrozumiałych względów musieliśmy odrzucić tę propo-
zycję. Nie chcemy być Towarzystwem Miłośników Gryfowa na uchodźstwie, 
więc pozostał nam tylko kwisonaliowy namiot. Miejmy nadzieję, że będzie 
ciepło i będzie świeciło słońce. Dla wszystkich.

Za oknami jesień, lato minęło. Wraz z latem odeszły też – na 
wysypiska – tysiące ton śmieci. I nie byłoby nic w tym dziwnego, 
wszakże do tego wysypiska służą, gdyby nie fakt, że większość  
z tych odpadów mogłaby ulec powtórnemu przetworzeniu... 
Większość z nas zrozumiała już znaczenie segregowania odpadów  
i w mniejszym lub większym stopniu wrzuca je tam, gdzie należy. Są 
oczywiście też tacy, którzy nigdy tego nie pojmą i potrzeby takiego 
zachowania nie nabędą, tymi jednak zajmować się nie ma co.

Co ma wspólnego akurat lato z odpadami? Otóż wiele. To wła-
śnie wtedy wyjeżdżamy na wakacje, urlopy i inne obozy, by nabrać 
energii czyli naładować wyczerpane całoroczną pracą akumulatory. 
Spędzamy czas przy ogniskach, grillach i na wszelkiego rodzaju 
imprezach masowych. I dobrze. Jak jednak w tym czasie wygląda 
nasza świadomość ekologiczna? Otóż jej stan jest opłakany. Zapo-
minamy, że istnieje coś takiego jak recykling. Pomagają nam w tym 
doskonale wszyscy ci, którzy ten wypoczynek dla nas organizują.

Tego lata spędziłem trzy tygodnie nad Bałtykiem, głównie  
w miejscowościach wypoczynkowych. Poza nielicznymi pojem-
nikami na tworzywa sztuczne ani razu nie udało mi się trafić na 
jakieś oznaki selektywnej zbiórki odpadów ani nawet, co dziwne, 
na zbieraczy puszek. Bez problemu za to mogłem spotkać na każ-
dym kroku wielkie worki, w których kłębiły się pozostałości uciech 
kulinarnych wczasowiczów. Każde moje pytanie o pojemniki na 
odpady typu pet czy szkło brzmiało w uszach tubylców oraz współ-
wypoczywających, jak słowa „zostaniesz moim przyjacielem?” 
wypowiedziane do rekina ludojada. W mrożących spojrzeniach 
dało się odczytać: O co mu chodzi? Z choinki się urwał? itp.

Zatem jak jest naprawdę z naszą świadomością ekologiczną? 
Wyjeżdżając na urlopy i organizując letnie pikniki chowamy ją 
gdzieś głęboko na dnie szuflady, by po powrocie sobie o niej 
przypomnieć? Pewnie tak. Zachowania proekologiczne stosuje-
my, gdy nam wygodnie. A gdy nie? Udajemy, że wszystko jest  
w porządku, góry śmieci rosną i tylko... ekomoda ma się dobrze.

„Dziś mija połowa miesiąca, a utarg jakiś 
taki mizerny; starczy na płace, podatki i inne 
wydatki, ale na nowe auto trochę braknie. A, co 
tam… te małolaty przychodzą prawie codzien-
nie po piwo. Chcą, to im sprzedaję. Podreperują 
mój budżet i na samochód starczy. Co im będę 
piwa żałował. Zresztą, to nie moje dzieci, nie ob-
chodzą mnie. Mój syn nie pije. Marzy o nowym 
aucie… O, będzie je miał; idą małolaty…”

***
„Kupiłem wymarzone auto! „Nówka”. 

Jest super. Syn chce dziś pojechać nim na 
zabawę. Nie ma jeszcze prawa jazdy, ale 
kto go tam będzie sprawdzał. Niech jedzie; 
niech ma z życia trochę radości…”

***
Problem alkoholizmu wraca do naszego 

życia jak bumerang. Chyba nie ma w życiu 
naszego społeczeństwa okazji, przy której nie 
byłoby alkoholu. Jest on jak cień – zawsze 
nieodłączny. Nawet producenci napojów dla 
dzieci zadbali o bezalkoholowy szampan,  
w pięknej, kolorowej butelce. Który z rodziców 
nie skusi się, by kupić swoim pociechom nie-
groźny napój. A reklamy piwa – napoju „praw-
dziwych” mężczyzn – czy nie skuszą ciekawych 
świata smaków nastolatków? Dorośli zwolen-
nicy alkoholu, tłumacząc swoje upodobania, 
powołują się nawet na fakt, iż sam Pan Jezus 
na weselu w Kanie Galilejskiej zamienił wodę 
w wino. Czyż więc alkohol nie jest dla ludzi? 
Masowe imprezy toną w piwie. I gdyby pili tylko 

dorośli, nie byłoby w tym nic dziwnego, ale piją 
też dzieci i młodzież. Zresztą, nie trzeba wielkiej 
imprezy. Będąc niepełnoletnim wystarczy pójść 
do niektórych sklepów w Gryfowie i nie okazując 
dowodu tożsamości, spokojnie kupić alkohol. 
Czy sprzedającemu przyjdzie do głowy, że swo-
im postępkiem może doprowadzić do tragedii?  
To prawda, że obowiązek wychowania  
w pierwszej kolejności spada na rodziców. 
Szkoła ten proces wspiera, ale społeczeństwo 
także kształtuje postawy, zachowania, a nawet 
charakter młodych ludzi. Sprzedawcy, posia-
dający koncesję na sprzedaż alkoholu, powinni 
pamiętać, że są częścią społeczeństwa i na nich 
również spoczywa odpowiedzialność za losy 
młodych ludzi. Czy warto niszczyć cudze życie  
i własny spokój za kilka złotych?

***
„W nocy obudził mnie telefon. To policja! 

Mój syn spowodował wypadek. Prowadził 
po pijanemu. Lekarze walczą o życie jego  
i kolegów… Kto mu dał wypić? Kto sprzedał 
mu alkohol? Dlaczego? Przecież mówił, że 
nie pije…”

***
„Człowiek chce poprawiać przeszłość. 

Znajduje, poniewczasie, słuszna decyzję. 
Widzi teraz, jaki krok by go ocalił; ale po-
nieważ przeszłość jest już zamknięta, jest 
to tylko grząskie bagno rojeń”.                         

Imię i nazwisko do wiadomości redakcji

Towarzystwo Miłośników 
Gryfowa na Uchodźstwie?

Jeżeli Polsce nie uda się wypełnić unijnych zobowiązań  
w dziedzinie gospodarki odpadami, to UE będzie na nas 
nakładać kary pieniężne. Wchodząc do Unii Europejskiej, 
Polska zobowiązała się ograniczyć odpady na wysypiskach. 
Rocznie z 12 mln ton śmieci, 95 procent trafia właśnie na wy-
sypiska. Unia Europejska chce, aby w 2010 roku na składo-
wiska trafiało 75 procent, a w 2013 roku 50 procent śmieci. 

Zdaniem specjalistów nie ma realnych szans na speł-
nienie tych zobowiązań w dziedzinie gospodarki odpadami.  
W efekcie może, to spowodować olbrzymie kary finansowe. 
Mogą one przekroczyć 250 tys. euro za każdy dzień łamania 
unijnego prawa. Opóźnienia w realizacji zobowiązań mogą 
nas kosztować około 400 mln zł rocznie. 

Skąd się bierze pijana młodzież?

Wystartowali

Jan Wysopal

Dariusz Wojciechowski

 (A. Saint-Exupéry)

Ekologia 
czy ekomoda?

Felieton to iście genialny gatunek dziennikarski. Daje całą paletę możliwości jego autorowi. Waru-
nek jest tylko jeden – trzeba wyjść od aktualnego wydarzenia. W dziedzinie formy – wszystkie chwy-
ty dozwolone. Najpopularniejszy kształt felietonu jest zbliżony do tego zaprezentowanego w ostatnim 
numerze Kuriera, w którym tekst był rwany, nasączony cytatami, dygresjami. Skądinąd wiadomo, że 
felietoniści potrafią znacząco wpłynąć na sprzedaż gazety. Znane tytuły prześcigają się więc w zabie-
gach mających skłonić osobę X cz Y do pisania właśnie dla nich. Kilka zdań felietonu decyduje często 
o charakterze, o kształcie pisma. W związku z tym cieszymy się, że zamieszczony w poprzednim nu-
merze Kuriera felieton pani I. Wasilewicz zainspirował kolejne osoby do chwycenia za pióro. Tym ra-
zem publikujemy trzy teksty, następne czekają w kolejce. Jeden z autorów zastrzegł swoje dane per-
sonalne do wiadomości redakcji. Zgodnie z Ustawą Prawo Prasowe, mamy oczywiście obowiązek to 
uczynić, jednak uprzedzamy, że nie będziemy publikować anonimów.



Już miesiąc trwa remont Ratusza. 
Tempo prac jest imponujące – termin 
zakończenia przedsięwzięcia przewidziano 
na 30 listopada. W ramach prac remon-
towych zostaną wymienione okna na par-
terze i I piętrze oraz odnowiona i pomalo-
wana elewacja całego budynku oraz wieży. 
Rusztowanie wykonała po mistrzowsku  
i w znakomitym tempie firma ARAD z Wro-
cławia. Wysokość ostatniego podestu, na 
którym miałem przyjemność przebywać i 
robić zdjęcia panoramy Gryfowa Śląskiego, 
to około 60 metrów od płyty rynku. Zużyto 
ponad 7 ton elementów, powierzchnia 
rusztowania wynosi 1500 m2. 

Niestety z powodu protestów Wro-
cławskiej Fundacji Studentów Historii 
Sztuki oraz Regionalnego Ośrodka 
Badań i Dokumentacji Zabytków 
we Wrocławiu, rozpoczęcie remon-
tu opóźniło się o blisko 3 miesiące. 
W/w instytucje oprotestowały pro-
jekt ożywienia bryły Ratusza i wieży 
poprzez zastosowanie odpowiedniej  
i dobrze ze sobą współgrającej kolory-
styki. Wymuszono na Wojewódzkim 
Konserwatorze Zabytków cofnięcie 
decyzji. Nastąpiło wypowiedzenie pod-
pisanych umów i rozpoczęto ponowne 
procedury projektowe i przetargowe. 
Mamy nadzieję, że pogoda pozwoli 

bezproblemowo zakończyć remont i w grudniu będziecie mieli Państwo przyjemność oglądać Ratusz w 
pełnej krasie. Na marginesie pozwolę sobie na ostatnią refleksję – byłoby wspaniale gdyby wyżej wspo-
mniane instytucje z tak ogromną determinacją, jaką wykazały przy obecnym remoncie, wspomagały nas  
i inne samorządy w pozyskiwaniu środków finansowych na następne remonty zabytków.
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Wybory do Młodzieżowej Rady

Remont elewacji Ratusza

Z uwagi na zakończenie Kadencji Młodzieżowej Rady Gmi-
ny i Miasta Gryfów Śląski – burmistrz Olgierd Poniźnik zarzą-
dził nowe wybory do Rady na kadencję 2009-2011. Zgodnie  
z kalendarzem wybory odbędą się 9 października 2009 r. w lo-
kalach wyborczych utworzonych w Gimnazjum oraz w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych. W Gimnazjum na  
7 miejsc zgłoszono 9 kandydatów, w ZSOiZ na 8 miejsc zgłoszo-
no 19 kandydatów. W następnym numerze Kuriera Gryfowskie-
go przedstawimy wyniki wyborów i nazwiska młodzieżowych 
radnych.

20 września w Lubomierzu odbyły się Dożynki Powiatowe. 
Gmina Gryfów Śląski mocno zaakcentowała swój udział w tych 
uroczystościach. W konkursie wieńców dożynkowych, wieniec 
z Wolbromowa zdobył II miejsce, a wieniec z Krzewia Wielkie-
go III. W Powiatowym Turnieju Dożynkowym gryfowski zespół 
pod wodzą niżej podpisanego zdobył „Złoty Kłos” zajmując  
I miejsce. 

18 września w warszawskim Domu Dziennikarza odbyła się ju-
bileuszowa gala z okazji 20. rocznicy powstania Fundacji Rozwoju 
Demokracji Lokalnej. Podczas tej uroczystości burmistrz Olgierd 
Poniźnik odebrał przyznany mu przez prezydenta RP Lecha Kaczyń-
skiego Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie to, 

przyznane zostało za zasługi w działaniu na rzecz rozwoju demokracji i samorządności lokalnej 
oraz za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej, m.in. za aktywną i nieprzerwaną pracę 
w samorządach różnych szczebli: na początku w gryfowskiej Radzie Miejskiej, następnie jako 
burmistrz Lubomierza, radny powiatu lwóweckiego, poseł na Sejm RP i burmistrz Gryfowa. 

Uroczystego wręczenia odznaczenia dokonał w imieniu prezydenta  minister Paweł Wypych 
(fot. poniżej).

Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski dla burmistrza

Współczesny polski nauczyciel to człowiek 
wszechstronnie wykształcony, mający kwalifika-
cje do nauczania dwóch lub więcej przedmiotów 
oraz zasób wiedzy pedagogicznej, który umożliwia 
efektywną pracę wychowawczą. To także człowiek 
potrafiący biegle wykorzystywać w swojej pracy 
technologię informacyjną i komputerową, znają-
cy języki obce. To najczęściej pracownik zdyscy-
plinowany, sumienny, poświęcający się swej pra-
cy i odpowiedzialny, świadomy misji, jaka spo-
czywa na jego barkach. Współczesny nauczyciel 
to osoba, która jest fachowcem w swojej dziedzi-
nie, sprawnym pedagogiem i psychologiem, wy-
chowawcą uczniów, pomocnikiem ich rodziców. 
Jest osobą stale dokształcającą się, powiększa-
jącą zasób swojej wiedzy, szukającą ciekawych  
i niebanalnych rozwiązań, a przy tym osobą po-
godną, życzliwą i wyrozumiałą. Dziękując Wam, 
Drodzy Nauczyciele, za to, że tacy właśnie jeste-
ście życzymy przede wszystkim wytrwałości. Ży-
czymy, by znaczenie pracy, jaką wykonujecie sta-
wało się coraz bardziej oczywiste dla wszystkich 
członków naszego społeczeństwa, a także życzy-
my dobrego zdrowia, wielu sukcesów zawodo-
wych i pomyślności w życiu prywatnym.

