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27 marca w gryfowskiej Szkole Podstawowej 
odbyło się spotkanie podsumowujące I Powia-
towy Konkurs Ekologiczny pod hasłem „Czysta, 
zdrowa, zielona ziemia nad Kwisą”. Pierwszym 
punktem programu było wręczenie nagród i wy-
różnień laureatom konkursów „Ekolog-Plastyk” 
i ”Ekolog-Poeta”. 

Na uroczystość przybyło wielu znamienitych 
gości m.in. Olgierd Poniźnik- burmistrz Gry-
fowa, Robert Skrzypek- przewodniczący Rady 
Miejskiej, Artur Zych – starosta powiatu lwó-
weckiego, Halina Nawrotek – kierownik zespo-
łu Dolnośląskiego Centrum Wspierania Uzdol-
nień przy DODN we Wrocławiu, Paweł Nowak 
– konsultant Dolnośląskiego Centrum Wspiera-
nia Uzdolnień przy DODN, Jadwiga Zaborek – 
reprezentująca Powiatowe Centrum Edukacji w 
Lwówku Śląskim, Janusz Kowalski – reprezen-
tujący wydział Ochrony Środowiska przy Staro-
stwie Powiatowym w Lwówku Śląskim, Witold 
Rudolf – przedstawiciel starostwa powiatowe-
go, Zbigniew Kamiński – przedstawiciel Koor-
dynacyjnego Centrum Edukacji i Promocji Przy-
rodniczo-Leśnej w Świeradowie Zdroju.

Sen
Miałem taki sen wspaniały.
Że jest czysty świat nasz cały. 
Czyste lasy, rzeka Kwisa 
Dalsza, bliższa okolica.
Na chodnikach nie ma śmieci, 
O przyrodę dbają dzieci. 
Każdy jeździ na rowerze, 
A jak spacer, to w plenerze.
Gdy się rano obudziłem.
Szybko wnet postanowiłem,
Że postarać muszę się. 
Żeby było jak we śnie.
II miejsce - Kamil Szczerbicki kl. II a, SP w 
Gryfowie Śl., opiekun Agnieszka Zwierzańska

Prośba
Ja - mały ekolog wszystkich proszę,
Z ziemi papierki i puszki podnoszę.
Sortujmy śmieci, szanujmy zieleń, 
Drogi mieszkańcu, nigdy się nie leń.
Woda w naszej rzece czysta i przejrzysta, 
Dzięki gryfowianom rzecz oczywista. 
Dno Kwisy widzę i się nie wstydzę.
Bo kiedy wszyscy o czystość dbają,

Moja ziemia
Dbajmy o ziemię, dbajmy o świat 
o naszą rzekę i każdy kwiat
żyjmy z naturą w zgodzie tak 
by innym tego nie było brak
czyste niebo, czysty świat 
marzy o tym siostra brat
czyste będzie nasze życie
jeśli o to zawalczycie
bo rozumie każdy z nas 
najważniejszy świat jest nasz.
pierwsza budzi się z brzękiem mucha
zielone liście wychodzą z drzew
wśród słońca blasku i gęstych traw
słychać szum Kwisy i rechot żab
tu nawet bocian na jednej nodze
na ciebie czeka w tej czystej wodzie
wśród kwiatów słychać brzęczenie os
od rana śpiewa przepiękny kos
I miejsce - Patryk Krawczyk kl. IV a SP w Gry-
fowie Śl., opiekun Paulina Sarzyńska

Uroki Kwisy
W Górach Izerskich, pośród kamieni,
Struga cieniutka w słońcu się mieni.
Szumi, spływając kaskadą ze skał. 

Raj
Dolina Kwisy jest przecudną krainą.
Ta kraina od gór się zaczyna.
Najpierw jest małym źródełkiem.
Które początek z gór bierze.
Potem potokiem górskim, który skacze wesoło
Pośród lasów srebrzystych.
Wreszcie ochoczo wędruje
Pośród wiosek, pól i miasteczek,
By zakończyć samotną wędrówkę,
Wpadając do innej rzeki. Opisana przeze mnie 
kraina, w moim sercu na zawsze zostanie.
Bo tutaj się urodziłam i znam jej każdy kamień.
Gdyby ktoś ten zakątek ziemi
Chciał przemienić na zawsze i zniszczyć.
Czy w przyszłości nasze dzieci 
Mogłyby o nim myśleć?
Czy by mogły wędrować po lasach,
Napić się czystej wody i czuć wielką radość z 
obcowania z przyrodą?
Dlatego warto coś zrobić, dla potomnych to 
wszystko zachować,
Bo tego co dobre nie warto zmieniać.
III miejsce - Oliwia Wierzbicka kl. IV SP w 
Krobicy, opiekun Agata Deliman

Od godziny 10.00 w SP odbywały się III Warsz-
taty Wielkanocne pod hasłem „Niech połączą 
nas wielkanocne zwyczaje”. Przedwielkanocne 
szaleństwo ogarnęło zarówno organizatorów, 
jak i uczestników warsztatów. Było gwarnie i 
kolorowo, a pomysłowość dzieci, ich rodziców 
oraz nauczycieli w zakresie wytwarzania ozdób 
nie miała granic. Warsztaty w klasach i wszech-
obecne stoiska z wyrobami świątecznymi były 
prawdziwą feerią barw i wspaniałym przedsma-
kiem zbliżających się świąt. Poza pysznymi, do-
mowymi ciastami w kawiarence, można było 
również spróbować specjalności kulinarnej SP- 
„Żurku Gryfowskiego”, który zdobył duże uzna-
nie wśród smakujących go gości. Na terenie 
szkoły zorganizowana została ponadto tradycyj-
na izba wielkanocna, a w bibliotece można było 
obejrzeć fotoreportaż „Wróćmy wspomnienia-
mi”. Starosta lwówecki ufundował dla uczestni-
ków imprezy przejazd do Czerniawy oraz wjazd 
koleją gondolową na Stóg Izerski. 

Kolejnym etapem sztandarowego przedsię-
wzięcia SP będzie Jarmark Wielkanocny na gry-
fowskim Rynku, o którym napiszemy w następ-
nym numerze Kuriera Gryfowskiego.

Czysta Kwisa
Żeby czysta była Kwisa,
Trzeba nauczyć każdego urwisa:
Kiedy zjesz słodki cukierek, 
Do kosza wrzuć papierek.
Gdy jesteś na wycieczce, 
Swoje śmieci noś w swej teczce.
Gdy wypijesz soczek duży 
Kartonik nie wędruje do kałuży.
Dorosłym też przyda się nauka:
Że ścieki nie wędrują do rzeki.
Żadna rybka nie lubi śmieci,
Wiedzą, o tym wszystkie dzieci
I miejsce - Hanna Zięba kl. III, SP w Płóczkach 
Górnych, opiekun Anna Pelc

Wielkanocne warsztatyEkologiczny 
Powiatowy

Na konkurs poetycki wpłynęło ok. 180 prac z 
13 szkół, m.in. ze Lwówka, Lubania, Lubomie-
rza, Krobicy, a nawet Bogatyni. Do konkursu 
plastycznego zgłosiło się 14 szkół, łącznie na-
płynęło ok. 140 prac.

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane 
we współpracy z Burmistrzem Gminy i Mia-
sta Gryfów Śląski, Starostwem Powiatowym 
oraz Powiatowym Centrum Edukacji. Z ramie-
nia szkoły organizatorami były: Jadwiga Haw-
ryluk, Marta Kowalska, Elżbieta Kurec, Mario-
la Kotowicz, Agnieszka Puchalska, Agnieszka 
Zwierzańska.

Poniżej zamieszczamy nagrodzone wier-
sze, zaś zwycięskie prace plastyczne prezentu-
jemy na stronie 1 i 20. Poza nagrodami, w kon-
kursach przyznano również wyróżnienia, które 
otrzymali: Natalia Marczak kl. II SP w Rząsinach 
- op. Teresa Szymanel, Kornelia Ryczkowska kl. 
III a w Gryfowie Śl.- op. Beata Wolar, Anna Si-
luk kl. V b SP nr 2 w Lwówku Śl. - op. Małgo-
rzata Zubel, Agata Grasza kl. VI b SP w Gryfowie 
Śl.-op. Beata Wolar, Kamila Markowska, Justy-
na Dworak kl. III SP w Płóczkach Górnych- op. 
Anna Pelc, Mirosława Dziugieł kl V, Ewelina Pa-
ruzel kl VI i Weronika Jaśkiewicz kl V z SP nr 3 
w Lwówku Śl.- op. Maria Józefowicz.

To same miłe nagrody zbierają. 
A tą najmilszą jest szczęście dzieci, 
Które nie muszą patrzeć na śmieci. 
Czystym powietrzem oddychają 
I z kąpieli w Kwisie korzystają. 
A rzeczka płynie, pięknie się wije
Kwieciste łąki przed nami odkryje. 
Zasadźmy drzewa, posiejmy kwiaty, 
Podlejmy wodą z rzeki wszystkie rabaty. 
Pełną piersią oddychajmy 
I dobry przykład innym dajmy.
III miejsce - Natalia Kuczyńska kl. I c, SP w 
Gryfowie Śl., opiekun Ewa Niebieszczańska

Rzekę tę lud dawniej Marklisą zwał.
A dzisiaj - Kwisa to duma nasza. 
Nad swoje brzegi wszystkich zaprasza.
Latem przynosi chłód, orzeźwienie, 
Daje stworzeniom miłe wytchnienie.
Przybrzeżne wierzby swymi listkami
Śpiewają pieśni razem z ptakami.
Pośród gałęzi siada rzekotka. 
Miga błękitem strój zimorodka.
W Kwisie to widok nie byle jaki-
z norek wychodzą płochliwe raki.
Wszystko to cieszy, zmiany zwiastuje.
Rak w brudnych wodach nie występuje.
II miejsce - Maksymilian Biernat kl. V a, SP nr 
l w Lubaniu, opiekun Tamara Bużantowicz

M.
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Zakład Budżetowy rozpoczął 
oczekiwane przez mieszkańców 
odnawianie klatek schodowych. 
Konieczna jest również sukcesyw-
na wymiana pokryć dachowych, 
rynien, remont elewacji, wymiana 
drzwi wejściowych.

Jednak kapitalne remonty czę-
ści wspólnych budynków wymaga-
ją zwiększonych nakładów, których 
nie pokrywają wpłaty na bieżące 
koszty eksploatacji, a jeżeli rozli-
czymy wysokie koszty remontów
do jednorazowej spłaty, będzie to 
stanowiło zbyt duże obciążenie fi-
nansowe dla współwłaścicieli.

Aby wyjść z tej sytuacji i do-
prowadzić do poprawy stanu tech-
nicznego budynków, konieczne jest 
utworzenie funduszu remontowe-
go, a także zasilenie wspólnot środ-
kami z zewnątrz.

Na początku marca bieżące-
go roku bank PKO wyszedł z nową 
ofertą dla wspólnot mieszkanio-
wych polegającą na tym, że:
- jeżeli zorganizują się i powołają 
swoją reprezentację (zarząd), za-
łożą rachunek bankowy na daną 

 Szansa dla wspólnot mieszkaniowych (Gryfów może wyglądać piękniej)

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kolejowej 26 i 27 działa od 1995 roku. W tym cza-
sie zostało wymienione pokrycie dachowe, założono nowe rynny, przemurowano komi-
ny, jedną ścianę budynku zabezpieczono panelami przed przemakaniem, wykonano ele-
wację zewnętrzną całego budynku. Wewnątrz budynku wymieniono instalację elektrycz-
ną i odnowiono klatkę schodową. 

Dla potrzeb sfinansowania tych prac wspólnota utworzyła fundusz remontowy, a tak-
że korzysta z kredytu bankowego. Dzięki temu, w ciągu czternastu lat istnienia wspól-
noty, możliwy był tak duży zakres remontów. Tajemnica sukcesu tkwi w zaangażowaniu 
samych lokatorów, a przede wszystkim – w ogromnej pracowitości wybranego spośród 
lokatorów Zarządu.

wspólnotę i będą wpła-
cać na fundusz remon-
towy, to uzyskają moż-
liwość skredytowania 
przez bank 100% kosz-
tów remontu.
- równocześnie koszty 
prowadzenia rachun-
ku bankowego zosta-
ną obniżone z 40 zł do 
20 zł, a jeżeli wspólno-
ta będzie korzystać z 
kredytu, to koszt prowa-
dzenia rachunku ulegnie 
dalszemu obniżeniu 
– do 10 złotych mie-
sięcznie. W tej opła-
cie są również koszty 
operacji bankowych, 
co oznacza, że wpła-
ty i wypłaty z konta nie 
będą obciążone prowi-
zją. 

Takie uregulowa-
nie stwarza szansę po-
prawienia w istot-
ny sposób warunków 
działania tych wspól-
not, które nie korzy-

stają z usług firm zarząd-
czych z zewnątrz. Wspólno-
ty mogą prowadzić zarząd 
same, a także – mogą pod-
jąć uchwałę o powierzeniu 
zarządu Zakładowi Budże-
towemu, wraz z pełnomoc-
nictwem do reprezentowa-
nia wspólnoty w kontaktach 
z bankami i innymi instytu-
cjami zewnętrznymi. Zakład 
Budżetowy GKiM jest w sta-
nie podjąć się tego zadania. 
Szanse, aby sama wspólno-
ta poprowadziła swoje spra-
wy finansowe w kierunku 
pozyskania kredytu ban-
kowego, a także, w dalszej 
perspektywie - staranie się 
o dofinansowanie z innych 
źródeł, w tym - z funduszy 
unijnych, są niewielkie, bo 
z każdym takim działaniem 
wiążą się pracochłonne pro-
cedury biurokratyczne.

Jeżeli Państwa decyzja 
będzie pozytywna, będzie to 
oznaczać zgodę na to, że:
- wspólnie ustalimy ko-
nieczny odpis na fundusz 
remontowy (w istniejących 
wspólnotach odpis ten 
waha się w granicach od 
0,70 zł do 2,30 zł / m2 ).
- jak było podane wcześniej, 
konieczne jest otwarcie dla 
każdej wspólnoty odrębne-
go rachunku bankowego i 
wszystkie wpłaty na wspól-

notę muszą być gromadzone na 
tym rachunku (bieżące eksploata-
cyjne, na koszty zarządu, oraz na 
fundusz remontowy ).

