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17 czerwca świętowano zakończenie kolejnej inwestycji prowadzonej przez gminę Gryfów Śląski 
– budowy drogi w Uboczu. Koszt wykonania drogi o długości 952 metrów bieżących wyniósł 289 
048,04 zł brutto – w tym współudział środków z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 
w województwie dolnośląskim to 135 360 zł. Wykonawcą przedsięwzięcia było Sudeckie Przedsię-
biorstwo Robót Drogowych w Jeleniej Górze, inspektorem nadzoru Krzysztof Sobała, a kierownika-
mi budowy Mariusz Gałkowski i Tadeusz Prochownik. W uroczystym otwarciu wzięli udział m.in. 
mieszkańcy sołectwa Ubocze, przedstawiciele gryfowskiego magistratu oraz reprezentantka Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Grażyna Adamuszek.

Nową drogą mieszkańcy będą docierać do wielu miejsc m. in. do pól, kościoła, na cmentarz oraz 
stadion sportowy. W ostatnich trzech latach wykonano w Uboczu prawie 3 km nowej nawierzchni.

1 czerwca 2010 roku to 
data, która na stale zapisze się 
w historii Gryfowa Śląskiego. 
Po wielu latach starań, zma-
gań z procedurami, prób po-
zyskiwania środków, udało 
się wreszcie wybudować no-
woczesną halę widowiskowo- 
sportową przy Szkole Podsta-
wowej w Gryfowie Śląskim. To 
ogromny przełom w życiu lo-
kalnej społeczności, podnie-
sienie jakości nauczania wy-
chowania fizycznego, prestiż 
dla miasta, a wreszcie ucieleś-
nienie marzeń mieszkańców, 
przede wszystkim dzieci, któ-
rym zapewniono godne wa-
runki sportowego rozwoju.

Uroczystość otwarcia 
hali była imponującym wi-
dowiskiem zorganizowanym 
z ogromnym rozmachem, 
w iście olimpijskim stylu. 
Wszystkie klasy SP, a także 
Gimnazjum i szkół gminnych 
miały za zadanie przebrać się 
za reprezentacje poszczegól-
nych krajów. Zaangażowa-
nie uczniów, nauczycieli i ro-

dziców w przygotowania było 
ogromne. Jego efektem była 
defilada olimpijska 41 repre-
zentacji narodowych, których 
przemarsz był rozpoczęciem 
igrzysk. Narodowe flagi, per-
fekcyjnie przygotowane stro-
je tak egzotycznych krajów jak 
Peru, Wietnam czy Zambia, 
wywarły na licznie zebranych 
gościach wielkie wrażenie. 
Duch sportowej rywalizacji 
unosił się nad halą, a ukorono-
waniem defilady było wciąg-
nięcie na maszt flagi olimpij-
skiej i zapalenie olimpijskiego 
znicza przez najlepszego spor-
towca SP Mateusza Cicho-
nia. Apel olimpijski odczytała 
Ewelina Staszulonek olimpijka  
z Turynu i Vancouver. 

Na uroczystość przyby-
li m.in. wicemarszałek woje-
wództwa dolnośląskiego Je-
rzy Łużniak, posłanka na Sejm 
RP Elżbieta Zakrzewska, bur-
mistrz nadmorskich Gryfic An-
drzej Szczygieł wraz z małżon-
ką oraz wielu innych znamieni-
tych gości. Przybyłych oficjal-

nie powitali burmistrz Olgierd 
Poniźnik i dyrektor SP Dariusz 
Zatoński.Wykonane specjal-
nie na tę okazję „olimpijskie 
medale” zostały wręczone 
wszystkim, którzy w sposób 
szczególny przyczynili się do 
powstania hali. Otrzymali je: 
Franciszek Baszak, Tadeusz 
Mołodowski, Lech Matyja, Ja-
cek Sierakowski, Grażyna Mi-
zera, Jadwiga Marciniec, Jerzy 
Frania, Ryszard Białaszczyk, 
Marek Białaszczyk, Bartosz 
Obidziński, Zbigniew Kajer, 
Marek Gaj, Edyta Wilczacka, 
Bogdan Wrona oraz Dariusz 
Zatoński. Całość uroczysto-
ści zwieńczył efektowny pro-
gram artystyczny w wykona-
niu uczniów wszystkich gmin-
nych szkół oraz cheerleaderek 
ze Zgorzelca. 