Burmistrz Gminy i Miasta
Olgierd Poniźnik

Przewodniczący Rady Miejskiej
Robert Skrzypek

Sekretarz Gminy i Miasta
Jerzy Andrzejczak

Dzień Komisji 
Edukacji Narodowej

Gryfowski akcent na 
Dożynkach Powiatowych

fot. Krzysztof Wojda

Sekretarz UGiM Jerzy Andrzejczak
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To i owo o pracy Rady Miejskiej

Dariusz Wojciechowski

XXXIII sesja Rady Miejskiej odbyła 
się 29 września w świetlicy wiejskiej 
w Rząsinach. Okazją do zaproszenia 
przez sołectwo stało się podsumowa-
nie dorocznego konkursu „Wieś Gminy 
Gryfów Śląski Czysta i Gospodarna” 
oraz – odbywającego się po raz pierw-
szy – konkursu „Ukwiecone miasto”.

Obrady ponadto poświęcone były 
ocenie wykonania budżetu gminy za  
I półrocze 2009 roku. Sesję rozpo-
częto od uroczystego wręczenia 
przez panią Elwirę Urbańską, Prezes 
Związku Sybiraków Odznaki Honoro-
wej Sybiraka dla przewodniczącego 
Rady Miejskiej Roberta Skrzypka oraz 
informacji o odznaczeniu, które otrzy-
mał burmistrz Olgierd Poniźnik (więcej  
o tym wydarzeniu na str. 6). Zebranych 
powitał sołtys Rząsin Andrzej Midek 
dokonując jednocześnie prezentacji 
multimedialnej sołectwa. Następnie 
przystąpiono do podsumowania kon-
kursów, które poprowadził wiceprze-
wodniczący rady Witold Mikos oraz 
wiceburmistrz Edyta Wilczacka (więcej  
o konkursowych zmaganiach na stro-
nie 8 i 9). Po przerwie radni zajęli się 
dokonaniem oceny wykonania budżetu 
gminy za I półrocze 2009 roku. Po wy-
stąpieniu burmistrza, który przedstawił 
najważniejsze wskaźniki dotyczące 
realizacji dochodów i wydatków budżetu  
w I półroczu br. odbyła się krótka dys-
kusja. Jej podsumowaniem było stwier-
dzenie, że choć nie wszystko - jak np. 
budowa zbiornika wody w Uboczu, któ-
rego realizację przeniesiono na przyszły 
rok – udało się zrealizować to jednak 
rozwój gminy jest widoczny i zmierza  
w dobrym kierunku. Także, raz jeszcze 
radni zgodzili się z burmistrzem co do 
konieczności korzystania z kredytów  

i pożyczek, gdyż jest to jedyny sposób 
nadrobienia braków w infrastrukturze 
gminy.

Na sesji radni zgłosili 6 zapytań 
i interpelacji oraz podjęli 12 uchwał. 
Zapytania dotyczyły głównie bezpie-
czeństwa i porządku na terenie miasta. 
Przyjęte uchwały były w sprawach: 
 ∙ zmian w budżecie,
 ∙ rozpatrzenia skarg,
 ∙ zmiany Uchwały nr XXV/163/08 
z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie 
przyjęcia Wieloletniego Planu Inwe-
stycyjnego Gminy Gryfów Śląski na 
lata 2008 – 2015 (zmiany dotyczą 
realizacji niektórych zadań),
 ∙ przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju 
Wsi Proszówka – Gmina Gryfów Śląski 
na lata 2009 – 2015” oraz „Sołeckiej 
Strategii Rozwoju Wsi Rząsiny – Gmina 
Gryfów Śląski na lata 2009 – 2015”,
 ∙ zatwierdzenia „Planu Odnowy 
Miejscowości Wieża w Gminie Gryfów 
Śląski”,
 ∙ przyjęcia „Planu Urządzeniowo – Rol-
nego” Gminy Gryfów Śląski,
 ∙ przyjęcia „Programu gospodarki wod-
no-ściekowej w gminie i mieście Gryfów 
Śląski na lata 2010 – 2020”,
 ∙ przystąpienia do konsultacji społecznych 
dotyczących „Lokalnego programu rewita-
lizacji gminy i miasta Gryfów Śląski”,
 ∙ uchylenia Uchwały nr XVI/88/91 Rady 
Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 24 
maja 1991r. w sprawie finansowej obsługi 
Rad Sołeckich (uchylenie spowodowane 
utworzeniem Funduszy Sołeckich),
 ∙ ustalenia wysokości stawki za 1 km 
przebiegu pojazdu będącego własnością 
radnego w podróży służbowej na terenie 
kraju i poza jego granicami,

 ∙ Po zakończeniu przepięć budyn-
ków do kanalizacji miejskiej, ZBGKiM 
koncentruje się na wykonaniu drugie-
go ważnego dla miasta zadania – do-
kończeniu budowy zamkniętych bok-
sów śmietnikowych.

Na 2009 r. planowano 3, a fak-
tycznie będą wykonane 4 zadaszone 
śmietniki:
- wykonano i oddano do użytku boks 
przy ul. Rybnej,
- w trakcie jest remont przy ul. Sanatoryj-
nej i Lubańskiej,
- od podstaw zostanie wybudowany 
przy ul. W. Polskiego.

Boks przy ul. Sanatoryjnej jest tym 
dodatkowym, który będzie zadaszo-
ny przez firmę budowlaną Pana Jan-
kowiaka. Wykonawcą pozostałych za-
daszeń jest firma Pana Bogusława 
Jasińskiego, któremu dziękujemy za 
estetyczne, solidne i trwałe konstruk-
cje. Wiele osób pyta kiedy będą kolej-
ne – wszystkim się podobają i podo-
ba się to, że nareszcie przy śmietni-
ku jest porządek i nie ma nieprzyjem-
nej woni.
 ∙ Ważnym problemem jest znalezienie 
środków na remont gryfowskiej starów-
ki. W chwili obecnej stan budynków jest 
taki, że należy poszukać rożnych moż-
liwych rozwiązań, aby poddać je grun-
townej renowacji. Dotyczy to budyn-
ków w 100% komunalnych oraz będą-
cych wspólnotami mieszkaniowymi. Za-
kład Budżetowy zaproponował wspól-
notom rozliczanym obecnie przez ad-
ministrację ZBGKiM utworzenie wspól-
not, w których funkcję zarządcy może 
pełnić administracja Zakładu, po udzie-
leniu jej specjalnych pełnomocnictw. Kil-
ka budynków przystąpiło do tego projek-
tu – będą wpłacać na fundusz remon-
towy, co umożliwi im uzyskanie kredy-

tu bankowego. Jeżeli pozwolą warunki 
pogodowe, jeszcze w tym roku zostanie 
wymieniony dach na budynku wspólno-
ty - Rynek 3.
 ∙ W budynku biurowym ZBGKiM przy 
ul. Kolejowej 42 trwa remont połączo-
ny z wymianą instalacji grzewczej. Ko-
nieczność przeprowadzenia remontu 
wynika z kilku przesłanek:
a/ kominiarze wydali nakaz przebudo-
wy dotychczasowej kotłowni z uwagi na 
brak wentylacji,
b/ sąsiad ZBGKiM zza miedzy od kilku 
lat domaga się likwidacji wysokiego ko-
mina, który jest usytuowany na wprost 
jego budynku mieszkalnego,
c/ również na posesji tego sąsiada było 
zlokalizowane szambo ZBGKiM , na co 
również się nie godził – szambo zostało 
zlikwidowane.
d/ księgowość zakładu mieści się w od-
dzielnym budynku bez stałego ogrzewa-
nia, a cały budynek wymaga gruntowne-
go remontu począwszy od dachu. W tej 
sytuacji podjęłam decyzję o przeniesie-
niu księgowości do budynku głównego;
- w tym celu należało wyremontować trzy 
dodatkowe pomieszczenia biurowe,
- przeniesiono kotłownię, do której na-
leżało dobudować komin w końcowej 
części budynku oraz wyremontować 
pomieszczenia kotłowni,
- wyremontowano dach nad nową ko-
tłownią,
- została odnowiona elewacja budynku,
- zakład wystąpił do PFRON o środki na 
nową bramę wjazdową.

Efektem większości wykonanych 
prac ma być oszczędność uzyskana 
na kosztach ogrzewania. Stare grzej-
niki i instalacje pochłaniały mnóstwo 
opału, a nie dawały ciepła, więc wszy-
scy dogrzewali się grzejnikami elek-
trycznymi Budynek księgowości był 
cały ogrzewany grzejnikami elektrycz-
nymi. W tej chwili kotłownia jest wypo-
sażona w piec na miał węglowy i bę-
dzie on tak długo stosowany, jak dłu-
go pozwolą na to przepisy środowi-
skowe lub unijne.
 ∙ Trwają prace nad opracowaniem 
budżetu na 2010 rok. Co zostanie uję-
te w uchwale budżetowej z zakresu 
gospodarki komunalnej poinformuje-
my po jej uchwaleniu. Komisje Rady 
rozpatrują szereg ważnych zadań  
z zakresu gospodarki wodnej, dokoń-
czenia likwidacji szamb w mieście, 
oraz dokończenia kanalizacji i budo-
wy drugiej komory fermentacyjnej na 
oczyszczalni. Zakład zgłosił wiele za-
dań z zakresu wymiany dachów. Po-
trzeby są ogromne. Należy je usyste-
matyzować i z żelazną konsekwencją 
realizować.

Dyrektor ZBGKiM
Helena Okulowska

Dyrektor ZBGKiM informuje



środki finansowe zostało odnowione wnętrze 
kościoła, w którym położono nową posadzkę, 
wykonano nowe ławki i balaski. Odrestauro-
wany został też wielowiekowy stół ołtarzowy,  
a dzięki pozyskanym pieniądzom z Dolnośląskie-
go Urzędu Marszałkowskiego i Gminy Gryfów, 
aktualnie prowadzona jest konserwacja kolejnych 
zabytków ruchomych. W przejętej we władanie 
sołectwa świetlicy wiejskiej, zostały wymienio-
ne: drzwi, okna, schody, instalacja elektryczna 
i ogrzewanie. Na cmentarzu w miejsce ściętych 
11 starych zagrażających bezpieczeństwu drzew, 
nasadzono 100 nowych. Jest nowa nawierzchnia 

asfaltowa na dwóch kilometrach drogi powiato-
wej i na jednym kilometrze drogi gminnej.

Warto przypomnieć o szlachetnym zachowaniu 
się mieszkańców wobec tragedii pożaru domu 
mieszkalnego i podkreślić fakt zorganizowania przez 
wieś pomocy rzeczowej i finansowej pogorzelcom.

Sołectwo Młyńsko, które w tej edycji postanowiło 
zgłosić się do konkursu, mile zaskoczyło członków 
komisji. Przede wszystkim pobocza, boisko, plac 
przy świetlicy i kościele są oczkiem w głowie pani 
Sołtys. Miejsca te są zawsze wykoszone, zadbane 
i czyste. Mieszkańcy pamiętają też o odpoczynku, 
wykonując miejsce na ognisko i rekreację. Organi-
zują: Dzień Strażaka, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, 
ale przede wszystkim swoje święto wsi - „Święto 
Rodziny", które poprzez zabawę integruje lokalną 
społeczność. Właśnie za liczne inicjatywy i ak-
tywność, sołectwo otrzymało najwięcej punktów.  
W ramach inwestycji wykonana została odbudowa 
ubezpieczeń brzegowych potoku Młyńska Struga.

Ubocze - tegoroczny laureat III nagrody, tak jak 
co roku, najwięcej punktów otrzymało za ogólny 
wygląd. Niewątpliwie estetykę wsi poprawia nowa 
nawierzchnia na drodze gminnej. Przy wsparciu 
samorządu wiejskiego, po raz kolejny zorganizo-

wana została wigilia harcerska, festyn rodzinny i 
III Festiwal Pieśni Patriotyczno-Religijnej. W 2009 
roku na terenie sołectwa odbyły się Gminne Zawody 
Strażackie. Powrócił do aktywności klub sportowy 
„Zryw Ubocze". Prowadzone były kolejne prace przy 
zabytkowym kościele. W ostatnim roku mieszkańcy 
pracowali przy odwadnianiu budynku kościoła.

Krzewie Wielkie - ogólnie sołectwo jest 
zadbane i estetyczne. Warto przypomnieć, że 
w ubiegłorocznym konkursie Krzewie Wielkie 
było laureatem I nagrody. W 2008 roku wieś 
zorganizowała gminne uroczystości dożynkowe.  
W ostatnim roku w świetlicy środowiskowej 

wymieniono okna i drzwi, zakupiono 
do świetlicy wiejskiej 100 krzeseł,  
a pomieszczenie kuchenne wyposażo-
ne zostało w nową kuchnię gazowo-
elektryczną oraz nowe garnki i naczy-
nia. W ramach inwestycji prowadzone 
były prace przy cieku wodnym.

W Proszówce widać coraz więcej od-
nowionych posesji i nowych budynków, 
przy których są wykoszone trawniki  
i zadbane ogrody kwiatowe. Nie maleje 
nadal aktywność sołtysa, przejawiająca 
się w organizacji ciekawych spotkań 
i niepowtarzalnych imprez. Pod jego 
skrzydłami rozwija się prężnie zespół 
ludowy „Sołtysowe Gryfinki" i odradza 
się Ochotnicza Straż Pożarna.