Po 3 miesiącach można sta-
rać się o kredyt na remont czę-
ści wspólnych budynku. Gdyby 
od maja zaczęły działać zorgani-
zowane w ten sposób wspólnoty, 
już od sierpnia, dzięki temu pro-
jektowi, możliwe byłoby rozpoczę-
cie odnawiania pierwszych budyn-
ków. Oczywiście nie wszystkich 
od razu, chociaż zaniedbania, a w 
związku z tym potrzeby i oczekiwa-
nia są ogromne.

Bardzo ważne jest, aby wpłaty 
od lokatorów na fundusz remonto-
wy wpływały regularnie, bo jest to 
podstawa terminowej spłaty kredy-
tu i wiarygodności danej wspólno-
ty w negocjacjach z bankiem odno-
śnie dalszego kredytowania.

Podjęcie się tego zadania przez 
Zakład Budżetowy wiąże się z ko-
niecznością dostosowania organi-
zacji firmy do nowych zadań, ale 
tylko zwiększonym wysiłkiem mo-
żemy powoli poprawić stan budyn-
ków i wygląd naszego miasta. Ra-
zem jesteśmy w stanie to zrobić i 
chcemy to zrobić, dla mieszkań-
ców wspólnot i dla całej gryfow-
skiej społeczności.

Dyrektor ZBGKiM
Helena Okulowska
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„Jesteśmy wreszcie we własnym domu. Nie 
stój, nie czekaj. Weź sprawy w swoje ręce.” 
Wszyscy dobrze pamiętamy te hasła wypowia-
dane w latach 1989 – 90. Od tego czasu nasze 
życie uległo zmianom. Zmiany nie ominęły tak-
że rynku nieruchomości. 

W naszej gminie wiele się zmieniło. Trwa-
jąca od wielu lat sprzedaż 
mieszkań komunalnych, w 
tym od kilku lat z bonifikatą 
dochodzącą do 99 %, znacz-
nie się do tego przyczyniło. 
Niestety, mimo tak wielu za-
chęt, dzięki którym wiele lo-
kali zmieniło właściciela, nie 
wszyscy zdecydowali się na 
przejęcie na własność, a w 
związku z tym przyjęcia na 
siebie określonej odpowie-
dzialności. Wciąż, mimo 
tych zmian, budynki stano-
wiące wspólnoty niewiele 
albo wcale nie różnią się od 
pozostałych. Wyjątki od tej 
zasady są nieliczne. 

Dlaczego tak się dzieje? 
Czyżbyśmy nie nauczyli się 
jeszcze dbania o swoją wła-
sność? Czy problemem jest 
brak organizacji – nie potra-
fimy współdziałać dla własnego dobra? Praw-
dopodobnie jedno i drugie. Zbyt często jesz-
cze uważamy, że „ktoś zrobi coś za nas”, że to 
nie my odpowiadamy za swoją własność. Tak 
jednak nie jest. Pora już uświadomić sobie, że 

„Ustawa o własności lokali w 1995 
r. powołała do życia 67417 wspól-
not mieszkaniowych. Od tego czasu 
ich liczba wzrosła i nadal rośnie - w 
wyniku sprzedaży mieszkań z zaso-
bów publicznych i budowy nowych, 
przeznaczonych na sprzedaż. Loka-
li stanowiących odrębną własność 
było w Polsce na koniec 2002 r., w 
świetle wyników spisu powszechne-
go, ponad 2,8 mln. A według danych 
GUS za rok 2005 lokali takich było już 
ponad 4 miliony (a w roku 2007 po-
nad 4,5 miliona). Oznacza to, że co 
najmniej kilka milionów ludzi styka-
ło się bezpośrednio z problematyką 
własności lokali (oprócz samych wła-
ścicieli byli to domownicy właścicie-
li, zarządcy, przedstawiciele właści-
cieli publicznych i osób prawnych bę-
dących właścicielami lokali), a może 
być kilkakrotnie więcej”.

oprócz praw, mamy też obowiązki wynikające z 
własności. Zachęcam, by wspólnoty, które po-
wstały z mocy prawa (a staje się to w chwili wy-
kupu pierwszego lokalu mieszkalnego) organi-
zowały się. Pozwoli to na dokonanie niezbęd-
nych napraw i remontów, często bardzo kosz-
townych, utrzymanie porządku oraz sprawi, że 

nasza gmina będzie ład-
niejsza.

Formalne założenie 
wspólnoty wiąże się ze zwo-
łaniem zebrania właścicieli, 
którzy podejmą decyzję o 
jej powołaniu. Tak powoła-
na wspólnota dokonuje re-
jestracji w Urzędzie Staty-
stycznym, a po otrzymaniu 
numeru REGON, zgłasza 
to w Urzędzie Skarbowym 
– otrzymując NIP. Potem 
pozostaje już tylko otwar-
cie rachunku bankowego, 
ustalenie wysokości zali-
czek na koszty zarządzania 
częściami wspólnymi nie-
ruchomości i utworzenie 
funduszu remontowego 
oraz podjęcie decyzji, czy 
sprawami wspólnoty zaj-
mie się powołany do tego 

zarząd, czy też wynajęty zarządca, którym może 
być dobrze nam znany Zakład Budżetowy Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Zaletami powołania wspólnoty jest między 
innymi możliwość korzystania z kredytów na re-

Moje - Twoje - Nasze monty, jak również z różnego rodzaju dofinan-
sowania. Nie mniej istotne jest także to, że pro-
blemy właścicieli są rozwiązywane przez nich 
samych na zebraniach. Ponadto jest ktoś, kto 
czuwa nad sprawami takimi jak: obowiązkowe 
przeglądy okresowe (budowlane, kominiarskie, 
gazowe itp.), które wpływają na bezpieczeństwo 
i często ich brak może wiązać się np. w razie po-
żaru z odmową wypłaty odszkodowania; napra-
wy bieżące czy też kwestie związane z zasada-
mi wspólnego użytkowania nieruchomości i jej 
otoczenia (utrzymanie porządku, „uciążliwi lo-
katorzy” itp.). Środki gromadzone na rachunku 
bankowym też przemawiają za tym, by się orga-
nizować. Członkowie wspólnoty mają wgląd w 
stan tych środków oraz, co najważniejsze, peł-
ną nad nimi kontrolę.

Od 1 stycznia 2008 roku zajmuję się za-
rządzaniem wspólnotą mieszkaniową, w któ-
rej mieszkam. Długo trwało zanim przekonali 
się do jej utworzenia wszyscy mieszkańcy. Było 
dużo wątpliwości, jednak w końcu się udało i 
obecnie wspólnota działa bardzo dobrze. De-
cyzja o jej powołaniu już przynosi korzyści. Po 
pierwsze, regularnie przybywa środków finan-
sowych; po drugie, wspólnie odpowiadamy za 
budynek i jego otoczenie i po trzecie, jesteśmy 
wiarygodnym partnerem dla banku oraz innych 
instytucji. Wkrótce pomoże to w uzyskaniu kre-
dytu na długo oczekiwany remont, który popra-
wi stan techniczny nieruchomości i przyczy-
ni się do poprawy bezpieczeństwa, a także, co 
też nie jest bez znaczenia, zwiększy wartość po-
szczególnych lokali na rynku mieszkaniowym. 
Wszystko to nie byłoby możliwe bez decyzji o 
założeniu wspólnoty.
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Dariusz Wojciechowski

Bardzo serdecznie dziękuję Panu 
Mariuszowi Barszczowskiemu STO-
LARSTWO Ubocze 95, za wykonanie 
estetycznej tablicy ogłoszeń przy Ko-
ściele Parafialnym w Gryfowie Ślą-
skim. Poprzednia została uszkodzona 
w nocy z 24 na 25 grudnia 2008 r.                                                                                 

Helena Okulowska

PODZIĘKOWANIE

6 marca na I piętrze holu gryfowskiego ratusza, miało miejsce otwarcie wystawy malarstwa Iwo-
ny Łubockiej. Uczennica trzeciej klasy Liceum Plastycznego w Jeleniej Górze - Cieplicach, prezen-
towała dorobek 2,5-letniej pracy. Malarstwo Iwony urzeka bogatą kolorystyką i myślę, że jest dobrą 
zapowiedzią dalszej twórczości. Wystawę zorganizował M-GOK i była ona czynna do 3 kwietnia.

Malarstwo Iwony

Marzena Staliś



Wszystkim mieszkańcom Gminy i Mia-
sta Gryfów Śląski oraz czytelnikom „Kurie-
ra Gryfowskiego” składam z okazji Świąt 
Wielkanocnych najserdeczniejsze życze-
nia: radosnych Świąt, dobrego zdrowia, 
wspaniałej słonecznej pogody, odpoczyn-
ku od codziennych problemów, spotkań 
w miłej atmosferze w gronie najbliższych, 
przyjaciół i znajomych oraz dużo nadziei 
na lepsze czasy nadchodzące z budzącą się 
do życia wiosną. 
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USC w nowym
pomieszczeniu

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie 
Urzędu Stanu Cywilnego, dokonano przeniesie-
nia tego Urzędu do całkowicie odrębnego poko-
ju – nr 14 na II piętrze Ratusza (obok Biura Rady 
Miejskiej). W ten sposób zapewniamy nieskrę-
powane załatwienie spraw z zakresu aktów sta-
nu cywilnego wszystkim interesantom.

- W ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomo-
cy Rozwojowej, Zarząd Województwa Dolnoślą-
skiego przyznał gminie 295 tys. zł, które zosta-
ną wykorzystane do remontu elewacji i wymiany 
okien Ratusza.
- Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę drogi 
gminnej łączącej drogę krajową z drogą powia-
tową (ul. Rzeczna) w Gryfowie Śląskim. Poprzez 
przebudowę tej drogi, Rynek zostanie odciążo-
ny od ruchu samochodowego do i z Proszówki. 

4 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Gry-
fowie Śląskim odbyła się 41 Młodzieżowa Olim-
piada Krajoznawcza Dolnego Śląska (Eliminacje 
Międzypowiatowe) Ogólnopolskiego Młodzieżo-
wego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego. 
Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem 
objął Olgierd Poniźnik – Burmistrz Gminy i Mia-
sta Gryfów Śląski. O szczegółach olimpiady i na-
grodzonych osobach napiszemy w następnym 
wydaniu Kuriera. 

Inwestycje i remonty

Młodzieżowa Olimpiada
Krajoznawcza

Dolnego Śląska

Przebudowę wykona Przedsiębiorstwo Budowy 
i Remontu Dróg – Budownictwo Ogólne Wacław 
Marcinkiewicz z Lubania. 
- Z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych Województwa Dolnośląskiego otrzyma-
liśmy 192 tys., które zostaną przeznaczone na 
przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rol-
nych w Uboczu o długości 1 km.
- W kwietniu rozstrzygnięte zostaną przetargi na 
remont Centrum Informacji Turystycznej oraz na 
budowę 155 mb instalacji kanalizacyjnej na za-
pleczu ul. Bankowej.

Wszystkim Księżom Dekanatu Gryfów 
Śląski pod wodzą szanownego Księdza 
Dziekana Krzysztofa Kurzei składam naj-
serdeczniejsze życzenia w dniu ustanowie-
nia Sakramentu Kapłaństwa. Życzę dużo 
dobrego zdrowia, wielu łask Bożych w 
pełnieniu tak zacnej misji oraz wielu szczę-
śliwych i pogodnych dni.

Dzieląc się radosną nowiną Zmartwych-
wstania Chrystusa proszę przyjąć także ży-
czenia ciepłych i serdecznych spotkań w 
gronie rodziny i przyjaciół, wytchnienia 
od trudów codzienności, a Święta Wielkiej 
Nocy niech będą przepojone tak potrzeb-
nym spokojem i radością. 

Z okazji Świąt Wielkiej 
Nocy prosimy przyjąć 

na jserdecznie j-
sze życzenia aby 

święta te były 
czasem rado-

ści, wspól-
nie prze-
żywanej w 

gronie naj-
bliższych, w at-

mosferze odpoczynku i życzliwości, 
aby były źródłem szczęścia oraz przy-
sporzyły nam siły do podejmowania 
nowych wyzwań i realizacji wszel-
kich marzeń.

Burmistrz 
Gminy i Miasta

Olgierd Poniźnik

Przewodniczący 
Rady Miejskiej 
Robert Skrzypek

Szanowny Ksiądz
Dziekan Krzysztof Kurzeja
Szanowni Księża
Dekanatu Gryfów Śląski

Na pamiątkę ustanowienia Sakra-
mentu Kapłaństwa prosimy przyjąć 
od władz samorządowych Gminy i 
Miasta Gryfów Śląski najserdecz-
niejsze życzenia - dobrego zdrowia, 
wielu łask Bożych, spełnienia pla-
nów osobistych i zamierzeń wspól-
not parafialnych.

Jednocześnie z okazji Świąt Wiel-
kanocnych składamy Księżom ży-
czenia spokoju, radości, pojednania, 
aby ten czas był stale obecny w wa-
szym życiu codziennym.

Sekretarz UGiM
Jerzy Andrzejczak

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów 
Śląski informuje, że zostały poda-
ne do publicznej wiadomości wy-
kazy nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży od nr 34 do nr 
52/2009, poprzez wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzę-
du Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

Urząd wykazuje W przeddzień międzynarodowego Dnia Ko-
biet, gryfowskie Biuro Posła do Parlamentu 
Europejskiego – Lidii Geringer de Oedenberg 
zorganizowało akcję wręczania 100 tulipanów 
dla mieszkanek miasta i gminy Gryfów Śląski. 
Przedsięwzięcie było możliwe do przeprowa-
dzenia dzięki zaangażowaniu się kilku młodych 
„dżentelmenów” – Mariusza Cybulskiego, Pawła 
Chlistowskiego, Arkadiusza Krawczyka, Kami-
la Szuflady i Mateusza Tyszkowskiego. „Kurier 
Gryfowski” z zadowoleniem przyjął ten niekon-
wencjonalny sposób ubarwienia szarych przed-
wiosennych dni.

