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23 marca w gryfowskiej Szkole 
Podstawowej odbyło się spotkanie 
podsumowujące II Powiatowy 
Konkurs Ekologiczny pod hasłem 
„Świat wodny rzeki Kwisy”. Po części 
artystycznej, w której wystąpił m.in. 
zespół „Wesołe nutki”, wręczono 
nagrody i wyróżnienia laureatom 
konkursów „Ekolog-Plastyk” i ”Eko-
log-Poeta”. Patronat nad konkursem 
objęli Dolnośląski Kurator Oświaty, 
Powiatowe Centrum Edukacji we 
Lwówku Śląskim oraz Burmistrz 
Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 

W konkursie poza naszą szkołą 

Pod takim hasłem członkowie 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 
przy OSP w Proszówce przygotowali 
„Powitanie wiosny”. Podczas zbiórek 
drużyny MDP własnoręcznie wykonali 
„marzannę”, transparent oraz maiki.

W niedzielę 21 marca, pomimo 
bardzo brzydkiej pogody członkowie 
MDP wspólnie z innymi dziećmi oraz 
dorosłymi strażakami i rodzicami 

Powiatowy Jarmark 
Wielkanocny w SP

Tak dopisywały humory w trakcie Warsztatów Wielkanocnych.

Zanieśli wiosnę
W kole bibliotecznym od lat pielęgnujemy tradycję rozpoczynania wiosny 

od wędrówki przebranej gromadki dzieci do przedszkola i urzędu. I w tym roku 
choć wiosna kaprysiła i aura nie nastrajała optymistycznie, wesoła załoga przyja-
ciół i członków koła bibliotecznego „Książniczki”, przebranych za Wiosnę (Ania 
Petrykowska), Zimę (Kasia Kotarba), Chochoła (Beata Kotarba), Chochlika 
(Marcel Wolski), Bociana (Tomek Wolski), wybrała się do przedszkola oraz 
Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim „zanieść wiosnę” w postaci bukietu 
żonkili i samodzielnie wykonanych, wiosennych kartek. 

W przedszkolu wiosenni przebierańcy wystąpili przed grupą zadowolonych 
z wizyty przedszkolaków. W urzędzie przyjęła ich zastępczyni burmistrza Edyta 
Wilczacka. W podziękowaniu za przygotowane przedstawienie dzieci otrzymały 
słodkie upominki.

Żegnaj zimo – witaj wiosno
udali się nad zbiornik wodny i tam 
przy okrzykach – precz z zimą, my 
chcemy wiosny – utopili „marzannę”. 
Dowodem, że misja została spełniona 
był poniedziałek z piękną wiosenną 
pogodą. 

Po powrocie do remizy naczelnik 
OSP poczęstował wszystkich uczestni-
ków zabawy gorącymi kiełbaskami.

wzięły udział: SP nr 
1 w Lubaniu, SP nr 2  
i 3 w Lwówku Śląskim, 
Młodzieżowy Ośrodek 
Socjoterapii w Zespole 
Placówek Edukacyjno
-Wychowawczych w 
Lwówku Śląskim, Ze-
spół Szkół we Wleniu, 
SP w Uboczu, SP w 
Lubomierzu. Wyniki 
II Powiatowego Kon-
kursu Ekologicznego 
przedstawiają się na-
stępująco:

„Ekolog-plastyk”: 
W kategorii klas 1-3 trzy pierwsze miejsca zdobyli  
uczniowie naszej szkoły: 
I – Katarzyna Cielicka kl. 3a (op. Agnieszka Zwierzańska),  
II – Jakub Rogólski kl. 2b (j.w.),  
III – Marcel Wolski (op. Ewa Niebieszczańska). 

W kategorii klas 4-6 nasi uczniowie uplasowali się poza podium.
„Ekolog-poeta”:   
W kategorii klas 1-3:
I – Natalia Kuczyńska kl. 2c (op. Ewa Niebieszczańska) za wiersz „Ma-
rzenia Kwisy” i Kamil Szczerbicki kl. 3a (op. Agnieszka Zwierzańska) za 
wiersz „W Górach Izerskich”, III – Robert Sikora kl. 2b (op. Agnieszka 
Puchalska) za wiersz „Nasza... i tylko nasza”.
W kategorii klas 4-6:
I – Patryk Krawczyk (op. Paulina Sarzyńska) za wiersz „Plusk wody”,
III – Piotr Bursacki (opiekun Marta Kowalska) za wiersz „Kwisa”  
i Kornelia Ryczkowska (op. Bożena Denisienko) za wiersz „Kwisa”.
Wyróżnienia w konkursach:
„Ekolog-plastyk”: 
W kategorii klas 1-3:
Zuzanna Sieradzka kl. 1 b (opiekun Beata Byczko),
Kamila Urdas kl. 2 b (opiekun Agnieszka Puchalska),
Wojciech Krawczyk kl. 3 a (Agnieszka Puchalska).
„Ekolog- poeta”: 
W kategorii klas 1-3:
Wojciech Krawczyk kl. 3 a (opiekun Agnieszka Zwierzańska),
Kamil Olszewski kl. 3a (opiekun Marzena Styszyńska).
W kategorii 4- 6: 
Szymon Dołasiński kl. 6 d (opiekun Marta Kowalska). 

J.K.

L. W.

Jednocześnie w szkole odbywa-
ły się Warsztaty Wielkanocne pod 
hasłem „Niech połączą nas wielka-
nocne zwyczaje”. We wszystkich 
klasach dzieci wraz z nauczycie-
lami, rodzicami i dziadkami wy-
konywały świąteczne ozdoby. Ci, 
którym brakło talentu, cierpliwości 
lub precyzji również doskonale się 
bawili m.in. lepiąc z gliny zabawne 
figurki. Miłą atrakcją dla uczniów 
było malowanie twarzy. Uczniowie  
w oryginalnych, wiosenno-wielka-
nocnych makijażach prezentowali 
się wspaniale. Na korytarzach zo-
stały zorganizowane stoiska, gdzie 
można było nabyć barwne pisanki, 
zajączki, baranki, które wykonano 
m.in. w trakcie warsztatów. Kawia-
renka oferowała domowe ciasta,  

a zapach tradycyjnego żurku, którym 
poczęstowano gości wprawił wszyst-
kich w radosny nastrój oczekiwania 
na Wielkanoc. Tak, jak w ubiegłym 
roku, w jednej z klas zorganizowana 
została tradycyjna izba wielkanocna, 
w której wyświetlany był fotoreportaż 
z poprzednich warsztatów.

Wyróżnieni ekolodzy-plastycy.

M.
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Potrójna radość, potrójne wyzwanie
Trójka uważana jest za liczbę doskonałą, obejmującą całokształt rzeczy w wyniku tego, 

że jest sumą cyfr 1 oraz 2. Związki z liczbą trzy to: początek, środek i koniec; niebo, ziemia 
i piekło; wiara, nadzieja oraz miłość. Jak mówi stare, łacińskie przysłowie "Omnium trinum 
perfectum" czyli "Każda trójka jest doskonała". 

Pierwsze po wojnie, a może i pierwsze w hi-
storii Gryfowa trojaczki narodziły się w naszym 
mieście 1 lutego. Widok słodko śpiącej trójki 
rozczula i wywołuje uśmiech na twarzy każdego 
odwiedzającego. Szybko okazuje się, że to cisza 

przed burzą. Najpierw budzi się Marcin. Cichutki 
płacz przeradza się w coraz mocniejszy krzyk. 
Do brata dołącza Nikola, jest zdecydowanie 
głośniejsza, żeby dopełnić trio, Igor zaczyna 
popłakiwać na wyjątkowo żałosną nutę. I już 
wszyscy mają pełne ręce roboty, babcia Elżbieta 
Wysota przebiera Nikolę, mama Wirginia Po-
łomska kołysze Marcina, a tata Piotr Wilk uspo-
kaja Igora. Z podwórka właśnie wrócił niespełna 
dwuletni Olivier. Chciałby pić, a tu brakuje rąk. 
Musi poczekać. 

Tak wygląda codzienność szczęśliwej, ale 
bardzo zapracowanej rodziny. Jak twierdzą mło-
dzi, bez pomocy babci nie poradziliby sobie. 

A babcia jest energiczna, pełna optymizmu  
i dobrego humoru. Istny wulkan energii. Podczas 
naszej rozmowy zajmuje się kolejno wszystkimi 
maluchami, biega po pokoju, opowiadając 
jednocześnie ciekawe historie z życia rodziny, 
jak choćby ta, jak to Piotr w wieku dorastania 
zbuntował się i nie chciał ćwiczyć na lekcjach 
w-f w gryfowskiej szkole zawodowej. Nie lubił 
w-f do tego stopnia, że był z niego zagrożony. 
Najsłynniejsza babcia w Gryfowie, wówczas 
mama nastolatka, ubierała więc dres i adidasy 
i w pełnym rynsztunku uczestniczyła wraz  
z synem w zajęciach wychowania fizycznego.  
I tak przez cały rok. Zdarzało się, że ona ćwiczyła,  
a syna nie było. Wspominają to dziś ze śmie-
chem. Bo śmiech jest im potrzebny żeby rozła-
dować stresy. A tych nie brakuje. Maluchy mają 

problemy zdrowotne. Urodziły się w najgorszym 
momencie ciąży mówi pani Wirginia i jako 
wcześniaki miały kłopoty od samych narodzin. 
Przez miesiąc przebywały w inkubatorach. Naj-
mniej szczęścia miał Marcin. Zaraz po urodzeniu 

lekarze dali mu tylko trzy punkty w skali Apgar. 
Właściwie nie wykazywał oznak życia mówi 
zatroskana mama.. Był siny, a serduszko ledwie 
mu biło. Na szczęście sprowadzono lekarzy  
z kliniki specjalistycznej we Wrocławiu. Dzięki 
nim Marcin żyje. Igor cierpi na bezdech, trzeba 
na niego bardzo uważać, wręcz nie spuszczać  
z oka. Wszystkie dzieci mają poważne kłopoty ze 
wzrokiem. Bez regularnych badań kontrolnych  
i wizyt u lekarza grozi im ślepota. Dlatego rodzi-
ce tak bardzo pilnują wyjazdów do Wrocławia, 
niestety wyjazdy te są prawdziwą drogą przez 
mękę. Jeżeli wizytę ma umówioną jedno, albo 

dwójka, to można kogoś poprosić (a o ochotni-
ków wcale nie łatwo), żeby podwiózł samocho-
dem osobowym. W momencie kiedy do badania 
mają stanąć wszystkie dzieci rodzi się ogromny 
problem, bo w przeciętnym aucie dla jednego 
brakuje miejsca. Ostatnio gdy zdarzyła się taka 
sytuacja, burmistrz Olgierd Poniźnik pomógł  
i zorganizował im przejazd busem. Młodzi są mu 
za to bardzo wdzięczni.

Mieszkają w wynajętym pokoju z kuchnią. To 
bardzo ciasne lokum, jak na ich pięcioro. Jest 
tu wilgoć z którą ciężko sobie poradzić. Gdy  
Olivier rozłoży zabawki, to po pokoju trzeba 
skakać, żeby na coś nie nadepnąć. Burmistrz 
obiecał, że pomoże, dlatego rodzice trojaczków 
mają nadzieję, że jeszcze w tym roku uda się im 
przeprowadzić do większego mieszkania. 
I choć łatwo nie jest, bo doskwiera brak samo-
chodu, mieszkania, strach o zdrowie dzieci czę-
sto obezwładnia, pan Piotr kieruje się zasadą, że 
musi dać radę. Pracuje, ale zajęcie to wymaga 
częstych wyjazdów poza miasto. Pani Wirginia  
z przerażeniem myśli, co będzie, gdy jeszcze 
przed świętami wyjedzie. Muszę pracować 
odpowiada Piotr, ale widać, że też się martwi, 
szczególnie o to, jak Wirginia poradzi sobie 
sama w nocy z dziećmi. Dlatego szuka pracy na 
miejscu. Ten, kto go zatrudni będzie miał świet-
nego pracownika, świadomość konieczności 
utrzymania wielodzietnej rodziny to ogromna 
motywacja do pracy. 

Pytani o bieżącą pomoc odpowiadają, że 
przyda się każda. Mleko, pieluszki, odżywki, idą 
jak woda. Najbardziej jednak przydałaby się po-
moc pielęgniarki, choćby na kilka godzin, żeby 
zapracowana mama mogła np. pójść zrobić 
zakupy. Co prawda mają babcię, jednak ma ona 
i inne zobowiązania. W Niemczech tęskni za nią 
czteroletni, niepełnosprawny wnuk, którym się 
do tej pory opiekowała. Ogółem pani Elzbieta 
posiada siedmioro wnucząt i podzielić uwagę 
pomiędzy wszystkie jest bardzo trudno.

Każdy, kto w jakikolwiek sposób mógłby po-
móc trojaczkom, może zadzwonić pod numer tel.  
721-920-953. Nie zostawiajmy samych rodzi-
ców pierwszej gryfowskiej trójki, żeby radości  
z jej posiadania nie przysłoniły łzy.

24 marca w Sali Ślubów gryfowskiego urzędu odbyło się uroczyste wręczenie wózka dla trojaczków, który ufun-
dował burmistrz Olgierd Poniźnik. Na zdjęciu wózek wprowadza kierownik M-GOPS Krystyna Pietruszewska.

Marzena Wojciechowska
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26 marca w przededniu Międzynarodowego 
Dnia Teatru – święta, które przypomina nam, 
jak znaczące miejsce zajmuje teatr na kultural-
nej mapie Polski i w oczach widzów, Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury oraz grupa teatralna 
„MY” przygotowali gryfowianom prawdziwą 
ucztę teatralną.

Sceniczne prezentacje przed gryfowską pub-
licznością rozpoczął monodram „Lament para-
noika”, zagrany z pasją przez Marka Sieradz-
kiego a wyreżyserowany przez Elżbietę Rybę. 
Monodram powstał na podstawie utworu Step-
hena Kinga „Paranoid: A Chant”. Tytuł spektaklu 
sugeruje umiejscowienie akcji w świecie urojeń 
chorego człowieka. To jednak tylko pozory. Sztu-
ka opowiada o toksycznej rzeczywistości, z którą 
każdy z nas ma do czynienia na co dzień. Po-
kazuje mianowicie świat demagogii, chorobliwej 
podejrzliwości, lęku przed drugim człowiekiem, 
a także bólu i zwątpienia w jakiekolwiek wartości. 
W tej sztuce każdy z nas może odnaleźć cząstkę 
własnego życia i własnych słabości, którym na 
co dzień próbuje stawić czoła. Marek Sieradzki  
z właściwą sobie ekspresją prezentował całą 
gamę uczuć granej przez siebie postaci: od 
paranoicznego strachu i lęku poprzez rozpacz, 
śmiech, brawurową odwagę – po zwątpienie, 
samotność i bezgraniczny smutek. Odtwórcy 
„Lamentu” należą się ogromne brawa za dostar-
czenie widzom tak wielkiej i różnorodnej dawki 
emocji w tym zaledwie kilkunastominutowym 
przedstawieniu. 

Występ Marka stanowił preludium do dalszej 
części wieczoru, w której grupa „MY” zaprezen-
towała spektakl „Król wschodzącego słońca”. 

Uroczysty wieczór teatralny 
Sztuka jest opowieścią o człowieku, który  
w swoim zwyczajnym monotonnym życiu,  
w swojej samotności, nie porzuca nadziei na od-
mianę własnego losu. Bohater, w którego wcielił 
się Marek Sieradzki, staje przed dylematem: 

życie zgodne z wartościami, w które wierzył od 
zawsze, czy przyjemny los z dala od własnych 
zasad. Musi więc stoczyć walkę pomiędzy 
DOBREM a ZŁEM. W rolę Szatana wcieliła się 
Hania Sobucka – niezwykle sugestywnie próbu-
jąc sprowadzić swoją „ofiarę” na złą drogę, ma-
miąc i zwodząc zdezorientowanego Człowieka. 

W tych staraniach wspiera ją Diabeł – de-
moniczna postać wykreowana przez Jakuba 
Sobuckiego. Przeciwwagą tego uosobienia Zła 
jest w sztuce Anioł (Paulina Reszela), broniący 
właściwych zasad, czuwający nad rozdartym po-
między Dobrem a Złem Człowiekiem. Na uwagę 
zasługuje jeszcze jedna postać, w którą wcieliła 
się Patrycja Quach-Chi – alegoria ludzkiego 

cierpienia, które jest nieodłącznym elementem 
ludzkiego losu. To właśnie ten symboliczny 
krzyż, dźwigany przez tę postać dramatu, 
każe człowiekowi zatrzymać się, choćby na 
chwilę, znieruchomieć, by uświadomić sobie, 
co tak naprawdę jest istotą naszych dążeń.  
Istotnym elementem spektaklu była muzyka, po-
tęgująca mroczny nastrój i stanowiąca doskonałą 
dźwiękową ilustrację zdarzeń. Sztuka, brawurowo 
zagrana przez młodych gryfowian, niewątpli-
wie zmusza do refleksji, zostawia trwały ślad 
i niezapomniane wrażenia. Kolejny spektakl w 
wykonaniu grupy „MY” dowodzi ogromnej pasji, 
zaangażowania i dojrzałości scenicznej aktorów. 
Nad całością przygotowań do występu czuwała 
Elżbieta Ryba, opiekun artystyczny grupy.

Zwieńczeniem wieczoru było uroczyste wrę-
czenie wyjątkowego odznaczenia. W imieniu 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Bogdana Zdrojewskiego, Burmistrz Gminy 
i Miasta Gryfów Śląski – Olgierd Poniźnik 
odznaczył Elżbietę Rybę odznaką honorową  
„Zasłużony dla kultury polskiej". Elżbieta 
Ryba od wielu lat zaangażowana jest w życie 
kulturalne i społeczne Gryfowa Śląskiego. Jest 
nauczycielem języka polskiego w Gimnazjum w 
Gryfowie Śląskim. Pełni także funkcję instruktora  
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Gryfowie 
Śląskim, prowadzi zajęcia teatralne i recytator-
skie z młodzieżą. Perfekcyjna, wkładająca serce 
w swoje projekty, posiadająca niesamowity 
talent do odkrywania młodych, aktorskich talen-
tów. „Śluby panieńskie”, „Opowieść wigilijna”, 
„Wesele”, „Małe zbrodnie małżeńskie”, „Złota 
niedziela”, liczne programy poetycko-muzyczne 
– to tylko kilka z wielu reżyserowanych przez pa-
nią Elżbietę Rybę, brawurowo zagranych przez 
jej podopiecznych, gorąco przyjętych przez wi-
dzów spektakli.