Samorząd wsi Wieża, podejmował 
również szereg inicjatyw zmierzających 
do poprawy estetyki wsi. Prowadzona 
jest coroczna akcja sprzątania wsi  
a w ostatnim roku zorganizowano selek-
tywną zbiórkę urządzeń elektrycznych  
i elektronicznych. Odnowiono też tablice 
ogłoszeniowe. Od strony Gryfowa budo-
wanych jest wiele nowych domów, two-
rząc w ten sposób jakby nową dzielnicę 
miasta.

Posesja wszech czasów?
W podsumowaniu protokołu czytamy:

Tak, jak co roku, komisja przeprowadzająca lustrację 
stanęła przed dylematem wyłonienia trzech najładniej-
szych z 16 zgłoszonych równie pięknych posesji. Nie 
łatwo też ustalić zwycięzcę w kategorii sołectwa. W celu 
jak największego obiektywizmu, w tej już dziewiętnastej 
edycji konkursu, członkowie komisji dokonywali oceny, 
niezależnie od siebie według punktacji sporządzonej 
na kartach oceny. Wyniki poznane zostały dopiero po 
podsumowaniu punktów ze wszystkich kart.

W przyszłym roku przypadnie dwudziesta, jubi-
leuszowa edycja konkursu. Może z tej okazji warto 
dokonać podsumowania i przeprowadzić ocenę 
wszystkich posesji wyróżnianych w okresie dziewięt-
nastu lat prowadzenia konkursu i spośród kilkuset 
już nagrodzonych laureatów wyłonić 15 najpięk-
niejszych i nadać im tytuł posesji wszech czasów? 
A może Państwo mają inny pomysł – czekamy na 
propozycje.
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29 czerwca komisja w składzie: Krystyna 
Samborska, Teresa Polesiak, Edward Sidoren-
ko, Paweł Rubaj, Witold Mikos przeprowadziła 
lustrację wsi i posesji zgłoszonych do konkursu 
„Wieś Gminy Gryfów Śląski Czysta i Gospodar-
na”.

W kategorii „sołectwa” do konkursu zgło-
szono 6 wsi tj. Krzewie Wielkie, Młyńsko, Pro-
szówkę, Rząsiny, Ubocze i Wieżę. W kategorii 
„posesje indywidualne” do konkursu zostało 
zgłoszonych 14 posesji prywatnych oraz dwie 
instytucje: Parafia Rzymskokatolicka w Rząsi-
nach oraz budynek OSP w Młyńsku.

W wyniku lustracji komisja postanowiła przy-
znać: w kategorii sołectwa:
 – I miejsce i nagrodę w wysokości 1200 zł  
dla wsi Rząsiny
 – II miejsce i nagrodę w wysokości 1000 zł  
dla wsi Młyńsko
 – III miejsce i nagrodę w wysokości 800 zł  
dla wsi Ubocze
– wyróżnienia i nagrody po 400 zł sołectwom: 
Krzewie Wielkie i Proszówka.

W kategorii posesje:
 – I miejsce i nagrodę w wysokości 300 zł pani 
Danucie Stachów z Wieży,
 – II miejsce i nagrodę w wysokości 250 zł pań-
stwu Józefie i Ryszardowi Łozińskim z Krzewia 
Wielkiego,
 – III miejsce i nagrodę w wysokości 200 zł pań-
stwu Marcie i Bogdanowi Skwarom z Ubocza.

Ponadto przyznano wyróżnienia specjalne  
i nagrody w wysokości 300 zł dla:
 – Parafiii Rzymskokatolickiej p.w. M.B. Ostro-
bramskiej w Rząsinach – na ręce proboszcza  
ks. Stanisława Bakesa,
 – Ochotniczej Straży Pożarnej w Młyńsku – 
reprezentowanej przez prezesa Stanisława 
Okulowskiego i naczelnika Jana Kubiszyna.

Wyróżniono także 11 pozostałych posesji 
zgłoszonych przez samorządy wsi z terenu gmi-
ny Gryfów Śląski i uhonorowano nagrodami po 
150 zł każdą. Wyróżnienia przyznano państwu:
- Krystynie i Markowi Grodowskim z Krzewia, 
Agnieszce i Andrzejowi Stecom z Młyńska, Cze-
sławie i Michałowi Radwańskim z Proszówki, 
Ewie Szymańskiej z Proszówki, Teresie i Ja-
nowi Szpilom z Rząsin, Elżbiecie Askuntowicz 
z Rząsin, Alinie i Jerzemu Konarskim z Ubocza, 
Joannie i Zbigniewowi Czerwcom z Ubocza, 
Marzenie i Robertowi Romańskim z Ubocza, 
Agacie i Piotrowi Penderom z Wieży, Jadwidze 
i Józefowi Przykłotom z Wolbromowa.

Zasady i kryteria oceny:
W uzasadnieniu werdyktu komisji czytamy m.in.:

Ocena sołectw dokonana została według 
kryteriów określonych w regulaminie konkurso-
wym, gdzie oprócz ogólnego wyglądu wsi, naj-
wyżej oceniane są podejmowane i realizowane 
inicjatywy społeczne.

W tej edycji konkursu wieś Rząsiny uzyskała 
najwyższą ocenę. Członkowie komisji szczególnie 
docenili aktywność mieszkańców oraz ich udział 
w inicjatywach społecznych na rzecz środowiska. 
Zauważono też dalsze pozytywne zmiany este-
tyczne w sołectwie. Zapewne z racji jubileuszu 
50-ciolecia parafii, własnymi siłami i za zebrane 

Wieś Gminy Gryfów Czysta i Gospodarna XIX Edycja

I miejsce w kat. posesje przyznano Danucie Stachów.

                                                                              fot. Paweł Rubaj

Na podstawie protokołów komisji konkursowej
oprac. P.R.

Zdjęcia nagrodzonych i wyróżnionych po-
sesji na www.biblioteka.gryfow.info w dziale 
Kurier Gryfowski.
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Na początku czerwca burmistrz Gryfowa ogłosił konkurs „Ukwie-
cone miasto”. Kandydatury można było składać w kategoriach:
 ∙ najpiękniej ukwiecony balkon lub okno,
 ∙ najpiękniej ukwiecony ogródek kwiatowy  
   w zabudowie jednorodzinnej,
 ∙ najpiękniej ukwiecony ogródek w zabudowie wielorodzinnej,
 ∙ najpiękniej ukwiecony ogródek kwiatowy 
przy obiektach usługowo-handlowych.

3 września 2009 r. komisja w składzie: wiceburmistrz Edyta Wilczac-
ka, prezes Towarzystwa Miłośników Gryfowa Iwona Jarosz, przedsta-
wiciel Spółdzielni Mieszkaniowej „GRYF” Bogumił Kuźniar, redaktor 
Kuriera Gryfowskiego Paweł Rubaj oraz pracownik ZBGKiM Eugenia 
Słodkowska dokonała podsumowania konkursu. 

W wyznaczonym terminie wpłynęło tylko jedno zgłoszenie –  
w kategorii „najpiękniej ukwiecony ogródek kwiatowy w zabudo-
wie jednorodzinnej” kandydaturę swojej posesji zgłosiła pani Elwira 
Urbańska.Zgodnie z regulaminem, komisja dokonała zatem lustracji 
terenu miasta i wytypowała miejsca godne uwagi.

W kategorii „najpiękniej ukwiecony ogródek w zabudowie jednoro-
dzinnej” przyznano nagrodę główną w wysokości 400 zł dla państwa  
Elwiry i Bogdana Urbańskich 
W tej kategorii przyznano także cztery wyróżnienia, które otrzymali:

Elżbieta i Ryszard Denisienko, Helena i Tadeusz Pakulscy, Re-
nata i Zdzisław Figurscy, Janina i Alojzy Kamińscy.

W kategorii „najpiękniej ukwiecony balkon” przyznano cztery 
wyróżnienia, które otrzymali: 

Bożena i Krzysztof Denisienko, Teresa i Czesław Borowscy, 
Anna i Edward Malarczykowie, Regina Kownacka

W kategorii „najpiękniej ukwiecony ogródek w zabudowie wielo-
rodzinnej” przyznano dwa wyróżnienia. Otrzymali je: 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „GRYF” za ogródek przy ul. Że-
romskiego 20 oraz Polska Wspólnota Mieszkaniowa (za ogródek 
w podwórzu ul. Rynek, Bankowa, Lubańska).

W kategorii „najpiękniej ukwiecony ogródek kwiatowy przy 
obiektach usługowo-handlowych” przyznano trzy wyróżnienia: 
Restauracji Pizzerii TREVI Krystyny i Wojciecha Jezierskich, Re-
stauracji PASJA Marii i Józefa Wolarów, Zakładowi Wodociągów  
i Kanalizacji, którego kierownikiem jest Bogdan Jaskuła.

Uwagę Komisji zwróciły nowo wykonane przez wspólnoty miesz-

Ukwiecone miasto

kaniowe, elewacje budynków mieszkalnych na terenie miasta. Poza konkursem 
zdecydowano o przyznaniu wyróżnień za inicjatywę, dzięki której miasto ulega 
pozytywnemu przeobrażeniu. Wyróżnieni zostali:
 ∙ Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie”– ul. Żeromskiego 4, 6, 8, 10,  
 ∙ Wspólnota mieszkaniowa – ul. Kolejowa 26, 27 ∙ Wspólnota mieszkaniowa 
– ul. Kolejowa 60 ∙ Wspólnota mieszkaniowa – ul. Lubańska 39 ∙ Wspólnota 
mieszkaniowa –ul. Rzeczna 33

Wyróżnieni otrzymali przewidziane w regulaminie nagrody pieniężne, drzewka  
ozdobne oraz zdjęcia swoich posesji oprawione w antyramy. 

Państwo Urbańscy przyjmują gratulacje od burmistrza.

OSTATNIE POŻEGNANIE
13 września odszedł do krainy wieczności nasz kolega Michał Ku-

dła. Dziękujemy mu za to, że z nami był, pisał artykuły do Kuriera 
Gryfowskiego, był naszym protokolantem, a przede wszystkim wspa-
niałym człowiekiem.

Składamy wyrazy głębokiego współczucia dla jego rodziny.

Śpieszmy się kochać ludzi, tak prędko odchodzą…

Rada Sołecka wsi Proszówka

fot. Paweł Rubaj

Na podstawie protokołów komisji konkursowej oprac. P.R.

Wyrazy głębokiego współczucia 

Mariuszowi Draganowi
z powodu śmierci

Ojca
składa zespół redakcyjny Kuriera Gryfowskiego 

oraz pracownicy Biblioteki Publicznej w Gryfowie Śląskim.

Zdjęcia nagrodzonych i wyróżnionych posesji na www.biblioteka.gryfow.info 
w dziale Kurier Gryfowski.
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Były naczelnik SHK "Zawisza" FSE – Zbigniew Minda został Komisarzem Federalnym Międzynarodo-
wego Związku Przewodniczek i Skautów Europy. Od powstania FSE, to jest od 1 listopada 1956 roku, po 
raz pierwszy na Komisarza Federalnego wybrany został Polak. Do tej pory funkcję tę sprawowali Francu-
zi. Siedziba Międzynarodowego Związku mieści się w Chateau-Landon pod Paryżem. Tam, w dniach 5-7 
września spotkali się naczelnicy z siedemnastu krajów Europy i Kanady, by dokonać wyboru Komisarza. 
Polskę reprezentowali Anna Mikos - Naczelniczka Harcerek i Marcin Kruk - Naczelnik Harcerzy. Nasi 
Naczelnicy zostali wcześniej wybrani na XII Sejmiku Stowarzyszenia, który odbył się w dniach 29-30 
sierpnia 2009 roku w miejscowości Czarna, koło Radomia. Naczelniczka Anna Mikos jest mieszkanką 
naszej gminy, natomiast Marcin Kruk mieszka w Warszawie. Również nowy Komisarz Zbigniew Minda 
ma związki z naszą gminą. W 2001 roku, jako ówczesny Naczelnik Harcerzy w Polsce, przebywał na Gó-
rze św. Anny w Proszówce, gdzie odbywało się międzynarodowe spotkanie naczelników z całej Europy. 
Wspólnie ze wszystkimi naczelnikami uczestniczył też w odbywających się w tym czasie „Kwisonaliach”. 
Druhowi Zbigniewowi, jako szefowi międzynarodowego związku zaopatrzonego w Statut Członkowski 
przy Radzie Europy, życzymy sukcesów w kierowaniu ponad 60-cio tysięczną organizacją harcerską  
w Europie. Poniżej publikujemy rozmowę z mieszkanką Rząsin Anną Mikos.

Czy mogłaby pani przybliżyć czytelnikom 
Kuriera, na czym polega działalność Stowa-
rzyszenia Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" 
Federacji Skautingu Europejskiego?