Dzień Kobiet z Europosłem

Sekretarz UGiM
Jerzy Andrzejczak

Mieczysław Gnach



które mogą być finansowane z budżetu woje-
wództwa oraz programów pomocowych, aby je 
uwzględnić w planach i zamierzeniach zarządu 
województwa. W trakcie dyskusji Burmistrz Ol-
gierd Poniźnik podjął temat zasad przyznawania 
grantów w konkursach organizowanych przez 
Urząd Marszałkowski oraz wyraził nadzieję, że 
spotkania z przedstawicielami UM w siedzi-
bach gmin zwiększą ich szanse na pozyskiwa-
nie środków pozarządowych. Jednocześnie bur-
mistrz zaapelował o wsparcie dla naszych dzia-
łań w polityce samorządu województwa.

Tematyka wniosków o granty obecna była 
również w dyskusji na temat Europejskiej Współ-
pracy Transgranicznej Polska - Czechy i Polska 
- Saksonia. Dyrektor Monika Przeniosło również 
odpowiadała na pytania związane z zasadami 
przyznawania dotacji w konkursach unijnych, w 
których o sukcesie decyduje najczęściej szczę-

śliwy traf apli-
kanta. Pani Mo-
nika przypo-
mniała lata po-
przednich ka-
dencji, w czasie 
których środ-
ki unijne było 
bardzo łatwo 
otrzymać, nie-
stety Gryfów 
o nie nie apli-
kował. Obecnie 
sprawa jest o 
wiele trudniej-
sza, a kandy-
datów do unij-
nej kasy coraz 
więcej. 

Niezrażeni tym pracownicy gryfowskiego 
Urzędu wkrótce będą składać kolejny duży wnio-
sek z EWT Polska- Saksonia, jak zwykle z na-
dzieją na sukces.
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Dotarły do mnie sygnały, iż wielu mieszkań-
ców naszej gminy po lekturze marcowego Ku-
riera Gryfowskiego, w którym informowałem o 
podjęciu uchwały w sprawie opłaty od posiada-
nia psów, nie czekając na ogłoszenie informują-
ce o obowiązku uiszczenia takiej opłaty, chciało 
jej dokonać w kasie Urzędu.

Uchwała podjęta na sesji 20 lutego, w spra-
wie jej wprowadzenia została unieważniona przez 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu. Kolegium, w uzasadnieniu tej decyzji 
powołało się na przepis zakazujący „stanowie-
nia prawa powszechnie obowiązującego z mocą 
wsteczną” oraz art. 2 Konstytucji Rzeczypospo-
litej Polskiej, z którego „wynika zasada pewności 
prawa i zaufania obywateli do państwa, co ozna-
cza zakaz dokonywania zmian reguł pobierania 
podatku rocznego w toku roku podatkowego, 
chodzi bowiem o zapewnienie podatnikom moż-
liwości układania biegu ich interesów z uwzględ-
nieniem obowiązku podatkowego jeszcze przed 
rozpoczęciem roku podatkowego”.

Niniejsza uchwała zostanie podjęta ponownie 
do końca bieżącego roku i obowiązywała będzie 
od początku 2010 roku.

Psy na razie bez opłat

6 marca w gryfowskim ratuszu gościnnie ob-
radowali radni- członkowie Komisji Polityki Roz-
woju Regionalnego i Gospodarki Sejmiku Woje-
wództwa Dolnośląskiego. Sesja, która miała być 
m.in. okazją do poznania potrzeb lokalnej spo-
łeczności, poprzedzona została konferencją pra-
sową Jerzego Tutaja (przewodniczącego ww. 
komisji oraz wiceprzewodniczącego Komisji 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) pod 
hasłem „Województwo Dolnośląskie dla Powia-
tu Lwóweckiego i Gminy Gryfów Śląski”.
Podczas spotkania Jerzy Tutaj zapewniał, że sa-
morząd sejmiku widzi potrzeby małych miast, 
a żeby je lepiej poznać i zrozumieć organizuje 
sesje wyjazdowe. Wspomniał o dofinansowa-

niu Orlika, Kwisonaliów, o dotacji 70 tys. zł, jaką 
Gryfów otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego na 
pomalowanie elewacji ratusza i wymianę okien, 
a także o dofinansowaniu budowy hali sporto-
wej przy SP. Nadmienił również, że komisja chce 
poznać plany Gryfowa jeśli chodzi o inwestycje, 

Sejmik trafił pod 
gryfowską strzechę

M.

Dariusz Wojciechowski

Zespół folklorystyczny Gryfinki nie ustaje w 
pozyskiwaniu kolejnych sponsorów.

Artyści występują coraz częściej, chętnie pro-
mują naszą gminę poza jej granicami, a stroje są 
dla nich niezbędnym elementem scenicznego 
wizerunku. A że wydatek to niemały, konieczna 
jest pomoc sponsorów. Na szczęście ci okazują 
się hojni dla naszych artystów. Za pośrednic-
twem Kuriera Gryfowskiego członkowie zespołu 
składają serdeczne podziękowania darczyńcom, 
którymi są:
- Fabryka Odzieży i Tkanin Żaroodpornych IZO-
TERM sp. z o.o.
-Skład opału Hawrylewicz, Sodolski
-Kowalstwo ozdobne - Mirosław Szuniewicz
-ABI-POL Janusz Niebieszczański, Proszówka
-PHU „MER-EKO” Wiesław Meres, Olszyna.

Hojni sponsorzy

M.W marcu fotografie nadesłali: Robert Grzel-
czak, Monika Laskowska oraz Ryszard Urdas. 
Tytuł zdjęcia miesiąca tym razem przyznaliśmy 
fotografii pana Ryszarda (fot. na str. 2). Gratuluje-
my zwycięzcy, a pozostałym uczestnikom serdecz-
nie dziękujemy.

Zapraszamy Państwa do udziału w naszym 
konkursie. Warunkiem uczestnictwa jest nade-
słanie w formie elektronicznej zdjęcia swojego 
autorstwa na adres biblioteka.gryfow@gmail.
com. Spośród nadesłanych zdjęć (tematyka 
dowolna) co miesiąc będziemy prezentować w 
„Kurierze Gryfowskim” jedno najciekawsze (we-
dług nas). W wyborze pomoże nam instruktor 
fotografii M-GOK, członkini Jeleniogórskiego 
Towarzystwa Fotograficznego - Ilona Cichoń.

Spośród zwycięskich zdjęć miesiąca wybie-
rzemy 3 zdjęcia roku, które zostaną nagrodzo-
ne. Zdjęcia prosimy przesyłać do 25 dnia każ-
dego miesiąca.

Zdjęcie miesiąca - 
konkurs dla mieszkańców

M.

Zbliżają się ciepłe, letnie dni - warto je spę-
dzić na łonie natury. Rodzinne Ogrody Działko-
we „Sielanka” przy ul. Floriańskiej Wylot dys-
ponują wolnymi działkami. Zapraszamy.
Informacja: ul. Kolejowa 55, w godz. 9.00-12.00.

Sielanka

Biuro Porad Obywatelskich zostało uru-
chomione w siedzibie Starostwa Powiato-
wego w Lwówku Śląskim. Każda osoba, 
która znalazła się w trudnej sytuacji życio-
wej, gdyż nie znała swoich praw lub jej pra-
wa zostały naruszone, otrzyma bezpłatnie 
poradę i informację. Porady udzielane są 
w sprawach mieszkaniowych, rodzinnych, 
świadczeń socjalnych, świadczeń z ubezpie-
czenia społecznego, zatrudnienia i bezrobo-
cia. Porady udzielane są w każdy wtorek w 
godz. 9.00 – 13.00 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Małej Sali Konferencyjnej. 
Biuro funkcjonuje w ramach Związku Biur 
Porad Obywatelskich z Warszawy. Zostało 
uruchomione z inicjatywy Danuty Rybickiej 
– Jakubiec – kierownika jeleniogórskiego 
oddziału biura oraz Artura Zycha - starosty 
lwóweckiego.

Biuro Porad 
Obywatelskich

Wszystkim naszym obecnym i przy-
szłym Czytelnikom Wesołych Świąt 
Wielkanocnych oraz samych słonecz-
nych, pełnych optymizmu dni życzą 
pracownicy Biblioteki Publicznej 
w Gryfowie Śląskim oraz redakcja 
Kuriera Gryfowskiego
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Panie Marku, proszę powie-
dzieć, skąd tak mocne korze-
nie tenisa stołowego w naszym 
mieście. To piękna karta histo-
rii sportu Gryfowa, więc warto do 
niej wrócić.

Trzeba sięgnąć do 1977 roku. 
Po turnieju zainicjowanym przez 
nieżyjącego już prezesa Kruczkie-
wicza, w którym udział wzięli Błę-
kitni Krzewie, zespół z Gryfowa i 
zawodnicy z Jeleniej Góry, zawią-
zał się Klub Sportowy Gryfex. Pół 
sezonu graliśmy w lidze woje-
wódzkiej. Nie mogliśmy być jesz-
cze wtedy klasyfikowani. Jednak 
cały sezon 1979 był nasz. Wygrali-
śmy bowiem wszystkie mecze run-
dy jesiennej i wiosennej. Awanso-
waliśmy do III ligi. Niestety, nasz 
zespół rozpadał się, ponieważ suk-
cesywnie po każdego z nas upomi-
nało się wojsko, w wojsku służyło 
się wtedy 2 lata. Kiedy więc jeden 
wrócił, musiał odejść następny.
Do tenisa wróciłem mniej więcej 
15 lat temu. Wziąłem udział w tur-
nieju we Wleniu. Grały tam wtedy 
największe tuzy tenisa stołowego: 
zespół z Księginic, Burza Wrocław, 
Ślęża Wrocław. Proszę sobie wy-
obrazić-200 zawodników na 14-15 
stołach. Później zaproponowano 
mi tam treningi. Jeździłem na nie 
już z synami. Woziłem też kolegów 
tenisistów- samochód był zawsze 
pełny. Byliśmy swoistą armią za-
ciężną Wlenia. Ponieważ do wszel-
kich działań sportowych potrzebny 
jest odpowiedni klimat, a takowe-
go w Gryfowie jeszcze nie było, po-
jawił się za to w Świeradowie, do 
którego było bliżej, rozpoczęliśmy 
treningi właśnie tam. Zespół był w 
połowie złożony z zawodników z 
Gryfowa, w połowie zaś ze Świera-
dowa. Trzeci z kolei sezon zagrali-
śmy w trzeciej lidze. 
W końcu i w Gryfowie pojawiła się 
odpowiednia atmosfera, głównie 
dzięki Tadkowi Jagielle.
Wróciliśmy tym sposobem do 
punktu wyjścia. W ogóle można 
powiedzieć, że nasz region ma bo-
gate tradycje, jeśli chodzi o tenis 
stołowy. Ze Lwówka Śląskiego po-
chodzi przecież Lucjan Błaszczyk. 
Muszę przyznać, że nawet wygra-
łem z nim jeden mecz, ale wtedy 
Lucjan był jeszcze całkiem młodym 
chłopcem. Potem, kiedy zaczął się 
piąć, powiem szczerze, byłem bez 

szans. Drużyna z Bolesławca gra-
ła trzy lata temu, co prawda tylko 
przez rok, w ekstraklasie.

Proszę powiedzieć, czego od 
zawodnika wymaga ten sport?

Niesamowitej pracowitości i 
umiejętności koncentracji. Nie-
zbędna jest też odporność psy-
chiczna, bo można być świet-
nym technicznie, ale przegrywać. 
To pojedynek 1:1, tu nie ma żar-
tów. Obowiązuje zasada: im lep-
sza technika, tym lepsza kondycja. 
Tenis stołowy to piękny sport. Jest 
dla mnie prawdziwą odskocznią od 
trudów dnia codziennego.

Do nich niestety musimy wró-
cić, ponieważ czas rozpocząć ko-
lejny temat, który wiąże się z 
pana pracą zawodową. Będzie on 
oczywiście związany z drogami. 
Prawie każdy radny, z którym roz-
mawialiśmy przed panem podno-
sił temat dróg. Z rozmów wynika-
ło, iż nie są one naszą najmoc-
niejszą stroną. Czy w tej materii 
są jakieś możliwości konstruk-
tywnego działania?

Muszę przyznać z przykro-
ścią, że media zrobiły drogowcom 
ostatnio sporo złej roboty. Za po-
mocą nie do końca wiarygodnych 
tekstów, wytworzyły w społeczeń-
stwie przekonanie, że pieniądze na 
drogi po prostu na nich leżą, Unia 
Europejska zaś śle do nas rzekę 
pieniędzy na tego typu inwesty-
cje. Muszę powiedzieć, że mieli-
śmy dużo szczęścia, że udało nam 
się wybudować 4 km drogi przez 
Proszówkę za pieniądze z funduszy 
unijnych. W okresie finansowania 
2007-2013, czyli w tym, w któ-
rym aktualnie funkcjonujemy, na 
powiatowe drogownictwo nie ma 
praktycznie już żadnych pieniędzy. 
Komitet Monitorujący tego same-
go funduszu, z którego wybudowa-
no drogę w Proszówce - kiedyś na-
zywał się on Interreg 3A, teraz jest 
to Europejska Współpraca Trans-
graniczna, ogłosił ostatnio, iż 6, 
rekomendowanych spośród wielu 
wniosków na inwestycje drogowe, 
wyczerpało już wszystkie fundu-
sze. Kolejnego naboru nie będzie. 
Owszem, są pieniądze, ale na drogi 
krajowe i wojewódzkie. Na powia-
towe zaś o tyle, o ile łączą one wy-
żej wymienione ze sobą lub znaj-
dują się w pobliżu obiektów zwią-
zanych z Euro 2012. Można je po-

zyskiwać w Regionalnym Progra-
mie Operacyjnym, jednak on dofi-
nansowuje zadania o dużej warto-
ści tj. pow. 4 mln zł.

Czy to znaczy, że perspektywy 
zmian są odległe?