Marek w monodramie „Lament paranoika”.

Marka kochamy za jego talent, charyzmę aktorską 
i za brawurowe zdobywanie pierwszych miejsc na 
każdym przeglądzie i konkursie, w którym bierze 
udział. Jest nam niezmiernie miło poinformować 
Państwa o kolejnym sukcesie utalentowanego miesz-
kańca Gryfowa Śląskiego, aktora grupy teatralnej 
„MY” działającej w Miejsko–Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Gryfowie Śląskim. 22 marca br. w Lwóweckim 
Ośrodku Kultury odbyły się eliminacje powiatowe 55 
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Swoją 
interpretacją fragmentu „Ferdydurke” Witolda Gomb-
rowicza oraz „Zażalenia” Andrzeja Bursy, Marek 
zdeklasował uczestników biorących udział w turnieju 
recytatorskim. Jury konkursu, na czele z przewodni-
czącą – panią Honoratą Magdeczko–Capote z Jele-
niogórskiego Teatru „Maska”, jednogłośnie przyznało 
Markowi pierwsze miejsce. Oznacza to jednoczesną 
kwalifikację do eliminacji rejonowych w Jeleniogór-
skim Centrum Kultury, które odbędą się 31 marca 
2010 roku. Na deskach JCK, w Turnieju Jednego 
Aktora, Marek zaprezentuje jeszcze monodram „La-
ment paranoika” na podstawie scenariusza Adama 
Piekarzewskiego. Opiekunem artystycznym aktora 
i osobą, która dba o rozwój talentu Marka jest pani 
Elżbieta Ryba – reżyser grupy teatralnej „MY”. 

Życzymy powodzenia i z niecierpliwością czekamy 
na kolejne sukcesy.

Za co kochamy
Marka Sieradzkiego

Oprac. A.D.

Na nasz konkurs zdjęcia nadesłali: Mate-
usz Szeliga, Krzysztof Dzikowicki i Marta 
Czolij. Tym razem nasz wybór padł na zdjęcie 
Krzysztofa Dzikowickiego (prezentujemy je na 
stronie 2). Gratulujemy zwycięzcy i zachęcamy 
państwa do udziału w konkursie.

Oczekujemy zdjęć, na których znajdą się:
 ∙ architektura Gryfowa 
(zabytki, budowle, charakterystyczne dla 
miasta detale architektoniczne)
 ∙ ludzie (mieszkańcy Gryfowa)
 ∙ ciekawe miejsca, wydarzenia związane  
z naszym miastem.

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

Poznaj 
miasto moje 
- konkurs dla mieszkańców

P.
Oprac. Anna Domino
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Zasłużeni dla kultury

Sekretarz Gminy i Miasta
Jerzy Andrzejczak

Troje naszych mieszkańców zostało odzna-
czonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego odznaczeniem „Za Zasługi dla 
Kultury Polskiej”: Elżbieta Ryba – nauczycielka 
Gimnazjum w Gryfowie Śląskim, wieloletnia 
instruktorka i opiekunka koła teatralnego, Anna 
Pląskowska – dyrektorka Szkoły Podstawowej 
w Uboczu – wieloletnia współorganizatorka  
i uczestniczka zjazdów szkół reymontowskich, 
propagatorka idei Reymonta w środowiskach 
wiejskich oraz Maciej Styszyński – nauczyciel, 
wieloletni instruktor śpiewu w placówkach 
oświatowych i kulturalnych w Gryfowie Ślą-
skim.

Po rocznej przerwie obecnie organizujemy prace 
społecznie użyteczne na terenie gminy i miasta. Wspól-
nie z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej – wytypowano 10 osób, które przez 10 godz.  
w tygodniu będą wykonywały prace porządkowe. 
Osiem osób będzie pracować w Zakładzie Budżetowym 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, jedna osoba 
w sołectwie Rząsiny i jedna osoba w Miejsko – Gmin-
nym Ośrodku Pomocy Społecznej. Wytypowane osoby 
korzystają z pomocy ośrodka i w przypadku odmowy 
podjęcia w/w prac zostanie wobec nich zastosowany 
rygor cofnięcia pomocy. Prace będą wykonywane  
w okresie kwiecień – październik 2010 r.

Uprzejmie informuję i zapraszam Państwa do 
udziału w uroczystościach Święta 3 Maja. Uroczy-
stości rozpoczynają się o godz. 10.30 Mszą Świętą 
w Kościele Parafialnym p.w. Świętej Jadwigi Śląskiej 
w intencji Ojczyzny. Po zakończeniu Mszy Świętej 
nastąpi przemarsz pocztów sztandarowych, delega-
cji i mieszkańców do Rynku, gdzie przed tablicą po-
święconą pamięci Kombatantów Ziemi Gryfowskiej, 
po okolicznościowym występie i przemówieniu, zło-
żone zostaną wiązanki kwiatów. W imieniu burmi-
strza i przewodniczącego Rady Miejskiej serdeczne 
zapraszam do udziału w uroczystościach.

Prace społeczno użyteczne

Święto 3 maja

Czy będzie nowa przychodnia?

Zamiar zlikwido-
wania całodobowej 
opieki ambulatoryjnej 
skłonił nas do podję-
cia decyzji o budowie 
własnej przychodni. 
Pomysł ten został 
poparty jednogłośnie 
przez Radnych Rady 
Miejskiej Gminy 
Gryfów Śląski w czasie 
XXXVIII Sesji Rady 23 
lutego 2010 r., którzy 
zobowiązali mnie do 
podjęcia czynności 
formalnych zmierza-
jących do utworzenia 
gminnego zakładu 
opieki zdrowotnej. 
Mieszkańcy Gryfowa 
Śląskiego i okolic nie ufają już, że współpraca 
z Powiatowym Centrum Zdrowia, do którego 
należy gryfowska przychodnia, ułoży się tak jak 
byśmy tego chcieli. Od wielu, wielu lat zabiega-
my o przyjęcia w naszej przychodni specjalistów 
np. laryngologa, neurologa, urologa i lekarzy 
innych specjalności, ale zdaniem nieistniejącego 
SPZOZ-u czy teraz PCZ jest to niemożliwe, a oka-
zuje się, że jest to możliwe u naszych sąsiadów.  
Przyjrzeliśmy się jak funkcjonuje podstawowa 
opieka zdrowotna w sąsiedniej Olszynie, można 
im tylko pozazdrościć. Mieszkańcy Olszyny mają 
dostęp do 8 specjalistów. Podjęliśmy więc de-
cyzję – uruchomienia gryfowskiego Gminnego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej. Miejsce lokalizacji –  

Red.: Panie burmistrzu w ostatnim nume-
rze Kuriera Gryfowskiego mogliśmy przeczy-
tać informację o planach budowy nowej przy-
chodni oraz o przejęciu  Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej przez gminę Gryfów Śląski. Czy 
mógłby pan powiedzieć coś więcej o tych 
zamierzeniach?

Elżbiecie Rybie odznaczenie wręczył bur-
mistrz Olgierd Poniźnik po premierze spektaklu 
„Król wschodzącego Słońca”, który odbył się 
w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 26 
marca (więcej na str. 5). Pozostałym laurea-
tom odznaczenia zostaną wręczone w czasie 
kwietniowej Sesji Rady Miejskiej Gminy Gryfów 
Śląski. Bardzo serdecznie gratulujemy.

(od lewej): burmistrz Jelcza-Laskowic Kazimierz Putyra, wójt Reńskiej Wsi Marian Wojciechowski, bur-
mistrz Gryfowa Śląskiego Olgierd Poniźnik, wójt Izbicka Brygida Pytel, burmistrz Zdzieszowic Dieter 
Przewdzing, wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek, sekretarz miasta Nysa Michał Baziuk, zastępca wójta 
gminy Kłodzko Ryszard Gąsiorek, wójt Grębocic Roman Jabłoński, wójt gminy Oleśnica Marcin Kasina.

O tej sprawie pisaliśmy już w jednym z poprzednich numerów Kuriera Gryfowskiego. Przez cały 
rok 2009 trwał plebiscyt magazynu Polski zachodniej i południowej „Wrocławianin” „Śląska Super 
Gmina”. Czytelnicy „Wrocławianina” i gazet lokalnych, w których konkurs był rozpropagowany, 
głosowali esemesami na tę z gmin Dolnego Śląska i Śląska Opolskiego, która jest najbliższa ich 
sercu. Walka była zacięta, a największą liczbę głosów zdobyły gminy Izbicko, Zdzieszowice i Gryfów 
Śląski.

Spotkanie z włodarzami dziesięciu supergmin i z honorowymi patronami plebiscytu – marszał-
kiem województwa opolskiego Józefem Sebestą i wojewodą dolnośląskim Rafałem Jurkowlańcem 
odbyło się we wrocławskiej restauracji Vapiano. Poniżej pamiątkowa fotografia zwycięzców. 

Spotkanie zwycięzców
Pytanie do Burmistrza:

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne podziękowania burmistrzowi  

Olgierdowi Poniźnikowi za pomoc przy wymia-
nie kiosku – kolektury „Toto”   
                             składa Krzysztof Karaczun

ul. Floriańska (poprzednio znajdował się tam 
Zakład Estetyki Miasta) – bardzo dobry i dostęp-
ny teren blisko centrum miasta. Kilka dni temu 
zleciliśmy Architektonicznej Pracowni Projek-
towej „Nad Zalewem” ze Złotoryi opracowanie 
dokumentacji i nie zrażając się negatywnymi 
wypowiedziami i wróżbami starosty lwóweckie-
go – Artura Zycha, kontynuujemy realizację tak 
ważnego zadania, jakim jest poprawa podstawo-
wej opieki zdrowotnej dla mieszkańców naszego 
miasta i gminy.

20 kwietnia o godz. 10.00 w sali posiedzeń 
Urzędu odbędzie się sesja zwyczajna-absolutoryjna 
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski. 
Tematami sesji będą: 
1.Ocena działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gryfowie oraz Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2.Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu 
Gminy i Miasta Gryfów Slaski za 2009 r.

Sesja
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CARITAS Archidiecezji Wrocławskiej za-
prasza na bezpłatne badania mammograficzne  
w Gryfowie Śląskim w dniach 16 i 17 kwietnia 
2010 roku dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat.

Badania będą wykonywane w mammobusie 
ustawionym przy Kościele Parafialnym (zapisy 
na badania w dniach 1 i 2 grudnia 2009 roku, 
które nie odbyły sie z przyczyn niezależnych, 
pozostają nadal aktualne).

W sprawach zapisów i ewentualnych re-
zygnacji z badania prosimy o kontakt tel.  
(75) 78-13-412, kom. 503-379-132, lub osobiście 
w sekretariacie ZBGKiM przy ulicy Kolejowej 42.

Helena Okulowska

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne badanie 
mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat

Badania wykonywane będą w niedzielę –  
18 kwietnia 2010 r. od godz. 9.00 w mammobusie 
ustawionym przy sali „Pod Lotnikiem” w Uboczu-
Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego 
oraz poprzedniego badania mammograficznego.

Wszelkich informacji udziela pani Krystyna 
Niebieszczańska, która prowadzi również reje-
strację pod numerem 661-750-007 lub też po 
godzinie 17.00 pod numerem (75) 78-12-934

Osoby poza przedziałem wiekowym mogą 
wykonać badanie odpłatnie – 75 zł.
Organizator: CARITAS Archidiecezji Wrocławskiej przy 
współpracy z Klubem „Amazonka” w Gryfowie Śląskim.

Zawiadomienie o badaniach mammograficznych

Rok 2010, to dziesiąty rok organizowanych dla 
kobiet z Gryfowa i okolic badań w mammobusie 
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

Pomysł zrodził się pod wpływem osobistego 
doświadczenia, które na szczęście dla mnie skoń-
czyło się tylko na strachu, ale wiedząc jak trauma-
tycznym przeżyciem dla kobiety jest choroba piersi, 
postanowiłam zrobić coś, co było w zasięgu moich 
możliwości.
Po wielu rozmowach z prowadzącym mnie leka-
rzem onkologiem, wybrałam firmę, która wydała 
mi się najbardziej wiarygodna. Miejscem postoju 
mammobusu miał być plac przy M-GOK w Gryfowie 
Śląskim. Badania zaplanowano na dwa dni, a uczest-
niczki badań zostały powiadomione.

Obsługa mammobusu po przyjeździe do M-GOK 
stwierdziła, że nie zostawi na noc tak drogiego 
sprzętu na niezabezpieczonym terenie. Oznajmiono 
mi, że jeżeli nie znajdzie się w mieście bezpieczne 
miejsce, to niestety, ale badań nie będzie. 

Było po godzinie 20-tej wieczorem i jedynym 
miejscem, które przyszło mi na myśl był ogród przy 
Kościele Parafialnym. Na szczęście ówczesny Ksiądz 
Proboszcz zgodził się bez słowa. Należało jeszcze 
tylko powiadomić telefonicznie ponad 150 kobiet  
o zmianie miejsca badania. Na szczęście wszystko 
się udało i tak trwa już dziesięć lat.

W tym czasie wykonano ponad 1500 badań. 
Gryfów na stałe zapisał się w kalendarzu Caritasu 
Archidiecezji Wrocławskiej. Od tego roku mammo-
bus zawita po raz pierwszy do innych miejscowości 
naszego regionu, między innymi do Biedrzychowic, 
Ubocza, Radostawia, Pisarzowic, Siekierczyna, 
Henrykowa, Zaręby i Lubania.

Mała rocznica, czyli krótka historia badań mammograficznych w Gryfowie

Przez kilkanaście lat budynek byłego hotelu „Gryf” w Gryfowie Śląskim był niechlubną wizytówką naszego miasta i najzwyczajniej straszył miesz-
kańców. Rozpoczęcie remontu bardzo ucieszyło gryfowian. Z ciekawością przyglądali się i komentowali kolejne pozytywne zmiany. I oto w ostatnim 
numerze Kuriera Gryfowskiego w „Wieściach z Ratusza” sekretarz Jerzy Andrzejczak ogłosił koniec straszenia mieszkańców Gryfowa i rychłe otwarcie 
nowowyremontowanego, imponującego hotelu o nazwie „Stacja nad Kwisą”.

Czy „Stacja nad Kwisą” to dobra nazwa dla hotelu? 
Idealna nazwa jest wybierana spośród wielu 

atrakcyjnych rozwiązań. Dobra nazwa wysyła 
do odbiorców wyraźne sygnały – przywołuje 
emocje i skojarzenia, które mają spory wpływ 
na ich decyzję. Hotel zawdzięcza swoją nazwę 
specyficznemu umiejscowieniu. „Stacja” będzie 
pierwszym obiektem sieci ośrodków spełniają-
cych wysokie standardy pod wspólnym logo: 
„Dobre Miejsce”. 
Czy mógłby pan przybliżyć naszym czytelnikom 
kilka szczegółów dotyczących infrastruktury 
obiektu? Ile hotel będzie miał gwiazdek?

Hotel posiada 27 pokoi, jedno, dwu oraz trzy-
osobowych, apartament dla nowożeńców oraz 
pokój przystosowany dla niepełnosprawnych. Wy-
posażone są w telewizor oraz dostęp do Internetu. 
Wszystkie pokoje posiadają łazienki. Do dyspozycji 
gości będzie również restauracja, bar, sala bilardo-
wa, nowoczesne SPA (sauna, jacuzzi, prysznic z 
hydromasażem), sejf w recepcji oraz parking. Usłu-
gi w ramach oferty standardowej to: room service 
czynny do godziny 22:00, przechowalnia bagażu, 
depozyt, usługi gastronomiczne, wypożyczalnia 
sprzętu rekreacyjnego (rowery, kajaki, narty).

Zarówno w mieście jak i okolicach drzemie 

potężny potencjał turystyczny. W ciągu trwającego 
przez cały rok sezonu turystycznego goście znajdują 
tu wszystkie elementy, będące wizytówką regionu: 
zróżnicowane trasy górskich 
wycieczek, lasy, rzeki oraz tra-
sy dla amatorów narciarstwa, 
turystyki rowerowej czy jazdy 
konnej. To idealne miejsce dla 
turystyki rodzinnej, weekendowej  
i rekreacyjnej. W związku  
z powyższym będziemy wniosko-
wać o trzy gwiazdki.
Czy restauracja będzie czynna 
tylko dla gości hotelowych, 
czy będzie to kolejny ogólno-
dostępny lokal w mieście?         

Restauracja będzie serwo-
wać posiłki zarówno dla gości 
hotelowych jak również dla osób z zewnątrz. 
Jaką kuchnię będzie oferować restauracja?

W naszym menu znajdą się przede wszyst-
kim potrawy kuchni polskiej oraz kuchni fusion.  
Goście naszej restauracji będą mieli okazję 
spróbować częściowo zapomnianych smaków  
kuchni staropolskiej w tym dziczyzny.
Czy w hotelu będzie można urządzić konferencję, 

wesele lub mniejszą uroczystość rodzinną?
Przy organizacji imprez okolicznościowych 

udostępniana będzie sala wraz z restauracją 
mieszcząca 110 osób. Przestrzeń ta może zostać 
podzielona na 2 oddzielne pomieszczenia – re-
staurację oraz salę konferencyjną mieszczącą do 
40 osób.

Dobre miejsce nad Kwisą 
z menadżerem hotelu Longinem Budreckim rozmawia Marzena Wojciechowska

Kurier ukaże się w połowie kwietnia, czy wów-
czas hotel będzie już pracował pełną parą?

Przewidywany termin otwarcia to koniec kwietnia.
Dziękuję za rozmowę.

Od redakcji:
Aby zaspokoić choć minimum ciekawości 

naszych czytelników, na stronie 23 prezentuje-
my dwa zdjęcia wnętrz hotelu.