Stowarzyszenie pełni rolę pomocniczą wobec 
rodziny i szkoły w procesie wychowawczym mło-
dych. Posługujemy się metodą harcerską zgodną  
z założeniami Baden-Powella, odkrywcy skautingu  
i łączymy ją z ideą o. Jacquesa Sevin, francuskiego je-
zuity, który poszerzył rozumienie skautingu o wymiar 
religijny. Stąd nasze działania mocno zakorzenione 
są w zasadach religii rzymsko-katolickiej. Celem 
Stowarzyszenia jest integralny rozwój młodych, 
który staramy się osiągnąć poprzez dostarczanie im 
konkretnych do tego narzędzi w pięciu dziedzinach: 
zdrowie i sprawność fizyczna, zmysł praktyczny, 
kształtowanie charakteru, zmysł służby, życie religij-
ne. Główne zasady, jakimi się posługujemy to nauka 
poprzez działanie – młodzi w aktywny sposób pozna-
ją rzeczywistość poprzez obcowanie z przyrodą, grę 
i życie w zastępie. To swoista szkoła praktycznego 
działania we wspólnocie. Oryginalność naszej meto-
dy stanowi także zasada wychowania młodych przez 
młodych – stawiamy na odpowiedzialność młodych 
za siebie nawzajem, na zaufanie. Fenomen tej zasady 
wypływa z faktu, że wszyscy skauci żyją tym samym 
Prawem Harcerskim i każdy z nich wykonuje po-
wierzone mu zadania w zastępie. Stosujemy także 
wychowanie zróżnicowane, tzn. odpowiadamy na 
odmienne potrzeby rozwojowe dziewcząt i chłopców. 
Stąd nasze jednostki nie są koedukacyjne. Jeszcze 

jedną zasadą jest metoda dostosowana do potrzeb 
rozwojowych młodego człowieka na danym etapie, 
dlatego nasza propozycja dotyczy trzech gałęzi wie-
kowych. Są to wilczki (8-12 lat), harcerze i harcerki 
(12-17 lat), przewodniczki i wędrownicy (17-19 lat). 
Wielkim skarbem Stowarzyszenia są nasi instruk-
torzy – młodzi ludzie (19-25 lat), którzy zajmują 
się praktycznym stosowaniem naszej pedagogiki  
w jednostkach harcerskich. Ich aktywność opiera się, 
na co najmniej rocznym przygotowaniu do służby 
wychowawczej oraz ustawicznym inwestowaniu  
w swoje kompetencje pedagogiczne i metodyczne 
oraz własną formację duchową. Od 1995 roku Sto-
warzyszenie należy do Międzynarodowego Związku 
Przewodniczek i Skautów Europy FSE. Oznacza to, 
że nasi wychowankowie są prowadzeni według tego 
samego prawa, zasad i pedagogiki, co ich rówieśni-
cy z Francji, Belgii, Niemiec, Włoch, czy Hiszpanii. 
Jednak nasze uczestnictwo w FSE nie kończy się na 
tym. Związek powstał jako odpowiedź na okrucień-
stwo II wojny światowej, jako inicjatywa stworzenia 
na tyle dobrych i normalnych relacji między młody-
mi ludźmi z różnych krajów, żeby nigdy już podobne 
historie nie miały prawa się wydarzyć. Idee te są 
konsekwentnie realizowane i nie kończą się jedynie 
na stosowaniu tej samej pedagogiki we wszystkich 
krajach członkowskich. Podejmowany jest szereg 
działań w postaci spotkań międzynarodowych, które 
dają wspaniałe poczucie braterstwa i wspólnoty na 
poziomie międzynarodowym. Nasi młodzi zawierają 
przyjaźnie na całym świecie! 

Uważam, że jest to bardzo atrakcyjna oferta 
wychowawcza, szczególnie cenna w dzisiejszych 
czasach - przygoda, przyjaźń, samodzielność, inte-
gralność wychowania. Tak na prawdę idziemy pod 
prąd tego, co oferuje współczesna kultura – wygoda, 
zamkniecie się w czterech ścianach przed kompute-
rem, a w rezultacie brak relacji, inwestowanie tylko 
w intelekt, brak całościowego spojrzenia na rozwój 
człowieka.

Od kiedy jest pani Naczelniczką Harcerek  
i jakie obowiązki wiążą się z tą funkcją?

Rada Naczelna Stowarzyszenia poprosiła mnie  
o tę służbę w 2006 r. podczas Sejmiku Stowa-
rzyszenia. W roku bieżącym na XII już Sejmiku 
zostałam wybrana na kolejną kadencję. Zadania na-
czelniczki skupiają się na kilku obszarach – to praca  
w Zarządzie Stowarzyszenia, który administruje 
całością Stowarzyszenia – sprawy finansowe, for-
malne, kontakty itp. Główną misją naczelniczki jest 

dbanie o sprawy pedagogiki, o czystość i jedność 
jej stosowania, współpraca z ludźmi na poziomie 
wychowawczym i formacyjnym, praca koncepcyjna 
nad rozwojem jakościowym i ilościowym nurtu 
harcerek. Ta funkcja wiąże się z wieloma wyjazdami 
i dużą dyspozycyjnością czasową. Odpowiadam za 
wszystko, co dzieje się w nurcie dziewcząt, więc mu-
szę być na bieżąco z tym, co dzieje się w konkretnych 
środowiskach w Polsce. Jest to wielka przygoda  
i wyzwanie dla mnie – ciągle dzieje się coś ciekawe-
go, to ogromna radość, gdy mogę oglądać zastępy 
mieszające w kociołkach na obozach, budujące plat-
formy na drzewach, czy wędrujące przewodniczki – 
przez 6 dni żyjące w zupełnej prostocie, posługujące 
się tylko tym, co mają ze sobą w plecakach. To uczy 
samodzielności i pewnego hartu ducha. To buduje 
prawdziwe przyjaźnie, trwałe i szczere, oparte  
o coś więcej niż tylko chwilowa zabawa, czy własny 
interes. Jest wiele osób, które mi pomagają, mam 
swoje asystentki do różnych spraw, więc ta praca 
dzięki temu jest możliwa do skoordynowania.

Uczestniczyła pani w wyborze komisarza w Cha-
teau-Landon. Jakie były nastroje, gdy wybrano 
Polaka i co ten wybór oznacza dla naszego kraju?

Uczestnictwo w Radzie Federalnej samo w sobie 
jest wielkim przeżyciem. To jest tak naprawdę kolejny 
z obszarów zaangażowania naczelniczki, poza tym 
krajowym, o którym wspomniałam wcześniej. Poprzez 
uczestnictwo w FSE wszyscy naczelnicy zobowiązani są 
także do budowania wymiaru europejskiego naszego 
ruchu poprzez konkretne działania i kontakty międzyna-
rodowe. Obowiązkiem, a raczej powiedziałbym praw-
dziwą przyjemnością jest uczestnictwo w corocznym 
spotkaniu naczelników, które zawsze kończy się Radą 
Federalną, gdzie podejmuje się kolegialne decyzje, co 
do przyszłości całego Związku. W tym roku Rada była 
tym bardziej wyjątkowa, że miały miejsce wybory no-
wego Zarządu Federalnego. Było to ważne wydarzenie, 
szczególnie dla polskiego Stowarzyszenia, ponieważ 
po raz pierwszy odkąd istnieje Federacja, czyli od  
1957 r. jej szefem został wybrany Polak. Dotąd tą 
funkcje zawsze pełnili Francuzi. Tym razem jednak 
naczelnicy zdecydowali, że najlepszym kandydatem 
na Komisarza Federalnego Związku będzie Zbigniew 
Minda. Jest on osobą znaną w całej Federacji, głów-
nie z organizacji wielkiego zlotu Skautów Europy  
z 2003 r. Obozowało wtedy w Żelasku k. Częstocho-
wy ok. 6 tys. skautów z 17 krajów Europy i Kanady. 
Zbigniew był głównym mózgiem pedagogicznym tego 
wydarzenia. Poza tym kilkanaście lat był naczelnikiem 
Stowarzyszenia, zatem jego wybór ma swoje źródła 
w jego wcześniejszej, szerokiej aktywności na rzecz 
całego ruchu.

Nastroje podczas wyborów były bardzo dobre, 
entuzjastyczne. Czuło się jednomyślność, co do 
tej decyzji – wszyscy wiedzieliśmy, że Zbyszek jest 
na teraz najlepszą osobą na tą funkcję. Ma wiele 
pomysłów, energii, ma wiele do zaoferowania Fede-
racji – potrafi swoim entuzjazmem zapalać ludzi do 
dobrych działań. Tego nam potrzeba! Dla Polaków 
jest to na pewno pewien przełom – swoista nagroda 
za całe zaangażowanie w pracę wychowawczą mło-
dych, która w Federacji jest bardzo doceniana i ma 
dobre promieniowanie. Ale jest to także konkretne 
zobowiązanie i zadanie, aby dawać jeszcze więcej  
i wspierać naszego Komisarza! Bo skoro on podjął 
tak ogromne wyzwanie, to znaczy że ma prawo 
wymagać także od nas.

Polak komisarzem federalnym

Rozmawiała Marzena Wojciechowska



Członkowie gryfowskiej grupy literac-
kiej „Metafora” uczestniczyli w IV Lubań-
skiej Watrze Poetyckiej. Przedsięwzięcie, 
którego inicjatorem i organizatorem jest 
dyrektor MDK Kazimierz Kiljan, stanowi 
płaszczyznę otwartych spotkań literac-
kich, służących zarówno prezentacji do-
robku twórczego autorów, jak również 
wymianie myśli i doświadczeń. Jest rów-
nież formą inauguracji nowego sezonu 
artystycznego. 

W pogodne wrześniowe popołudnie, 
w Parku na Kamiennej Górze – na dnie 
przepaści, wokół ogniska zebrali się ludzie 
pióra z całej okolicy. Poza nami, byli poeci 
z grupy literackiej Nurt z Lubania, klubu 
Inspiracje ze Zgorzelca oraz poeci niezrze-
szeni. Artyści prezentowali swoje utwory, 
ogień podgrzewał atmosferę, publiczność 
w skupieniu chłonęła poetyckie strofy.  
Z ramienia Metafory wiersze zaprezento-
wali Marzena Staliś, Joanna Małoszczyk  
i Tobiasz Majstrenko. 

Po przerwie odbył się Turniej Jednego 
Wiersza, w którym zadaniem było napisa-
nie czterowersowego, rymowanego utwo-
ru, którego tematem było „babie lato”.  
W krótkim czasie powstały bardzo ciekawe 
wiersze, te autorstwa naszych poetów opu-
blikujemy w następnym numerze Kuriera. Wierzymy, że wymienione po imprezie w ilościach hurtowych 
kontakty, autorskie tomiki i wizytówki oraz trwające do późnych godzin wieczornych rozmowy, zaowocują 
już wkrótce nowymi przedsięwzięciami literackimi.
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Babie Lato na Watrze

Z okazji Światowego Tygodnia Zwierząt (4-10 październik) Oddział Dziecięcy Biblioteki Publicznej w Gry-
fowie Śląskim zorganizował cykl spotkań z dziećmi z klas III pod hasłem „Zwierzęta moi przyjaciele”. Ich 
celem było zwrócenie uwagi dzieci na los zwierząt, szczególnie tych bezdomnych, wymagających opieki, 
których nie brakuje również w naszej gminie. W trakcie przeprowadzanych konkursów, starano się przekazać 
uczniom treści propagujące szacunek do zwierząt oraz zachowania opiekuńcze w stosunku do nich. Wszyst-
kie dzieci otrzymały upominki i słodycze zakupione przez Bibliotekę Publiczną. 

W akcję pomocy głodnym psom i kotom zaangażowały się nauczycielki ze szkoły podstawowej Agnieszka 
Zwierzańska i Marzena Styszyńska wraz ze swoimi klasami: 3a i 3c, które zorganizowały dla nich zbiórkę 
karmy. Została ona przekazana paniom Adeli Funken (na zdjęciu powyżej) i Małgorzacie Magierowskiej – które 
od wielu lat społecznie opiekują się bezdomnymi zwierzętami w Gryfowie Śląskim.

Zwierzęta moi przyjaciele

Jolanta Kuczyńska

Jest takie miejsce w malowniczo położonej  
u podnóża Gór Izerskich wsi Wieża. Teren, który po-
trafi przyciągnąć i zachwycić oko nawet najwybred-
niejszego turystę. Malownicze, porośnięte gęsto 
lasami pagórki poprzecinane szeregiem strumieni 
spływających do Kwisy, tworzą wspaniałe punkty 
widokowe na najbliższą okolicę. 

Na terenie wsi oraz posesji istnieją doskonałe 
warunki do uprawiania amatorskiego połowu ryb. 
Kilkumetrowa przestrzeń to dwa ekosystemy – 
woda górska (Kwisa) i nizinna (Jezioro Złotnickie  
i Jezioro Leśniańskie). W tym przepięknym miejscu 
znajduje się gospodarstwo, które w 2008 r. zostało na-
grodzone w Wojewódzkim Konkursie Czysta i Gospo-
darna Wieś. Znajduje się ono na samym końcu wsi. 
Można tam znaleźć wszystko: piękne trawniki, kwia-
ty, klomby z unikalnymi nasadzeniami oraz spokój 
przy akompaniamencie ptaków i szumu strumieni. 
Widok na Śnieżkę z okien domu mobilizuje latem do 
wędrówek po górach wśród dzikiej przyrody, zimą zaś 
do korzystania ze stoków narciarskich. Do dyspozycji 
gości są dwa komfortowe domki holenderskie z 12 
miejscami noclegowymi; znajdują się tam: tv, radio, 
łazienki, aneks kuchenny wyposażony w nowoczesne 
urządzenia.Ponadto jest miejsce na ognisko, domek 
grillowy, staw łowny, plac zabaw dla dzieci i dorosłych, 
pole namiotowe. Dla osób lubiących bliższy kontakt  
z naturą gospodarze proponują wycieczki rowerowe, 
kąpiele w rzece, grzybobranie. Dodatkową atrakcją jest 
możliwość jazdy konnej. Wszystko to znajduje się pod 
adresem Wieża 2. Gospodarze serdecznie zapra-
szają.

Izerski poranek
M.

Tobiasz Majstrenko czyta swoje wiersze.

Izery w obiektywie
27 października podczas sesji Rady Miej-

skiej poświęconej turystyce nastąpi uroczyste  
otwarcie Centrum Informacji Turystycznej. Z tej 
okazji na parterze ratusza będzie miała miejsce 
niecodzienna, polsko-czeska wystawa fotografii. 
Motywem przewodnim będzie Pogórze Izerskie, 
a swoje fotografie zaprezentują zarówno nasi lo-
kalni twórcy, jak i fotograficy ze Stowarzyszenia 
„Zakwisie” a także nasi czescy sąsiedzi. Już dziś 
zapraszamy do obejrzenia wystawy. 

Obrazy Moniki Barabasz
30 października o godz. 17.30 na pierwszym 

piętrze ratusza odbędzie się wernisaż wystawy 
malarstwa Moniki Barabasz. Już dawno w na-
szym ratuszu nie prezentowaliśmy malarstwa 
dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich zain-
teresowanych.

Najbliższe
 wystawy

Podziękowanie
 Uczciwym znalazcom mojego telefonu 
komórkowego – Bartoszowi Michalcowi 

z kl. 5 c, Michałowi Furtakowi  
z kl. 6 d gryfowskiej SP oraz pani Graży-
nie Prochownik z całego serca dziękuję.