Robimy, co możemy. Sięgamy 
po środki z Urzędu Marszałkow-
skiego, w ramach Funduszu Ochro-
ny Gruntów Rolnych. To jest chyba 
jedyny fundusz, na który możemy 
tak naprawdę liczyć. Dofinanso-
wuje on zadania pod tytułem ”dro-
gi dojazdowe do pól”. Udało nam 
się również zdobyć fundusze od 
innych sponsorów. Tutaj od 2 lat 
z powodzeniem współpracujemy z 
Lasami Państwowymi. Dzięki temu 
powstają drogi małe o charakterze 
lokalnym. Z Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych 
2008-2012 będziemy przebudo-
wywać most w Krzewiu, nie mamy 
szans na pozyskanie środków na 
drogi zbiorcze z RPO.

Co z naprawianiem dróg? Kie-
dy zauważymy wzmożoną aktyw-
ność w tej materii?

Naprawy dróg rozpoczynamy 
wkrótce. Ta zima, która przecież 
od wielu lat była pierwszą prawdzi-
wą zimą, pokazała, jak zgubne dla 
dróg są przemienne cykle: mrozu 
w nocy i roztopów w dzień. Stare, 
nieszczelne nawierzchnie tego nie  
wytrzymują. Dlatego trzeba je ła-
tać.

Czy to nie jest w takim razie 
syzyfowa praca? Może lepiej za-
inwestować i położyć nową na-
wierzchnię?

To jest bardzo poważny pro-
blem. Ja, jako zarządca drogi, ży-
czyłbym sobie oczywiście takiego 
rozwiązania, ale tu wszystko roz-
bija się o pieniądze. Podczas kie-
dy remont cząstkowy 4 km drogi 
kosztuje około 3-4 tys. zł, to po-
łożenie nowej nawierzchni na tym 
samym odcinku wiąże się z koszta-
mi około 1,2 mln zł. 

Myślę, że rozwialiśmy w tym 
momencie mit dotyczący przyczyn 
preferowania remontów cząstko-
wych. To są niebotyczne różnice 
w wydatkach!

Są oczywiście inne metody, ale 
zawsze wiąże się to ze sporymi su-
mami i ograniczonym okresem 
gwarancji.

Czy Zarząd Dróg Powiatowych 
przyjmuje roszczenia związane z 

uszkodzeniami aut wynikających 
z wad dróg będących pod waszą 
kuratelą?

Tak. Drogi Powiatowe są ubez-
pieczone w PZU. Takie uszkodze-
nia trzeba po prostu zgłaszać. Nie 
jest do tego nawet potrzebna poli-
cja. Niezbędne jest natomiast zdję-
cie, które można zrobić telefonem 
komórkowym. Wszystkie zgłosze-
nia są bardzo rzetelnie sprawdzane.

Proszę powiedzieć, czy fakt, 
iż piastuje pan poważną funkcję 
związaną z drogownictwem może 
przełożyć się na fakt bycia rad-
nym w Gryfowie?

Trudno łączyć te dwie funkcje. 
Jestem tylko kołem w maszynie. 
Poza tym muszę obiektywnie przy-
glądać się potrzebom mieszkańców 
całego powiatu. Ale coś się jednak 
udało zrobić- ulice Bankowa i Ko-
lejowa mają nową nawierzchnię- to 
w trybie remontowym. Wspomnia-
na wyżej droga przez Proszówkę. 
Kierowałem pracą zespołu, który 
przygotowywał ten wniosek o do-
finansowanie z funduszy unijnych. 
To była przecież wcale niebagatel-
na inwestycja – chodziło o 4 milio-
ny zł. Winny jestem podziękowania 
całemu zespołowi. 

Dzięki temu, że w 2006 roku 
zgłosiłem drogę w Rząsinach do 
Biura Usuwania Klęsk Żywioło-
wych, udało się zrobić kilometr 
nowej nawierzchni, w tym roku bę-
dzie zaś kolejny kilometr. Pomimo 
trudności w pozyskiwaniu środ-
ków zewnętrznych, próbujemy coś 
jednak zrobić. 

Czy znane są już szczegóły re-
montu mostu w Krzewiu?

W środę (25 marca) wyłoni-
my wykonawcę. Remont ma się 
zakończyć do 30 sierpnia. Tutaj 
mamy do czynienia z dodatkowym 
utrudnieniem, bo most przebie-
ga nad liniami kolejowymi. PKP są 
współinwestorem. Samo ułożenie 
harmonogramu prac będzie skom-
plikowane.

Jakie są marzenia radnego 
Makowskiego?

Chciałbym, aby Wieża zyskała 
coś w dziedzinie drogownictwa, bo 
zdaję sobie sprawę, jak duże są tu 
potrzeby. 
Dziękuję za rozmowę.

Marek Makowski jest radnym pierwszą kadencję. Od 2003 roku jest kierownikiem Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śl. Zasłużył na określe-
nie animatora sportu w Gryfowie. Jego pasją, o której opowiada z wyjątkowa swadą, jest tenis stołowy. Żona pana Marka- Małgorzata -pracuje w SP 
w Gryfowie Śl., dorośli już synowie studiują we Wrocławiu. Obydwaj synowie zakończyli studia inżynierskie: Bartosz wydz. Elektryczny na Politech-
nice we Wrocławiu, Wojciech – Techniki Rolne i Leśne w Uniwersytecie Przyrodniczym. Obaj kontynuują naukę – studia magisterskie w swoich 
uczelniach.

Radni pod lupą (c.d.)

Rozmawiała 
Małgorzata Szczepańska
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Od października 2008 roku 
uczennice z koła bibliotecznego 
pod kierunkiem bibliotekarek: niżej 
podpisanej oraz Anny Rogulskiej 
uczestniczą w Ogólnopolskiej Akcji  
„Poczytaj mi przyjacielu”. W związ-
ku z tym faktem została nawiąza-
na współpraca z Przedszkolem Pu-
blicznym w Gryfowie Śląskim. Ak-
cja ma na celu szerzenie czytelnic-
twa wśród dzieci, rozwijanie odpo-
wiedzialności i cierpliwości wśród 
młodzieży ponadgimnazjalnej oraz 
zdobywanie nowych doświadczeń. 
Młodzież regularnie - raz w tygo-
dniu czyta dzieciom bajki i bajeczki 
oraz inicjuje wspólne zabawy, m.in. 
rozwiązywanie krzyżówek, układa-
nie puzzli, malowanie ilustracji do 

 17 marca 2009 roku odbyła się 
kolejna edycja Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego. Naszą 
szkołę reprezentowały 2 uczenni-
ce z klasy IIo:  Joanna  Dziubka i 
Oliwia Drabowicz. Obydwie bra-
ły udział w turnieju recytatorskim. 
Przewodnicząca jury, niczym Elż-
bieta Zapendowska, dokładnie ana-
lizowała wszystkie plusy i minusy 
każdego uczestnika. Joasia zebra-
ła bardzo wysokie noty i same po-
chwały. Jury zauważyło jej wrodzo-
ny talent komediowy, który dał wy-
raźnie o sobie znać podczas recy-
tacji fragmentu prozy Doroty Ma-
słowskiej pt. ,,Paw królowej”. Rze-
czywiście, Joanna wypadła rewe-
lacyjnie i wspaniale wczuła się w 
rytm utworu i jego klimat. Decyzją 
komisji Joanna Dziubka zdobyła I 
miejsce i 4 kwietnia będzie repre-
zentować naszą szkołę i powiat w 
Jeleniej Górze. Życzymy powodzenia.

Jako szkoła, chcemy sprostać 
wyzwaniom czasów, w których 
żyjemy, staramy się dostosować 
ofertą edukacyjną do potrzeb ryn-
ku pracy. W zeszłym roku szkol-
nym utworzyliśmy Technikum Ho-
telarskie uwzględniając bliskie po-
łożenie Świeradowa Zdroju, który 
dzięki kolei gondolowej przeżywa  
prawdziwy rozkwit. Nasi ucznio-
wie z pewnością znajdą zatrudnie-
nie w okolicznych hotelach i pen-
sjonatach. Równie wielkim powo-
dzeniem cieszą się inne zawody, 
m.in. technik informatyk oraz tech-
nik mechanik i wiadomo nie od 
dziś, że ci specjaliści bez proble-
mu odnajdą się po skończonej na-
uce na rynku pracy. Liceum oferuje 
klasy o poszerzonej edukacji pedago-
giczno-psychologicznej (z rozsze-
rzoną biologią i podstawami filozo-
fii).Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
od lat kształci uczniów we wszyst-
kich możliwych zawodach, ściśle 
współpracując z największymi pra-
codawcami regionu.           
  Biorąc pod uwagę rachunek eko-
nomiczny (koszty dojazdu i czas 
na przystanku) oraz efekty na-
uczania, porównywalne z inny-

przeczytanych bajek. Prace ma-
luchów, które powstają podczas 
spotkań, można obejrzeć w szkol-
nej bibliotece oraz na stronie www.
zsoiz.gryfow.pl  lub www.bibliote-
kazsoiz.republika.pl (zakładka - bi-
blioteka - koło biblioteczne). 
W akcji udział biorą:
Wiesława Łubocka III o, Patrycja 
Twardochleb III o, Kamila Sekuła 
I o, Ewelina Szpurek I o, Marta 
Reszka I o, Joanna Drozdowska I o, 
Julianna Sobiewska I c, Katarzyna 
Giruć I c.

Bardzo dziękuję za współpra-
cę pani Małgorzacie Krakowskiej 
dyrektorce Przedszkola Publicz-
nego w Gryfowie Śląskim. Dzię-
kuję również naszej młodzie-
ży za wytrwałość i sumienność.  

Czytające 
przyjaciółki Z życia ZSOiZ

Pierwsza w turnieju

Zawsze na czasie

Już w czerwcu udamy się do urn, 
by wybrać polskich posłów do Parla-
mentu Europejskiego. W oczekiwa-
niu na ten moment, chcemy przybli-
żyć naszym czytelnikom garść infor-
macji na temat historii, mechanizmów 
funkcjonowania, a przede wszystkim 
kompetencji tego ważnego organu 
Unii Europejskiej.

„Prehistoria” PE to rok 1951, kiedy 
to w ramach Europejskiej Wspólnoty 
Węgla i Stali powołano zgromadze-
nie jako instytucję zapewniającą de-
mokratyczną kontrolę nad funkcjono-
waniem porozumienia państw. Wkrót-
ce doszło do scalenia podobnych or-
ganów wszystkich wspólnot europej-
skich (EWWiS, EWG i EURATOM). 
W roku 1958 Europejskie Zgroma-
dzenie Parlamentarne zebrało się po 
raz pierwszy jako instytucja trzech 
wspólnot.

Istotnym przełomem okazał się 
rok 1979. Wtedy to po raz pierwszy 
posłów do PE wybrano bezpośrednio 
- wcześniej bowiem deputowanych 
delegowały ze swych składów parla-
menty krajowe.

Kadencja parlamentu trwa 5 lat. 
Jego siedzibą jest Strasburg, choć 
komisje zbierają się w Brukseli, a ad-
ministracja znajduje się w Luksem-
burgu. PE, który w 1951 miał 78 po-
słów, dziś ma ich już 785 (wybranych 
w 27 państwach UE). Obradują oni 
w 20 oficjalnych językach. Nic więc 
dziwnego, że pomaga im ponad 1300 
tłumaczy. Organ pełniący z początku 
funkcje kontrolne, od 1987 roku sys-
tematycznie poszerzał swoje upraw-
nienia prawodawcze – coraz bardziej 
zbliżając się do pełnienia roli tradycyj-
nego parlamentu.

Polityczna rola parlamentu odno-
si się przede wszystkim do inspirowa-
nia, kształtowania polityki zagranicz-
nej Unii, przedstawiania wizji i pro-
gramów rozwoju kontynentu w kon-
tekście procesów globalizacyjnych, 
kształtowania postaw i mechanizmów 
niezbędnych dla obrony praw czło-
wieka, rozwoju cywilizacyjnego Unii, 
a także tworzenia programów praw-
nych dla zabezpieczenia obszarów 
wolności, bezpieczeństwa i sprawie-
dliwości dla mieszkańców UE.

mi szkołami, śmiało możemy za-
pewnić, iż ZSOiZ im. Jana Pawła 
II w Gryfowie Śląskim wykształci 
Państwa dzieci taniej, ale równie 
dobrze.

Agata Pender

Katarzyna Romanowicz-Kłosin

Mieczysław Gnach

Niezbędnik europejski 
W przededniu wyborów

Posłowie w PE nie organizują się 
wedle państw, z których pochodzą, 
lecz włączają się w działalność odpo-
wiadających ich przekonaniom partii 
ogólnoeuropejskich. Do najważniej-
szych ugrupowań należą:
- Grupa Europejska Partii Ludowych 
(Chrześcijańscy Demokraci),
- Grupa Socjalistyczna w Parlamen-
cie Europejskim,
- Porozumienie Liberałów i Demokra-
tów na rzecz Europy.

Parlament Europejski sprawuje 
kontrolę demokratyczną nad całością 
działalności wspólnotowej. Procedury 

powołania na stanowiska umożliwiają 
temu organowi pełnienie funkcji kon-
trolnej wobec niektórych instytucji eu-
ropejskich, szczególnie Komisji Eu-
ropejskiej. Nominacja przewodniczą-
cego komisji musi być zatwierdzona 
przez PE. Ma on także uprawnienia 
do uchwalenia wotum nieufności dla 
całej komisji. Parlament akceptuje 
projekt budżetu przedstawiony przez 
komisję europejską, decyduje o oko-
ło 60 % wydatków z budżetu unijne-
go liczącego w skali roku ok. 120 mld 
euro.

Dziewczęta z koła bibliotecznego podczas zajęć z przedszkolakami.
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Od stycznia w gryfowskiej bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki. 
Głównym zajęciem jego uczestników jest oczywiście czytanie. Pierwszą 
książką, jaką grupa wzięła na swój warsztat był „Paw królowej” Doroty Ma-
słowskiej. Książka wzbudziła zażartą dyskusję, jej uczestnicy podzielili się 
na gorących zwolenników utworu oraz na zagorzałych jego przeciwników. 
Dyskusji nie było końca i choć każdy pozostał przy swoim zdaniu, warto w 
niej było uczestniczyć. 