Wzrost popularności wśród kobiet właśnie tej firmy, 
wynika moim zdaniem z zawodowej rzetelności  
i profesjonalnej obsługi. Caritas wysyła kobietom 
z każdego wykonanego badania klisze wraz z opi-
sem. Deklarowany czas oczekiwania na wyniki jest 
zgodny z faktycznym. Współpraca z organizatorem 
układa się bez zastrzeżeń, za co jesteśmy bardzo 
wdzięczni. Z okazji dziesiątej rocznicy składam rów-
nież serdeczne podziękowania wszystkim, którzy 
przyczynili się do zorganizowania i służyli pomocą w 
przeprowadzeniu badań w Gryfowie. Podziękowania 
należą się Gryfowskiej Parafii. W ciągu tych dziesię-
ciu lat kolejni Księża Proboszczowie z wielką życzli-
wością odnosili się do tej akcji. Życzliwej pomocy 
doświadczyliśmy również ze strony pracowników 
cywilnych Parafii.

Aby kogoś nie pominąć, nie będę wymieniać  

z imienia i nazwiska osób, które pomagały i 
pomagają w zapisach na badania, w obsłudze 
badań, a także, co nie mniej istotne – w orga-
nizowaniu w M-GOK charytatywnych imprez, z 
których dochód był przeznaczony na dopłaty do 
badań. Jest to grupa ludzi o olbrzymich sercach, 
z pasją i pozytywną energią.

Przypominam, że program bezpłatny dotyczy 
przedziału wiekowego od 50 do 69 lat. Wiele 
kobiet poza programem otrzymało dopłatę dzięki 
zaangażowaniu dobrych ludzi. Część badań uzyskała 
dofinansowanie z budżetu Gminy, za co składam po-
dziękowanie ówczesnym władzom samorządowym.

Mam cichą nadzieję, że po wybudowaniu gmin-
nej przychodni, POZ przejmie tę działalność, jako 
jedną z wielu usług specjalistycznych z zakresu 
profilaktyki onkologicznej. Helena Okulowska
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1. Całkowita wymiana dachów (papowych  
i ceramicznych)
∙ Budynek komunalny przy ul. Strzelniczej nr 7, 8 
 – zadanie sfinansuje Gmina
∙ Został ogłoszony przetarg na wymianę da-
chów w dwóch wyodrębnionych wspólnotach 
mieszkaniowych, które powierzyły Zakładowi 
funkcję Zarządcy. Są to: W. M. Rynek 3 oraz  
W. M. Kolejowa 25 
2. Zostanie dokończony remont budynku przy 
ul. Lubańskiej nr 33 z obróbkami blacharskimi 
i ogniomurkiem. Na północnej ścianie budynku 
(od wjazdu na cmentarz parafialny) powstało 
pęknięcie, które należało zlikwidować dla bez-
pieczeństwa konstrukcji.

Jeżeli środki finansowe pozwolą, to po posta-
wieniu rusztowania będzie również odnowiona 
elewacja zewnętrzna budynku.
3. Zadaniem wiodącym w zasobach komunal-
nych będzie w 2010 roku naprawa lub wymiana     
drzwi wejściowych do budynków. Najczęściej 
dotyczy to drzwi frontowych ale także od 
podwórka. Brak konserwacji przez lata spowo-
dował, że znajdują się obecnie w opłakanym  
stanie. Rozpoczęliśmy od naprawy i wymiany  
stolarki drzwiowej przy ul. Bankowej. W bu-
dynkach komunalnych administrowanych przez 

Remonty budynków zaplanowane na rok 2010 
oraz inne prace w zasobach komunalnych

Zakład w następnej kolejności odnawiane będą 
przy ulicach: Rynek, Plac Kościelny, Lubańska 
4. Zgodnie z powiadomieniami wysłanymi do 
lokatorów będą wymieniane piece.
5. W ramach bieżących napraw i remontów 
będą wykonywane według potrzeb następujące  
prace:
· przemurowanie kominów
· remonty awaryjne dachów
· wymiana obróbek blacharskich
· wymiana tynków i likwidacja zawilgoceń na 
klatkach schodowych
· uzupełnienie tynków zewnętrznych
· wymiana zniszczonej stolarki okiennej
· usuwanie awarii instalacji wodnej, kanaliza-
cyjnej, gazowej, elektrycznej. (w 2009 roku 
było zgłoszonych przez lokatorów – 79 awarii,  
w 2008 roku – 74. W starej substancji budynków 
ilość awarii ma tendencję rosnącą).
W ramach budownictwa towarzyszącego w 2010 
roku będą wykonane:
∙ przepięcia do kanalizacji miejskiej (likwidacja 
szamb) – 10 szt. (ze środków budżetu Gminy).
∙ przebudowa boksu śmietnikowego przy ul. Ko-
lejowej 21 (przy współfinansowaniu właścicieli 
mieszkań wykupionych).

Gospodarka komunalna
Dzień 22 marca został ustanowiony Świato-

wym Dniem Wody. Naukowcy szukając życia na 
innych planetach poszukują przede wszystkim 
śladów obecności wody. 

Nikt nie ma wątpliwości, że zasoby czystej 
wody, tak jak czyste powietrze i całe środowisko 
naturalne człowieka są niezbędne do życia. Sko-
ro tak jest, to dlaczego w cywilizowanym świecie 
brakuje szacunku do naturalnego otoczenia.  
W otwartych akwenach wodnych można znaleźć 
prawie wszystko. Dzikie wysypiska są zmorą 
aglomeracji miejskich, lasów, przydrożnych 
rowów.

Czy dopisywanie w kalendarzu kolejnych dni, 
które mają zwrócić uwagę na jakiś problem, jest 
skutecznym rozwiązaniem?  

Święto wody

Nowiny Jeleniogórskie z dnia 2.03.2010 r. 
zamieściły następującą informację:
„W Świeradowie woda kosztuje netto 2 zł.,  
a odprowadzenie ścieków – 3,31 zł. za metr3  
brutto w sumie wychodzi 6,23 zł. za m3). To 
znacznie mniej niż w wielu gminach w naszym 
regionie”.Natomiast rok temu opublikowano  
w prasie ogłoszenie o zmianie stawek za wodę za 
okres od 1 czerwca 2009 r. do sierpnia 2010 r.
Podajemy pełną treść ogłoszenia:
Jak wynika z powyższego zestawienia gospo-
darstwa domowe w Świeradowie płacą za 
wodę i ścieki:
2 + 3,31 + 3,83 = 9,14 + 7% VAT = 9,78 zł/m3 
brutto.
Dla porównania w Gyfowie Śl. gospodarstwa 
domowe płacą za wodę i ścieki: 2,62 + 3,85 = 
6,47 + 7% VAT = 6,92 zł/m3 brutto.

Kto się pomylił?

Po kosztownej akcji zimowego 
utrzymania dróg i chodników, 
nastała równie kosztowna akcja 
wiosennego sprzątania ulic i napra-
wiania zniszczonych nawierzchni.
W ciągu tygodnia poprzedzającego 
Palmową Niedzielę pracownicy 
Zakładu Budżetowego uprzątnęli 
pozimowy piasek z większości ulic 
w pobliżu których jest najwięcej 
okien. Gospodynie domowe wiedzą 
dlaczego to takie ważne.

Wielu mieszkańców zwraca się 

Wiosenne porządki (i nieporządki)
do Zakładu o podstawienie przy-
czepy na nieczystości uprzątnięte 
z prywatnych posesji. Zakład przyj-
muje takie zlecenia, wiedząc jakie  
to ma znaczenie dla utrzymania 
czystości na terenie miasta.

Mieszkańcy dbają o czystość 
swoich domów (fot. poniżej), jest 
również coraz więcej przykładów 
zamiatania terenu wokół budyn-
ku, bez czekania aż ktoś przyjdzie  
i posprząta

ul. Akacjowa (fot. H. Okulowska).

ul. Młyńska (pod dębami).

***
Czy swoje obowiązki 

znają właściciele psów, 
którzy wyprowadzają je 
gdzie popadnie i nie sprzą-
tają odchodów po swoich 
czworonogach?

Gmina przygotowała 
tabliczki zakazujące wstę-
pu z psami do parku miej-
skiego oraz na zieleńce  

w centrum miasta. Domagali się 
tego mieszkańcy.

***
Koszty usuwania zanieczysz-

czeń, czy dzikich wysypisk śmieci 
ponoszą wszyscy mieszkańcy ze 
środków budżetu gminy, czyli  
z naszych podatków. Warto o tym 
pamiętać zanim podrzucimy swoje 
śmieci na teren będący własnością 
gminy.

Helena Okulowska
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Kurier 
Gryfowski

W naszej małej, wydawałoby się spokojnej wsi Krzewie Wielkie grasowała banda chuliganów, którzy uprzykrzali życie mieszkańcom. Poniżej publikujemy 
fragmenty artykułu na ten temat autorstwa Marka Lisa, który ukazał się w Nowinach Jeleniogórskich nr 12 z 23 marca 2010.

Banda gnojków zastraszała wioskę
W Krzewiu przełamali strach
Miała być sielanka

Dla pana Edwarda Krzewie – wieś 
pod Gryfowem – miało być azylem na 
stare lata.

Sprowadził się tutaj, by rozkoszo-
wać się ciszą, spokojem, piękną oko-
licą. Mały zadbany domek, wspaniały 
ogród, kwietne rabaty na gankach: 
miejsce wręcz idealne do spełnienia 
tych marzeń. Szybko jednak okazało 
się, że ciszy i spokoju tu nie zazna. 
Jak większość mieszkańców Krzewia, 
czuje się zastraszony. Nawet kilkugo-
dzinne opuszczenie domu budziło w 
nim obawę, co zastanie po powrocie; 
ciągle każdego wieczora wielokrotnie 
sprawdza, czy aby nic się nie dzieje 
na jego posesji. W nocy budzi się kilka 
razy i przez okna kontroluje sytuację. 
- To koszmar – przyznaje. Ale wyjścia 
już nie miał. Przeprowadzając się tutaj, 
spożytkował wszystkie oszczędności
- Wieś sterroryzowała banda chu-
liganów – mówi wprost. - Robili co 
chcieli, a wszyscy się ich bali. Długo 
byli właściwie bezkarni. Co prawda, 
co jakiś czas, to jeden, to drugi trafiał 
do więzienia, ale dla nich to chyba 
normalna kolej rzeczy. (…). Miałem tu 
mieć eldorado, a zastałem colorado. 
Tylko że coltów nie mamy, żeby się 
bronić.

Bali się zgłaszać
Mało kto próbował zgłaszać ich 

dokonania na policję. No, chyba że 
tacy nieznający miejscowych realiów 
ludzie jak pan Edward. Zgłosił, co mu 
się przydarzyło. Policja przyjechała, 
sprawców nie znalazła, za to sprawcy 
znaleźli pana Edwarda. No i odpoku-
tował za swoją obywatelską postawę. 
Nie powie, co zgłosił, ani co zrobili 
w rewanżu, bo ciągle ma obawę, że 
mógłby mieć wizytę nieproszonych 
gości.

To zresztą charakterystyczne 
dla mieszkańców Krzewia. Wszyscy 
przyznają, że banda gnojków robi 
tu co chce, że prawie każdy miał 
nieprzyjemną okazję się o tym prze-
konać, ale nikt nie opowie, co spotkało 
właśnie jego, bo to prosta droga do 
kłopotów. - Jak jeden z sąsiadów za 
bardzo krzyczał, że trzeba z tym zro-
bić porządek, to najpierw mu ukradli 
sprzęt wędkarski, a potem podrzucili 
pociętą żyletkami torbę wędkarską,  
a w środku butelkę i kamień. Chyba 
zrozumiał, o co im chodziło, bo 
przestał krzyczeć - opowiada inny 
mieszkaniec miejscowości. - A co było 
u G.? Też interweniował, że mu robią 
libacje na posesji. Potem obrzucili mu 
dom kamieniami i butelkami. (…). Ko-
lejnej osobie, która się skarżyła, polali 
wychuchane grządki kwiatowe randa-
pem (to taki silny środek na chwasty), 
oczywiście nic nie zostało.

Najgorsze są podpalenia
Kłopoty nie są może zwykle szcze-

gólnie drastyczne. Nikt tu nikogo nie 
zabił („jeszcze" – można usłyszeć), 
wyczyszczona komórka lub garaż to 
zdarzenia na porządku dziennym. 
Pobicia też się podobno zdarzały.

Ale nie kradzieży, aktów wanda-
lizmu, nawet pobić bali się przede 
wszystkim mieszkańcy Krzewia. Tym 
co im spędzało sen z oczu, była oba-
wa przed podpaleniem.

- Parę pożarów tu było. Nikt nikogo 
za rękę nie złapał, ale wątpliwości też 
chyba nikt nie miał. Co do jednego, to 
można było być pewnym, kto to zrobił. 
Spalili całe obejście kobiety z Karpa-
cza, która kupiła tu dom. Fakt, stał pu-
sty, właścicielka zarabiała na remont 
w Londynie, tylko sąsiedzi doglądali. 
Bardzo szybko zrobili sobie w nim 
miejsce spotkań. Libacje na okrągło, 
panienki, wrzaski, demolki, a potem 
podpalili. Została jeszcze stodoła z 
zamurowanymi wejściami, bo były 
tam wartościowe rzeczy: zabytkowa 
młocarnia i wialnia. Ktoś zobaczył, że 
wybili do niej dziurę, powiadomił właś-
cicielkę, a ta policję. To była sobota, 

a w poniedziałek wczesnym rankiem, 
zanim jeszcze policja przyjechała zo-
baczyć, co się dzieje, budynek spłonął. 
Cała ekipa stała z boku i patrzyła, jak 
się pali. Swoją drogą – ciekawe skąd 
wiedzieli, że była interwencja. Potem 
libacje urządzali na pogorzelisku.

Nie oszczędzili burmistrza
Nawet burmistrza Gryfowa Ol-

gierda Poniźnika nie ominęły kłopoty 
spowodowane przez bandę. W Krze-
wiu ma rodzinną posesję. Bywa tam 
rzadko, obowiązki nie pozwalają. 
Bardzo się zdziwił, gdy któregoś 
dnia zadzwonili do niego policjanci  
z pytaniem, czy nie ścięto mu dębów 
rosnących w obejściu...

Burmistrz jeszcze niespełna mie-
siąc temu przyznawał, że Krzewie to 
najniebezpieczniejsza wieś w gminie. 
- Ilość zdarzeń, które tam mają miej-
sce, jeży włos na głowie. A wszystko 
przez 4 - 5 dobrze wszystkim znanych 
rodzin, które czują się bezkarnie, bo 
ludzie się ich boją. Tylko że nie tędy 
droga, bo jeśli będą mieć przyzwo-
lenie na to, co robią, to rozzuchwalą 
się jeszcze bardziej. W końcu dojdzie 
do jeszcze większej tragedii. Ludzie 
muszą się przełamać i zgłaszać każdy 
najmniejszy występek, tylko tak uda 
się ich powstrzymać(...).

Kilka tygodni, które minęły od 
rozmowy z burmistrzem, okazuje 
się, zmieniło sytuację diametralnie. 

Według zapewnień policji chuligani 
zostali spacyfikowani. 

- Prawie wszyscy będą mieli po-
stawione zarzuty. Część przebywa 
w areszcie, inni będą odpowiadać  
z wolnej stopy. Efekt już jest,  
w ostatnim czasie nie było w Krzewiu 
żadnych zdarzeń.

Jak udało się rozwiązać tak szyb-
ko problem, który przez lata nie dawał 
żyć mieszkańcom Krzewia?

- To dzięki naszym konsekwen-
tnym działaniom i temu, że wreszcie 
mieszkańcy Krzewia zdecydowali się 
zgłaszać przestępstwa i wykroczenia 
- odpowiada komendant gryfowskiego 
komisariatu podinspektor Jarosław 
Orabczuk. - Nie można powiedzieć, że 
wszystko potoczyło się szybko. Raczej 
trwało to bardzo długo. Wszystko dla-
tego, że mieszkańcy tej miejscowości, 
w części lekceważąc to, co się dzieje, 
w części przyzwalając, a w części ze 
strachu nie zgłaszali policji zdarzeń. 
Już półtora roku temu na zebraniach 
wiejskich policja przekonywała miesz-
kańców, że trzeba i warto zgłaszać 
każdy czyn naruszający spokój we 
wsi. l to zaczęło przynosić efekty. 
Tylko, że znów potrzebny był czas, 
aby sprawców ukarać dotkliwie. Za 
większość popełnianych przez nich 
czynów nie idzie się siedzieć od razu, 
a inne kary okazały się niewystarcza-
jące by ich powstrzymać. Dopiero te-
raz, gdy każdy ma już na koncie jakiś 
wyrok, kary będą dotkliwsze.

(...) Na koncie większości z nich 
uzbierało się tyle, że na dłużej opusz-
czą rodzinną miejscowość (...).

Wyjątkowego pecha miał jeden  
z sześciu sprawców, który 27 marca  
w Gryfowie Śląskim na ul. Partyzan-
tów, w godzinach wieczornych został 
zatrzymany przez tutejszy patrol policji  
w momencie, prowadzenia samochodu 
marki „Audi A4”. Okazało się, że pojazd 
wartości 120.000 zł został skradziony na 
terenie Niemiec 26 marca. Mężczyzna 
ponadto był nietrzeźwy oraz posiadał 
czynny zakaz prowadzenia wszelkich po-
jazdów mechanicznych orzeczony przez 
Sąd Rejonowy w Lwówku Śl. Sprawca 
został tymczasowo aresztowany. Będzie 
miał teraz dużo czasu na przemyślenie 
swojego postępowania, gdyż  za powyż-
sze przestępstwa  grozi mu kara pozba-
wienia wolności do lat pięciu.