W imieniu redakcji Kuriera 
Gryfowskiego pragnę serdecz-
nie pogratulować organizato-
rom tego podniosłego a zara-
zem ciepłego i wzruszającego 
widowiska. 

Droga do wielu miejsc

Widowiskowe otwarcie
hali sportowej

Na nasz konkurs zdjęcia nadesłali: Mateusz 
Szeliga, Izabela Baran i Izabela Nowacka. Tym 
razem nasz wybór padł na zdjęcie Mateusza 
Szeligi (prezentujemy je na stronie 2). Gratulu-
jemy zwycięzcy i zachęcamy państwa do udziału  
w konkursie.

Oczekujemy zdjęć, na których znajdą się:
∙ architektura Gryfowa (zabytki, budowle, charak-
terystyczne dla miasta detale architektoniczne)
∙ ludzie (mieszkańcy Gryfowa)
∙ ciekawe miejsca, wydarzenia związane z na-
szym 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 prosimy 
nadsyłać do 25 dnia każdego miesiąca na adres 
biblioteka.gryfow@gmail.com 

Poznaj 
miasto moje 
- konkurs dla mieszkańców

Z przyjemnością informujemy Państwa, 
że ukazała się książka Gryfów Śląski w latach 
1945-2008 autorstwa Roberta Skrzypka oraz 
Wojciecha i Macieja Szczerepów. Jest to długo 
oczekiwana monografia naszego powojennego  
i współczesnego miasta. Książkę można nabyć 
w gryfowskim Centrum Informacji Turystycznej 
w cenie 25 zł. Serdecznie Państwa zapraszamy 
do zapoznania się z lekturą. 

CIT w czasie wakacji czynne jest od ponie-
działku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00,  
w soboty od 10.00 do 14.00.

Książka o Gryfowie 
już w sprzedaży 

M.

Marzena Wojciechowska

P.
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Klimat szkolnych pożegnań rozpoczęliśmy w Kurierze Gryfowskim 
w kwietniu fotoreportażem z zakończenia roku szkolnego gryfowskich 
maturzystów. Matura jest z pewnością przełomowym momentem w życiu 
młodego człowieka, ale jeśli myślicie Państwo, że ukończenie zerówki,  
podstawówki czy gimnazjum przebiega mniej boleśnie, jesteście w błędzie. 
Przed wami fotograficzna relacja z tych uroczystości, podczas których 
również nie brakowało łez. 

Szkolne pożegnania 
z łezką w oku

Jeszcze zerówkowicze – wkrótce uczniowie.

Julia Szczepańska – trzeci rok z rzędu najlepsza uczennica SP.

Radość przez łzy.

Gimnazjaliści nagrodzeni za wybitne osiągnięcia w sporcie.

Klasy trzecie Gimnazjum – refleksyjna zaduma.

Klasy szóste SP – ostatni apel w podstawówce.
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FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
WNIOSKI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY BĘDĄ 

PRZYJMOWANE OD 1 września 2010 r.
WRAZ Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW.

Każdy wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku:
1. kserokopię dowodu osobistego, 
2. kserokopię wyroku alimentacyjnego/rozwodowego,
3. kserokopię aktu urodzenia dziecka,
4. zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2010/11,
5. nakaz płatniczy za rok 2009 (dotyczy gospodarstwa rolnego),
6. zaświadczenie z urzędu skarbowego każdego członka rodziny powyżej 
18-go roku życia o uzyskanych przychodach w roku 2009, 
7. nr rachunku bankowego,
8. zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji za 2009 r.
9. zaświadczenie od komornika o egzekucji za dwa ostatnie miesiące, 
10. zaświadczenie o wysokości uzyskanego stypendium przez członka 
rodziny.

Wnioski bez wymaganych 
dokumentów nie będą przyjmowane.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim 
informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r o Świadczeniach 
Rodzinnych (Dz. U. 2003 Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.) wnioski w sprawie 
ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy będą 
przyjmowana od dnia 1 września 2010 roku.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na 
nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz dokumentami w okresie od dnia 
1 września do dnia 30 września 2010 roku, ustalenie prawa do świadczeń 
rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 
następuje do dnia 30 listopada. 

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na 
nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz dokumentami w okresie do 
dnia 1 października do dnia 30 listopada 2010 roku, ustalenie prawa do 
świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc 
listopad następuje do dnia 30 grudnia. 

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków 
do zasiłku rodzinnego będą do pobrania w Miejsko Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej pok. nr 9 od 15 sierpnia 2010 roku. 

Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć:
· kserokopię dowodu osobistego,
· kserokopię pełnomocnego wyroku alimentacyjnego/ rozwodowego,
· kserokopię aktu urodzenia dziecka,
· zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2010/2011,
· nakaz płatniczy za rok 2008 (dotyczy gospodarstwa rolnego),
· zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji za 2009 rok,
· zaświadczenie o uzyskanych stypendiach,
· zaświadczenie z urzędu skarbowego o przychodach / braku przychodów 
za 2009 rok każdego członka rodziny powyżej 18-go roku życia,
· nr rachunku bankowego

Przypominamy, że osoby, których dzieci we wrześniu rozpoczną naukę 
bądź też będą kontynuowały naukę w szkole ponadgimnazjalnej zobowiązane 
są dostarczyć w terminie do 10 września 2010 roku, dokument potwierdza-
jącego uczęszczanie dziecka do szkoły w roku szkolnym 2010/2011.

Nadmienia się, iż obowiązek poinformowania płatnika świadczeń  
o sytuacji niepodjęcia nauki przez dziecko w szkole ponadgimnazjalnej,  
w roku szkolnym 20010/2011 należy do osoby pobierającej zasiłek rodzinny. 
Informacji należy udzielić osobiście do dnia 10.09.2010 roku. Osoby, które 
pobiorą za wrzesień i październik 2010 roku zasiłek rodzinny z odpowiednimi 
dodatkami na dziecko, pomimo niekontynuowania przez nie nauki w szkole 
ponadgimnazjalnej (lub w szkole wyższej w przypadku dzieci legitymujących 
się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnospraw-
ności) narażą się na obowiązek zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 
rodzinnych z ustawowymi odsetkami.

Świadczenia rodzinne

Wynajmę garaż przy ul. Oldzańskiej (w okolicy „Polmexu”).

Tel.: 607-500-180

Sprzedam mieszkanie (52 m2) na drugim piętrze w Gryfowie 
Śląskim (nowe budownictwo).

Tel.: 794-977-490

OGŁOSZENIA

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Gryfowie Śląskim, ul. Kolejowa 42 przypomina o obowiązku ponow-
nego wykupu miejsca pod grób na dalsze 20 lat. Dotyczy to mogił  
z lat 1983- 1990.

W przypadku nieuregulowania należności za mogiłę i rezerwację 
miejsca pod pod grób, mogiła i rezerwacja zostaną zlikwidowane.

ZAWIADOMIENIE

24 i 25 lipca 2010 r. Urząd Miasta i Gminy Mirsk organizuje XII Izerską 
Galę Folkloru na stadionie miejskim w Mirsku. Podczas imprezy wystąpią 
m.in. Pectus, Maciej Maleńczuk z zespołem Psychodancing, Łowcy.B. 
Dodatkowo gości czekają występy zespołów tanecznych, folklorystycz-
nych, wystawy rękodzieła, degustacje tradycyjnych potraw. Sobotnią 
dyskotekę rozpoczynającą się o godz. 23.00 poprowadzą Anna Tarkota 
i Maciej Wowk z Muzycznego Radia Jelenia Góra. Polecamy i serdecznie 
Państwa zapraszamy. 

Zapraszamy na Galę

Red.
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Odznaczenia i wyróżnienia

Najlepsi sportowcy
2 lipca w gryfowskim Ratuszu z inicjatywy 

Oddziału Miejsko-Gminnego Szkolnego Związku 
Sportowego odbyło się spotkanie z najlepszymi 
sportowcami ze szkół gminy Gryfów Śląski.  
W trakcie spotkania burmistrz Olgierd Poniźnik 
wręczył najlepszym sportowcom albumy i sta-
tuetki. Wyróżnieni zostali: 
· z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodo-
wych w Gryfowie Śląskim: 
Krzysztof Aleksandrowicz, 
Kacper Włodarek, 
Rafał Karolewski.
· z Gimnazjum w Gryfowie Śląskim:
Katarzyna Kulesa, 
Wojciech Góralski,
Mateusz Szurmiej.
· ze Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim:
Karolina Dziadkowska, 
Bartosz Pasiak, 
Mateusz Cichoń.
· ze Szkoły Podstawowej w Uboczu:
Sylwia Cybulska, 
Grzegorz Romanowski,
Piotr Herdzik.
· ze Szkoły Podstawowej w Rząsinach:
Joanna Złotek.