Kolejnym utworem, któremu nasi nałogowi czytelnicy postanowili się 
głębiej przyjrzeć jest „Lala” Jacka Dehnela. Z ostatnich doniesień wynika, 
że klubowicze właśnie kończą czytać. Szykuje się kolejne ekscytujące spo-
tkanie. Wszystkich, którzy chcieliby w nim, jak i kolejnych uczestniczyć, 
zapraszamy serdecznie, jednocześnie prosząc o wcześniejszy kontakt z bi-
blioteką publiczną pod nr tel. (075)78-13-387 (osoba do kontaktu Marze-
na Wojciechowska).

Ostre starcie Nie-poczytalnych

Co? Gdzie? Kiedy? - Informator Kulturalny

W kwietniu gryfowski ratusz bę-
dzie gościł wystawę o bardzo deli-
katnej i wiosennej tematyce. Sto-
warzyszenie Awantura oraz Biblio-
teka Publiczna wystawiły prace Re-
dana z Jeleniej Góry. Ten fotoama-
tor (jak sam o sobie mówi) zajmu-
je się fotografowaniem kobiet. Wy-
stawa „Kobieta – Świat Nieznany” 
przenosi w podróż w czasie. Foto-
grafowane modelki występują w 
strojach z różnych epok, poczy-
nając od stylizacji na delikatne Ja-
ponki, przez divy lat 30-tych, czy 
też kowbojki prosto z Dzikiego Za-

chodu. Dodatkowego uroku nada-
je dziewczynom bardzo starannie 
przygotowany make-up. Co cie-
kawe, Redan był pierwszym foto-
grafem, któremu pozowała obec-
na miss Polski Angelika Jakubow-
ska (jej zdjęcia są również na wy-
stawie). Ekspozycja ma też gryfow-
ski akcent, w postaci zdjęć Karoli-
ny Jankowieckiej. Zapraszamy do 
odwiedzin holu ratusza na I piętrze. 
Wystawa będzie czynna do końca 
miesiąca, a o jej wernisażu napi-
szemy w następnym numerze Ku-
riera Gryfowskiego.

Kobieta świat nieznany

Wkrótce rozpocznie się organizowany przez stowarzyszenie Awantura 
projekt „Wiosenna Awantura 2009”. Podczas majowego weekendu odbę-
dą się warsztaty fotograficzne dla młodych zapaleńców fotografii z całe-
go regionu. Udział w trzydniowych warsztatach, które odbędą się od 
1 do 3 maja jest bezpłatny. Uczestnicy oprócz zdobycia wiedzy teoretycz-
nej, będą mieli okazję wziąć udział w plenerze fotograficznym, ponadto ich 
prace zostaną zaprezentowane podczas Kwisonaliów 2009, na wystawie 
„Fotograficzny elementarz”. 

Warsztaty poprowadzą znani artyści regionu jeleniogórskiego. Swoje 
zaangażowanie w projekt potwierdzili państwo Ewa Andrzejewska i Woj-
ciech Zawadzki. W zajęciach weźmie również udział pan Marek Liksztet. 
Wszyscy posiadają wieloletnie doświadczenie, a ich prace znajdują się w 
zbiorach polskich i zagranicznych galerii. Projekt jest realizowany dzię-
ki dotacji Towarzystwa Iniciatyw Twórczych „ę” i Fundacji Wspomagania 
Wsi.

Informacji na temat warsztatów udziela również Biblioteka Publiczna pod 
nr tel. (075) 78-13-387 (osoba do kontaktu Marzena Wojciechowska).

Zaproszenie na warsztaty

Miejsko-Gminny Ośrodek Kul-
tury w Gryfowie Śląskim zaprasza 
wszystkich mieszkańców do wzię-
cia udziału w „Gryfowskiej Majówce”:

1 maja
„Rock bez Granic” - od godz. 
16.00 na gryfowskim rynku będą 
odbywały się koncerty zespołów 
rockowych z Polski i Niemiec.

2 maja
Dyskoteka dla młodzieży - od 
godz. 19.00 - teren za budynkiem 
M-GOK.

3 maja
Święto Konstytucji - godz. 11.30 
uroczystość składania kwiatów pod 
Tablicą Pamiątkową w Rynku.

Majówka

22 maja w gryfowskim Ratu-
szu odbędzie się wernisaż wystawy 
ekslibrisów z kolekcji znanego w 
Polsce kolekcjonera Tadeusza Jó-
zefa Czosnyki. Wystawę zatytuło-
waną „Motywy Don Kichota w eks-
librisie” będzie można oglądać do 
10 czerwca. Zarówno na wernisaż, 
jak i do obejrzenia tej historycznej 
ekspozycji, serdecznie Państwa za-
praszają pracownicy Biblioteki Pu-
blicznej.

Don Kichot
w Ratuszu

Zdrowych, Pogodnych 
Świąt Wielkanocnych, 

pełnych wiary, 
nadziei i miłości. 

Radosnego, wiosennego 
nastroju, 

serdecznych spotkań w 
gronie rodziny 

i wśród przyjaciół
 oraz wesołego "Alleluja" 

życzą wszystkim mieszkań-
com miasta i gminy 

Gryfów Śląski 

pracownicy
 Miejsko – Gminnego 

Ośrodka Kultury

M.D.

M.D.

M.

Adam Domino

M.

Z przyjemnością informujemy, że stowarzyszenie Awantura bierze 
udział w przygotowaniach do Kwisonaliów 2009. 12 czerwca od godziny 
19:30, na głównej scenie wystąpią zespoły zaproszone przez naszą organi-
zację. Gwiazdą wieczoru będzie legenda polskiej sceny hip-hop - O.S.T.R. 
Ponadto do udziału w imprezie zaprosiliśmy pochodzący z Milicza zespół 
funkowo - hiphopowy Labirytm, oraz “herosów komercyjnego undergro-
undu” - formację Żelki z Poznania. Noc będzie miała również gryfowski 
akcent, w postaci występu hiphopowego składu Ann Romith. Zawiada-
miamy, że poszukujemy piątej formacji, która wystąpi podczas Kwisona-
liów 2009. Wszystkie zainteresowane zespoły prosimy o kontakt mailo-
wy (z namiarami na próbkę twórczości) za pomocą formularza dostępne-
go w dziale Kontakt. Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w ankie-
cie dotyczącej tego wydarzenia. Jest ona dostępna w prawym menu www.
awantura.org 

O.S.T.R i Żelki na Kwisonaliach

Mariusz Dragan
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Jeszcze do niedawna wydawało się, że 
szpital w Gryfowie Śląskim zostanie zamknię-
ty, mówiło się o likwidacji reumatologii…
Oddział reumatologiczny radzi sobie świetnie. 
Mamy odpowiedni specjalistyczny sprzęt, wy-
specjalizowany personel, pełne obłożenie pa-
cjentami oraz systematycznie zwiększany kon-
trakt z NFZ.

A na dodatek utworzony został nowy od-
dział. Jak zrodził się pomysł utworzenia wła-
śnie takiego oddziału w naszym szpitalu?
Kiedyś był to oddział rehabilitacji ogólnoustro-
jowej. Później przez długie lata pomieszczenia 
stały puste, m.in. z powodu braku lekarzy. W 
połowie ubiegłego roku, czyli wtedy, kiedy ob-
jęłam funkcję ordynatora oddziału reumatolo-
gicznego, zaczęliśmy myśleć, razem z kierowni-
kiem oddziału rehabilitacji Danielem Koko, nad 
możliwością wykorzystania tego miejsca. Wyre-
montowano pomieszczenia i postanowiliśmy na 
nowo uruchomić ten oddział. Jednak oddziałów  
rehabilitacji ogólnoustrojowej jest w pobliżu kil-
ka. Sprawdziliśmy, że pacjenci po udarach, wy-
lewach, krwiakach mózgu czekają po pół roku, a 
nawet i rok na przyjęcie do szpitala, na rehabi-
litację, w celu dalszego leczenia i usprawniania. 

W poprzednim numerze Kuriera Gryfow-
skiego podaliśmy informację o otwarciu w 
gryfowskich obiektach Powiatowego Cen-
trum Zdrowia nowego oddziału - Rehabi-
litacja Neurologiczna. O bliższe informacje 
na temat oddziału zapytaliśmy dyrektora do 
spraw medycznych, ordynatora gryfowskiej 
reumatologii Irenę Dłużyk. 

Pomysł
na oddział

W Oddziale Rehabilitacji 
Neurologicznej w Gryfowie 
dorośli pacjenci przyjmowani 
są również bez skierowania 
(są to tzw. pacjenci komer-
cyjni). Pacjentom z grupami 
schorzeń takimi jak porażenia 
i niedowłady będące skutkiem 
uszkodzeń układu nerwowego, 
usprawnianie po długotrwałym 
unieruchomieniu, usprawnia-
nie oprotezowanych po ampu-
tacjach, zmiany zwyrodnienio-
we stawów, w tym po leczeniu 
operacyjnym, zespoły bólowe 
kręgosłupa, choroby przecią-
żeniowe narządu ruchu, pro-
ponowany jest pełen zakres 
rehabilitacji neurologicznej i 
ogólnoustrojowej. Nie posia-
dający skierowania ponoszą 
pełny koszt pobytu. Informacje 
udzielane są pod nr tel. (075) 
78-13-444 wew. 48 lub 52.

Pacjenci oddziału rehabilitacji neurologicznej korzystają z zabiegów fizjoterapeutycznych (rehabilita-
cja ruchowa, fizykoterapia, masaże suche)

A po takich chorobach czas jest na wagę złota. 
Długie oczekiwanie na rehabilitację bardzo źle 
rokuje dla pacjenta i często przekreśla jego szan-
se na poprawę stanu zdrowia. W związku z tym 
postanowiliśmy otworzyć oddział rehabilitacji 
neurologicznej. W tym miejscu należy serdecz-
nie podziękować Starostwu Powiatowemu za 
niezastąpioną pomoc w realizacji tego projektu.

Czy na nowym oddziale zatrudnieni są od-
powiedni specjaliści?
Bez specjalistów ten oddział nie miałby prawa 
bytu. Lekarzem prowadzącym oddział jest pani 
Emilia Oleś - specjalista balneoklimatologii i me-
dycyny fizykalnej. Oprócz lekarzy zatrudniamy 
m. in. logopedę oraz psychologa.

Jak długo trwa pobyt na oddziale?
Zapewniamy leczenie w okresach od 3 do 6 ty-
godni. Zabiegi rehabilitacyjne są wykonywane 
przez 6 dni w tygodniu w cyklach przed i popo-
łudniowych - średnio 5 zabiegów dziennie.

Jak z perspektywy ocenia pani zapotrzebo-
wanie na taki oddział w Gryfowie?
Zapotrzebowanie jest bardzo duże, niestety kon-
trakt z NFZ – zbyt mały. Będziemy się starać o 
zwiększenie limitu świadczeń na leczenie i mamy 
nadzieję, że uda się to osiągnąć.

Dziękuję pani za rozmowę i życzę jak najszyb-
szego zwiększenia kontraktów.

Rozmawiała Marzena Wojciechowska
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W SP w Uboczu

W szkole odbył się ww. konkurs dla klas IV-
VI pt. „Ochrona przyrody”. Wzięło w nim udział 
27 uczniów. Do etapu regionalnego zakwalifiko-
wali się Magdalena Dubiel z klasy VI, Wojciech 
Trocewicz z klasy IV i Bartłomiej Duda z klasy 
V. Dziękujemy Panu Trocewiczowi za bezpłatne 
dowiezienie uczniów do Gryfowa Śląskiego.

Został rozstrzygnięty konkurs plastyczny 
oraz poetycki „Czysta, zdrowa, zielona ziemia 
nad Kwisą” na etapie szkolnym klas młodszych 
i starszych.

Z klas I-III wyróżniono prace plastyczne : 
Macieja Ochendowskiego z kl. III oraz Julii Ło-
pąg i Natalii Radkiewicz z kl. I, natomiast z klas 
IV-VI: Bartłomieja Dudy i Beaty Kumoś z klasy 
V i Natalii Barszczewskiej z klasy IV. Organizato-
rem etapu szkolnego były Alicja Jaworska i Ja-
nina Hryniewiecka.

(więcej o konkursie na str. 3)

W szkole odbył się koncert muzyków Fil-
harmonii Dolnośląskiej Zaprezentowano różne 
utwory z krajów całego świata. Uczniowie po-
znali nowe instrumenty muzyczne, mogli rów-
nież zagrać z artystami.

Nauczyciel bibliotekarz Edyta Wojno zapro-
siła kl. I na przedstawienie pt. ,, Urodziny Kop-
ciuszka”. Postacie z bajek, które brały udział w 
sztuce przypominały pierwszakom o dobrym 
zachowaniu się nie tylko od święta.

Pani dyrektor Anna Pląskowska po części  
artystycznej przystąpiła do pasowania pierw-
szaków na czytelników biblioteki szkolnej. 

Większość uczniów wcieliła się poprzez 
swoje przebrania w różnych bohaterów bajko-
wych, z którymi będą mogli się bliżej zapoznać 
dzięki wypożyczonym książeczkom. 

Dzieci otrzymały estetyczne zakładki do ksią-
żek wykonane przez uczennice kl. V oraz pre-
zenciki ufundowane przez Radę Rodziców. Czę-
stowały się również ciasteczkami pieczonymi 
przez Kopciuszka. Na koniec obejrzały bajkę pt. 
,,Co by było gdyby?” (II część Kopciuszka).. 

W szkole zakończono zbiórkę pokarmu dla 
zwierząt. Najbardziej wyróżniła się klasa V, gro-
madząc prawie 22 kg karmy.

Ogólnie w szkole zebrano prawie 41 kg po-
karmu, który przekazano paniom z Gryfowa Ślą-
skiego, zajmującym się bezdomnymi zwierzęta-
mi.

Ogromne podziękowania składam uczniom 
klasy V oraz pani Beacie Pawełkiewicz, która 
bezpłatnie podwiozła uczniów z pokarmem do 
Gryfowa. 