W nocy z 18 na 19 marca  
w Gryfowie Śląskim, sześciu młodych 
nietrzeźwych mężczyzn, postanowiło 
się „zabawić”. Na początku wandale 
przy użyciu szklanej butelki rozbili 
szybę wystawową w sklepie EKO przy  
ul. Lipowej. Następnie udali się na 
Stację Paliw Orlen, gdzie zakupili alko-
hol. Wracając do centrum, mężczyźni 
kopali w boczne lusterka zaparkowa-
nych przy ul.  Lwowskiej samochodów  
powodując ich uszkodzenia.  Posta-
nowili również przewrócić na dach  
znajdujący się na parkingu samochód 
marki „Ford Fiesta”.   W drodze po-
wrotnej, idąc podwórzami posesji przy 
ul. Kolejowej, uszkodzili jeszcze dwa 
samochody.
 Policja szybko ustaliła wszystkich  
sześciu sprawców.  Pięciu przed-
stawiono zarzuty. Szósty sprawca  
w pośpiechu wyjechał do Niemiec, ale 
kara i tak go nie ominie. 

Rozbójnicy na ulicy Pechowy złodziej

Na podstawie informacji 
przekazanych przez Komendanta 

Komisariatu Policji w Gryfowie 
Śląskim podinspektora 
Jarosława Orabczuka
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USŁUGI SPRZĄTANIA AGMAR
WYKONUJEMY:

∙ CYKLICZNE SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ
∙ SPRZĄTANIE BIUR I MIESZKAŃ

∙ PRANIE DYWANÓW  
I TAPICERKI OBICIOWEJ

∙ PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ
∙ MYCIE OKIEN

∙ SPRZĄTANIE BUDYNKÓW  
I MIESZKAŃ PO REMONTACH

∙ OPIEKA NAD NAGROBKAMI NA  
CMENTARZACH

TEL. 887-652-390
TEL. DOMOWY – (75) 78-45-392

Towarzystwo Miłośników Gryfowa oraz nieformalny Gryfowski Klub Cyklistów zapraszają chętnych na wycieczkę rowerową. Spotykamy się w nie-
dzielę 18 kwietnia o godz 10.00 na rynku przy fontannie. Pojedziemy trasą nr 1 w kierunku wsi Wieża, Złoty Potok, Złotniki Lubańskie. Tam zwiedzimy 
przystań Orle Gniazdo, ośrodek wypoczynkowy "Złoty Sen" i robiąc pętle wokół Jeziora Złotnickiego wrócimy do Gryfowa. W następną niedzielę 25 
kwietnia o godz 10.00 spotykamy się przy stacji PKP i pojedziemy trasą nr 2 w kierunku wsi Ubocze, Oleszna Podgórska, Lubomierz, zahaczymy  
o Kapliczkę Leopolda w Proszówce i wrócimy do Gryfowa. Wymienione trasy rowerowe 
opracował pan Kazimierz Luchowski (szczegóły tras na mapce poniżej), 
wieloletni propagator turystyki rowerowej w naszym mieście. 
Wrażenia i piękne widoki zapewnione.

Wycieczki i ucieczki

Jan Wysopal

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie 
Śląskim serdecznie zaprasza na wernisaż prac  
Marii Skrzypińskiej. Otwarcie wystawy odbędzie 
się 7 maja o godz. 17.00 w gryfowskim ratuszu.
 Autorka prac jest absolwentką (obecnie stażystką) 
łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława 
Strzemińskiego, stypendystką Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego, uczestniczką kilkuna-
stu wystaw zbiorowych, warsztatów i konkursów 
artystycznych, finalistką Konkursu Wł. Strzemiń-
skiego. Prócz malarstwa Maria Skrzypińska tworzy 
instalacje, łącząc wszelkie dostępne materiały  
i techniki (m.in. sitodruk, druk cyfrowy na PCV, 
szkło). Serdecznie zapraszamy.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury przypo-
mina i zaprasza na gryfowski rynek na koncerty 
estradowe, które odbędą się podczas długiego 
weekendu majowego. Będzie muzycznie, kaba-
retowo i charytatywnie. 1 maja zabrzmi „Muzyka 
bez granic” z udziałem grup z miast partnerskich 
Bischofswerdy i Raspenavy. 2 maja – zagramy 
koncert charytatywny, natomiast 3 maja będzie-
my bawić się podczas I Gryfowskich Potyczek 
Kabaretowych.

W tych dniach każdy znajdzie dla siebie coś cie-
kawego. Na dzieci będą czekać m.in. bijące rekordy 
popularności „dmuchańce”. Szczegółów dowiecie 
się państwo z afiszy oraz informacji zamieszczo-
nych na stronie www.gryfow.pl.

Myśliwy z Koła Łowieckiego "Wieniec" Świeradów 
Zdrój i "Hubert" Gryfów Śląski Damian Rusinek odkrył 

ślady pobytu bobrów na rzece Kwisie w okolicach „żelaznego mostu” pomiędzy Proszówką a Wieżą. 
Pobyt bobrów w tej okolicy to ogromna rzadkość i atrakcja przyrodnicza twierdzi nasz myśliwy, który 
prezentuje charakterystyczne ślady na fotografii poniżej.

M-GOK zaprasza
Koncerty

Interior - malarstwo - 
Maria Skrzypińska

ms

A.D.

Bobry na Kwisie
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28 marca w Niedzielę Palmową, Burmistrz 
Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury zaprosili mieszkańców 
na gryfowski Rynek, gdzie już po raz czwarty odbył 
się Jarmark Wielkanocny. 

Ostatnia niedziela przed Wielkanocą obcho-
dzona jest w Polsce bardzo uroczyście. Coroczny 
Jarmark służyć ma podtrzymywaniu tradycji 
wielkanocnych oraz promowaniu rękodzieła, które 
niestety często bywa zapominane na rzecz przed-
miotów zakupionych w supermarketach. 
Jarmark oficjalnie rozpoczął się o godz. 11.30. Ot-
warcia dokonał Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów 
Śląski – Olgierd Poniźnik. Następnie dzieci z Przed-
szkola Publicznego w Gryfowie Śląskim progra-
mem pt. „Wielkanoc” rozpoczęły część artystyczną 
Jarmarku. Na zaproszenie Miejsko – Gminnego 
Ośrodka Kultury odpowiedziały wszystkie jednost-
ki oświatowe z terenu gminy i każda przygotowała 
ciekawy, okolicznościowy program artystyczny. 
Miłośników ludowych rytmów nie zawiodły lokalne 
zespoły folklorystyczne. Na estradzie pojawiły się 
„Rząsinianki”, „Sołtysowe Gryfinki” oraz utytuło-
wany zespół „Gryfowianie”.

Mieszkańcy Gryfowa Śląskiego mieli przyjem-
ność podziwiać i zakupić wyroby rękodzielnicze 
przygotowane przez licznie zgromadzonych 
wystawców. Pod gryfowskimi arkadami, które 
niejednokrotnie tego dnia uchroniły twórców przed 
deszczem, na specjalnie przygotowanych stoiskach 
swoje wyroby prezentowali goście z Lubomierza, 
Olesznej Podgórskiej, Mirska, Płóczek Górnych, 
Pobiednej, Kwieciszowic, Proszówki, Wieży, Młyń-

ska, a także nauczyciele i uczniowie z gryfowskich 
szkół – Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim, 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, 
Gimnazjum w Gryfowie Śląskim oraz Szkoły 
Podstawowej z Rząsin. Wyroby biżuteryjne i de-
coupage prezentowała grupa uczestników zajęć 
prowadzonych w Miejsko – Gminnym Ośrodku 
Kultury przez panią Elżbietę Kurec.

Podczas tegorocznej edycji Jarmarku trady-
cyjnie odbyła się prezentacja konkursowa Stołów 
Wielkanocnych przygotowanych przez sołectwa  
z terenu gminy. Do udziału zgłosiły się jedynie 
trzy sołectwa, co wbrew pozorom nie ułatwiło 
pracy jury. Po burzliwych obradach, jury konkursu  
w składzie: przewodniczący – Sekretarz Gminy  
i Miasta Jerzy Andrzejczak, Teresa Polesiak, El-
żbieta Kurec oraz Marzena Staliś ogłosiło werdykt. 
Konkurs wygrało sołectwo Krzewie Wielkie,  
II miejsce zajęła Proszówka, III miejsce dla Rząsin. 
Konkurs zwieńczyło wręczenie przez Burmistrza 
oraz Sekretarza pamiątkowych dyplomów i talo-
nów wartościowych. 

Warte podkreślenia jest, że Gryfów słynie z cie-
płego przyjęcia gości. Podczas Jarmarku można 
było znaleźć chwilę wytchnienia przy gorącej her-
bacie i kawie, a także posilić się przygotowanym 
przez M-GOK tradycyjnym, świątecznym żurkiem.   

Organizatorzy pragną podziękować Burmistrzo-
wi Gminy i Miasta Gryfów Śląski za objęcie patro-
natu nad imprezą i pomoc w przygotowaniach. 
Ogromne dzięki dla pani Teresy Polesiak z Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego w Gryfowie Śląskim za 
nieoceniony wkład włożony w organizację stoisk 

z produktami regionalnymi. Dziękujemy panu 
Dariuszowi Zatońskiemu – Dyrektorowi Szkoły 
Podstawowej w Gryfowie Śląskim za użyczenie 
elementów dekoracji wielkanocnych, które można 
było oglądać w holu gryfowskiego ratusza. Dzię-
kujemy Sołtysom oraz Radom Sołeckim Krzewia 
Wielkiego, Proszówki oraz Rząsin za niezawodny 
udział w prezentacji stołów wielkanocnych. Ser-
decznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom  
i osobom przyjezdnym, którzy mimo zmiennej 
aury tak licznie odwiedzili Gryfowski Jarmark Wiel-
kanocny. 

Projekt Jarmarku został dofinansowany przez 
Powiat Lwówecki w ramach realizacji zadania pub-
licznego z zakresu upowszechniania kultury

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie” działające na terenie 17 gmin Pogórza Izerskiego 
przeprowadziło szkolenia z zakresu działań PROW na lata 2007-2013. W każdej gminie mieszkańcy mieli możliwość 
uczestniczyć w cyklu szkoleń dotyczących działań: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej i Małe projekty. Beneficjenci mieli możliwość zapoznania się z dokumentami aplikacyjnymi, wyka-
zem załączników, a także celami i kryteriami z Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa Izerskiego. 

Każdy projekt, który zostanie złożony w biurze Stowarzyszenia, w ramach poszczególnych działań, będzie oceniany 
pod względem Lokalnych kryteriów Wyboru Operacji. Ponadto planowane przedsięwzięcie powinno być zgodne z celami 
ogólnymi i służyć osiągnięciu celów szczegółowych zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa Izerskiego. Rea-
lizacja celów ogólnych zapisanych w strategii: „Zróżnicowanie dochodów mieszkańców poprzez wykorzystanie położenia 
i swoistych cech regionu”, „Tworzenie warunków do organizowania się, samorealizacji i rozwijania pasji, zainteresowań 
mieszkańców regionu” oraz „Poprawa funkcjonowania regionu z zachowaniem jego swoistych wyróżniających cech” powin-
na poprawić funkcjonalność regionu i doprowadzić do osiągnięcia wizji rozwoju Partnerstwa Izerskiego.

Beneficjentem działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej, które prowadzą działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające do 10 osób, które chciałyby rozwinąć działalność, wyposażyć miejsce pracy, przy wsparciu 
dofinansowania z środków PROW. Maksymalna kwota pomocy w całym okresie to 300 000,00 zł, które stanowi nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych. 

Działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” skierowane jest do rolników, domowników ubezpieczonych w KRUS, właścicieli gospodarstw agrotury-
stycznych chcących doposażyć istniejącą już bazę oraz tych, którzy chcieliby uruchomić agroturystykę lub zamierzają rozpocząć inną działalność usługową (np. sprzedaż 
hurtowa i detaliczna, rachunkowość, doradztwo, usługi informatyczne). W latach 2007-2013 dofinansowanie na to działanie maksymalnie wynosi 100 000,00zł co stanowi 
nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych.

Małe projekty to działanie, które skierowane jest do organizacji pozarządowych mających osobowość prawną, Gmin, Domów kultury, kościołów, związków wyznanio-
wych, osób fizycznych. Zakres pomocy w ramach działania jest bardzo szeroki, to przede wszystkim środki, które posłużyć mają tworzeniu warunków do rozwoju turystyki 
i rekreacji, organizowania się, samorealizacji, rozwijania pasji i zainteresowań mieszkańców regionu oraz wpływać na zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego  
i historycznego. Refundacji podlegają koszty kwalifikowane w wysokości nie przekraczającej 70% tych kosztów. Maksymalna kwota pomocy w ramach jednego projektu to 
25 000,00 zł, natomiast minimum wynosi 4 500,00 zł. W całym okresie programowania beneficjent nie może otrzymać więcej niż 100 000,00 zł.

 Jeśli masz pomysł, inicjatywę, własne środki, chcesz zmian w Swojej małej „ojczyźnie”, nie wiesz do kogo masz pójść, pozwól Sobie pomóc, Przyjdź po informa-
cję!!!. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na bezpłatne konsultacje do biura „Stowarzyszenia LGD - Partnerstwo Izerskie z siedzibą w Uboczu 300 tel. 75 78 
13 163. Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.lgdpartnerstwoizerskie.pl, gdzie znajdziecie Państwo niezbędne informacje, wnioski i terminy ogłaszanych 
naborów na poszczególne działania.

LEADER NA POGÓRZU IZERSKIM

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” ob-
jętego PROW 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Jarmark Wielkanocny

Anna Domino

Plac zabaw w Gryfowie powstał ponad 10 lat 
temu. Obecnie z uwagi na akty wandalizmu doko-
nywane przez zbierających się tam w godzinach 
nocnych nieproszonych gości, jego stan jest  
katastrofalny. W budżecie gminy zostały zabez-
pieczone środki na modernizację placu zabaw  
i przywrócenie mu dawnego blasku. Planowane 
jest wydanie na ten cel 30 tys. zł. Za te pieniądze 
zostaną zakupione nowe urządzenia do zabawy. 
Już istniejące obiekty zostaną poddane konser-
wacji. W planach jest również remont ogrodze-
nia okalającego plac zabaw od ul. Kolejowej do  
ul. Akacjowej.

Prace już się rozpoczęły, zamiarem samorzą-
dowców jest ich zakończenie do 1 czerwca.

Odnowią
plac zabaw



Kurier Gryfowski - Kwiecień 2010 12

Wizyta w kinie
W SP w Uboczu

W Gimnazjum
Mają talent

Alicja Celejowska

25 lutego uczniowie klas IV-VI obejrzeli  
w kinie w Lubaniu film pt. ”Mikołajek”. Niezwykłe 
przygody małego chłopca – Mikołajka, Alcesta  
i ich kolegów rozbawiły widzów zarówno małych 
jak i dużych.

Dzień Kobiet
8 marca chłopcy zorganizowali święto dla 

koleżanek. Były życzenia kwiaty i prezenciki. 
Dzień minął w przyjemnej, wesołej atmosferze.

Spotkanie z Kasztelanem 
Zamku Grodziec

11 marca gościliśmy Kasztelana Zamku 
Grodziec Zenona Bernackiego. Przedstawił on 
uczniom historię i legendy związane z zamkiem. 
Uczniowie z klasy IV zapoznali gościa z legenda-
mi naszych okolic.

Powitanie wiosny
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Uboczu 

powitali wiosnę porankiem z poezją w ramach 
Międzynarodowego Dnia Poezji. Chłopcy  
i dziewczęta z klasy V i VI zaprezentowali wiersze 
o tematyce wiosennej przy muzyce Fryderyka 
Chopina. Następnie odbył się przemarsz z eko-
logicznymi marzannami, które pożegnały zimę.

W SP w Rząsinach

27 marca reprezentantki SP w Rząsinach: 
Angelika Kołcz, Barbara Strug i Joanna Złotek 
wzięły udział w Olimpiadzie Zdrowia organizo-
wanej przez Rejonowy Zarząd PCK we Lwówku 
Śl. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą 
teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi  
w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Nasze 
uczennice zajęły V miejsce. Do konkursu przy-
gotowywały się pod kierunkiem pana Pawła 
Kaczmara i Ewy Chorzępy – opiekuna SK PCK.

Olimpiada zdrowia

Brawa dla Basi
23 marca odbył się w Rakowicach Wielkich 

Powiatowy Konkurs Wiedzy Pożarniczej - „Mło-
dzież zapobiega pożarom”. Szkołę Podstawową 
w Rząsinach reprezentowały uczennice VI klasy: 
Marta Borkowska i Barbara Strug, która zajęła 
III miejsce, prezentując ogromny zasób wiedzy 
na temat zapobiegania pożarom. Gratulujemy 
Basi! Do konkursu uczennice przygotowywały 
się pod kierunkiem Teresy Cierlik.

26 marca odbył się w Szkole Podstawowej w Rząsinach konkurs na najpięk-
niejszą, samodzielnie wykonaną „Palmę Wielkanocną”. Wszystkie palmy, zrobione 
przez dzieci były przepiękne i kolorowo przyozdobione. Wyróżniając wszystkich, 
przyznano I miejsce Andżelice Ścigan z VI klasy i klasie IV za pracę zbiorową. 
Gratulujemy zwycięzcom! Organizatorką konkursu była Małgorzata Zaparta.

Laur zwycięstwa, dyplom i nagrodę zdobył Klub 4H szkolno-
środowiskowy „Trzepak” z Rząsin za zajęcie I miejsca w VII Powia-
towym Konkursie „Dekoracji Wielkanocnych”, który odbył się 27 
marca w Wojciechowie. Jesteśmy dumni ze zwycięstwa, bo kon-
kurencja była duża. Świąteczne dekoracje przygotowali uczniowie 
razem z nauczycielami.

Wielkanocne palmy

Wielkanocne zwycięstwo

Danuta Woźniczko

25 marca w Gimnazjum został przepro-
wadzony szkolny konkurs: „Mam Talent”. 
Organizatorami byli: klasa 1a wraz z niżej pod-
pisaną wychowawczynią oraz ośrodek kultury  
w Gryfowie Śląskim. 