Irena Włodarek

fot. Paweł Rubaj



17 września w Gimnazjum odbyły się wybo-
ry na przewodniczącego Samorządu Uczniow-
skiego. Uczniowie i nauczyciele od rana wrzu-
cali głosy do mobilnej urny, która wędrowała  
z klasy do klasy.

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów 
czuwała komisja składająca się z uczennic 
szkoły. Wybory z ramienia Gimnazjum nad-
zorowała Marta Nowak, która jest opiekunem 
Samorządu Uczniowskiego.

W wyniku głosowania przewodniczącym Sa-
morządu Uczniowskiego został wybrany Mateusz 
Szurmiej z klasy 3f. W skład Samorządu Uczniow-
skiego wejdą również przewodniczący klas.
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W SP w Uboczu
Dbamy o środowisko

Niżej podpisana zorganizowała szkolny konkurs 
plastyczny dla przedszkolaków i klas I-III na temat 
„Sprzątamy lasy”. I miejsce zajęła Renata Gajdosz 
– kl. 3, 2 miejsce Anna Juszkiewicz – kl. 3, III miej-
sce Martyna Patron z klasy 2.

Uczniowie z klas starszych mieli za zadanie wy-
konać prace przestrzenne – „Co dzieci mogą zrobić  
ze śmieci”. I miejsce zajął Damian Orciuch, praca – 
„ROBO - ŻOŁNIERZ”, II miejsce Michał Sieradzki 
i Maciej Ochendowski – „ROBOKOP”, III miejsce 
Kacper Jaworski „ŚMIETNIKOWY PAŁAC KULTU-
RY”- wszyscy chłopcy z klasy IV.

Prace laureatów klas młodszych oraz „ROBO - 
ŻOŁNIERZ” będą brać udział w konkursie na szcze-
blu gminnym. W/w konkursy miały na celu rozwija-
nie postaw proekologicznych, m.in. dbanie o swoje 
najbliższe środowisko oraz segregację śmieci

Spotkanie ze sportowcami
10 września 2009 r. nauczyciel wychowania 

fizycznego – Paweł Kaczmar zorganizował spo-
tkanie dla klas starszych ze sportowcami osią-
gającymi wysokie wyniki w kraju i wojewódz-
twie: Alicją Benedyk (I miejsce w Mistrzo-
stwach Polski w Biegach Przełajowych Junio-
rów oraz udział w Mistrzostwach Świata w Byd-
goszczy) i z Wojciechem Askuntowiczem (III 
miejsce na 400 m w Mistrzostwach Polski Ju-
niorów Młodszych w Szczecinie). Młodzi spor-
towcy zachęcali uczniów naszej szkoły do czyn-
nego spędzania wolnego czasu oraz rozwijania 
swoich sportowych predyspozycji.

Bieg to zdrowie
12 września w Węglińcu nasi uczniowie wzięli 

udział w zawodach z okazji „Święta Grzyba”. Naj-
wyższe (V) miejsce zajął Tomasz Herdzik.

19 września w Rząsinach odbyły się Indywidual-
ne Powiatowe Biegi Przełajowe. Udział wzięło oko-
ło 200 zawodników ze wszystkich szkół w powiecie 
lwóweckim. Nasze osiągnięcia: dziewczęta VIII m-ce 
na 10 drużyn, chłopcy VIII m-ce na 10 drużyn.

W Gimnazjum

 ∙ Panu Zbigniewowi Sadowskiemu 
za wypożyczenie podnośnika, bez 
którego umieszczenie herbu szkoły 
na budynku przy ul Uczniowskiej 
byłoby niemożliwe.

 ∙ Panu Adamowi Markiewiczowi 
za naprawę i podłączenie sieci te-
lekomunikacyjnej.

 ∙ Fimie „STRAŻAK” Krzysztof 
Duda, Artur Boguszyński za sfinan-
sowanie udziału uczniów w Ogólno-
polskim Konkursie Historycznym.

Dyrekcja Gimnazjum  
w Gryfowie Śląskim składa 
serdeczne podziękowania:

 ∙ Panu Januszowi Niebieszczań-
skiemu za wykonanie herbu szkoły.

Alicja Celejowska

Wybory przewodniczącego 
Samorządu Uczniowskiego

Źródło: www.gimnazjum.gryfow.info



decyzja o rozpoczęciu nauki w ZSOiZ 
w Gryfowie Śląskim była przysłowio-
wym „strzałem w dziesiątkę”. Aman-
da Bokisz z klasy II „TH” podkreśla 
profesjonalizm kadry pracowniczej 
świeradowskiego hotelu, a przede 
wszystkim możliwość praktycznego 
poznania wszystkich aspektów przy-
szłej pracy w zawodzie hotelarza. 
Uczniowie Technikum Hotelarskiego 
akcentują, że w zdecydowanej więk-
szości wybiorą hotel „Malachit” jako 
miejsce miesięcznej praktyki w kla-
sach drugiej i trzeciej. Nauka w Tech-
nikum Hotelarskim w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych 
im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim 
jest nie tylko wyborem atrakcyjnego 
zawodu, ale przede wszystkim niepo-
wtarzalną szansą na ciekawą i satys-
fakcjonującą dorosłość. Gwarantująca 
spełnienie praca jest bowiem jednym 
z ważniejszych czynników organizują-
cych życie młodych ludzi.

Już wkrótce uczniowie gimnazjów sta-
ną przed wyborem szkół średnich. Zarów-
no w Gryfowie, jak i najbliższej okolicy jest w czym wybierać. Poniżej przedstawiamy dwie nadesłane prezentacje szkół.
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Jest w czym wybierać

Szkoła Regionalna, będąca częścią Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych im. M. Konopnickiej 
w Biedrzychowicach, od lat kierowana jest przez 
dyrektor Zofię Rak. To wyjątkowa placówka 
oświatowa, która kształci młodzież na potrzeby 
regionalnego i transgranicznego rynku pracy. 
Jej organem prowadzącym jest Samorząd woje-
wództwa Dolnośląskiego – Urząd Marszałkowski 
we Wrocławiu. Szkoła mieści się w przepięknym, 
zabytkowym, XVII-wiecznym pałacu, odrestau-
rowanym dzięki staraniom pani dyrektor, ze 
środków Unii Europejskiej, w ramach programu 
Interreg IIIA. Cieszy się wyjątkowym zaintereso-
waniem w środowisku, ponieważ priorytetem dla 
kadry nauczycielskiej jest wszechstronny rozwój 
uczniów i ich bezpieczeństwo oraz kształcenie za-
wodowe w klasach technikalnych, w kierunkach: 
hotelarskim, gastronomicznym i żywieniowym. 
Dyrektor stale podejmuje się nowych zadań oraz 
poszukuje nowych form kształcenia zawodowe-
go. Bardzo dobre wyniki zewnętrznego egzami-
nu zawodowego potwierdzają wysoki poziom 
przygotowania zawodowego, który znacząco 
wpływa na rozwój gospodarki regionu. Na uwa-
gę zasługuje fakt znakomitej współpracy szkoły 
z zakładami pracy, które w trakcie kształcenia 
wyrażają swoją wolę zatrudnienia absolwentów 
ze względu na bardzo wysokie kompetencje 
zawodowe.

Wszystkie te sukcesy są wynikiem bardzo 
kreatywnych działań dyrektorki szkoły, Zofii Rak. 
Osobą wspierającą panią dyrektor w zakresie 
praktycznej nauki zawodu jest niżej podpisana 
kierownik szkolenia praktycznego. Zofia Rak 
utworzyła w szkole Transgraniczne Centrum 
Aktywizacji Młodzieży i Dorosłych, które spełnia 
rolę ośrodka edukacyjnego i kulturotwórczego  
w regionie przygranicznym polsko – czesko – nie-
mieckim.

Opracowała i wdrożyła program współpracy transgranicz-
nej, której efektem jest utworzenie Punktu Transgranicznej 
Orientacji Zawodowej. Program ten ma bardzo dobry wpływ na 
doskonalenie doświadczenia zawodowego w zakresie dydaktyki 
i metodyki praktycznej nauki zawodu. Realizowane są w nim 
projekty unijne, w ramach których młodzież realizuje praktyki 
zawodowe w krajach Unii Europejskiej. Szkoła jest wyjątkowo 
dobrze wyposażona w środki dydaktyczne, pracownie do kształ-
cenia zawodowego, np. pracownię analizy żywności, pracownię 
gastronomiczną, pracownię informatyczną i multimedialną.

Szkoła ma wieloletnie, bogate doświadczenie we współ-
pracy z placówkami i uczelniami w Saksonii, która procen-
tuje cyklicznymi wymianami młodzieży oraz wyjazdami kadry 
zawodowej. Dyrektor Zofia Rak utworzyła również Ośrodek 
Egzaminacyjny, uzyskując akceptację Okręgowej Komisji Eg-
zaminacyjnej we Wrocławiu i akredytację na przeprowadzanie 
egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje Zawodowe.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt współpracy pomiędzy 
Zespołem Szkół 
Ponadgimna-
zjalnych im. Ma-
rii Konopnickiej 
w Biedrzychowi-
cach a Uniwer-
sytetem Przyrod-
niczym we Wro-
cławiu, w wy-
niku której pani 
dyrektor Zofia 
Rak podpisała  
z rektorem uczel-
ni porozumienie  
o współpracy. 
Na mocy poro-
zumienia ucznio-
wie i nauczycie-
le mają zapew-
nioną możliwość 
rozwoju karie-

ry zawodowej poprzez udział w stu-
denckich kołach naukowych, wykła-
dach i seminariach. Porozumienie to 
ma także zasadniczy wpływ na mo-
dyfikowanie programów nauczania  
w oparciu o zdobycze współczesnej 
nauki. Na szczególną uwagę zasługu-
ją działania kulturotwórcze pani dyrek-
tor w środowisku wiejskim. Między in-
nymi organizacja święta humanistycz-
nego – Tygodnia Kultury Języka Pol-
skiego, o zasięgu regionalnym (licz-
ne koncerty, konferencje, warsztaty). 
Obecnie jest przygotowywany projekt 
dotyczący rozwoju szkoły, polegający 
na budowie kompleksu sportowego  
i hotelowego.

Kuźnia kadr na skalę europejską

Monika Citow

Jeżeli chcesz uczyć się, to tylko w Gryfowie

Mieczysław Gnach

Zespół Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych im. Jana Pawła II  
w Gryfowie Śląskim jest, jak to już wie-
lokrotnie przywoływaliśmy na łamach 
„Kuriera Gryfowskiego”, znaczącą  
w naszym regionie placówką edu-
kacyjną kształcącą w zakresie szkol-
nictwa ponadgimnazjalnego. Gwa-
rantuje ona swoim obecnym, a także 
przyszłym uczniom bardzo bogatą  
i atrakcyjną ofertę programową i wy-
chowawczą.  W jej murach mieszczą 
się różne typy szkół: liceum ogólno-
kształcące, technika, zasadnicza szkoła 
zawodowa. W trakcie bieżącego roku 
szkolnego będziemy prezentować czy-
telnikom, głównie gimnazjalistom i ich 
rodzicom, specyfikę poszczególnych 
profili i zawodów, a przede wszystkim 
wskażemy na wszystkie możliwości 
rozwoju intelektualnego przez nią 

gwarantowane oraz uzyskania atrak-
cyjnych zawodów.

Najnowszym „dzieckiem” szkoły, 
bo już blisko dwuletnim, jest Techni-
kum Hotelarskie. W efekcie, w roku 
szkolnym 2008/2009, pierwszy rocznik 
uczniów mógł rozpocząć przyswajanie 
tajników tego interesującego zawodu, 
szczególnie w kontekście turystyczno-
rekreacyjnej specyfiki i atrakcyjności 
naszego regionu, coraz częściej od-
wiedzanego przez gości z kraju, a także  
z zagranicy. W czerwcu br. szkoła pod-
pisała współpracę z hotelem „Malachit” 
w Świeradowie Zdroju w zakresie od-
bywania przez uczniów, głównie klasy 
drugiej, praktycznej nauki w zawodzie 
hotelarz. Ma ona na celu profesjonalne 
przygotowanie przyszłych adeptów tej 
specjalności. Praktyczna, cotygodnio-
wa nauka zawodu w hotelu „Malachit” 

stwarza naszym uczniom bardzo dobre 
warunki poznania i opanowania metod 
przyszłej pracy na każdym pionie ho-
telowym, m.in.. w recepcji, w kuchni, 
czy restauracji. Jak podkreśla dyrektor 
hotelu, Zbigniew Kubiela, z grona aktu-
alnych i przyszłych praktykantów będą 
rekrutować się potencjalni pracownicy 
zarządzanej przez niego placówki.

Niezwykle zadowoleni z formuły 
praktycznego poznawania tajników 
zawodu są przede wszystkim ucznio-
wie. M.in. Natalia Połowień podkreśla, 
że jeżeli w ubiegłym roku szkolnym 
ucząc się wielu przedmiotów teore-
tycznych, związanych z hotelarstwem 
nie do końca była przekonana o prawi-
dłowym wyborze zawodu, za to dziś, 
po zajęciach z przedmiotu obsługa 
konsumenta, odbywających się w 
hotelu „Malachit”, jest przekonana, że 
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Przypominamy i informujemy 
kolegów wędkarzy, że Okręg PZW 
w Jeleniej Górze zawarł porozumie-
nie z Okręgami PZW w następują-
cych miastach:

Bydgoszcz, Częstochowa, El-
bląg, Gdańsk, Kalisz, Koszalin, 
Kielce, Legnica, Leszno, Łódź, Piła, 
Piotrków Trybunalski, Poznań, 
Słupsk, Szczecin, Wałbrzych, Wro-
cław, Zielona Góra.