Ponadto uczniowie z klasy IV wykonali budki 
lęgowe dla ptaków, które rozmieszczono na te-
renie szkolnym.

Przyrodniczo-Ekologiczny
Konkursy

Plastyczny i poetycki

Pasowanie na czytelnika

Światowy Dzień Kota 

Koncert 

Woreczek karmy, kaszy... 
dla pupili „Nie naszych”

Na stole święcone, 
a obok baranek,

 Koszyczek pełny barwnych pisanek
I tak znamienne

 w polskim krajobrazie
W bukiecie srebrzyste, 

wiosenne bazie.
Zielony barwinek, fiołki i żonkile

 Barwami stroją uroczyste chwile.
W dom polski wiosna 
wchodzi na spotkanie,

Gdy wielkanocne na stole śniadanie.
Radosnego, wiosennego nastroju, 
miłych spotkań w gronie Rodziny

 i wśród przyjaciół 
oraz cennych prezentów od zajączka

z okazji Świąt Wielkanocnych
Wszystkim Przyjaciołom 

i Sympatykom
Życzy Społeczność 

 Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. W. S. Reymonta w Uboczu

W SP w Gryfowie

19 marca w Szkole Podstawowej w Gryfowie 
Śląskim, wzorem lat ubiegłych, odbył się Mię-
dzynarodowy Konkurs Matematyczny "Kangur". 
W zmaganiach wzięło udział 15 uczniów z na-
szej szkoły. Zawody przebiegały w dwóch kate-
goriach: „Maluch” - uczniowie klas III i IV oraz 
„Beniamin” - uczniowie klas V i VI. Wyniki kon-
kursu zostaną ogłoszone w maju 2009 roku.

26 lutego uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Gryfowie Śląskim już po raz kolejny przy-
stąpili do Ogólnopolskiego Konkursu Eko-
logicznego „Ekoplaneta”. W kategorii Ma-
luch (kl. III – IV) o miano najlepszego eko-
loga walczyło 10, a w kategorii Adept (kl. V 
– VI) - 15 uczniów. Wyniki konkursu zosta-
ną ogłoszone na początku czerwca 2009 roku. 
Organizatorem w/w konkursu jest Studium 
Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Stowa-
rzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury 
Regionalnej w Warszawie. Prace są sprawdza-
ne przez organizatora, a wyniki przesłane zosta-
ną do szkoły.

25 lutego odbył się etap rejonowy VI Re-
gionalnego Konkursu Ekologicznego „Ochro-
na Przyrody w Polsce”. Szkoła Podstawowa 
w Gryfowie Śląskim  była gospodarzem rejonu 
lwówecko – bolesławieckiego. 32 uczniów z 10 
szkół przyjęła pani Mariola Kotowicz z klasą V 
d. Wszystkich przywitał dyrektor naszej szkoły 
- pan Dariusz Zatoński, a z ramienia Ligi Ochro-
ny Przyrody - pani Jagoda Niedbalska i pani Be-
ata Kuźniarz. Z 32 uczniów do finału awansowa-
ło 5, niestety wśród tej piątki nie ma uczniów z 
naszej szkoły. W rejonie brali udział następują-
cy uczniowie z naszej szkoły: Julia Szczepańska 
– 18 pkt / 30, Marcelina Zwierzańska  - 18 pkt 
/ 30, Karolina Olejarz  - 17 pkt / 30,Dorota Ma-
zur - 18 pkt / 30.

3 marca w SP w Gryfowie Śląskim od-
był się Szkolny Konkurs Ortograficzny. Prze-
znaczony był on dla klas 4-6 i wzięło w nim 
udział 19 uczniów. Głównymi celami kon-
kursu były: doskonalenie kompetencji polo-
nistycznych, uwrażliwienie na piękno języka, 
rozbudzenie dbałości o poprawność językową 
oraz zachęcenie uczniów do samokształcenia. 
W eliminacjach szkolnych największą ilość 
punktów zdobyły: Anna Miszkowska - 6b, 
Wioletta Romankiewicz - 6a, Justyna Nowa-
kowska - 4a, Natalia Baszak - 5a. Uczenni-
ce będą reprezentować naszą szkołę w VI Po-
wiatowym Konkursie Ortograficznym organi-
zowanym przez  Powiatowe Centrum Edukacji 
28 marca w Lwówku Śląskim. Opiekunem gru-
py będzie Paulina Sarzyńska. Naszym reprezen-
tantkom życzymy połamania piór.

Międzynarodowy „Kangur”

Ogólnopolska Ekoplaneta

Regionalna 
„Ochrona Przyrody”

Szkolna ortografia

Teresa Polesiak

Mariola Kotowicz

Paulina Sarzyńska

Alicja Celejowska

Życzenia radosnych Świąt Wiel-

kanocnych wypełnionych nadzie-

ją budzącej się do życia wiosny 

i wiarą w sens życia. 

Pogody w sercu i radości pły-

nącej z faktu Zmartwychwsta-

nia Pańskiego oraz smaczne-

go święconego w gronie naj-

bliższych osób szczerze życzy

 Dyrekcja i Grono Pedago-

giczne Szkoły Podstawo-

wej w Gryfowie Śląskim

Obchodziliśmy Światowy Dzień Kota. Szkol-
ne Koło Ekologiczne pod kierunkiem niżej pod-
pisanej przygotowało apel poświęcony kociej 
rodzinie, który miał na celu podkreślić znacze-
nie kotów w życiu człowieka. Najważniejsze jest, 
to, aby każdy dbał o zwierzęta na co dzień, a nie 
tylko od święta. Apel uświetniły piosenki w wy-
konaniu najmłodszych dzieci z oddziału przed-
szkolnego i klasy pierwszej.



Kurier Gryfowski - Kwiecień 200913

Dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej przeszły barw-
nym korowodem przez 
ulice naszego miasta, 
by następnie zgodnie ze 
staropolskim obyczajem, 
utopić w Kwisie symbo-
liczną Marzannę.
Przedstawiciele gryfow-
skiej podstawówki od-
wiedzili także w Ratuszu 
burmistrza Miasta i Gmi-
ny Gryfów Śląski Olgier-
da Poniźnika - wręczając 
mu piękną kartkę z świą-
tecznymi życzeniami.

Jak co roku, dzieci z Przedszkola Publicznego przy ulicy 
Młyńskiej oraz Przedszkolaków żegnały zimę. Tym razem ten 
szczególny dzień przypadł na 20 marca. Na tę okoliczność 6 
- latki z grupy „Kotki” wraz ze swoimi paniami, przygotowały 
przedstawienie pt. „Witamy Wiosnę”. W trakcie uroczysto-
ści został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. „Wiosna w 
oczach dzieci”, który zorganizowała Biblioteka Publiczna w 
Gryfowie Śląskim. W konkursie brały udział dwie grupy z na-
szego przedszkola – „Misie” oraz „Kotki”. Wyłoniono dwu-
nastu zwycięzców, którzy otrzymali dyplomy, książki oraz 
słodkie smakołyki. Nagrody wręczyła bibliotekarka Jolan-
ta Kuczyńska, która wcieliła się w postać Pani Wiosny. Na-
grodzone dzieci to: Martyna Olejarz, Natalia Spiżewska, Na-
talia Królak, Malwina Spiżewska, Magdalena Bruchal, Alicja 
Chrupczalska, Wiktoria Janaszek oraz z grupy „Misie”: Oli-
wia Kowalik, Patrycja Ochman, Kacper Rzeszut, Maja Marci-
niak, Michalina Król. Autorom wyróżnionych prac serdecz-
nie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 
 Po przedstawieniu wszyscy z uśmiechem na twarzy, dzierżąc w dłoni gaik-maik, wyruszyli barwnym korowodem, by pożegnać zimę. Zgod-
nie z tradycją, a zarazem w duchu przyjaźni ze środowiskiem, Marzanna została spalona. Monika Smykowska, Katarzyna Iwańska

W Gimnazjum...
11 marca odbył się szkolny 

etap Dolnośląskiego Konkursu Re-
cytatorskiego „PEGAZIK”. Jury w 
składzie: Marzena Staliś, Małgo-
rzata Wiśniewska, Anita Ochoc-
ka za najlepszą recytację uzna-
ło wiersz  Karoliny Łazarskiej, na-
stępną lokatę zajęła Patrycja Qu-
ach Chi i Małgorzata Czerwiec.  
 Uczennice będą reprezentowały 
Gimnazjum w eliminacjach rejo-
nowych w Mirsku. To jednak nie 
koniec konkursów. Już 23 marca 
kolejny szkolny etap 54 Konkursu 
Recytatorskiego. Życzymy powo-
dzenia.

Tradycji stało się zadość. 12 marca, w ramach 
„Drzwi otwartych”, gościliśmy w naszej szkole 
uczniów klas szóstych ze szkół podstawowych z Gry-
fowa  Śląskiego, Ubocza, Rząsin i Biedrzychowic. 
Nasi goście zwiedzili szkołę, wzięli udział w: lekcji bio-
logii, za którą odpowiedzialny był Andrzej Całko i za-
bawach sportowych na Orliku 2012, które przepro-
wadził Lesław Augustyn. Obejrzeli prezentację mul-
timedialną o Gimnazjum przygotowaną przez Wal-
demara Pasternaka i przedstawienie pt. „Pitagoras” 
w reżyserii Jolanty Pasternak i Iwony Nowaczek.  
Ostatnim punktem dnia otwartego była konfe-
rencja prasowa, do której uczniów przygoto-
wała niżej podpisana. Na pytania szóstoklasi-
stów odpowiadała młodzież gimnazjalna, któ-
rą reprezentowały uczennice klas drugich, a tak-
że nauczyciele pracujący w naszym Gimnazjum. 
Mamy nadzieje, że wszyscy, którzy zawita-
li tego dnia w progi naszego gimnazjum, mile 
spędzili czas, a we wrześniu chętnie i bez 
obaw rozpoczną naukę w naszej szkole. 
Serdecznie zapraszamy.

W poniedziałek 23 marca w auli 
szkoły odbył się szkolny etap 54 Dol-
nośląskiego Konkursu Recytatorskiego. 
W komisji oceniającej występ młodych 
artystów zasiadły: Marzena Staliś, Mał-
gorzata Wiśniewska i Anita Ochocka. W 
konkursie wzięło udział 10 uczestników. 
Laureatami konkursu zostali: I miejsce 
Adrian Denisienko, II miejsce Paulina 
Łazarska, III miejsce Patrycja Quach 
Chi. Laureaci zakwalifikowali się do eta-
pu rejonowego 54 Dolnośląskiego Kon-
kursu Recytatorskiego, który odbędzie 
się we Lwówku Śl. Komisja konkurso-
wa wyróżniła: Oliwiera Rybskiego i Mał-
gorzatę Zmaczyńską. Organizatorem 
konkursu była Elżbieta Ryba.

(fot. obok)

Przedszkolaki powitały wiosnę

Pegazik

Drzwi otwarte

Elżbieta Demidow

54 dolnośląski

Pierwszy Dzień Wiosny



W końcu lat 40-tych, po wojnie, sytuacja społecz-
no-polityczna w Gryfowie Śl. pomału zaczęła się sta-
bilizować. Niemcy w większości zostali wysiedleni, 

Rosjanie pakowali swoje bagaże i przenosili się do swoich garnizonów w Bolesławcu i Legnicy lub wracali do 
ojczyzny. Władze w mieście obejmowała administracja polska. Pierwszym burmistrzem Gryfowa po wojnie zo-
stał Franciszek Kowalczyk rodem z Wadowic. Mieszkał on na ulicy Sikorskiego nr 17 z małżonką i dwójką dzie-

ci, Marysią i Józiem. W gospodarstwie domo-
wym pomagała służąca, Leina, która czekała 
na swój wyjazd do Niemiec. Podczas nieobec-
ności pani domu, zarządzono w mieszkaniu burmistrza wielkie pranie. Nie-
stety trudności w zaopatrzeniu powodowały, że brakowało szarego mydła 
i proszku do prania. Leina krzyczała po niemiecku, że potrzebuje „Wasch-
pulver”, czyli po polsku proszek do prania. Na słowo „pulver”, i że go po-
trzeba, kręcący się po okolicy rosyjski żołnierz, powiedział, że nie ma spra-
wy i że załatwi. Załatwił to, o co prosiła, tylko, że jego pulver był to proch 
z pocisku armatniego kaliber „45”. Długo się dziwiła, że rosyjski „Wasch-
pulver” się nie pieni. Więc odstawiła go do piwnicy. Po jakimś czasie, gdy 
Leina była już w Niemczech, dzieci burmistrza Marysia i Józio, wzięły ów 
pulver i wrzuciły go do palącego się pieca. Nastąpił wybuch. Piec razem z 
oknem wyleciał na 100 metrów w pobliskie ogródki. Marysia znalazła się w 
pokoju obok, a mały Józio razem z drzwiami wylądował na schodach kory-
tarza. Gdy przybiegli na pomoc sąsiedzi, z czarnej twarzyczki, umorusanej 
przez sadzę, wydobyło się tylko jedne słowo - BUM! Sprawa z wybucho-
wym proszkiem do prania zakończyła się szczęśliwie. W przeciwieństwie do 
kadencji burmistrza Franciszka Kowalczyka. Został on aresztowany za dzia-

łalność konspiracyjną. Wraz z nim aresztowano grupę członków Stronnictwa Narodowego, którzy przybyli tu-
taj z Wadowic. Burmistrz Kowalczyk był kierownikiem komórki wywiadu politycznego tej organizacji na obwód 
Wadowice. Planował ucieczkę na Zachód. Przed ucieczką, poszedł się pożegnać ze znajomym, a gdy wrócił, w 
mieszkaniu czekało na niego już UB. Ale to już inna gryfowska opowieść…

Kurier Gryfowski - Kwiecień 200915

Ciekawostki Gryfowa

Pulver

Jan Wysopal

Działania Zakładu Budżetowego w 2009 
roku zmierzające do poprawy infrastruktury 
technicznej (c.d.) - Likwidacja osadników 

Dwie brzozy i krzak 
bzu – część ostatnia

José Ortega y Gasset powie-
dział, iż: „Ci, którzy nie znają 
swojej historii, są skazani na jej 
powtarzanie”. Ta myśl przyświe-
cała nam, kiedy podjęliśmy decy-
zję dotyczącą opracowania i dru-
ku pamiętników pana Witolda 
Hasiuka. 