W konkursie udział wzięli uczniowie, którzy 
prezentowali przeróżne konkurencje i zdolności:
∙ „Bitowanie”: Paweł Struzik, Emil Głowacki  
(kl. 3b), Mariusz Płuciennik (kl. 2e), Łukasz  
Mieczkowski (kl. 2 c)
∙ Wokal: Aneta Okulska (kl. 3b)
∙ Gra na instrumencie klawiszowym:  
Paweł Zatoński (kl. 2 f)
∙ Koncert „ Na palcach”: bracia  
Cezary i Bartosz Trocewiczowie (kl. 2a)
∙ Kabaret: Piotr Dąbrowa i Wojciech Góralski  
(kl. 3f)
∙ Gra na gitarze i śpiew: Anita Celuch (kl. 1c)
∙ Taniec: Szymon Raczek (kl. 1a)
∙ Poezja, śpiew i taniec: zespół –  
Nina Wiszniewska, Aleksandra Paszkowska, 
Katarzyna Olechnowicz, Natalia Szpilka (kl. 2 f)
∙ Kabaret: Żaneta Kłowata i Beata Nizioł (kl. 3c)

Jury w składzie: Krzysztof Złocik, Krzysztof 
Babiak, Krzysztof Gajewski oraz uczennice: Mag-
dalena Dubiel, Natalia Niebieszczańska, Ewelina 
Pawłowska wyłoniło zwycięzców konkursu  
w następującym składzie:
I miejsce: Paweł Struzik, Emil Głowacki, Łukasz 
Mieczkowski, Mariusz Płuciennik
II miejsce: Anita Celuch
III miejsce: bracia Cezary i Bartosz Trocewiczowie
IV miejsce: Paweł Zatoński
V miejsce: Szymon Raczek
VI miejsce: Wojciech Góralski i Piotr Dąbrowa

VII miejsce: Aneta Okulska
VIII miejsce: Nina Wiszniewska, Aleksandra 
Paszkowska, Katarzyna Olechnowicz, Natalia 
Szpilka 
IX miejsce: Żaneta Kłowata i Beata Nizioł

Całość imprezy prowadziły uczennice kl. 1a: 
Katarzyna Kowalenko i Agata Grasza.

Serdeczne gratulacje i podziękowania należą 
się wszystkim osobom występującym, wspa-
niałej widowni, która w bardzo licznym gronie 
zaszczyciła konkurs swoją obecnością, zapro-
szonym gościom oraz organizatorom imprezy.

Szczególne podziękowania składamy Dyrekcji 
Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim 
oraz jego pracownikom, za pomoc w organizacji 
i przeprowadzeniu konkursu.

Wychowawca klasy 1a
Agnieszka Burbul

23 marca w Rakowicach został przeprowa-
dzony etap Powiatowy Ogólnopolskiego Turnie-
ju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem: „Młodzież 
zapobiega pożarom”. 

Gimnazjum im. Kombatantów Ziemi Gry-
fowskiej w Gryfowie Śląskim reprezentowały 
uczennice:
∙ Aneta Borkowska, kl. 2a
∙ Monika Jóźwiak, kl. 2a
∙ Magdalena Jagiełło, kl. 3b

Po części pisemnej do finału zakwalifikowała 
się piątka uczestników, w tym:
Monika Jóźwiak i Aneta Borkowska. 

Po turze pytań i odpowiedzi łączna liczba 
punktów części ustnej pozwoliła Anecie Bor-
kowskiej zająć III miejsce w powiecie. Dziew-
częta opanowywały wiedzę pod kierunkiem niżej 
podpisanej

Trzecia w powiecie

Agnieszka Burbul
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Poeta fortepianu
W ramach obchodów 200 rocznicy urodzin 

Fryderyka Chopina 25 marca w Gimnazjum odbył 
się Szkolny Konkurs Wiedzy „ Fryderyk Chopin 
– poeta fortepianu”. Do eliminacji przystąpiło 28 
uczniów. Na rozwiązanie testu miłośnicy życiorysu 
i muzyki Chopina mieli czterdzieści pięć minut. 
Wielu  oddało test przed czasem, co świadczy  
o ogromnej wiedzy uczniów.  W oczekiwaniu na 
wyniki gimnazjaliści mogli posłuchać utworów 
kompozytora w wykonaniu uczennicy klasy 3 d – 
Barbary Szablińskiej oraz Patryka Hołuba i Pawła 
Zatońskiego z klasy 2f. Jury w składzie: Marzena 
Wojciechowska – dyrektor biblioteki,  Adam Domi-
no – pracownik ośrodka kultury, polonistki: Marta 
Sadowska i Elżbieta Demidow wyłoniło trzyoso-
bową drużynę, która będzie reprezentowała Gim-
nazjum w zmaganiach w etapie powiatowym  23 
kwietnia w M-GOK w Gryfowie Śląskim. Ze wzglę-
du na jednakową ilość punktów przeprowadzono 
ustną dogrywkę i w efekcie drużynę tworzą: Magda 
Kowalkowska – 3c, Przemysław Zacharczuk – 3d, 
Adrian Styszyński – 1b Wszyscy uczestnicy otrzy-

mali pamiątkowe dyplomy. Konkurs przygotowała 
i przeprowadziła Elżbieta Demidow. Gratulujemy  
i życzymy dalszych sukcesów. Początek drugiego semestru to dla uczniów, poza 

czasem intensywnej nauki – zwłaszcza dla trzecio-
klasistów, okres zmagań w konkursach przedmio-
towych i recytatorskich. Warto wspomnieć o tych 
bardziej znaczących. Rozstrzygnięto Wojewódzki 
Konkurs Literacki: „Ja chcę być naprawdę!” Życie  
i twórczość Juliusza Słowackiego inspiracją młodych 
twórców. Uczennica klasy Ia Ewelina Pawłowska 
zajęła II miejsce w województwie dolnośląskim. 
Sukces tym bardziej znaczący, że praca Eweliny 
była najwyżej ocenioną, gdyż nie przyznano I miej-
sca. Nagrodą była ponadto publikacja zawierająca 
nagrodzone teksty uczestników konkursu. W Ogól-
nopolskim Konkursie Ortograficznym „POLONUS 
2009” uczennice naszego Gimnazjum również zajęły 
wysokie miejsca. Ucz. kl. IIIf – Jagoda Ciereszko – 
II miejsce w województwie (18 w kraju) Ucz. kl. III 
f – Ewa Jedlińska – II miejsce w województwie (18  
w kraju) Ucz. kl. IIIa – Karolina Tkacz – VI miejsce 
w województwie.

Rozpoczęły się zmagania konkursowe recyta-
torów. W powiatowym etapie XV Dolnośląskiego 
Konkursu Recytatorskiego „Pegazik” 10 marca 
br. Gimnazjum w Gryfowie Śl. reprezentowały 
uczennice – Karina Semków, Patrycja Quach-Chi 
oraz Katarzyna Kowalenko, podopieczne nauczy-
ciela języka polskiego – Elżbiety Ryby. Recytatorzy 
prezentowali wybrany wiersz oraz fragment prozy. 
Niewątpliwy sukces odniosła uczennica klasy IIIf – 
Karina Semków, która została zdobywczynią I miej-
sca oraz Nagrody dla Największej Indywidualności 
Konkursu. O występie Kariny można powiedzieć 
najkrócej – magiczny… Komisja konkursowa nie 
miała najmniejszych wątpliwości w podjęciu osta-
tecznej decyzji, ale też publiczność nie kryła słów 
zachwytu. Warto dodać, że zwyciężczyni recytowała 
wiersz K.K. Baczyńskiego „Z lasu” oraz fragment 
prozy Romy Ligockiej „Dziewczynka w czerwo-
nym płaszczyku”. Właśnie Karina Semków będzie 
reprezentować powiat lwówecki w finale konkursu 
w Kłodzku. Trzecie miejsce w tym konkursie zajęła 
uczennica klasy I a – Katarzyna Kowalenko. Nasze 
recytatorki prezentowały wysoki poziom umie-
jętności, ale też dowiodły niezwykłej wrażliwości  
i wyczucia scenicznego, bez których te sukcesy nie 
byłyby możliwe. Gratulacje dla wszystkich laureatek 
i życzenia dalszych sukcesów!

Sukcesy gimnazjalistek

E.R.

SZUKAMY WŁAŚCICIELA
W marcu 2010 roku na terenie miasta Gryfów Śląski został znaleziony radiomagnetofon samo-

chodowy marki „Sony”. Odnaleziony przedmiot można odebrać w z Komisariacie Policji w Gryfowie 
Śląskim ul. Polna 7b, od 
poniedziałku do piątku  
w godz. 10.00–15.00.  
W przypadku nieustalenia 
właściciela powyższego 
radiomagnetofonu, zosta-
nie on przekazany do Biu-
ra Rzeczy Znalezionych 
Starostwa Powiatowego 
w Lwówku Śląskim.

26 marca w Lwówku Śląskim został rozstrzygnięty Powiatowy Konkurs: „NAJPIĘKNIEJSZA PALMA 
WIELKANOCNA”. Nasze Gimnazjum reprezentowały prace uczniów: Wojciecha Kołodzieja (2c), Seba-
stiana Komana (1d), Barbary Szablińskiej (3d), Anny Kryłowicz (2c), Karoliny Tkacz (3a), Kamili Bobrow 
(3d), Małgorzaty Tabańskiej (3d). Spośród 100 prac zgłoszonych do konkursu jury przyznało wyróżnienie 
palmie Barbary Szablińskiej

Wyróżnienie za palmę

Agnieszka Burbul

Przemysław Zacharczuk Magda Kowalkowska Adrian Styszyński



W marcu we wsiach Radoniów, 
Pasiecznik i Proszówka odbyły 

się pokazy i warsztaty rękodzielnicze z zakresu „Tradycji Wielkanocnych 
– techniki wykonania pisanek i kraszanek”. Celem cyklicznych spotkań 
było kultywowanie tradycji ludowych, zachowanie tożsamości regionów 

wiejskich i kontynuacja przekazu 
pokoleniowego. Wykonane prace 
rękodzielnicze zostaną zaprezento-
wane podczas IV Jarmarku Wielka-
nocnego i VII „Powiatowego Kon-
kursu Dekoracji Wielkanocnych”.
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Informacja o naborze wniosków w 2010 roku

Powiatowy Zespół Doradców 
Rolniczych informuje

Pokazy rękodzieła

Witold Mikos

Od 15 marca 2010 r. rolnicy już po raz siódmy mogą składać wnioski o przyznanie 
płatności obszarowych oraz pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania 
na obszarach górskich oraz innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospoda-
rowania (ONW). W tym samym czasie rolnicy mogą składać wnioski o płatności z tytułu 
realizacji przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt.

Łącznie w 2010 roku, w ramach płatności bezpośrednich, polscy rolnicy będą 
mogli otrzymać do 3,25 mld euro. Dodatkowo z tytułu pomocy na wspieranie gospo-
darowania na obszarach górskich oraz innych obszarach o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania zostanie przeznaczona kwota 1,35 mld zł. Do rolników, którzy ubiegali 
się o przyznanie płatności bezpośrednich w roku ubiegłym agencja wysłała wstępnie 
wypełnione wnioski wraz z materiałem graficznym. Niestety nieprawdą jest, że wniosek 
wystarczy podpisać i złożyć w biurze powiatowym ARiMR. W prawie każdym wniosku 
występują zmiany powierzchni gruntów, do których może przysługiwać dopłata. Należy 
bardzo dokładnie zweryfikować wniosek a w szczególności powierzchnię ewidencyjną 
działek i porównać je z powierzchnią podaną w karcie informacyjnej (PEG). W przypad-
ku rozbieżności należy wpisać powierzchnię wskazaną w karcie informacyjnej (PEG), 
lecz nie może być ona większa niż łączna powierzchnia ewidencyjna działki. 

Wnioski można składać osobiście lub przesłać pocztą do powiatowego biura 
do 17 maja 2010 r. Szacowane maksymalne stawki płatności w ramach systemów 
wsparcia bezpośredniego za 2010 rok przedstawiają się następująco:
- jednolita płatność obszarowa – 141,06 euro/ha
- uzupełniająca płatność podstawowa - 82,46 euro/ha
- płatność do roślin uprawianych na paszę (PZ) – 110,18 euro/ha.
Należy pamiętać, że rolnicy przez cały rok kalendarzowy są zobowiązani spełniać normy  
i wymogi wzajemnej zgodności. Wykaz norm i wymogów dostępny jest na stronie interne-
towej ARiMR oraz w biurach powiatowych i ośrodku doradztwa rolniczego.

W 2010 roku ARiMR przeprowadzi kolejne nabory wniosków o udzielenie pomocy 
finansowej z PROW na lata 2007-2013. W pierwszej kolejności, prawdopodobnie  
w II kwartale będą przyjmowane wnioski o wsparcie finansowe dla rolników prowadzących 
dodatkową działalność gospodarczą oraz o dofinansowanie tworzenia nowych miejsc 
pracy w „mikroprzedsiębiorstwach” działających na terenach wiejskich, później na „Renty 
strukturalne” i „Premie dla młodych rolników”. W drugiej połowie roku będzie można ubie-
gać się o pieniądze na „Modernizację gospodarstw” i dofinansowanie inwestycji w firmach 
zajmujących się przetwórstwem. O pomoc w przygotowaniu dokumentacji i wypełnianiu 
wniosków można się zwrócić do pracowników ośrodka doradztwa rolniczego.

Informacje o terminach rozpoczęcia kolejnych naborów wniosków i dostępnych for-
mach wsparcia podawane będą na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl.

Seminarium  
i warsztaty

19 marca na zaproszenie Powiatowej 
Izby Gospodarczej w Jabloncu nad Nysą 
i Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regional-

nego S.A. w Jeleniej Górze uczestniczy-
łam z twórcami ludowymi w seminarium 
i warsztatach „Znaczenie rzemiosła  
w ruchu turystycznym w Eurocentrum  
w Jabłonce nad Nisou”. Podczas spotka-
nia  zaprezentowano:
∙ „Aktualną ofertę turystyczną czeskiej czę-
ści  Euroregionu Nysa” – Ing. Lidie Vajne-

Uczestniczki warsztatów. Od lewej Bogusława Muszka – Sobiecka, niżej 
podpisana i Irena Wydra.

rova Wicemarszałek Kraju Libereckiego,
∙ „Aktualną ofertę turystyczną polskiej 
części Euroregionu Nysa” – Urząd Miasta 
Jelenia Góra - wydział promocji,
∙ „Znaczenie rzemiosła w ruchu turystycz-
nym - Zbigniew Ładziński – Prezes Cechu 
Rzemiosł Różnych Jelenia Góra.

Po przedstawieniu prezentacji zapro-
szono uczestników spotkania do degusta-
cji regionalnych produktów z gospodarstw 
agroturystycznych i do zwiedzania Targów 
Euroregion TOUR w Jabloncu.

Targi pod hasłem „ Pamiątki i produkty 
regionalne” trwały trzy dni od 18 do 20 
marca. Nasz powiat reprezentowały 

Bogusława Muszka-Sobiecka z Ra-
doniowa (pierogi krużewnickie, mazurki 
i ozdoby wielkanocne), Irena Wydra  
z Proszówki (wyroby z drewna i ozdoby 
wielkanocne), Małgorzata Kamieńska  
z Wieży (prace szydełkowe) i Edyta Pałasz 
z Mirska (ozdobne świece woskowe).

27 marca odbyła się już VII edycja  
powiatowego konkursu „Dekoracji 
Wielkanocnych pod patronatem  
starosty lwóweckiego. W prezentacji 
uczestniczyło 15 zespołów. 
Oto lista laureatów.
W kategorii młodzieżowej:
I miejsce - Klub 4-H z Rząsin 
II miejsce - SP Pilchowice 
III miejsce - Filia biblioteki z Ubocza
W kategorii dorosłych:
I miejsce - Sołectwo Wojciechów 
II miejsce - Rząsinianki z Rząsin 

Najpiękniejsze 
dekoracje i stoły

III miejsce - Rada Sołecka z Rado-
niowa 

Specjalne wyróżnienie „Sołty-
sowe Gryfinki” z Proszówki  
W kategorii indywidualnej: 
I miejsce – Elżbieta i Ryszard Ba-
szakowie z Proszówki 
II miejsce – Małgorzata Kamińska 
z Wieży. 

Imprezę uświetniły zespoły folk-
lorystyczne „Rząsinianki” i „Sołty-
sowe Gryfinki” oraz zespół młodzie-
żowy „Kargulinki”. Organizatorzy 
„Powiatowego Konkursu Dekoracji 
Wielkanocnych” serdecznie dziękują  
sponsorom za ufundowanie nagród, 
dyplomów i podziękowań.

Stół  Elżbiety i Ryszarda Baszaków z Proszówki. 

Oprac. Teresa Polesiak



27 marca zakończono wymianę tablic 
ogłoszeniowych na terenie Wieży. Stare 

odstraszały mieszkańców swoim wyglądem. Nowe są dużo większe i pojemniej-
sze. Z pewnością poprawią estetykę sołectwa oraz czytelność informacji. Zadanie 
powierzono naszemu mieszkańcowi Franciszkowi Tyszkowcowi. Środki na ten 

cel zostały pozyskane z nowego Funduszu Sołeckiego.

7 marca w świetlicy wiejskiej  
w Wieży Rada Sołecka zorganizowała 

uroczysty Dzień Kobiet. Oprócz obowiązkowych kwiatów, była również kawa, 
słodki poczęstunek oraz toast lampką wina od sponsora i panów z Rady So-
łeckiej. Pragnę gorąco i serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym  
w przygotowanie tego święta.

W lutym państwo Janina i Henryk 
Popkowscy z Młyńska obchodzili 
60-lecie pożycia małżeńskiego. Uro-
czystość Diamentowych Godów od-

była się w miejscowym kościele pw. św Józefa Robotnika. Ksiądz Szymon Bajak 
złożył jubilatom gratulacje w imieniu swoim oraz biskupa Marka Mendyka.