Rejestracja połowów wędkar-
skich na wodach okręgów z w/w 
porozumień prowadzona jest  
w macierzystych rejestrach. Pra-
gniemy również poinformować, że 
w ramach porozumienia z Niemiec-
kim Związkiem Wędkarskim Lan-
du Brandenburgia i Meklembur-
gia, członkowie naszego okręgu 
mogą wędkować na wodach landu 
na podstawie karty wędkarskiej i le-
gitymacji PZW z aktualnymi skład-
kami oraz dodatkowo wykupioną li-
cencją. Wędkarz, który pragnie tam 
wędkować powinien posiadać:
 ∙ kartę wędkarską polską,
 ∙ legitymację członkowską Okręgu 

PZW z aktualną składką,
 ∙ pozwolenie na wędkowa-
nie na odpowiednich wo-
dach niemieckich,

 ∙ tzw. kartę niemiecką ze znacz-
kiem opłaty rocznej, wynoszącej 12 
euro dla dorosłych i 2,5 euro dla 
dzieci i młodzieży do 18 lat.

Kartę należy każdego roku uzu-
pełniać aktualnymi znaczkami. Kar-
ty i znaczki można nabyć w trzech 
biurach LAV: Potsdam, Frankfurt 
nad Odrą i Cottbus.

Kącik wędkarski

Porozumienie

20 czerwca 2009 r. w Wojcie-
szowie k. Jeleniej Góry odbył się 
IX Okregowy Zjazd Delegatów Kół 
PZW w Jeleniej Górze. Delegaci re-
prezentujący 35 kół PZW okręgu 
dokonali oceny działalności okrę-
gu, a także delegatów na XXIX Kra-
jowy Zjazd Delegatów PZW.

W wyniku przeprowadzonych 
wyborów do władz i organów okrę-
gu zostali wybrani następujący de-
legaci, którym powierzono funkcje:
1. Antoni Lewkowicz (Koło PZW 
Gryfów Śl.) – prezes
2. Zbigniew Bogacki (Koło PZW Je-
lenia Góra „Miasto”) – wiceprezes 

Nowe władze
zarządu okręgu

ds. organizacyjno-prawnych
3. Franciszek Czaiński (Koło PZW 
Piechowice) – wiceprezes ds. za-
gospodarowania i ochrony wód 
4. Eugeniusz Kopeć (Koło PZW Je-
lenia Góra „Fampa”) – wiceprezes 
ds. młodzieży
5. Andrzej Leśnik (Koło PZW Świe-
rzawa) – wiceprezes ds. sportu
6. Zbigniew Kozłowski (Koło PZW Je-
lenia Góra „Energetyk”) – sekretarz 
7. Czesław Murawski (Koło PZW 
Jelenia Góra N. 3) – skarbnik
8. Leszek Chmielewski (Koło PZW Je-
lenia Góra N. 3) – członek prezydium
9. Edward Olszański (Koło PZW 
KWB „Turów”) – członek prezydium
10. Piotr Sławiński (Koło PZW 
Kamienna Góra „Miasto”) – członek 
prezydium.

Powołano rzecznika dyscyplinarne-
go Zarządu Okręgu, którym został Cze-
sław Górecki (Koło PZW Lwówek Śl.), 
Okręgową Komisję Rewizyjną i Okrę-
gowy Sąd Koleżeński. Pragniemy go-
rąco pogratulować koledze Antonie-
mu Lewkowiczowi powtórnego wy-
boru na Prezesa Zarządu Okręgu PZW 
Jelenia Góra. Gratulujemy również ko-
ledze Krzysztofowi Guzemu, prezesowi 
naszego Koła PZW, wyboru do Komisji 
Rewizyjnej Zarządu Okręgu PZW Jele-
nia Góra. Delegatami okręgu na XXIX 

Krajowy Zjazd Delegatów zostali 
 ∙ Andrzej Leśnik – Koło PZW Świe-
rzawa
 ∙ Antoni Lewkowicz – Koło PZW Gry-
fów Śl.
Gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

Jesień to okres zarybień. Zarząd 
Okręgu PZW Jelenia Góra 23 września 
dokonał zarybienia Jeziora Złotnickiego 
następującą rybą: jaź – 500 szt., kleń – 
500 szt., sum – 75 kg. Ilości i gatunki, 
jakie zostały wpuszczone na pewno za-
stanowią niejednego wędkarza.

Dlaczego tak mało? Dlaczego 
wpuszczamy suma, gdy jest go wystar-
czająco dużo? Dlaczego nie zarybiamy 
jeziora węgorzem, trocią, pstrągiem je-
ziorowym? Apelujemy o odpowiedź  
i dajemy pod rozwagę Komisji Zarybie-
niowej Okręgu PZW Jelenia Góra.

Zarybianie

Z wędkarskim pozdrowieniem
Sum

Podziękowanie
Pragnę serdecznie podziękować 
państwu Niebieszczańskim oraz 

Urzędowi Miasta w Gryfowie Ślą-
skim za pomoc w organizacji zaba-
wy z okazji Dnia Emeryta i Renci-
sty, która odbyła się 26 września.

Przewodniczący Związku Emery-
tów i Rencistów Stefan Ferenc
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W nawiązaniu do Pana pisma z dnia 05 paź-
dziernika 2009 roku uprzejmie informuję, iż w spra-
wie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej, 
operatora sieci Plus GSM w miejscowości Wieża 
wykonane zostały następujące prace:
- kilkukrotnie przeprowadzono wizję lokalną w 
terenie z udziałem inżynierów firmy Polkomtel S.A. 
celem wyboru najlepszej lokalizacji pod budowę 
stacji bazowej,
- z właścicielem wybranego terenu przeprowadzo-
no negocjacje zakończone obustronnym podpisem 
umowy dzierżawy,
-wykonano w gruncie wybranej lokalizacji szereg 
odwiertów, w wyniku których powstało opracowa-
nie geotechniczne niezbędne do zaprojektowania 
fundamentów wieży,
- wykonano projekt wstępny oraz uzyskano ak-
ceptację rozwiązań technicznych przez inżynierów 
firmy Polkomtel S.A.
- otrzymano z zakładu energetycznego „EnergiaPro 
S.A.” warunki techniczne przyłączenia do sieci 
energetycznej,
- wykonano opracowanie środowiskowe zawierają-
ce obliczenia zasięgów promieniowania stacji bazo-
wej, zgodnie z konfiguracją antenową uzyskaną od 
Inwestora(...)

Niniejsza kwalifikacja wykazała, iż inwestycja 

zgodna z planowaną konfiguracją antenową, dla 
stacji bazowej „ BT 34802 Gryfów” - nie stanowi 
przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać 
na środowisko, wymagającego lub mogącego 
wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu 
na środowisko(...)
W chwili obecnej trwają prace projektowe(...) 

Jednocześnie informuję, że w przygotowaniu 
jest wniosek o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji 
celu publicznego oraz wniosek o uzgodnienie loka-
lizacji przyłącza elektrycznego w Zespole Uzgad-
niania Dokumentacji Projektowej. Data złożenia 
wniosku uwarunkowana jest ostateczną decyzją 
Inwestora w sprawie sposobu przeprowadzenia 
przyłącza energetycznego do w/w stacji bazowej 
telefonii komórkowej.

Zgodnie z planem do końca 2009 roku powinien 
zostać zakończony etap projektowy oraz złożony 
wniosek o wydanie decyzji Pozwolenia na Budowę. 
Data wydania decyzji jest uwarunkowana komplet-
nością wniosku oraz szybkością prowadzonego 
przez Starostwo Powiatowe postępowania.

                   Z wyrazami szacunku
                    Pełnomocnik Polkomtel S.A.

                    ATEM-POLSKA Sp. z o.o.
                    Koordynator Inwestycji 

                    mgr inż. Łukasz Kokoszka 

W odpowiedzi na interwencję burmistrza Gryfowa w sprawie przeniesienia masztu telefonii komórko-
wej we wsi Wieża, wpłynęło pismo od pełnomocnika Polkomtel S.A. ATEM-POLSKA Sp. z o.o., w którym 
firma informuje o podjętych pracach w zakresie przeniesienia masztu. W piśmie czytamy m.in.:

W poprzednim numerze Kuriera Gry-
fowskiego błędnie wydrukowaliśmy dane 
personalne panów Zdzisława Mireckiego, 
Zygmunta Bodaka i Wiesława Wnukowicza.
Serdecznie przepraszamy.

Redakcja

SPROSTOWANIEBędzie nowy maszt

1 października rozpoczął się konkurs – plebiscyt 
na najlepszego dzielnicowego regionu lwóweckie-
go. Plebiscyt zorganizowany został przez Komendę 
Powiatową Policji w Lwówku Śląskim. Czytelnicy 
głosując wybiorą trzech najlepszych dzielnicowych 
garnizonu policji lwóweckiej. Celem plebiscytu jest 
przybliżenie sylwetek dzielnicowych oraz podniesie-
nie społecznego zaufania do tych funkcjonariuszy,  
a przez to do całej Policji. 

O tytuł najlepszego dzielnicowego ubiegać 
się będzie 13 policjantów z powiatu lwóweckiego  
i Lwówka Śląskiego. Kto zdobędzie tytuł najlepszego 
dzielnicowego powiatu lwóweckiego? Tego dowie-
my się już w grudniu. Wizerunki dzielnicowych oraz 
ich rejony służbowe są umieszczone na stronie inter-
netowej KPP Lwówek śląski w linku DZIELNICOWI 
(lewa strona). Głosować można za pomocą kuponu 
konkursowego umieszczonego poniżej oraz oddając 
głosy internetowo na stronie KPP Lwówek Śląski 
oraz http://www.lwowekslaski.net/ 

Trzech najlepszych dzielnicowych otrzyma 
atrakcyjne nagrody. Wśród osób biorących udział  
w plebiscycie również zostaną rozlosowane nagrody - 
niespodzianki. Aby je otrzymać, ważne jest podanie na 
kuponie konkursowym telefonu kontaktowego, bądź 
adresu. Głosować można do końca listopada b.r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w plebiscycie. 

Oficer Prasowy 
KPP w Lwówku Śląskim 

asp.szt. Marek Madeksza
Od redakcji:

Z Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim  
w konkursie startują: asp. Irena Rajca, sierż. Grze-
gorz Wasilewski, st. sierż. Mateusz Werecki.

Kupony prosimy dostarczać na adres re-
dakcji: Biblioteka Publiczna, ul. Kolejowa 33a,  
59-620 Gryfów Śląski.

Wybierz
z nami 

najlepszego
dzielnicowego

NAJLEPSZY DZIELNICOWY 
POWIATU LWÓWECKIEGO

Oddaje głos na:

...............................................

Imię i nazwisko: ............................................

Adres: .......................................................

Tel. kontaktowy: ...........................................

 W Gryfowie Śląskim patrol 
Straży Granicznej prowadzący 
działania na szlaku komunika-
cyjnym zatrzymał samochód 
osobowy. Rutynowa kontrola 
zakończyła się ujawnieniem 
i zabezpieczeniem kolejnych 
nielegalnych wyrobów tyto-
niowych. 40-letni mieszka-
niec województwa lubuskiego 
przewoził swoim samocho-
dem 4000 paczek papiero-
sów bez polskich znaków 
skarbowych akcyzy.  Przemyt  
o wartości rynkowej 23000 zł 

został zatrzymany wraz z pojazdem, który  zabezpieczono na poczet przyszłej kary.
Od początku roku łużyccy strażnicy graniczni ujawnili i zabezpieczyli wyroby tytoniowe pocho-

dzące z przemytu o wartości około 2,6 mln zł. Najczęściej przemycone papierosy pochodziły zza 
naszej wschodniej granicy, głównie Ukrainy i Rosji. Część z przemyconego towaru trafia na nasz 
rynek, jednakże znaczna większość przemycana jest do innych krajów Unii Europejskiej – głównie 
do Niemiec oraz na Wyspy Brytyjskie. 

Udaremniony przemyt

„Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. 
Jest również obdarowywany, obdarowywany tym, co drugi przyjmuje z miłością.”

                                                                                            Jan Paweł II

PODZIĘKOWANIE
Kierownictwo oraz kadra pracownicza Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Gryfowie Śląskim składa serdeczne podziękowanie za współpracę, 
okazaną pomoc i zrozumienie skomplikowanej sytuacji naszej podopiecznej na ręce pani 
kierownik zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Gryfowie Śl. Katarzyny Urbaniak, 
siostry oddziałowej Danuty Olejarczyk oraz radnej Rady Miejskiej Urszuli Magi.

      Pracownik socjalny M-GOPS                                     Kierownik M-GOPS
              Jolanta Bykowska                                         Krystyna Pietruszewska 

Źródło: www.luzycki.strazgraniczna.pl
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Począwszy od poprzedniego miesiąca publikujemy fragmenty 
wspomnień Alojzego Indyka – mieszkańca Gryfowa spisane przez Ed-
munda Maziarza. Książka „Sieroty Sybiru” została podarowana przez 
pana Alojzego Bibliotece Publicznej. Mamy nadzieję, że publikowane  
w Kurierze fragmenty zainteresują Państwa i zachęcą do jej przeczytania.

(…) 10 lutego 1940 r. deportowa-
na została moja rodzina, jak mówi Aloj-
zy - syn Andrzeja Indyka i Marii z domu 
Sudek, pochodzących ze Złotnik koło 
Mielca. Wywieziono wtedy nas siedmio-
ro - drobne dzieci wraz z matką. Miesz-
kaliśmy wówczas we wsi Kiryłucha w po-
wiecie Łuck, wcześniej mieszkaliśmy we 
wsi Borewicze, też w pow. Łuck, ale tam-
to gospodarstwo zostało spalone przez 
ukraińskich nacjonalistów. (…) Kiedy 
NKWD przyszło po nas, było już za póź-
no na ucieczkę. Jak mówi Alojzy, 10 lu-
tego 1940 roku w środku nocy, kiedy oni 
spali, ktoś załomotał w drzwi z krzykiem 
odkrywaj dźwieri (otwieraj drzwi). Cała 
rodzina zerwała się na równe nogi, mat-
ka i siedmioro dzieci, ojciec nie nocował  
w domu. Sowieci wpadli do domu i naka-
zują wszystkim ubierać się natychmiast 
i pytają: Różja u was jest: matka odpo-
wiada „żadnej broni nie mamy”. Naka-
zali wszystkim ustawić się pod ścianą  
w mieszkaniu. Pada rozkaz odpowiadać 
na wszelkie pytania. Jeden z nich trzy-
mał karabin gotowy do strzału skierowa-
ny w stronę domowników (matki i kilkulet-
nich dzieci). Zabijanie Polaków było tu co-
dziennością, mordowanie całych rodzin, 
nawet małżeństw polsko - ukraińskich 
było regułą. 