Główny bohater strzegł swo-
ich rękopisów jak oka w gło-
wie i nie było oczywiste, że je 
nam udostępni. Przeważył argu-
ment, że takie historie muszą uj-
rzeć światło dzienne, bo pamięć 
o strasznych wojennych czasach 
kształtuje naszą świadomość. 
Przez 15 miesięcy zamieszczali-
śmy na łamach Kuriera Gryfow-
skiego wspomnienia Witolda Ha-
siuka zatytułowane „Dwie brzo-
zy i krzak bzu”. Wiemy, bo da-
waliście nam Państwo sygna-
ły, że cykl się Państwu podobał. 
Pamiętnik pana Witolda wywoły-
wał u Was wiele wzruszeń i przy-
woływał równie wiele własnych 
wspomnień. 

O łagrach wiemy sporo, ale 
wiedzy tej nigdy nie jest za dużo. 
Ta sadystyczna, a zarazem precy-
zyjnie pomyślana struktura, mia-
ła na celu unicestwienie człowie-
ka zarówno fizyczne, jak i psy-
chiczne. Zimno, głód, katorżni-
cza praca, strach, tęsknota, brak 
snu - te wszystkie makabryczne 
elementy splatały się w jedno do-
świadczenie, które było udziałem 
milionów ludzi. Postanowiliśmy 
przedstawić kołymską tułaczkę 
gryfowianina, bo historia opo-
wiedziana przez jednego z nas 
staje się bardziej prawdopodob-
na, realna. Możemy z niedowie-
rzaniem dopytać, uszczegółowić. 
Zastanawiające, jak tak trauma-
tyczne przeżycia głęboko zalega-
ją w ludzkiej duszy - pan Witold 
do dziś pamięta każde nazwisko, 
miejscowość. Przekonaliśmy się 
o tym, kiedy autoryzował kolej-
ne odcinki. 

Niestety, pora zakończyć wo-
jenne peregrynacje z Witoldem 
Hasiukiem. Być może uda się 
nam je wydać w pełnej wersji w 
postaci książki, o której marzy 
autor pamiętnika. Na pewno roz-
poczniemy starania w tym kie-
runku z nadzieją, że uda nam się 
tego dokonać.

Zespół redakcyjny

W ramach tego zadania, do 
planu na 2009 rok, spośród bu-
dynków wielorodzinnych i znaj-
dujących się w zabudowie zwar-
tej korzystających z osadników, 
do przepięcia przez Zakład Bu-
dżetowy wybrano następujące:

1. ul. Partyzantów - nr 1a, 1b, 36, 
50, 2. ul. Strzelnicza - nr 2, 7, 8, 
9, 10, 3. ul. Garncarska - nr 6
4. ul. Wąska - nr 2, 5. ul. Lwow-
ska - nr 17, 21, 23, 6. ul. Kolejo-
wa - nr 7, 8, 12, 19, 26, 27, 27a
7. ul. Woj. Polskiego - nr 27, 37, 
38, 40.

Dyrektor ZBGKiM
Helena Okulowska

Pierwszy powojenny burmistrz Gryfowa

Razem - 25 budynków. Prze-
pięcia obejmujące kilka ulic, np. 
ul. Bankowa - Felczerska, będą 
wykonywane przez Urząd Gminy 
i Miasta, jako zadania inwestycyj-
ne. Przełączenia kolejnych ulic do 
kanalizacji sanitarnej będą wyko-
nywane w następnych latach. W 
niektórych przypadkach będzie 
się to wiązało z uciążliwą dla kie-
rowców zmianą organizacji ru-
chu. Jest to jednak konieczne, je-
żeli chcemy zlikwidować bardzo 
uciążliwe dla mieszkańców szam-
ba i studzienki.

Prosimy o kontakt oso-
by, które w dniu 19 lutego 
2009 r. około godziny 15.00 
były świadkami poślizgnię-
cia się i upadku mężczyzny 
na ulicy Wojska Polskiego. 
Wypadkowi uległ strażnik 
miejski z Olszyny. Szcze-
gólnie apelujemy do pani,  
która pomogła strażnikowi 
wstać. 

Kontakt pod nr telefonu 
663-880-556, a także w re-
dakcji Kuriera Gryfowskiego 
(075)78-13-387.

Poszukujemy 
świadków wypadku
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Kącik 
wędkarski

Zarząd Koła PZW Gryfów Śl. informuje, że w 
2008 r Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego 
w Jeleniej Górze obchodził 30-lecie swojej dzia-
łalności. Z tego tytułu zostały przyznane okolicz-
nościowe „Medale 30-lecia Okręgu PZW Jelenia 
Góra”. Odznaczeniem tym tym uhonorowano 
wędkarzy legitymujących się długoletnim sta-
żem i aktywną pracą na rzecz Polskiego Związku 
Wędkarskiego. Z naszego koła odznaczenie to 
otrzymali koledzy: Antoni Lewkowicz, Adam Pie-
truszewski, Krzysztof Guzy, Władysław Zieliński,  
Michał Bartnicki.

Gratulujemy odznaczeń i życzymy dalszej owoc-
nej pracy na rzecz PZW.

Odznaczenia

W poprzednim Kurierze Gryfowskim wystąpi-
liśmy z apelem o wstępowanie w szeregi PZW. 
Dzisiaj więcej szczegółów o możliwości zostania 
członkiem PZW i opłatach. Członkiem PZW może 
zostać każdy, zarówno mężczyzna jak i kobieta, 
który powinien spełnić następujące warunki:
 ∙ posiadać ukończone 14 lat,
 ∙ zdać pomyślnie egzamin z regulaminu PZW,
 ∙ opłacić stosowne składki.

Wielkość opłat za wędkowanie jest zróżnico-
wana i wynosi:
 ∙ składka podstawowa dla seniorów - 148 zł,
 ∙ składka dla członków, którzy ukończyli 65 lat        
- 74 zł,
 ∙ młodzież od  14-16 lat - 29 zł,
 ∙ młodzież ucząca się od 16 roku życia - 74 zł.

Opłaty dodatkowe:
 ∙ opłata za egzamin – 20 zł,
 ∙ opłata na wody górskie – 50 zł,
 ∙ opłata za środki pływające – 30 zł,
 ∙ opłata za tzw. wpisowe dla nowo przyjmowa-
nych wędkarzy – 25 zł. 

Serdecznie zapraszamy nowych kandydatów 
na przyszłych wędkarzy. Oprócz poniesionych 
wydatków mamy też wymierne korzyści ze zło-
wionych smacznych ryb i miłego wypoczynku 
nad wodą.

Opłaty wędkarskie
2 marca na swoim posiedzeniu Zarząd Koła 

PZW  podjął uchwałę następującej treści:
„Znosi się tzw. „wpisowe” dla wędkarzy, 

którzy w latach poprzednich nie opłacili składki 
członkowskiej”.

Uchwała obowiązuje do dnia 31 maja 2009 
r. Oznacza to, że wędkarz, który w poprzednim 
roku nie opłacił składki członkowskiej, a w tym 
roku pragnie być ponownie członkiem PZW nie 
opłaca wpisowego w kwocie 25 złotych.

Serdecznie zapraszamy, korzystajmy z okazji.

Informujemy, że zawody wędkarskie spła-
wikowe z okazji otwarcia sezonu wędkarskiego 
2009 odbędą się 19 kwietnia 2009 roku o godz 
7:00 na Jeziorze Złotnickim. Zapisy i szczegó-
łowe informacje o zawodach można uzyskać w 
klubie Zarządu Koła w Ratuszu w każdy ponie-
działek i środę w godz. 16:00-18:00

Informujemy, że 10 maja 2009 r odbędą się 
zawody w dyscyplinie spławikowej o „Mistrzo-
stwo Koła”. Zawody rozpoczną się o godz 6:00 
na Jeziorze Złotnickim.

Bliższe informacje i zapisy w klubie Zarzą-
du Koła w poniedziałek - środa w godz. 16:00-
18:00.

Już dzisiaj pragniemy poinformować, że 7 
czerwca 2009 roku na Jeziorze Złotnickim tzw. 
“plaża”, obok kładki, odbędą się otwarte zawody 
wędkarskie w dyscyplinie spławikowej z okazji 
Dnia Dziecka. W zawodach może brać udział każ-
dy, kto ukończył 6 lat i nie przekroczył 14 lat. Do 
udziału w zawodach zapraszamy rodziców dla 
zapewnienia bezpieczeństwa, głównie dzieciom 
młodszym. Przewidziany jest posiłek i nagrody. 
Impreza ta cieszy się dużym zainteresowaniem. 
Zapisy w szkołach i klubie Zarządu.

Informacje na temat wszystkich zawodów 
będą umieszczone w gablocie budynku dawne-
go kina „Tivoli”. Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich wędkarzy do licznego udziału w zawodach. 
W każdych zawodach przewidywane są cenne na-
grody i posiłek.

Wierzyć nie wierzyć, lecz my przewidujemy na-
stępujący kalendarzyk brań wędkarskich w miesiącu 
kwietniu:
1-6.04 - dobre brania, 7-11.04 - słabe brania
12-18.04 -  dobre brania, 19-21.04 - słabe 
brania, 22-30.04 - dobre brania.

Życzymy udanych połowów

Sum

Zarząd informuje

Informacje o zawodach

Wędkarze dzieciom

Radzimy - dobre brania
Do łowiącego Edzia podchodzi leśniczy:
- Kartę wędkarską macie?
- Mam
- To pokażcie.
Pokazuje Edzio kartę, a leśniczy na to:
 - Głupka ze mnie robicie, przecież to dżoker.
 - A wy nie wiecie, panie leśniczy, że dżoker 
każdą kartę przebija?

Humor

Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Szpitala 
Specjalistycznego MSWiA w 
Jeleniej Górze (ul. Cieplicka 
69-71)
informuje, iż świadczy 
usługi zdrowotne dla osób 
ubepieczonych  w Narodowym Funduszu 
Zdrowia m.in. w:

I. Nowo otwartej Poradni Logopedycznej – bu-
dynek B, gabinet 11

Jeżeli dziecko:
 ∙ niewyraźnie mówi, deformuje głoski, nie 
mówi pełnymi zdaniami,
 ∙ w wieku szkolnym – brzydko pisze, robi 
błędy, słabo czyta.
Poradnia prowadzi również terapię dla osób nie-
dosłyszących i implantowanych.
Godziny otwarcia: 
poniedziałek 15.30-19.00, wtorek 9.30 – 13.30, 
środa 9.30-13.30 oraz 15.30-19.00, czwartek 
14.00-19.00, w piątek 15.30-19.00.
Rejestracja odbywa się osobiście lub telefo-
nicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 
pracy poradni  pod nr tel. 075 64 35 744.
Wymagane jest jednorazowe skierowanie od 
lekarza rodzinnego do poradni specjalistycznej-
logopedycznej.

***
II. Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Mło-
dzieży - budynek C

Godziny otwarcia:
 środy i czwartki 8.00-16.00. 
Rejestracja osobiście lub telefonicznie pod nr 
tel. (075) 64 35 733 od poniedziałku do czwart-
ku w godz. 8.00-12.00.
Pacjenci przyjmowani są:
∙ bezpłatnie w ramach umowy z NFZ
∙ bez skierowania od lekarza pierwszego 
kontaktu.
Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę me-
dyczną lekarzy psychiatrów, psychologów  i psy-
choterapeutów.

Serdecznie zapraszamy
 do skorzystania z naszych usług.

Dyrektor SP  ZOZ Szpitala 
Specjalistycznego MSWiA

Elżbieta Zakrzewska
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25.01.2009 r.
Gryfów Śląski, ul. Kolejowa
34-letnia kobieta, mieszkanka Gry-
fowa powiadomiła o fakcie fizycz-
nego i moralnego znęcania się nad 
nią przez jej 31-letniego męża, w 
okresie od 2002 roku do chwili 
obecnej.   

26.01.2009 r.   
Gryfów Śląski
Funkcjonariusze KP Gryfów Ślą-
ski w wyniku prowadzonych dzia-
łań operacyjnych zatrzymali 21-let-
niego mężczyznę zamieszkałego w 
Gryfowie Śląskim, podejrzewanego 
o to, że 16 stycznia 2009 r. dokonał 
kradzieży z włamaniem do samocho-
du osobowego marki fiat scudo.

02.02.2009 r.   
Ubocze
Zamieszkały w Uboczu 37-let-
ni mężczyzna powiadomił o fak-
cie kierowania pod jego adresem 
słów groźby karalnej przez 41-let-
niego mężczyznę, również miesz-
kańca Ubocza.

03.02.2009 r.   
Gryfów Śląski
Funkcjonariusze RD KPP Lwó-
wek Śląski zatrzymali 33-letniego 
mieszkańca Ubocza, który pomi-
mo orzeczonego przez Sąd Rejo-
nowy w Lubaniu zakazu prowadze-
nia pojazdów z dnia 14.12.2006 
roku, kierował samochodem marki 
chrysler po drodze publicznej.

11.02.2009 r.   
Gryfów Śląski, ul. Wojska Polskiego   
Mężczyzna lat 48, mieszkaniec Lu-
bina powiadomił, że znany mu gry-
fowianin groził mu pozbawieniem 
życia przy czym groźby te wzbudzi-
ły obawę, że zostaną spełnione.

17.02.2009 r.
Gryfów Śląski
77-letnia gryfowianka powiado-
miła policję, że jej 44-letni syn, 
mieszkaniec Gryfowa groził jej po-
zbawieniem życia przy czym groź-
by te wzbudziły obawę, że zostaną 
spełnione.    