Państwo Popkowscy są na zasłużonej emeryturze. Wychowali dwóch sy-
nów, doczekali się jednej wnuczki i dwóch wnuków. Pół roku temu przyszedł na 
świat upragniony prawnuczek Wojtuś. Cieszą się z osiągnięć i sukcesów synów 
oraz wnuków. Zdrowie im w miarę dopisuje i oby tak dalej.
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Wieści z sołectw
Ubocze

Nowe oblicze filii

Młyńsko

Stare już nie straszą

Wieża

Diamentowa para

Wspominaliśmy już w Kurierze 
Gryfowskim o kapitalnym remoncie 
świetlicy wiejskiej w Uboczu, wyko-
nanym za pozyskane przez gminę 
środki z unijnych dotacji. Przy okazji 
tego wydarzenia bardzo zyskała filia 
biblioteki publicznej. Poza kapitalnym 
remontem z wymianą instalacji elek-
trycznej oraz okien, zakupiono sprzęt 
multimedialny i utworzono dwa sta-
nowiska komputerowe z dostępem 
do Internetu. Zakupiono też meble 
biblioteczne w tym 20 nowoczesnych 
regałów. Były one wykonywane na za-
mówienie ze sprowadzanych z Austrii 
elementów, dlatego nie zdążyły dotrzeć 

na uroczyste otwarcie świetlicy. Wobec 
powyższego oficjalne otwarcie filii po 
remoncie przesunęło się w czasie aż do 
10 marca. W tym dniu niżej podpisana 
zorganizowała kameralną uroczystość, 
na którą poza wszystkimi pracownika-
mi biblioteki publicznej przybyli sołtys 
Ubocza Robert Mizgier oraz burmistrz 
Olgierd Poniźnik. To właśnie tym dwóm 
panom bibliotekarze złożyli serdeczne 
podziękowania za placówkę na miarę 
standardów europejskich.

Po remoncie filia szybko powróciła 
do swoich stałych działań. Już w no-
wych warunkach funkcjonujący przy 
bibliotece w Uboczu Klub Seniora ob-
chodził uroczyście Dzień Kobiet. Panie 
pracowały również twórczo wykonując 
dekoracje wielkanocne – palmy oraz pi-

sanki. 27 marca koło biblioteczne brało 
udział w VII Powiatowym Konkursie 
Dekoracji Wielkanocnych w Wojcie-
chowie. Nasz stół zajął III miejsce.

Joanna Czerwiec

Państwu Janinie i Henrykowi Popkowskim dużo zdrowia, pięknych 
chwil radości i słońca oraz dalszych długich, szczęśliwych lat życia z 
okazji Diamentowych Godów życzy Sołtys Młyńska

Maria Sosnowska

Serdeczne podziękowania paniom: Bogusławie Muszce-Sobieckiej, 
Irenie Wydrze i Justynie Rusinek za pomoc w organizacji warsztatów 
rękodzielniczych w Proszówce, które odbyły się 22 marca.

„Sołtysowe Gryfinki” pragną złożyć serdecznie podziękowania pani prezes 
Stowarzyszenia Rozwoju Proszówki – Agnieszce August za pomoc w przygo-
towaniu wniosku i pozyskaniu funduszy z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
wsi Polskiej „Razem możemy Więcej” – na zakup nowych strojów. 

Dzień Kobiet

To pytanie 
zadają sobie już 
od dawna sołtys 
wraz z członka-
mi Rady Sołe-
ckiej. Czy gdy 
teren wysypiska 
opuści już firma 
przeprowadzają-
ca rekultywację 
nie zaczną się 
poprzednie kło-
poty? Mieszkań-
cy Wieży z włas-
nej inicjatywy 
podjęli kroki, by 
na uprzątniętym 
terenie znów nie 

zaczęły pojawiać się śmieci. Wokół 
śmietniska zostały wycięte krzaki  
i samosiejki drzew. Maskowały one  
bowiem potencjalnych sprawców  
i ułatwiały im pozbywanie się nieczy-

stości. Teraz teren jest odsłonięty  
i jadąc drogą 360 w kierunku Mirska 
widać wszystko przejrzyście. Dzięki 
tej wspólnej akcji, w którą zaanga-
żowanych było wielu mieszkańców, 
potencjalni „podrzucacze” (oby 
takich nie było) bojąc się nakrycia, 
na pewno dwa razy się zastanowią 
przed wyrzuceniem śmieci. Artur 
Hryniewicz przeprowadził rozmo-
wę z dyrektorem ZBGKiM, Heleną 
Okulowską na temat ewentualnego 
wsparcia przy dalszym porządko-
waniu terenu wokół dawnego wysy-
piska (zostało jeszcze trochę śmieci 
w rowach). Były administrator zade-
klarował, że zaraz po świętach wiel-
kanocnych zostaną one uprzątnięte. 
Chciałabym gorąco podziękować 
wszystkim tym, którzy pomogli przy 
wycince (ok. 20 osób). Pracowali  
z przerwami od początku lutego  
i włożyli w to wiele wysiłku i serca. 

23 marca pomiędzy godziną 6.00 
a 22.00 na drodze wojewódzkiej 360 
dokonano pomiaru natężenia ruchu. 
Dał on wynik 2350 samochodów. 
Pomiaru dokonano po napisaniu 
kilkunastu pism do zarządcy drogi  
w kwestii budowy chodnika na niej. 
Zarządca stwierdził, że ruch na dro-
dze jest bardzo mały i nie przekracza 
500 aut na dobę, więc nie ma potrze-

by, by budować przy niej chodnik. 
Jak widać w rzeczywistości, ta liczba 
jest o wiele większa. Tylko między 
15.00 a 16.00 przejechało 240 aut. 
W pozostałych liczba ta kształtowała 
się między 120-150. Pomiar zostanie 
jeszcze dwukrotnie powtórzony. Być 
może dzięki niemu wieś w końcu 
doczeka się drogi, która w znaczący 
sposób poprawi bezpieczeństwo 
pieszych. 

Czy będzie czyściej na wysypisku?

Wiarygodny pomiar

Sołtys Wieży
Alicja Hryniewicz

składają PZD Lwówek Śląski – Teresa Polesiak 
i sołtys wsi Proszówka – Jan August

w imieniu „Sołtysowych Gryfinek”
z-ca kierownika Teresa Polesiak 

Małgorzata Czerwiec przy stole koła bibliotecznego.
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Walne Zebranie Sprawozdawcze 
jest najważniejszym wydarzeniem 
w OSP. Rozlicza się na nim Zarząd 
OSP z działalności w roku minio-
nym oraz ustala się plan działania 

na rok bieżący. Jednak najważniejszym punktem zebrania jest głosowanie 
nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu OSP.

Zebranie odbyło się 20 lutego 2010 roku. Przybyła większość członków 
OSP, wśród których był najstarszy członek naszej straży pożarnej, jeden 
z jej założycieli (w OSP Proszówka od 1947 roku) druh Stanisław Olsie-
wicz. Obecni byli również członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 
przy OSP z najmłodszą druhną Pamelką Trubisz (fot poniżej).

Proszówka
Z życia OSP 
Proszówka

Przybyli także goście zaproszeni: 
przewodniczący Rady Gminy i Miasta 
– Robert Skrzypek, burmistrz Olgierd 
Poniźnik, kierownik Biura Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolni-
ctwa – Piotr Stypułkowski.

Zarząd Oddziału Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych Rzeczypospolitej Polskiej 
reprezentowali: prezes – Tadeusz 
Jagiełło, wiceprezes – Jan Kubiszyn, 
wiceprezes – Krzysztof Król, sekre-
tarz – Stanisław Jóźwiak. Ponadto 

Rząsiny
Wspomnienie 

pierwszego karnawału
13 lutego w świetlicy wiejskiej  

w Rząsinach odbyło się po raz pierw-
szy spotkanie pod hasłem „Karnawał 
na ludowo”, zorganizowane przez 
zespół folklorystyczny „Rząsinian-
ki” z Rząsin i „Sołtysowe Gryfinki”  
z  Proszówki.

W imprezie uczestniczyły cztery 
zaprzyjaźnione zespoły ludowe „Bog-
danki” z Mirska i „Marysieńki z Rado-
stawia oraz gospodarze „Sołtysowe 
Gryfinki” i „Rząsinianki”. Podczas 
kilkugodzinnego spotkania były nie 

tylko tańce i śpiewy, ale również pre-
zentacje zespołów ludowych. Prze-
prowadzono zabawne konkurencje, 
które wywołały dużo emocji wśród 
uczestników oraz degustację pysz-
nych potraw przygotowanych przez 
organizatorów. Na stołach nie mogło 
zabraknąć wyśmienitych wypieków, 
potraw mięsnych, ciepłego bigosu 
oraz pajdy chleba ze smalcem. Spot-
kanie zaszczycili swoją obecnością 
przedstawiciele władz samorządo-
wych oraz organizacji rolniczych. 
Wspólne biesiadowanie to już trady-
cja, organizatorzy mają nadzieję, że 
coroczne spotkanie integracyjne na 
stałe wpisze się w kalendarz imprez 
Rząsin i Proszówki.

PODZIĘKOWANIE
„Sołtysowe Gryfinki” z Proszówki składają serdeczne podziękowanie 

panu Dariuszowi Niebieszczańskiemu z Proszówki za życzliwość w uży-
czeniu transportu na imprezę okolicznościową „Karnawał na Ludowo”.

sołtys wsi Proszówka Jan August

w zebraniu uczestniczyli: prezes OSP 
Młyńsko – Stanisław Okulowski oraz 
prezes OSP Krzewie Wielkie – Jan 
Jagiełło.

W okresie sprawozdawczym  
w OSP Proszówka wyróżnieni zo-
stali następujący druhowie: Józef 
Staszkiewicz i Franciszek Podolak – 
medal srebrny „Zasłużony dla pożar-
nictwa”, Bronisław Żabski i Leszek 
Wróblewski – medal brązowy „Za-
służony dla pożarnictwa”, Jan August 
- „Strażak Wzorowy”. Odznaką „Za 

Wysługę Lat” wyróżniono druhów: 
Stanisława Olsiewicza (60-lecie), 
Franciszka Podolaka (55-lecie), Bro-
nisława Żabskiego (45-lecie), Jana 
Paliwodę, Leszka Wróblewskiego, 
Jana Augusta (35-lecie), Edwarda 
Paliwodę, Leszka Paliwodę, Józefa 
Staszkiewicza (15-lecie), Bronisława 
Paliwodę (10-lecie).

Członkowie OSP w głosowaniu 
jawnym udzielili absolutorium Za-
rządowi OSP Proszówka. Podczas 
dyskusji poruszono sprawę zakupu 
samochodu pożarniczego dla OSP, 

ponieważ obecny to stary, wyeks-
ploatowany „Żuk”, który sprawia 
dużo kłopotów w czasie użytkowania. 
Konieczna jest również moderni-
zacja remizy oraz jej doposażenie  
w sprzęt bojowy. Obecny na zebraniu 
burmistrz – Olgierd Poniźnik obiecał 
strażakom pomoc w realizacji ich 
marzeń.

Zebranie zakończono poczę-
stunkiem, którego sponsorem były 
„Zakłady Mięsne Niebieszczańscy”  
z Proszówki.

Oprac. Leszek Wróblewski

Najmłodsza druhna i najstarszy druh.
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Wiosna w Bischofswerdzie 

W dniach 20-21 marca miało miejsce kolejne przedsięwzięcie założone w planie współpracy polsko-niemieckiej 
w związku z utworzeniem w Gryfowie Europejskiego Centrum Kulturalno-Informacyjnego. Tym razem warszaty 
ekologiczne i artystyczne dla młodzieży pod hasłem „Wiosna w Bischofswerdzie” zorganizowano w naszym  
partnerskim mieście. 

16-osobowa delegacja młodzieży z gryfowskiego Gimnazjum wraz z grupą niemieckich rówieśników miały 
okazję zwiedzić nowowyremontowany ratusz, z którego historią zapoznał zebranych sam nadburmistrz Andreas 

Erler. Kolejnymi punktami programu były m.in. zwiedzanie wystawy przy-
rodniczej w „Saksońskim Pawilonie Ochrony Ptaków” i quiz ekologiczny 
w dwóch językach, pobyt w gospodarstwie agroturystycznym, w którym 

zorganizowano pokaz pieczenia chle-
ba tradycyjną metodą, uczestnictwo 
w zawodach sportowych w hali spor-
towej w Neschwitz.

Drugiego dnia pobytu organiza-
torzy przygotowali warsztaty arty-
styczne, w trakcie których młodzież 
miała za zadanie przygotować pracę 
plastyczną metodą kolażu, z pocię-
tych zdjęć oraz czasopism. Tematem  
była wiosna w Bischofswerdzie, a 
kolaże powstawały wg wcześniej 
przygotowanych przez uczestników 
słów kluczy. Zmagania obserwował 
przedstawiciel niemieckiej prasy re-
gionalnej „Sächsiche Zeitung”. 
Wszystkie prace wzięły udział w 
konkursie, a w wyniku tajnego gło-
sowania wygrała polska młodzież: 
I miejsce Emanuela Barbarowicz, II 
Patrycja Quach Chi, III wspólnie Ju-
liana Litkowiec i Mateusz Kordalski.  

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 
Operationelles Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen – Polen 2007-2013.

Na rynku w Bischofswerdzie. Więcej zdjęć na www.ecki.gryfow.pl 

W marcu odszedł od nas znany 
gryfowski artysta Marian Świeży.
Poniżej fragmenty mowy pożegnal-
nej, jaką wygłosił burmistrz Olgierd 
Poniźnik w trakcie pogrzebu.

(…) W środowisku naszego 
miasta, w dolnośląskim środowisku 
ludzi kultury, poprzez swoją wszech-
stronną twórczość Marian Świeży 
zapisał się złotymi zgłoskami.

Można było go podziwiać jako 
malarza, grafika, fotografika, rzeź-
biarza, a nawet muzyka(…).

M.

Wspomnienie 
o Marianie Świeżym

W swoim dorobku Marian miał 
wiele wystaw i zdobył wiele na-
gród. Wystawiał swoje prace od 
Gryfowa, Lubania po Lwówek 
Śląski, Zgorzelec, Radom i wiele 
innych miast. Jego dzieła znaj-
dują się w zbiorach muzealnych i 
prywatnych, w kraju i za granicą:  
w Austrii, Szwecji, Japonii, Au-
stralii, USA, RPA, Norwegii(…).
 Był także autorem wielu publi-
kacji o zamkach dolnośląskich, 
w tym także o swym ukocha-
nym zamku Czocha, gdzie wraz  
z małżonką Genowefą prowadził 
galerię. Wydał kilka książek, 
m.in. „Zamek Czocha”- napisa-
ny wraz z córką Alicją, „Zamki, 

twierdze, warownie”, „W dolinach 
Bobru i Kwisy”. Pozostawił po sobie 
też dwie książki, które oczekiwały 
na druk: „O Duchu Gór” oraz „Opo-
wieść o Zamkach Dolnośląskich”. 
Myślę, że dołożymy starań, by wraz  
z rodziną wydać je i pozostawić pięk-
ną pamiątkę po twórcy(…).

Marian był założycielem Grupy 
„Modus”, aktywnie działał w Jele-
niogórskim Towarzystwie Fotogra-
ficznym. Bardzo kochał góry, pięknie 

je fotografował i lubił wśród nich  
wypoczywać.

Był także społecznikiem, w latach 
1998-2002 pełnił funkcję radnego 
Rady Miejskiej i zaszczytną funkcję 
zastępcy przewodniczącego Rady. 
(…).

Za swoje dokonania został w 
2007 roku odznaczony odznaką „Za 
zasługi dla kultury polskiej”(…).

Małżonce Genowefie, córkom 
Alicji i Renacie, wnukom i całej ro-
dzinie składam wyrazy głębokiego 
współczucia.

    Zarówno polscy, jak i niemieccy opiekunowie grup zaobserwowali w 
trakcie wizyty zacieśnianie dotychczasowych więzi oraz wspólne budowa-
nie partnerskich relacji. Pedagodzy uznali, że na ich oczach rośnie pokole-
nie ludzi bez granic, a przyczyniają się do tego takie właśnie projekty, jak 
EWT Polska-Saksonia. M.
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Jeżeli mówi się o sporcie masowym, to przykładem 
takiego masowego sportu była piłka ręczna w Gryfowie 
Śląskim. Przez klub „Gryfex”, przewinęło się wiele setek 
osób, nie było takiej rodziny w mieście, gdzie by choć 
jeden z jej członków nie grał w piłkę ręczną. Pamiętne 
niedzielne mecze, które zaczynały się o godz. 11.00 
gromadziły tłumy kibiców. Klub „Gryfex” powstał na 
bazie działającego od 1968 r. Towarzystwa Krzewienia 
Kultury Fizycznej przy Zakładach Odzieżowych o tej 
samej nazwie. Zespół seniorów trenował pan Antoni 
Gąsiorowski, juniorami zajmował się pan Leszek 
Kędzia, młodzikami opiekował się pan Kazimierz Lu-
chowski. W budowę solidnego klubu, na miarę swoich 
możliwości gdzie panowała sportowa atmosfera, wkład 
mieli działacze: Anatol Roszczenko, Zbigniew Krucz-
kiewicz, Włodzimierz Jura, Henryk Deptuła, Marian 
Mędrykowski, Jerzy Makowski, Maria Kruczkiewicz, 
Ignacy Góralski, Jerzy Ronji. Na efekty nie trzeba 
było długo czekać. Awans do ligi okręgowej wywalczyła 
drużyna w składzie: J. Laszczyński, S. Juralewicz, 
J. Gałecki, S. Cena, Z. Pielechaty. Trenerem był A. 
Gąsiorowski, prezesem jeszcze wówczas ogniska TKKF 
był I. Góralski. Mistrzostwo klasy „A” okręgu wrocław-
skiego zdobyła drużyna w składzie: T. Nowosielski,  
A. Szukiewicz, J. Rymek, A. Gawroński, F. Biernacki, 
J. Jaranowski, W. Marzec, A. Lesiński. Były też walki 
o II ligę. Wygrać drugą ligę próbował zespół w składzie: 
Z. Greniuk, R. Koczorowski, C. Głos, F. Makarewicz, 
S. Juralewicz, Z. Deptuła, A. Cena, M. Góralski,  
R. Baranowski, A. Gawroński, F. Adamowicz. 