Kobietom obcinano piersi, wydłubywa-
no oczy, toteż obawa o życie nasze była 
ogromna. Wszystko to działo się na na-
szych oczach, chociaż szczególnie mama 
kryła to przed nami dziećmi. Staliśmy wszy-
scy pod ścianą i płakaliśmy prosząc tych zbi-
rów, żeby nas nie zabijano. „Wy i tak zginie-
cie tam daleko na białych niedźwiedziach”, 
jak wymamrotał jeden z nich. Komandir 
przemówił do nas po rosyjsku: „Kuda jedzie-
cie poleczycie wsio, wy tut nie nużni Palaki”. 
Trzech żołnierzy plądrowało wówczas po 
szafach, co się im podobało zabierali. Na-
stępnie krzykiem i popychaniem ponaglali 
„ubierajcie się bo już was wywozimy”. Było 
nas siedmioro dzieci, mówi Alojzy:
Władysław - urodzony w 1924 roku
Alojzy - urodzony w 1926 roku
Józefa - urodzona w 1928 roku 
Eugenia - urodzona w 1930 roku 
Krystyna - urodzona w 1932 roku 
Stanisław - urodzony w 1934 roku 
Jan - urodzony w 1937 roku

Nasz lament i płacz nie robił na konwo-
jentach żadnego wrażenia. Pamiętam jak 
jeden z nich powiedział do mamy, „stamtąd 
już nigdy nie wrócicie, bo Polski już nie ma”. 
Zezwolono zabrać podręczny bagaż i tro-
chę pościeli. W takiej sytuacji, takim pośpie-
chu nie wiadomo było co zabrać. Mama 
płacząc brała rzeczy do rąk i odkładała z po-

wrotem, nie wiedziała co robić, jak się za-
bezpieczyć przed wszelkimi zagrożeniami 
ze strony oprawców NKWD. Myśmy płaka-
li rzewnie, a mama najbardziej, chyba zda-
wała sobie sprawę z tego, co nas wszyst-
kich czeka. My - dzieci baliśmy się bardzo, 
nie wiedzieliśmy właściwie jaki los nas cze-
ka, a płacz mamy był naszym płaczem. Tu-
liliśmy się do niej i razem płakaliśmy. Nie 
zabraliśmy wszystkiego ubioru, obuwia,  
a w trakcie transportu w wagonie gdzie zim-
no nam doskwierało, dopiero mama mówi-
ła: „nie zabraliśmy kożucha taty, butów dla 
nas, ani pościeli, co to będzie”. Po przyjeź-
dzie na miejsce, mama mówiła, że ogarnia-
ło ją roztargnienie i rozpacz. My jako dzie-
ci, nie zawsze zdawaliśmy sobie sprawę  
z tego co mówiła mama. Wszyscy płakali-
śmy i prosiliśmy tych Sowietów, aby nas nie 
wywożono, ale żaden z nich nie chciał słu-
chać. Nakazywał „bystrej, bystrej” i popę-
dzał nas karabinem z bagnetem na sztorc.

Podjechały pod dom sanie, ciągnio-
ne przez dwa konie. Sanie były zbyt małe, 
żeby zabrać nas i trochu koniecznego do-
bytku w podróż. Młodszym dzieciom (była 
ich trójka): Staszek, Krysia i Jaś, pozwolo-
no jechać saniami. Na polu był ostry mróz, 
a my szliśmy w czwórkę z mamą obok sań. 
Najstarszy Władysław, ja, oraz siostra Józia 
i Gienia dosłownie po pas w śniegu. Płaka-
liśmy wszyscy, najbardziej mama, ociera-
liśmy łzy, które zamarzały nam na policz-
kach. Tak dowlekliśmy się do stacji kolejo-
wej Rożyszcze odległej o 7 kilometrów od 
naszej wioski. Była to dla nas dzieci najtrud-
niejsza jak dotąd droga w naszym życiu. 
Nie zdawaliśmy sobie sprawy, co nas cze-
ka, byliśmy przecież małymi dziećmi. Mama 
pocieszała nas, a sama bardzo płakała. Na 
stacji stały podstawione wagony przezna-
czone dla bydła, do jednego z nich włado-
wano nas i jeszcze trzy rodziny…

cdn.

Sieroty Sybiru (II)

Zgodnie z zapowiedziami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marka Sawickiego, 
już od 16 października br. ARiMR rozpocznie wypłacanie pieniędzy rolnikom któ-
rzy prowadzą działalność na obszarach o trudnych warunkach gospodarowania lub 
na terenach górskich (ONW). Natomiast płatności bezpośrednie Agencja rozpocz-
nie wypłacać zgodnie z obowiązującymi przepisami od 1 grudnia br. ARiMR dołoży 
wszelkich starań, aby dopłaty te jeszcze w grudniu otrzymało około 70% rolników, 
którzy złożyli w tym roku wnioski o takie płatności, a było ich łącznie około 1,4 milio-
na. O dopłaty ONW ubiega się co roku ponad 700 tys. rolników. W pierwszej kolej-

ności dopłaty, zarówno ONW jak i bezpośrednie, będą otrzymywali rolnicy, któ-
rych gospodarstwa zostały dotknięte tegorocznymi klęskami żywiołowymi. Przyję-
ty harmonogram realizacji tych dopłat będzie rekordowym w historii ARiMR. Przy-
gotowania do sprawnej realizacji tych płatności idą „pełną parą”. Obecnie, dla oko-
ło 85% wniosków o płatności bezpośrednie została zakończona kontrola admini-
stracyjna.

Na pomoc w ramach systemu wsparcia bezpośredniego za 2009 roku, zwa-
nych potocznie dopłatami bezpośrednimi, ARiMR będzie miała około 3 miliardów 
euro. Wysokość wsparcia w złotówkach Agencja pozna na początku październi-
ka, po opublikowaniu kursu z 30 września br., według którego Europejski Bank 
Centralny będzie przeliczał euro na złotówki. Poziom dopłat bezpośrednich w Pol-
sce za 2009 r. będzie stanowił, zgodnie z ustaleniami akcesyjnymi dokonanymi  
w Kopenhadze, 90% wysokości dopłat, które otrzymają rolnicy z tzw. starej 15 
Unii Europejskiej. W przyszłym roku poziom dopłat we wszystkich państwach Unii 
będzie identyczny.

Płatności obszarowe przysługują do powierzchni nie mniejszej niż 1 ha grun-
tów rolnych, utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej zgodnie z zasadami ochro-
ny środowiska naturalnego.
W ramach systemów wsparcia bezpośredniego rolnicy nogą ubiegać się o:
1. Jednolitą płatność obszarowa (JPO)
2. Krajowe uzupełniające płatności obszarowe, w tym:
∙ płatność do grupy upraw podstawowych (UPO) np. zboża, len włóknisty i ole-
isty, konopie na włókno, 
∙ płatność do powierzchni uprawy chmielu, zadeklarowanej przez rolnika na dany rok,
∙ płatność do powierzchni uprawy chmielu, do której rolnikowi przyznano płatność 
uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 rok,
∙ płatność do powierzchni uprawy roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych 
na trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca).
3. Oddzielną płatność z tytułu owoców i warzyw - płatność do pomidorów.
4. Przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich – truskawek i malin.
5. Płatność cukrową.
6. Pomoc do rzepaku. 

ARiMR wypłaci w rekordowym tempie 
dopłaty bezpośrednie za 2009 r.

Departament Komunikacji Społecznej
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W Gryfowie obchody 70. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę prze-
biegały kilkuetapowo. 17 września o godz. 10.30 w Szkole Podstawowej 
w Gryfowie Śląskim odbył się uroczysty apel. Młodzież pod opieką Ewy 
Kasprzak przygotowała program słowno-muzyczny. 

O godz. 16.00 wnukowie Sybiraków oddali hołd poległym w II wojnie 
światowej. Złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem kombatantów na 
gryfowskim rynku. Następnie udali się na cmentarz parafialny, gdzie po-
stawiono znicze na grobach Sybiraków, odmówiono modlitwę w intencji 
zmarłych. Dla upamiętnienia tragedii narodu polskiego wnukowie posa-
dzili tuje na cmentarzu komunalnym.

20 września obchody rocznicowe odbyły się w kościele parafialnym. 

70. rocznica agresji sowieckiej na Polskę 

Wrzesień był czasem przywo-
ływania ważnych rocznic związa-
nych z najnowszą historią Polski. 
Na łamach „Kuriera” pisaliśmy  
o znaczeniu 1 września 1939 roku,  
a także odwoływaliśmy się do drugiej 
odsłony wrześniowej epopei – ra-
dzieckiej agresji (17.09.1939 r.). 

Bieżący rok jest okazją do przypo-
mnienia, a przede wszystkim uczcze-
nia pamięci wydarzenia będącego 
początkiem niezwykłego zjawiska 
w skali całej wojennej Europy. 27 
września 1939 roku, tuż przed kapitu-
lacją Warszawy, powstała organizacja 
konspiracyjna – Służba Zwycięstwu 
Polsce, będąca zaczynem Polskiego 
Państwa Podziemnego.

Kośćcem struktury Polskiego 
Państwa Podziemnego było wojsko 
podziemne, w tym nade wszystko 
Związek Walki Zbrojnej – Armia 
Krajowa (w wyniku akcji scaleniowej 
w strukturze AK znalazły się też,  
w całości lub części, inne – choć nie 
wszystkie – konspiracyjne formacje 
zbrojne, znajdujące się w początko-

Jeszcze Polska nie zginęła
wej fazie okupacji poza strukturami ZWZ). W podziemiu 
odrodziły się też główne partie polityczne (SL, SN, PPS-
WRN, SP), które powołały Polityczny Komitet Porozumie-
wawczy (od 1944 r. pod nazwą Rada Jedności Narodowej 
– podziemny parlament), istotną część składową państwa 
podziemnego. Trzecim ogniwem tego państwa była kon-
spiracyjna administracja państwowa: Delegat Rządu RP 
na Kraj i kierowana przezeń Delegatura Rządu RP na Kraj, 
później Krajowa Rada Ministrów. Do ważnych instytucji 
państwa podziemnego (związanych z Delegaturą RP) nale-
żało Kierownictwo Walki Cywilnej (później, po połączeniu  
z Kierownictwem Walki Konspiracyjnej, Kierownictwo 
Walki Podziemnej).

Częścią (podmiotem) tego państwa było też oku-
powane społeczeństwo, które w znaczącej większości 
wsparło jego działania, ale również respektowało decyzje, 
z wyrokami sądowymi włącznie. Państwo podziemne 
bowiem również karało. To właśnie symbioza władz 
państwowych i społeczeństwa stanowiła o mocnych 
podstawach, społecznej sile i prawnej rękojmi funkcjo-
nowania Polskiego Państwa Podziemnego. Jednakże  
w skrajnie niekorzystnych warunkach okupacji, praktyka 
życia konspiracyjnego i społecznego tak zarysowanej, 
ogólnopaństwowej i ogólnonarodowej struktury (rząd, 
wojsko, administracja, wymiar sprawiedliwości, nawet 
policja) obejmującej niemal wszystkie pola państwowej 
aktywności, pozostawiała wiele do życzenia. Dotyczy to 
zarówno realnego zasięgu oddziaływania, jak i sposobu 
funkcjonowania, wpływu na zachowanie się ludności 
okupowanego kraju (postawy i zachowania), niekiedy 
pospolitej swarliwości, a nawet głupoty.

Rzeczywisty zasięg poszczególnych struktur państwa 
podziemnego był bardzo zróżnicowany, zarówno me-
rytorycznie, jak i terytorialnie. Znacznie lepiej struktury 

państwa podziemnego funkcjonowały  
w Generalnym Gubernatorstwie niż na tere-
nie okupacji sowieckiej i tzw. ziemiach wcie-
lonych do Trzeciej Rzeszy. Zdecydowanie 

lepiej funkcjonowało podziemne wojsko niż administracja 
państwowa, szczególnie szczebla powiatowego. Świetnie 
rozwijało się tajne szkolnictwo czy konspiracja prasowa, 
gorzej już, szczególnie na szczeblu powiatowym, tajna 
kultura czy struktury polityczne. Wiele głupot napisano  
w niektórych tajnych gazetach i ulotkach, wiele było lokal-
nych (i nie tylko) swarów politycznych. Wielu Polaków, 
choć nie było to zjawisko typowe, nie interesowało się 
w ogóle państwem podziemnym, często łamiąc normy 
postępowania, które ono wyznaczyło (tzw. stan anomii 
w postawach). Ale i dość często państwo podziemne ide-
alizowało wymagania, nie uwzględniając realiów okrutnej 
okupacji, zmęczenia społeczeństwa, napięcia i strachu, 
które stale mu towarzyszyły. Ale to, co najistotniejsze – 
fakt, że to państwo istniało, było obecne, i to wyraziście 
w okupacyjnej codzienności, angażowało wiele wybitnych 
osobistości, ale także i zwykłych szarych ludzi, walczyło, 
ochraniało, myślało o przyszłej wolnej Polsce, hartowało 
w postawie „przeżyć”, „walczyć”, „przetrwać”, wreszcie 
„zwyciężyć i pomścić” nakazuje szacunek dla jego twór-
ców, tysięcy ludzi zaangażowanych, prześladowanych, 
torturowanych i zabijanych.