24.02.2009 r.   
Gryfów Śląski
Funkcjonariusze ZOR SK KPP 
Lwówek Śl. w trakcie wykonywa-
nia czynności operacyjnych ujaw-
nili u 20- letniego gryfowianina 
dwa woreczki strunowe ze ślado-
wymi ilościami suszu roślinnego, 
który po badaniu wykonanym przy 

użyciu testera wykazał zawartości 
THC, co wskazuje że był to susz 
marihuany. Sprawcę osadzono w 
PDOZ KP Gryfów Śl.  

03.03.2009 r.   
Gryfów Śląski
Funkcjonariusze Zespołu Krymi-
nalnego KP Gryfów Śląski w wy-
niku prowadzonych działań ope-
racyjnych dokonali zatrzymania 
20-letniego gryfowianina, który 
26 listopada 2008 roku przekazał 
22 - letniemu mieszkańcowi Gry-
fowa środki odurzające w postaci 
amfetaminy oraz marihuany. Wy-
mienionego osadzono w PDOZ KP 
Gryfów Śląski do dyspozycji Pro-
kuratora Rejonowego w Lwówku 
Śląskim.   

12.03.2009 r.
Gryfów Śląski   
Funkcjonariusze Komisariatu Poli-
cji w Gryfowie Śląskim zatrzyma-
li 26-letniego mieszkańca Bielawy, 
który był poszukiwany na podsta-
wie nakazu doprowadzenia do od-
bycia kary pozbawienia wolności 
wydanego przez Sąd Rejonowy w 
Dzierżoniowie. Zatrzymanego osa-
dzono w Areszcie Śledczym w Je-
leniej Górze.

18.03.2009 r.
Wieża
Funkcjonariusze Komisariatu Poli-
cji w Gryfowie Śląskim, zatrzyma-
li 23-letniego mieszkańca Brzeziń-
ca, który kierował samochodem 
osobowym marki Audi po dro-
dze publicznej, wbrew orzeczone-
mu przez Sąd Rejonowy w Lwów-
ku Śląskim zakazowi prowadzenia 
pojazdów.  

Krzewie Wielkie 
W Krzewiu Wielkim koło Gryfo-
wa Śląskiego 103-letni mężczyzna 
został potrącony przez opla. Sta-
ruszek niespodziewanie wtargnął 
pod nadjeżdżający pojazd. Kie-
rowca, 22-letni mieszkaniec Lu-
bania, był trzeźwy. Poszkodowa-
ny z poważnymi obrażeniami tra-
fił do Łużyckiego Centrum Me-
dycznego. Niestety zmarł podczas 
operacji. Wstępne ustalenia po-
licji wykluczają, aby winę za tra-
giczny wypadek ponosił kierowca 
opla. Prawdopodobnie potrącony 
szedł do sklepu kupić alkohol, któ-
rego zabrakło na imprezie, w której 
uczestniczył.

Źródło: Gazeta Wrocławska nr 70

Otrzymujemy od Państwa wiele telefonów z propozycjami tematów, 
które powinniśmy poruszyć w Kurierze Gryfowskim. Staramy się nimi 
sukcesywnie zajmować ponieważ chcemy, abyście Państwo w naszym 
miesięczniku czytali o sprawach, które Was interesują. Tych z Państwa, 
którzy prosili o dane statystyczne dotyczące narodzin i zgonów oraz dzia-
łalności straży miejskiej, informujemy że zajmiemy się tym w najbliższych 
numerach Kuriera Gryfowskiego. 

Za wszystkie telefony serdecznie dziękujemy
Redakcja

Gorąca linia

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. 
z o.o. w Lwówku Śląskim zaprasza pacjentki do skorzystania ze świad-
czeń medycznych udzielanych przez:
Oddział Ginekologiczny Szpitala w Lwówku Śląskim, ul. Kościelna 21, 
59-600 Lwówek Śląski

Oferujemy usługi w zakresie diagnostyki i leczenia operacyjnego.
Kierownik oddziału: lek. med. Janusz Gawron - specjalista drugiego stop-
nia w zakresie położnictwa i ginekologii, endokrynolog. Asystent oddzia-
łu: lek. med. Wojciech Trusz – specjalista drugiego stopnia w zakresie po-
łożnictwa i ginekologii. 
Wykonujemy pełen zakres operacji narządu rodnego i nietrzymania mo-
czu. Zapewniamy całodobową, profesjonalną opiekę lekarzy, oddziału 
oraz położnych i pielęgniarek.
Kontakt pod nr tel.:
gabinet lekarski - (075) 78-20-165, sekretariat - (075) 78-20-125, dyżur-
ka pielęgniarska - (075) 78-20-127

Ponadto lekarze z Oddziału Ginekologicznego przyjmują w Poradni Gine-
kologiczno-Położniczej :
Janusz Gawron - poniedziałek w godz. 14.00 - 16.00, Wojciech Trusz - 
wtorek w godz.  14.00-16.00
Rejestracja telefoniczna z wyprzedzeniem pod nr tel. (075) 78-20-184
  
Pracownia USG czynna na Oddziale Ginekologicznym w dniach:
środa - w godz. 15.00-17.00, piątek - w godz. 9.00-11.00 (wymagane 
skierowanie)            

OGŁOSZENIE
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Strażacy apelują i proszą o całkowite zanie-
chanie wypalania pozostałości roślinnych.

Podczas wypalania roślinności temperatura 
powierzchni gleby dochodzi do 700 0C. Ginie wte-
dy świat zwierzęcy, pożyteczne owady, miejsca lę-
gowe ptaków etc. W trakcie spalania ulatnia się 
najcenniejszy składnik gleby – azot. Mimo, że 
pożary tej kategorii zazwyczaj nie powodują du-
żych strat materialnych, należy pamiętać, że cza-
sami pożar wymyka się spod kontroli. Gwałtow-
nie rozprzestrzeniając się stwarza zagrożenie dla 
zabudowań i lasów. Niemalże co roku - w ska-
li kraju - notowane są przypadki, w których oso-
by wypalające nie zdołały na czas wydostać się 
z miejsca zagrożonego i poniosły śmierć. Już 
w tym roku wystarczyło kilka słonecznych dni 
(jeszcze nie wiosennych) i od razu dało się od-
czuć, że niektórzy nie mogli się wprost docze-
kać ażeby przystąpić do wypalania traw. Wiado-
mo, że pożary w tej kategorii powstają na skutek 
umyślnego lub nierozważnego działania czło-
wieka. Za takie zachowanie, na osobę, która nie 
przestrzega zasad bezpieczeństwa pożarowe-
go funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej 
ma prawo nałożyć mandat kredytowy w wyso-
kości do 500 złotych, a w przypadkach kiedy po-
wstają straty, istnieje również możliwość skie-
rowania wniosku o ukaranie do Sądu. Będziemy 
również wnioskować do Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa wypłacającej dopłaty 
dla właścicieli gruntów rolnych ze środków unij-
nych, o ich cofnięcie dla tych użytkowników, na 
których gruntach rolnych powstały pożary, co 
może świadczyć o prowadzonym niewłaściwym 
ich użytkowaniu (…).

Obowiązujące w naszym kraju przepisy zabra-
niają wypalania wszelkiego rodzaju pozostałości 
roślinnych. Wprawdzie Rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 
kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpo-
żarowej budynków, innych obiektów budowla-
nych i terenów dopuszcza wypalanie słomy i po-
zostałości roślinnych na polach ale tylko i wy-
łącznie: 
        § 39 - w odległości co najmniej 100 m od 
zabudowań, miejsc ustawienia stert i stogów, la-
sów oraz zboża na pniu, przy zapewnieniu stałe-
go nadzoru miejsca wypalania, w sposób nie po-
wodujący zakłóceń w ruchu drogowym, to kate-
gorycznie tego zabrania:
        art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r 
o ochronie przyrody mówiący, że „Zabrania się 
wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, 
pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz 
trzcinowisk i szuwarów”. 

Również ustawa z dnia 29 września 1991r. 
o lasach w artykule 30 pkt.3 wyraźnie określa, 
że:” w lasach oraz na terenach śródleśnych łąk, 
torfowisk, wrzosowisk jak również w odległo-
ści 100m od granicy lasu, zabrania się działań 
i czynności mogących wywołać niebezpieczeń-
stwo, a w szczególności wypalania wierzchniej 
warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

Rzecznik prasowy Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej

Leszek Telega

Już po raz trzeci stowarzyszenie Awantura wy-
ruszyło sprzątać Gryfów w ramach akcji „Przygo-
dy Kosmicznego Czyściciela”. Akcja rozpoczęła 
się 21 marca o godzinie 15. wymarszem z ryn-
ku na ulicę Floriańską, w miejsce, gdzie kiedyś 
stał budynek cegielni. Teren został posprzątany 
przez nas po raz drugi. W zasadzie kontynuowa-
liśmy pracę, którą rozpoczęliśmy we wrześniu 
ubiegłego roku. Ten niewielki lasek od dawna sta-
nowi miejsce nielegalnej wywózki różnorodnych 
odpadów. Tym razem zajęliśmy się terenem bli-
żej zabudowań. Podczas sprzątania znaleźliśmy 
drukarki z tuszami, telewizory z pobitymi kine-
skopami, opony od TIR`ów i ciągników, dywa-
ny oraz stosy butelek i innych rzeczy. Efektem 
trzygodzinnej pracy 15-osobowej grupy było 
zebranie około czterdziestu 120 litrowych wor-
ków z nieczystościami i wytoczenie kilku opon. 
Dzięki pomocy Urzędu Gminy i Miasta Gryfów 
Śląski odpady te miały zostać zabrane tuż po 
weekendzie przez firmę Izery. Miały, jednak nie 
zostaną...

Jeszcze tego samego wieczoru, worki zostały 
na powrót wrzucone do lasu, przez - jak na razie 
- niezidentyfikowanych sprawców. Teraz miej-
sce stało się niebezpiecznym pobojowiskiem za 
sprawą ogromnych ilości śmieci i potłuczonego 

szkła wysypanego z worków. To, co my wyjęli-
śmy z najciemniejszych zakamarków lasu (niejed-
nokrotnie odpady te zdążyły zarosnąć mchem), 
ktoś do lasu wrzucił z powrotem. 

Widok jest porażający. Nam przypomina obraz 
rozumu sprawców. Jakaż bezbrzeżna głupota 
kazała im tyle się natrudzić, żeby zasypać śmie-
ciami czysty las? Wykonali ogrom pracy, żeby 
zniweczyć nie tylko nasz kilkugodzinny trud, ale 
przede wszystkim zanieczyścić płuca naszego mia-
sta. I nic dziwnego, że te mózgi niedotlenione wy-
konały taki umysłowy wysiłek - taką intelektualną 
pracę, w wyniku której podjęły całkiem fizyczne 
czynności. Obawiają się wszakże, że czyste po-
wietrze może wywołać szok, a nawet przeciąg w 
pustych głowach. Problem jednak jest szerszy. 
Dotyka on bowiem ludzi (w przeciwieństwie do 
sprawców) sprawnych intelektualnie – miesz-
kańców naszego miasta. Może nawet chorej 
babci, matki lub ojca któregoś z półgłówków. 
Ale to zbyt skomplikowane, jak na nich, myślenie.

Pozostaje mieć nadzieję, że zdrowi na umyśle 
mieszkańcy Gryfowa będą tępić bezmyślność tej 
marginalnej części nas, której tak bardzo się 
wstydzimy.

Kosmiczny Czyściciel przegrał 
ze zwykłym brudasem 

W sobotę 20 marca członkowie stowarzyszenia „Awantura” zorganizowali ko-
lejną akcję „sprzątania ziemi”. Mimo, że przez kilka godzin pracowali w pocie czo-
ła, efektem tych działań okazał jeszcze większy bałagan…

Sołtys Wieży wraz z Radą Sołecką zwracają się po-
nownie z prośbą do mieszkańców Gminy Gryfów 

Śląski o zaprzestanie wysypywania nieczystości (śmieci) wokół byłego śmietniska w Wieży. Infor-
mujemy, że w tym roku chcemy dokonać rekultywacji śmietniska, aby przywrócić dawny wygląd te-
renu malowniczo położonemu w naszym sołectwie.

Mamy w budżecie gminy przeznaczone na ten rok środki, czy tego dokonamy zależy od nas wszyst-
kich. Dosypywanie odpadów utrudni nam to zadanie. Jeżeli sytuacja w tej sprawie się nie poprawi, 
będziemy zmuszeni dokupić jeszcze „elektroniczną straż”, czego nie zobaczy człowiek, zarejestruje 
kamera. Przypominamy, że sam wjazd jest wyłączony z ruchu, obowiązują tam znaki drogowe o za-
kazie wjazdu z obu kierunków, zarówno od drogi wojewódzkiej 360 jak i drogi powiatowej od stro-
ny Wieży.

Mamy nadzieję, że po tej publikacji weźmiecie sobie Państwo problem do serca i nam pomożecie, 
aby w miejscu gdzie, mieszkamy żyło się lepiej, czego sobie i Wam życzymy.

(fot. na stronie obok)

Mamy gorącą prośbę do pana, który świadczy usługi samochodem ciężarowym i który myślał, 
że ukradkiem uda mu się pozbyć opon:
Szanowny Panie!

Został pan zauważony przez pewnego mieszkańca Wieży. Opony przywiózł pan na śmiet-
nisko i zawiózł w odpowiednie miejsce. Bardzo dobrze znał pan teren - wąwóz, gdzie wy-
wożono kiedyś urobek kopalniany. Przyjechał pan na miejsce, cofnął do tyłu, wykonał ki-
per do góry, opony spadły i odjechał pan beztrosko myśląc, że już po wszystkim. Bardzo 
prosimy, aby po przeczytaniu tego materiału poczuł się pan do obowiązku i zabrał to, co  
uprzednio podrzucił. W innym przypadku będziemy zmuszeni umieścić w Kurierze Gryfow-
skim więcej szczegółów w tej sprawie. Błędy popełniamy wszyscy, dlatego informujemy, 
upominamy i prosimy o szacunek do otaczającej nas przyrody.

Z poważaniem 
Sołtys i członkowie rady sołeckiej miejscowości Wieża

(fot. na stronie obok)

500 zł za palenie

Wieża to nie śmietnik!

Posprzątał przed wiosną

Mariusz Dragan
(fot. na stronie obok)