Gra w drugiej lidze łączyła się z budową hali sportowej 
i z większymi wydatkami. Prawdopodobnie zdawano 
sobie z tego sprawę i mecze odpuszczano. Chociaż  
i to nie jest do końca prawdą. Zmiany administracyjne  

w tamtych latach, powstanie woj. jeleniogórskiego i reor-
ganizacja związku, w tym rozgrywek, spowodowała że 
w tej klasie rozgrywek liczył się tylko klub „Gryfex” i „Nysa 
Zgorzelec”. Brak ostrej konkurencji i rywalizacji z moc-
niejszymi drużynami, osłabiał „czujność i ducha walki”.  
I gdy przychodziło do gry o większą stawkę brakowało 
„cwaniactwa i złości sportowej”. Widowiskowym wydarze-
niem był też organizowany co roku turniej o Puchar Dy-
rektora Gryfexu. Na turniej przyjeżdżały klasowe drużyny: 
Zagłębie Lubin, Victoria Świebodzice, Górnik Złotoryja, 
a nawet z byłego NRD- Motor Gorlitz, Aufbau Rabenau, 
Hagenwerder Bernstadt. Oto jak opisuje kronikarz mecz 
finałowy turnieju, między Gryfexem i Górnikiem Złotoryja: 

Chłopaki z ręcznej paki, czyli krótka 
historia piłki ręcznej w Gryfowie Śląskim

Finał turnieju miał niezwykły dramatyczny charakter. Tak 
wyrównanej walki nie ogląda się zbyt często. Od początku 
spotkania Górnik Złotoryja miał nieznaczną przewagę 

i zaciekle bronił się przed atakami Gryfexu. Dopiero  
w ostatnich sekundach, padło wyrównanie i trzeba było 
rozegrać dogrywkę. W końcówce o jedną bramkę więcej 
zdobył  Gryfex i został zwycięzcą turnieju. Turniej był nie-
zwykle atrakcyjny ze względu na swoją dramatyczność. 
Każdy mecz był zacięty i dostarczał widzom niezwykłych 
emocji. Również poziom sportowy turnieju był wysoki. 
Warto też przytoczyć opis meczu o mistrzostwo klasy „W” 
w latach 1977-78. Gryfex i Nysa Zgorzelec posiadały wy-
równane zespoły. O tytule mistrza decydował dodatkowy 
mecz. Faworytem spotkania była Nysa. Atletycznie zbu-
dowany zespół powinien znieść obronę drużyny Gryfexu. 
Nie wszyscy najlepsi zawodnicy grali w tym spotkaniu  
a Z. Greniuk miał zabandażowaną rękę. Ale nasi za-
wodnicy zagrali z ogromnym „zębem”. Twardo walczyli  
o każdą piłkę. Nie pomógł Nysie udział w meczu ich trene-
ra i przegrali mecz wyraźnie. Do zaszczytnego zdobycia 
mistrzostwa województwa przyczynili się: E. Luty, R. 
Koczorowski, Cz. Głos, Z. Greniuk, A. Szukiewicz, 
J.Rymek, F. Adamowicz, Z. Gryksa, K. Markiewicz, 
F. Markiewicz, A. Gawroński, S. Juralewicz, M. Gó-
ralski, R. Baranowski, Z. Deptuła, A. Cena, E. Cena, 
trener – L. Kędzia. Należy też przypomnieć takich zawod-
ników jak: J. Mielniczyn, Zb. Zatoński, E. Maczuga, 
H. Macewicz i wielu, wielu innych sportowców, którzy 
mieli znaczący wkład w sukcesy klubu „Gryfex”. Brak 
dokumentacji, która zniknęła wraz z upadkiem sponsora 
klubu, Gryfowskich Zakładów Odzieżowych „Gryfex”, nie 
pozwala mi wymienić tych cichych bohaterów sportu. 
Skandalem jest zniknięcie pucharów i dyplomów. O oca-
lonej przez J. Orzełka Kronice Klubu „Gryfex” pisaliśmy  
w poprzednich numerach „KG.” Dlatego Biblioteka Pub-
liczna i Towarzystwo Miłośników Gryfowa organizują wy-
stawę połączoną ze spotkaniem byłych zawodników i tre-
nerów, by w Międzynarodowym Dniu Sportu, 1 czerwca 
pokazać i przypomnieć dorobek klubu i jego zawodników, 
by pokazać to co MY jako miasto i obywatele utraciliśmy. 
Już dziś wszystkich serdecznie zapraszamy.

Jan Wysopal
PS Jak już wspomniałem, brakuje nam pamią-
tek, zdjęć, a nawet nazwisk zawodników którzy 
grali w piłkę ręczną w „Gryfeksie”. Dlatego 
prosimy byłych zawodników oraz ich rodziny, 
sympatyków piłki ręcznej o jakiekolwiek in-
formacje, zdjęcia, pamiątki z tego okresu.  
Tel. kontaktowy: 609-172-486.

W naszych dotychczasowych próbach przybliżenie 
czytelnikom szeroko rozumianej problematyki integracji 
europejskiej dominowały informacje dotyczące takich 
zagadnień jak historia Unii Europejskiej, funkcjonowanie 
jej struktur organizacyjnych, zakres praw obywatelskich, 
a także ukazywanie roli i miejsca naszego kraju na are-
nie kontynentalnej. Zdecydowanie marginalizowaliśmy 
znaczenie wielkich idei i roli chrześcijaństwa w kreacji 
jednolitej przestrzeni kulturowo-cywilizacyjnej. W bieżą-
cym numerze inaugurujemy cykl rozważań dotyczących 
tej sfery europejskości. Po wędrówkach ludów, wielkich 
migracjach, które przeszły przez kontynent europejski 
u schyłku starożytności i u zarania średniowiecza, dzielił 
się on wyraźnie na cztery wielkie strefy. Do pierwszej 
należała część śródziemnomorska, porzymska, gdzie  
w starożytności rozkwitła cywilizacja miejska. Tej cywi-
lizacji na Zachodzie najazdy przyniosły ogromne znisz-
czenia, ale zdołała ona przetrwać, a rozwijała się nadal 
w cesarstwie bizantyjskim. Drugą strefę tworzył wielki 
kompleks barbaricum, obejmujący obszary zamieszkane 
przez Germanów, Celtów, Słowian, Bałtów, także Awarów  
(w Panonii), których siedziby zajęli później Węgrzy. Na 
wschodnich i północnych krańcach kontynentu rozciągał 
się rozległy obszar puszcz i bardzo rzadkiego osadnictwa. 
Tu – między Wołgą a Uralem oraz na południowym 
wschodzie, między Uralem, Morzem Kaspijskim i Morzem 
Czarnym – osiedlały się i mieszkały różne ludy azjatyckie.
Strefa romańska

Cywilizacja średniowieczna kształtowała się w naj-

większej mierze w tej pierwszej strefie, gdzie spotkały 
się ze sobą i stopiły antyczne dziedzictwo cywilizacji 
śródziemnomorskiej, chrześcijaństwo i pogańskie kultury 
plemienne. W jej zachodniej części dziedzictwo materialne 
Rzymu – miasta, drogi, akwedukty, dobrze zorganizowa-
ne i wyposażone majątki ziemskie – niczym łup wpadło  
w ręce germańskich najeźdźców. Frankowie w Galii, Wi-
zygoci w Hiszpanii i Longobardowie w Italii w stosunku do 
ludności rzymskiej stanowili politycznie dominującą mniej-
szość. Ich panowanie z konieczności opierało się więc na 
tym, co pozostało ze struktur późnorzymskiej organizacji 
społeczeństwa i jej kultury. Dorobek ten i chrześcijaństwo 
przejmowano na tych terenach bezpośrednio w procesie 
chrystianizacji i stapiania się najeźdźców z ludnością 
rzymską. Tu we wczesnym średniowieczu powstała 
strefa języków romańskich. W rozwoju łacińskiej kultury 
średniowiecznej ta część Europy odegrała rolę decydu-
jącą. Przodowała w przemianach duchowości, w nauce, 
literaturze, sztuce. Tutaj narodziły się również wielkie 
ruchy, które oddziaływały na życie mieszkańców całego 
kontynentu: krucjaty, reformy Kościoła i życia religijnego, 
korporacje kupieckie i rzemieślnicze, ruch komunalny. Tu 
także we wczesnym średniowieczu zaczął kształtować się 
feudalizm, który – jako system społeczno-prawny oparty 
na więziach osobistych między seniorem i wasalem oraz 
system władania ziemią i dominacji nad ludnością wiejską 
– stał się na przełomie I i II tysiąclecia ramą organizacji 
społecznej. (ciąg dalszy w kolejnym numerze)

Niezbędnik europejczyka
Jaka Europa? Początki wspólnoty cywilizacyjnej

Mieczysław Gnach
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W ostatnich kilku tygodniach spotkała nas nie całkiem uzasadniona krytyka za strony kilku uważnych czytelników. W bezpośrednich rozmowach i poprzez 
kontakt telefoniczny, byli przymusowi pracownicy Trzeciej Rzeszy, podnosili potrzebę „sprawiedliwego” rozłożenia akcentów w przedstawianiu martyrologii 
narodu polskiego w okresie II wojny światowej. Zarzucali nam oni, że na łamach gryfowskiej gazety przedstawiamy przede wszystkim wspomnienia i relacje 
świadków radzieckiego terroru wobec Polaków z dawnych Kresów Wschodnich, a nie ma jakichkolwiek informacji o niewolniczej pracy naszych rodaków 
– wywożonych do Niemiec. Szczególną uwagę w tym temacie zwrócił nam pan Andrzej Szczepanik, którego członkowie rodziny zostali wywiezieni na 
roboty do Niemiec. Nadrabiając te „uchybienia” pragniemy zaprosić na łamy następnych numerów „Kuriera Gryfowskiego” osoby, które mogłyby przywołać 
historie gryfowian w ten okrutny sposób  doświadczonych przez los. Doskonale zdajemy sobie sprawę z faktu, że to środowisko jest z każdym rokiem coraz 
mniej liczne. Nie wiemy również ilu z nich pozostało jeszcze wśród nas. Jeżeli zechcieliby podzielić się z naszymi czytelnikami swoimi wspomnieniami  
z czasów tak trudnej przeszłości, to zapraszamy ich do rozmowy z nami lub ewentualnego udostępnienia pisemnych relacji o swoich doświadczeniach 
z czasów niewolniczej pracy na rzecz Trzeciej Rzeszy. Prosimy również o możliwość prezentowania na naszych łamach pamiątek związanych z tamtym 
okresem. Poniżej przedstawiamy czytelnikom podstawowe informacje na temat pracy przymusowej w Niemczech hitlerowskich w latach 1939 – 1945.

Roboty przymusowe i praca niewolnicza w Trzeciej Rzeszy cz. I

Terminu „praca niewolnicza” na-
leży używać tylko w stosunku do 
osób, które poddane zostały całko-
witemu zniewoleniu osobowości  
i degradacji porównywalnej z sytu-
acją niewolników. W zasadzie po-
winno się używać tego pojęcia tylko  
w stosunku do więźniów obozów 
koncentracyjnych, a w mniejszym 
stopniu do osadzonych w obozach 
pracy. Termin „praca niewolnicza” 
jest jednak dyskusyjny. Duża część 
więźniów obozów koncentracyjnych 
zachowała swą godność i walczy-
ła (czynnie i biernie) właśnie o to, by 
nie być niewolnikami Rzeszy.

Robotnicy przymusowi, to ludzie, 
od których wbrew woli egzekwowa-
no pracę przymusową poza miej-
scem zamieszkania. W lepszej sytu-
acji znajdowali się ci, których zatrud-
niono w rolnictwie, w gorszej pracu-
jący w przemyśle (często osadzeni  
w specjalnych obozach).

Robotnicy dobrowolni to osoby 
zatrudnione w Trzeciej Rzeszy, które 
zgłosiły się same – najczęściej kon-
tynuujące tradycję robót sezonowych 
w Niemczech – jednak przeważnie 
nie trafiały do miejscowości, w któ-
rych chciały pracować, i od drugiej 
połowy 1940 roku ich sytuacja i sta-
tus prawny był taki sam jak robotni-
ków przymusowych.

Koncepcja zatrudnienia na wy-
padek wojny siły roboczej podbi-
tych narodów była głęboko zakorze-
niona w umysłach niektórych dygni-
tarzy hitlerowskich już przed agresją 
na Polskę. Dawał temu wyraz Hitler, 
który kilkakrotnie mówił o konieczno-
ści włączenia do pracy w Rzeszy lud-
ności obcych obszarów. Również na-
czelne dowództwo Wermachtu zaj-
mowało się od 1938 r. sprawą za-
trudnienia w niemieckiej gospodarce 
jeńców wojennych. Władze hitlerow-
skie nie ograniczały się wówczas tyl-
ko do snucia takich planów, ale przy 
każdej nadarzającej się okazji wcie-
lały je natychmiast konsekwentnie  
w życie. Przykładem tego były Au-
stria oraz Protektorat Czech i Mo-
raw. W Austrii wkrótce po wkrocze-
niu do niej Wermachtu zobowiązano 
do pracy w Rzeszy około 100 tys. jej 
obywateli, w tym około 10 tys. inży-

nierów. Natomiast spośród miesz-
kańców Protektoratu Czech i Mo-
raw zatrudniono w Niemczech do 31 
sierpnia 1939 r. ogółem 70 tys.

Skierowywanie maksymalnej licz-
by cudzoziemców z podbitych krajów 
do pracy w gospodarce Rzeszy sta-
nowiło przez cały okres wojny jedną 
z naczelnych zasad hitlerowskiej po-
lityki zatrudnienia. Odnoszone przez 
Rzeszę w pierwszej fazie wojny zwy-
cięstwa i okupowanie w ich wyniku 
kolejno coraz większej liczby krajów 
umożliwiły jej wykorzystywanie za-
stanych na podbitych terytoriach du-
żych zasobów siły roboczej, które po-
stawiono do dyspozycji naczelnych 
władz hitlerowskich, odpowiedzial-
nych za realizację polityki zatrudnie-
nia. Te bez najmniejszych skrupułów 
opracowały dokładny system rekru-
tacji siły roboczej, przewidujący bar-
dzo radykalne metody werbunku na 
ujarzmionych ziemiach polskich i ra-
dzieckich i znacznie łagodniejsze dla 
pozostałych okupowanych państw. 
Podstawowe założenia tego systemu 
nie uległy aż do końca wojny zasad-
niczym zmianom, natomiast w zależ-
ności od stopnia zagrożenia wykona-
nia planów produkcyjnych z powo-
du braku rąk do pracy, kształtowa-
nia się sytuacji na froncie, przebiegu 
walk partyzanckich, a także pojawia-
jących się różnic zdań hitlerowskich 
kołach rządzących co do niektórych 
założeń polityki wobec ujarzmionych 
narodów – nasilano bądź łagodzono 
środki oddziaływania w prowadzonej 
agitacji dotyczącej wyjazdów na ro-
boty do Rzeszy.

Do ujarzmionych przez Wer-
macht obszarów, na których przez 
cały okres ich okupacji dokonywa-
no werbunku siły roboczej do pracy 
w Niemczech pod przymusem fizycz-
nym, należały podbite ziemie polskie 
i radzieckie. Do dyspozycji rozrzuco-
nych na nich licznych urzędów pra-
cy oddano niemieckie siły policyjne, 
a w niektórych przypadkach także  
i wojskowe, które uczestniczyły  
w masowo przeprowadzanych łapan-
kach ludności i brutalnie egzekwowa-
ły niewykonywanie przez poszczegól-
ne osoby zarządzeń władz hitlerow-
skich dotyczących ich wyjazdu na ro-

boty do Rzeszy. Podczas tych łapa-
nek, polegających na otaczaniu przez 
policję wiosek, ulic w miastach, kin, 
kościołów, placów targowych, dwor-
ców i pociągów, wychwytywano oso-
by w ogóle nie pracujące bądź zatrud-
nione w miejscach pracy uznanych 
przez władze hitlerowskie za nieprio-
rytetowe z punktu widzenia niemie-
ckiej gospodarki i deportowano na 
roboty w Niemczech bądź to natych-
miast, bądź też po krótkim pobycie 
w specjalnie dla tych celów zorga-
nizowanych obozach przejściowych.  
W trakcie łapanek obchodzono się 
przeważnie z objętymi nimi osoba-
mi bardzo brutalnie; częste były przy-
padki dotkliwego ich pobicia, a nawet 
pozbawienia niektórych z nich życia. 
Za uchylanie się natomiast od wyko-
nywania nakazu wyjazdu do pracy w 
Rzeszy karano początkowo grzywną, 

a później konfiskatą mienia, poby-
tem w więzieniu, zesłaniem do obo-
zów koncentracyjnych i w niektórych 
przypadkach również śmiercią. Su-
rowe sankcje stosowano także wo-
bec ludności poszczególnych miej-
scowości, które nie wywiązywały się 
z nałożonych na nie kontyngentów 
dostawy siły roboczej dla gospodar-
ki w Rzeszy. Represje w takich przy-
padkach sprowadzały się do odbiera-
nia ludności bydła, nakładania zbio-
rowych kontrybucji na poszczególne 
miejscowości, konfiskaty niektórych 
gospodarstw rolnych i wypędzania  
z rodzinnych stron ich właścicieli 
oraz do wysiedlania i pacyfikowania 
całych wiosek, podczas których to 
akcji mordowano niekiedy do kilku-
dziesięciu niewinnych osób.

cdn.

Mieczysław Gnach

Niemieccy gospodarze, do których została wywieziona  
na przymusowe roboty rodzina pana Szczepanika.



A.S. Miód ma niezwykle do-
broczynne działanie dla naszego 
organizmu, ale, i tu nie odkryję 
Ameryki, trzeba go stosować regu-
larnie. Może pomóc w przypadku 
alergii, pod tym jednak warunkiem, 
że spożywać będziemy ten, który 
pochodzi z naszej okolicy.
Czyli miód kupowany w supermar-
kecie, produkowany na przykład w 
Chinach, może wręcz zaszkodzić?