Polskie Państwo Podziemne, generalnie, pomimo 
wielu uchybień, błędów, nieporadności i nieskuteczności  
w działaniu, odegrało rolę wybitną – wypełniło lukę, którą 
okupanci konsekwentnie starali się tworzyć w wielu obsza-
rach życia społecznego, politycznego i kulturalnego. Pod-
trzymywało postawę oporu społecznego i niepopadania  
w beznadzieję, podtrzymywało społeczną świadomość 
istnienia państwowości polskiej. Było niezwykłym spo-
łecznym doświadczeniem, ewenementem w skali całej 
okupowanej Europy.

Mszę św. celebrował ksiądz dzie-
kana Krzysztof Kurzeja. Po Mszy 
św. odbyło się oficjalne spotka-
nie Sybiraków w auli Gimnazjum. 
Wśród gości zaproszonych byli 
m.in. burmistrz Olgierd Poniźnik, 
członek Zarządu Oddziału w Je-
leniej Górze Jarosław Trościanko  
i dyrektor Gimnazjum Alicja Kow-
nacka. Jako pierwszy głos zabrał 
burmistrz, który podziękował Sy-
birakom, za to, że biorą aktywny 
udział w życiu miasta i podczas 
każdej uroczystości uczestniczą  
z delegacją ze sztandarem, a na-
stępnie Jarosław Trościanko przy-
pomniał o okolicznościach histo-
rycznych „Golgoty Wschodu”.

Po części oficjalnej, młodzież 
wystawiła spektakl „Na nieludz-
kiej ziemi”, który wywołał łzy wzru-
szenia zarówno wśród Sybiraków, 
jak i zaproszonych gości. Uczniów 
przygotowała pani Marzanna Kra-
wiec. Spotkanie zakończyło się 
przy wspólnym posiłku w Avanti.

Prezes Związku Sybiraków
Elwira Urbańska

Na ogłoszony w poprzednim nu-
merze konkurs historyczny nadeszły  
tylko trzy prawidłowe odpowiedzi, 
których udzieliły panie: Anna Szczer-
bicka, Grażyna Baszak i Izabela 
Sitek. Zwyciężczyniom gratulujemy.
Nagrody książkowe – albumy z serii 
„100 cudów przyrody w Polsce” 
są do odebrania w Bibliotece Pu-
blicznej, ul. Kolejowa 33 a, w godz. 
10.00-17.00, w środy 9.00-15.00  
i soboty 9.00-13.00. Zapraszamy.

Konkurs
historyczny

Konkurs
fotograficzny

Stowarzyszenie Promocji i Roz-
woju Pogórza i Gór Izerskich „ZA-
KWISIE” zaprasza wszystkich mi-
łośników fotografii do zgłaszania 
swoich prac w V edycji konkursu 
„Skarby Izerów”

Składanie prac do dnia 
20 listopada 2009 r.

Regulamin konkursu do 
pobrania na stronie internetowej

www.zakwisie.pl

Mieczysław Gnach
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Co roku w innej wsi naszej gminy 
organizowane są dożynki. Tym razem 
święto plonów odbyło się w najmniej-
szej i najbardziej oddalonej od Gryfowa 
wiosce – Wolbromowie.

Honory starostów święta plonów pełnili 
Elżbieta Rak i Eugeniusz Kumoś. Obchody 
rozpoczął barwny korowód dożynkowy 
z wieńcami i Msza św. sprawowana 
przez proboszcza parafii w Rząsinach ks. 
Stanisława Bakesa. Niecodzienne 
było także otwarcie dożynek, którego 
dokonał burmistrz Olgierd Poniźnik wraz 
z sołtysem Zbigniewem Chodorskim  
i przewodniczącym Rady Miejskiej Rober-
tem Skrzypkiem. Akt ten nastąpił poprzez 
czyszczenie zboża do siewu przy użyciu 
tradycyjnego młynka zbożowego. Sołtys 
sypał owies, burmistrz kręcił korbą, a 
przewodniczący rady zbierał do worka.  
W swoim wystąpieniu powitalnym bur-
mistrz mówił o krytycznej sytuacji w rolnic-
twie spowodowanej trudnymi warunkami 
atmosferycznymi i finansowymi. Wyraził 
też radość, że pomimo tych problemów 
udało się w Wolbromowie zorganizować 
dożynki, na wysokim poziomie.

Święto plonów nie mogło się nie 

Dożynki na szóstkę
odbyć bez wręczenia odznaczeń za 
zasługi dla rolnictwa, wręczono je dzie-
więciu osobom z terenu gminy. Jednym 
z najstarszych, który ten medal otrzymał 
był Michał Andrzejewski – zasłużony rolnik  
z Wolbromowa. Oprócz niego ministe-
rialne odznaki dostali również - Teresa 
Polesiak, Teresa Jarosz, Eugeniusz 
Kumoś, Mieczysław Cierlik, Andrzej Stec, 
Władysław Kumoś, Tadeusz Matusewicz 
i Antoni Łoziński. Podczas uroczystości 
odbył się tradycyjny konkurs wieńców 
dożynkowych. Po raz pierwszy były one 
oceniane przez delegacje sołectw. Naj-
wyższe notowania uzyskał wieniec z Wol-
bromowa, drugie miejsce zdobyło Krzewie 
Wielkie. Te dwie miejscowości zostały tym 
samym wytypowane do reprezentowania 
gminy podczas dożynek powiatowych we 
Lwówku Śl. Wszyscy wykonawcy wień-
ców otrzymali pamiątkowe kalendarze  
z wieńcami na 2010 rok.

Po konkursie rozpoczął się koncert 
zespołów folklorystycznych. Wystąpiły 
Rząsinianki z Rząsin, Sołtysowe Gryfin-
ki z Proszówki i Gryfowianie z Gryfowa. 

W trakcie koncertu trwał Turniej Wsi  
o Puchar Przechodni Burmistrza. Pod-
czas turnieju wspaniałą, humorystyczną 
konferansjerkę poprowadził Witold 
Mikos. Wśród konkurencji były „rzut wor-
kiem z plewami”, „bieg z dyszlem”, „młó-
cenie kukurydzy” oraz „Miss Sołtysa”, 
w której każdy sołtys wystąpił ze swoją 
asystentką. W klasyfikacji generalnej 
bezkonkurencyjne okazało się  Ubocze i 
to właśnie ono w przyszłym roku będzie 
gospodarzem dożynek. 

Zarówno goście, jak i organizatorzy 
imprezy byli bardzo zadowoleni z jej 
przebiegu. Jak mówi dyrektor M-GOK 
Anna Domino – na początku było sporo 
obaw i pytanie, czy w ogóle organizować 
święto w tak trudnym czasie. Jednak 
już w trakcie przygotowań współpraca  
z mieszkańcami wsi okazała się wspa-
niała pod każdym względem. Przede 
wszystkim mieszkańcy Wolbromowa to 
doskonali organizatorzy (…) Jej słowa 
potwierdzają uczestnicy tegorocznych 
dożynek w Wolbromowie. Dożynki udały 

się znakomicie, a sukces jest przede 
wszystkim zasługą organizatorów,  
a więc ludzi zaangażowanych na rzecz 
sołectwa z sołtysem Zbigniewem 
Chodorskim na czele – mówili. W ich 
opinii były to jedne z najpiękniejszych 
dożynek w historii gryfowskiej gminy. 
Sam sołtys zapytany o tajemnicę powo-
dzenia imprezy odpowiada, że to przede 
wszystkim zasługa mieszkańców, którym 
chce serdecznie podziękować. Gorące 
podziękowania – mówi – należą się także 
mojej żonie Elżbiecie Chodorskiej, która 
trzymała rękę na pulsie i pracowała za 
nas oboje przy organizacji święta podczas 
mojej dwutygodniowej nieobecności.

Oprac. M.
Sponsorzy dożynek w Wolbromowie:
Energia Pro S.A. o/ Jelenia Góra
Agro & Ekoplan Jelenia Góra
Stolbrat spółka z.o.o.
ZUOK „Izery”
Wszyscy mieszkańcy Wolbromowa  
zaangażowani w przedsięwzięcie.

Nawiązując do artykułu sekretarza Jerzego Andrzejczaka, z poprzedniego 
„Kuriera Gryfowskiego” bardzo serdecznie dziękuję wszystkim sponsorom za 
pomoc w przygotowaniach i organizacji wyścigu kolarskiego MTB na Górę 
Św. Anny w Proszówce. Szczególnie podziękowania za oznaczenie Trasy Pa-
pieskiej, organizację odpustu i za spóźnioną majówkę składam:

Dyrektor firmy FF Polmex Sylwii Wróblewskiej, właścicielowi Zakładów 
Mięsnych Panu Dariuszowi Niebieszczańskiemu, Firmie Abi-Pol, Januszo-
wi Niebieszczańskiemu, Piekarni - Mirosławy i Jerzego Horbaczów, Hurtow-
ni Spożywczej- Krystyny i Stanisława Sawczaków, Jerzemu Przybyszowi ze 
sklepu rowerowego Pro-Bike z Jeleniej Góry, Romanowi Kuty z Wojewódzkie-
go Ośrodka Ruchu Drogowego, Waldemarowi Kwiatkowskiemu z hotelu Le-
liva, burmistrzowi Olgierdowi Poniźnikowi, sekretarzowi Jerzemu Andrzej-
czakowi, wiceburmistrz Edycie Wilczackiej i Kazimierzowi Jaśkiewiczowi.

Dziękuję mieszkańcom Proszówki i nie tylko, za pomoc i uczestnictwo w 
poprawie wizerunku i promocji naszego sołectwa: Naczelnikowi OSP druhowi 
Leszkowi Wróblewskiemu, Marii Baszak, Bronisławowi Paliwodzie, Jano-
wi Waleniście, Irenie i Arturowi Różyk, Jolancie Burkot, Sabinie Niebiesz-
czańskiej, Adrianie Karpowicz, Zdzisławie August, Zdzisławie Rusinek, 
Krystynie Wochnik, Jackowi Baranowi, Agnieszce August, Stanisławowi 
Paliwodzie, Magdalenie Góralskiej, Kazimierzowi Rutkowskiemu, Urszuli 
Wysopal, Elżbiecie Baszak, Marcie Wilas i zespołowi Sołtysowe Gryfinki.

Dzieciom: Marcinowi Niebieszczńskiemu, Karolinie Brażnikow, Pau-
linie Mieczkowskiej, Pameli Trubisz, Natalii Burkot, Agnieszce Różyk, 
Pawłowi Wołoszynowi, Maćkowi Burkotowi, Dagmarze Karpowicz.

Jeśli kogoś nie wymieniłem, bardzo przepraszam – również im bardzo dziękuję. 

Podziękowania z Proszówki
Mieszkańcy Proszówki z dużym zaangażowaniem przygotowywali się do udziału 

w dożynkach w Wolbromowie. Dzieci zaprojektowały kształt wieńca dożynkowego. 
Wygrał projekt Mariusza Stelmaszka. Marek Makowski i Krzysztof August wykona-
li jego „szkielet”. Zboże uzbierał niżej podpisany wraz z małżonką Zdzisławą. Wieniec 
uplotły panie z zespołu „Sołtysowe Gryfinki” oraz Maria Baszak, Rozalia Walenista, 
Alina Baszak, Urszula Wysopal i dzieci: Karolina Brażnikow, Dagmara Karpowicz, Pa-
mela Trubisz, Natalia Burkot i Paulina Mieczkowska.Transportem wieńca na dożyn-
ki zajął się Ryszard Baszak samochodem Janusza Niebieszczańskiego. W korowo-
dzie wieniec nieśli: Naczelnik OSP Leszek Wróblewski z małżonką Iwoną oraz czło-
nek Rady Sołeckiej Ryszard Baszak z małżonką Elżbietą, chleb do poświęcenia niosła 
Maria Baszak. W korowodzie uczestniczyli mieszkańcy wsi: Zofia i Bronisław Pali-
woda, Henryk Rutkowski oraz zespół „Sołtysowe Gryfinki” w składzie: Zdzisława 
August, Zdzisława Rusinek, Teresa Masura, Krystyna Wochnik, Stanisława Ba-
ran, Czesława Radwańska, Teresa Polesiak, Jan Woźniak, Jan Głowacki, Jan 
August, Bronisław Baran i Stanisław Okulowski.

W konkurencjach brali udział: Maria Baszak, Magdalena Góralska, Broni-
sław Niebieszczański, Zdzisława August, Krystyna Wochnik, Krzysztof August  
i Jan August. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w przy-
gotowaniach wieńca oraz w dożynkach w Wolbromowie. 

Proszówka na dożynkach w Wolbromowie

Brawo! Dla sołectwa i sołtysa Wolbromowa: wieś, teren i impreza wspania-
le przygotowana. Bawiliśmy się wspaniale, za co bardzo dziękujemy. 

Sołtys Jan August

Sołtysowe Gryfinki

Firma BRYCH FITSPORT zaprasza na zajęcia AQUA FITNESS

- CZYM JEST AQUA FITNESS? -
Są to bezinwazyjne (czyli nie obciążające stawówi kręgosłupa jak  

w przypadku tradycyjnego suchego aeorbiku) ćwiczenia w wodzie o dużej 
intesywności, prowadzone przez intruktora czynnie uczestniczącego  

w zajęciach. Jeśli chcesz schudnąć, odstresować się, poprawić kondycję, 
wymodelować sylwetkę i co najważniejsze, wzmocnić i odciążyć kręgosłup, są 
to ćwiczenia idealne dla ciebie. Zajęcia odbywają się w Świeradowie-Zdroju na 

basenie D.W. Magnolia 1 przy ulicy Zdrojowej 9 (obok sklepu Biedronka)

Szczegółu i zapisy pod numerem telefonu - 691-408-268
Przyjdź i dołącz do nas – bądź FITT 

i przekonaj się jaką przyjemnością są ćwiczenia w wodzie.
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!!

UMIEJĘTNOŚĆ PŁYWANIA NIE JEST WYMAGANA!!!

Sołtys Jan August

Więcej zdjęć z dożynek na  
www.biblioteka.gryfow.info w dziale 
Kurier Gryfowski.
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