A.S. Tak. W marnych importo-
wanych produktach są na przykład 
obce pyłki, które mogą nas jeszcze 
bardziej uczulać. Taki produkt 
może być tańszy, ale ta taniocha 
niszczy polskich producentów 
miodu. Miód ma wiele innych 
niezwykle ciekawych właściwości.  
W Legnicy przeprowadzono na przy-
kład badania kliniczne. Przebadano 

Pszczoły nie znają granic cd.
Opublikowana w poprzednim numerze Kuriera Gryfowskiego pierwsza 

część rozmowy z panami Józefem Piotrowskim i Antonim Stebułkowskim 
wywołała duże zainteresowanie wśród naszych czytelników. Dziś publi-
kujemy część drugą wywiadu oraz podajemy numer telefonu do naszych 
rozmówców, którzy chętnie udzielą Państwu wszelkich informacji dotyczą-
cych pszczelarstwa w tym szkoleń i certyfikatów.

dzieci, które były zatrute 
metalami ciężkimi. Okazało 
się, że miód sprawił, że te 
metale o 60% szybciej wy-
płukiwały się z kości. 
Po czym poznać dobry 
miód?

J.P. Każdy normalny 
miód musi się krystalizo-
wać. Jedne szybciej – na 
przykład kwiatowe, nekta-

rowe, drugie wolniej – spadziowe. 
Odpowiedzialna jest za to glukoza. 
Ewenementem jest miód z akacji, 
który ma nadmiar fruktozy i nie 
krystalizuje się tak szybko.
Który miód jest najlepszy dla or-
ganizmu?
  J.P. Każdy miód działa na co 
innego. Ja jestem zdania, że każdy 
naturalny miód jest dobry. Jest to 
zasilanie organizmu w mikro i ma-
kroelementy. Znana jest przecież 
historia Łemków w Bieszczadach, 
którzy zimę 1944/1945 przetrwali 
tylko na miodzie i wodzie. Najbar-
dziej wartościowy jest właśnie miód 
rozpuszczony w wodzie. Dlaczego? 
Nie wiadomo. Oczywiście tempera-
tura wody nie może przekroczyć 40 
stopni. Udowodniono również, że 

jeśli miód rozpuścimy w wodzie, to 
znajdziemy w niej 7 dobroczynnych 
enzymów, po 12 godzinach jest 
ich tam już 52. Dlaczego? Też nie 
wiadomo. Nad miodem prowadzi 
się badania, ale nadal jest on wielką 
tajemnicą.
Co by się stało, gdyby wyginęły 
pszczoły?

J.P. Pszczoły są świetnym 
papierkiem lakmusowym, jeśli 
chodzi o stopień zanieczyszczenia 
środowiska. Dobrym przykładem 
jest tutaj Skarzyna, gdzie mieściły 
się Zakłady Papiernicze. Najpierw 
całkowicie wyginęły pszczoły. 
Następnie po trzech latach zaczęli 
chorować ludzie. Pszczoły nie są  
w stanie utrzymać się w zdegra-
dowanym środowisku naturalnym, 
czyli innymi słowy, jeśli one są, to 
dobry znak. Albert Einstein powie-
dział, że jeśli wyginą pszczoły, to 
zaraz po nich i ludzie.
Czy pszczoły należy się bać? 
Wiemy już, że na dachach w Ber-
linie hodowane są nieagresywne 
gatunki. Chodzi jednak o nasze, 
tutejsze.

J.P. No i właśnie dochodzimy 
do sedna sprawy. Z tego powodu 
zależy nam na integracji środowi-
ska pszczelarskiego. Chcielibyśmy 
wyhodować taki gatunek, który 
byłby bezpieczny dla człowieka.  
Sam hoduję taką pszczołę, odkąd 
cztery lata temu zobaczyłem pod-
czas warsztatów w Berlinie, że jest 
to możliwe. Staliśmy pod chmurą 

pszczół i żadna nikogo z nas nie 
użądliła. Krótko mówiąc, my lokalni 
pszczelarze naściągaliśmy różnych 
ras pszczelich, nie robimy selekcji 
i zaczęły nam się one uwsteczniać. 
Ponadto wśród niektórych pszcze-
larzy pokutuje mit, że agresywna 
pszczoła daje dużo miodu. To jest 
największe nieporozumienie, jakie 
w kwestii pszczół można sobie 
wymyślić. Moje łagodne pszczoły, 
oprócz tego, że ciekawe w hodowli, 
są również niezwykle pracowite.

Podsumujmy więc. Zależy nam 
na integracji środowiska pszczela-
rzy, dlatego zapraszamy na kurs. 
Kupujmy tylko polski miód, dajmy 
szansę pszczelarzom i dbajmy  
o środowisko.
Dziękuję za rozmowę

Od kilku już miesięcy, dzięki 
życzliwości zespołu redakcyjnego 
„Kuriera Gryfowskiego", Zespół Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych 
im. Jana Pawła II mógł prezento-
wać się na łamach lokalnej gazety. 
Przedstawialiśmy gimnazjalistom, 
a przede wszystkim aktualnym 
trzecioklasistom oraz ich rodzicom 
i nauczycielom ofertę programową 
naszej placówki dydaktycznej.
Przypomnijmy, że ZSOiZ kształci ucz-
niów w trzech typach szkół:
∙ Liceum Ogólnokształcące (3-let-
nie);
∙ Technikum (4-letnie);
∙ Zasadnicza Szkoła Zawodowa  
(2 i 3-letnie).

Co roku staramy się, zgodnie  
z oczekiwaniami przyszłych absol-
wentów gimnazjum, sytuacją na 
rynku pracy, a przede wszystkim  
z wyzwaniami współczesnej cywili-
zacji, właściwie modyfikować nasze 
profile kształcenia. Gwarancją reali-
zacji tych celów jest bardzo dobrze 
przygotowana do pełnienia funkcji 
dydaktyczno-wychowawczych kadra, 

Powiatowe Centrum Zdrowia  
Sp. z o.o. z siedzibą  

w Lwówku Śl. przy ulicy Morcinka 7, 
 59-600 Lwówek Śląski poszukuje 
pracownika na stanowisku pracy:

KONSERWATOR ELEKTRYK
Obowiązki:

Wykonywanie napraw, re-
montów i przeglądów wszystkich 
urządzeń sieci i instalacji elektro-
energetycznych eksploatowanych 
w Powiatowym Centrum Zdrowia 
Sp. z o.o.
Wymagania:

Aktualne zaświadczenie kwali-
fikacyjne dla osób do eksploatacji 
urządzeń i sieci elektroenerge-
tycznych do 20 kV, Doświad-
czenie zawodowe minimum  
5 lat na stanowisku konserwator 
elektryk,
Wykształcenie minimum zawodo-
we.
Miejsce pracy:
Gryfów Śląski

Wszystkich zainteresowanych 
prosimy o przesłanie CV pod adres: 
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp.  
z o.o. z siedzibą w Lwówku Ślą-
skim, ul. Morcinka 7, 59-600 Lwó-
wek Śląski lub kontakt osobisty w 
siedzibie Spółki w pokoju nr 213  
z panem Mirosławem Sławeckim.

Więcej informacji można uzy-
skać pod nr telefonu 75 782-01-
11 w godzinach 8.25 – 15.00.

Rozmawiała 
Małgorzata Szczepańska

Jak chcesz uczyć się, to tylko w Gryfowie cz. VII
w większości składająca się z nauczy-
cieli dyplomowanych. Czternaścioro 
naszych pedagogów to również egza-
minatorzy zewnętrzni, uczestniczący 
w przeprowadzaniu egzaminu matu-
ralnego i egzaminu z przygotowania 
zawodowego.

Jednym z najważniejszych i za-
razem obiektywnych wyznaczników 
poziomu kształcenia wszystkich pol-
skich szkół są egzaminy zewnętrzne. 
Wyniki matur i egzaminów zawo-
dowych absolwentów technikum  
i zasadniczej szkoły zawodowej jedno-
znacznie wskazują, że poziom wiedzy 
i przygotowania naszych abiturientów 
nie odbiegają od standardów dolno-
śląskich i krajowych. Absolwenci 
gryfowskiego Zespołu już od wielu 
lat kończą renomowane uczelnie w 
Polsce, a także z sukcesami studiują 
poza jej granicami. Są również atrak-
cyjnymi pracownikami dla przyszłych 
potencjalnych pracodawców, nie 
tylko w naszym regionie. Szkoła 
zapewnia swoim uczniom udział  
(z sukcesami na szczeblu okręgo-
wym) uczestnictwo w konkursach  

i olimpiadach przedmiotowych,  
a także zróżnicowaną i atrakcyjną ofer-
tę zajęć pozalekcyjnych oraz interesu-
jących przedsięwzięć kulturalnych, 
społecznych i sportowych. Więcej in-
formacji na ten temat czytelnicy mogą 
znaleźć na naszej stronie internetowej  
http://zsoiz.gryfow.pl/.
 Trwałym elementem rozwoju szkoły 
są zmiany w infrastrukturze i zapleczu 
dydaktycznym. Co roku oddajemy do 
użytku w budynku przy ul. Wojska 
Polskiego 20 nowe sale lekcyjne  
i pracowanie. Tam będzie również 
znajdować się nasza nowoczesna sala 
gimnastyczna. W 2011 roku cała spo-
łeczność szkolna, a przede wszystkim 
rzesze absolwentów, będą obchodzić 
60 rocznicę istnienia Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych 
im. Jana Pawła II, 20-lecie powstania 
Liceum Ogólnokształcącego i 10 
rocznicę nadania imienia Wielkiego 
Rodaka. Jubileusz ten będzie okazją 
do przedstawienia drogi, którą ZSOiZ 
przeszedł w ciągu tych lat, jak również 
przyczynkiem do nakreślenia wizji ko-
lejnych dziesięcioleci jego rozwoju.

Drodzy uczniowie gimnazjum, 
zapraszamy Was w gościnne i przy-
jazne podwoje ZSOiZ im. Jana Pawła 
II w Gryfowie Śląskim. Do zobaczenia 
1 września, na inauguracji roku szkol-
nego 2010/2011.
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Kontakt: 665-664-330



  
    

Kierownik budowlany z uprawnieniami do 
kierowania robotami budowlanymi bez ograni-
czeń w specjalności konstrukcyjno-budowla-
nej oraz dużym doświadczeniem zawodowym 
podejmie nadzór nad pracami przy budowie 

domków jednorodzinnych  
i innych obiektów.

OGŁOSZENIE

Tel.: 697-932-875
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Gryfowianie po raz kolejny 
pokazali dużą klasę. Sukcesem 
zakończył się bowiem koncert 
charytatywny na rzecz Szymona Mikieciuka. 
Sukces oznacza w tej sytuacji dużą frekwencję 
oraz wysokość zebranej kwoty, która stanowi  
bardzo realne szanse na zakup wózka dla chłop-
ca. Impreza, która odbyła się pod patronatem 
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfów Śl. zorga-
nizowana została przez specjalnie do tego celu 
powołany komitet charytatywny, który prawie  
w tym samym składzie zbierał pieniądze na rzecz 
potrzebujących już po raz trzeci.

„To było prawdziwe gryfowskie pospolite 
ruszenie” – podkreślają wszyscy uczestnicy 
imprezy. Porównanie wydaje się trafne, bo ten 
sukces ma naprawdę wielu ojców i wiele matek. 
Członkowie stowarzyszenia Rewolucja stano-
wili przysłowiową iskierkę, dzięki której ruszyła 

Czy Szymon będzie miał wózek?
cała machina, czyli morze ludzi szlachetnych 
serc, którzy wykupili cegiełkę, bądź wzięli udział 
w licytacji lub wrzucili coś do jednej z trzech 
puszek. Największą niespodzianką był wynik 
licytacji, którą brawurowo poprowadził Burmistrz 
Olgierd Poniźnik. Zebrano wówczas ponad  
5 tys. zł. Gościem specjalnym była najlepsza 
polska saneczkarka – Ewelina Staszulonek, która 
niezmordowanie rozdawała autografy przez całe  
4 godziny imprezy (rozmowa z Eweliną poniżej).

Jeżeli koncert na gryfowskim rynku, który 
będzie druga odsłoną akcji na rzecz Szymka, bę-
dzie miał podobną frekwencję, jest realna szansa 
na to, że Szymek będzie miał wózek.

Panią Jolę Mikieciuk – mamę chłopca, zapyta-
liśmy o wrażenia po koncercie, obawy, jakie mu 

towarzyszyły oraz o ów wózek, 
który będzie można dla chłopca 
kupić. „Reakcja ludzi, ciepła  

i spontaniczna całkowicie mnie zaskoczyła. 
Przyznaję, miałam potworne obawy, jak społecz-
ność Gryfowa zareaguje na nasz apel. Dziękuję 
wszystkim, nie jestem w stanie wymienić ich  
z nazwiska, bo to spora grupa, a nie chciałabym 
nikogo pominąć. Wózek, który Szymek otrzyma 
jest, powiedziałabym, skrojony na jego miarę, 
czy też na miarę jego schorzeń. Chodzi głównie 
o rozszczep kręgosłupa. Mam nadzieję, że dzięki 
niemu uda nam się uniknąć odleżyn, z którymi 
walczymy. Jest on, co nie jest bez znaczenia, 
lekki i zwrotny. Dzięki temu będę mogła bez tru-
du wnieść go na pierwsze piętro oraz dowolnie 
manewrować nim po zaśnieżonym chodniku. 
Wszystkim jeszcze raz niezmiernie dziękuję". 

Oprac. Małgorzata Szczepańska

Po ostatniej olimpiadzie w Vancouver okazało się, że sporty zimowe to 
dyscypliny wyjątkowo urazowe. Nie boi się pani?

Tak ten sport jest bardzo urazowy i niebezpieczny, jak było widać na 
Igrzyskach w Vancouver. Tragiczna śmierć Gruzina pokazała ludziom  
z czym zmagam się co dnia. Bardzo przeżyłam tę śmierć i ciężko mi  
o niej nawet mówić. Miałam porównywalny wypadek do tego na olimpia-
dzie. Efektem było złamanie otwarte obu kości podudzia, w konsekwencji 
cztery operacje, z których ostatnia 11 marca 2010, więc całkiem niedawno. 
Trudno było mi wrócić do sportu. Różne myśli chodziły mi po głowie, 
ale dzięki mojemu uporowi nie poddałam się. Wiele zawdzięczam również 
rodzicom i bliskim mi osobom i dziękuje im za to. 

Wracając do pytania, saneczkarstwo to sport niebezpieczny, ale dla 
mnie kochany i wiem, że bez niego ciężko byłoby mi żyć. Moim powiedze-
niem od początku kariery jest „jak się nie wywrócisz, to się nie nauczysz”. 
Wiąże się to z tym, że na początku się często wywracałam. Błędy kończą 
się upadkiem przy dużej prędkości, więc czasami bolało, mimo to wsiada-
łam kolejny i kolejny raz i tak mi zostało : )
Kiedy powinno się zacząć ćwiczyć, jakie predyspozycje powinien posiadać 
młody człowiek i czy Polska to kraj, w którym warto uprawiać ten sport?

Ja zaczęłam jeździć gdy miałam 16 lat. To bardzo późno na tę dy-
scyplinę, lecz w Polsce tak się 
zaczyna. Nie mamy porównania do 
Niemców, gdzie już dzieci w wieku 
7-8 lat wsiadają na sanki i jeżdżą  
z krótszego odcinka toru. Uczą się 
jeszcze wcześniej niż zaczną się bać 
(szybciej przyswajają wiedzę i są 
mniej strachliwe od dorosłych). Nie 
mamy toru w Polsce, więc ciężko 
zaczynać tak wcześnie i zaczynamy 
trenować dopiero w liceum. Ja 
zaczęłam w liceum Mistrzostwa 
Sportowego w Karpaczu i jest to 
jedyna taka szkoła, gdzie jest sekcja 
saneczkarstwa lodowego. Więc za-
chęcam do trenowania i spełniania 
swoich marzeń.
Co skłoniło panią do  wsparcia kon-
certu charytatywnego w Gryfowie?

Na koncert charytatywny zostałam 
zaproszona przez znajomą mojej ma-
musi, Justynę Rusinek (dziękuję jesz-
cze raz Justynko). W terminie koncer-
tu miałam mieć operację nogi, lecz ją 
przełożyłam. Czułam, że mogę pomóc 
swoją obecnością Szymonkowi. Lubię 

Nic nie zastąpi radości z pomagania innym
Z Eweliną Staszulonek rozmawiają Marzena Wojciechowska
i Małgorzata Szczepańska.

pomagać i zawsze to robię kiedy tylko mogę. Tym razem było tak samo, nie 
mogłam odmówić. To szczytny cel. Warto pomagać innym i dodawać siły  
w tak ciężkich chwilach. Jeżeli możemy pomóc – róbmy to, bo nic nie zastą-
pi radości z pomagania.
Jakie są pani wrażenia po koncercie na rzecz Szymona?

Jestem naprawdę zaszczycona tym, że mogłam brać w nim udział. Czu-
łam się fantastycznie w tak dużym gronie życzliwych ludzi i jestem bardzo 
zadowolona, że ja też mogłam pomóc. Mam nadzieję, że Szymonek  będzie 
miał wymarzony wózek, który ułatwi mu poruszanie. Jest on naprawdę 
świetnym, młodym chłopcem i wierzę, że dzięki pomocy życzliwych ludzi, 
spełni się choć kilka jego marzeń.

Dziękujemy za rozmowę.

Ewelina Staszulonek – polska saneczkarka w konkurencji jedynek, uczest-
niczka zimowych igrzysk olimpijskich w Turynie (2006) i Vancouver (2010). 
Zawodniczka klubu MKS Karkonosze Jelenia Góra. Zajęła 15. miejsce  
w konkurencji jedynek podczas igrzysk olimpijskich w Turynie, 16. miejsce 
rok później na mistrzostwach świata na torze w Igls (2007), 13. miejsce w tej 
samej konkurencji 6 lutego 2009 roku na mistrzostwach świata w Lake Placid  
i 8. miejsce 16 lutego 2010 podczas igrzysk olimpijskich w Vancouver. 
Dziewiąta zawodniczka w klasyfikacji końcowej sezonu Pucharu Świata 
2008/2009. Dwukrotnie zajmowała 5. miejsce w zawodach o Puchar Świata, 
w Turynie (2006) i Altenbergu (2007). Mistrzyni Polski 2005.
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