Rodzicom najlepszych sportowców wręczo-
no listy gratulacyjne. Serdecznie gratulujemy  
i życzymy dalszych zwycięstw i sukcesów spor-
towych.

28 maja w czasie uroczystej Sesji Rady Miejskiej z okazji XX-lecia utworzenia samorządu lokal-
nego trzem osobom wręczono laudacje od Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego 
Śląska – Sławomira Najnigiera za „nieprzerwaną dwudziestoletnią pracę w organach samorządu 
terytorialnego na rzecz sąsiadów, społeczności lokalnych i naszego pięknego Dolnego Śląska”. Lau-
dacje otrzymali: burmistrz Olgierd Poniźnik, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Witold Mikos oraz 
niżej podpisany Sekretarz Gminy Gryfów Śląski.

Na kolejnej Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 czerwca 2010 r. wręczono złote i srebrne Medale 
Za Długoletnią Służbę pracownikom Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim (fot. poniżej), 
pracującym ponad 20 i 30 lat w instytucjach samorządowych. Postanowieniem Marszałka Sejmu 
wykonującego obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisława Komorowskiego z dnia 
27 maja 2010 roku złotym medalem zostali odznaczeni:
Jadwiga Gajczyk, Stanisław Jóźwiak, Teresa Polesiak, Olgierd Poniźnik.
Srebrnym medalem zostali odznaczeni:
Celina Buca, Anna Jankowska, Jolanta Kozdęba, Kornelia Leśniowska, 
Anna Lis, Krystyna Samborska. Medale pracownikom Urzędu wręczyła Ilona Antoniszyn-Klik – 
wicewojewoda dolnośląski.

Wyróżnionym i odznaczonym bardzo serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów zawodowych.

Bardzo serdecznie dziękuję członkom wszyst-
kich siedmiu obwodowych komisji wyborczych za 
rzetelną, sumienną i odpowiedzialną pracę w trakcie 
przygotowań i głosowania w obu turach w wyborów 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję także 

Podziękowania

Zestawienie wyników wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
II tura – 4 lipca 2010r. na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Obwody 1 Gimnazjum
2 SP Gryfów 

Śląski
3 M-GOK 4 Ratusz 5 Rząsiny 6 Ubocze 7 Szpital

Razem 
Gmina 

Gryfów Śl.

Ilość 
uprawnionych

1576 1177 1833 2144 470 1000 66 8266

Wydanych Kart 
do głosowania

721 555 860 929 210 474 43 3792

% (frekwencja) 45,75 47,15 46,92 43,33 44,68 47,40 65,15 45,87

Ilość ważnych 
głosów

711 538 852 918 206 471 43 3739

Kaczyński 

Jarosław
258 200 292 337 88 221 36 1432

% głosów 36,28 37,18 34,24 36,71 42,72 46,93 83,72 38,30

Komorowski 

Bronisław
453 338 560 581 118 250 7 2307

% głosów 63,72 62,82 65,76 63,29 57,28 53,07 16,28 61,70

Podziękowanie
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski 

składa serdeczne podziękowanie panu Adamo-
wi Czajkowskiemu – Zakład Stolarski w Krze-
wiu Wielkim 67 za bardzo piękne i ekspresowe 
wykonanie mównicy jednocześnie gorąco 
poleca świadczone przez niego usługi.

za pomoc w organizacji w/w głosowań dyrektorom: 
Gimnazjum, SP w Gryfowie, Rząsinach i Uboczu, 
Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim, Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury, pracownikom szpitala  
i Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Sekretarz Gminy Jerzy Andrzejczak

Fot.: Artur Grabowski



Ostatnim tematem, którym zajęli się radni 
tego dnia był „Lokalny Program Rewitalizacji 
Miasta Gryfów Śl.”. Prezentację multimedialną 
przedstawiła, od wielu miesięcy wraz z zespołem 
pracująca nad tym projektem, wiceburmistrz 
Edyta Wilczacka. Temat ten szczegółowo oma-
wiany od dawna na komisjach nie wywołał dys-
kusji. Do programu zakwalifikowano 16 wspól-
not mieszkaniowych z terenu miasta na łączny 
koszt dofinansowania 833.038,28 zł co stanowi 
około 30% wszystkich kosztów, które mają po-
nieść wspólnoty. Z treścią programu można się 
zapoznać w biurze Rady Miejskiej lub odwiedza-
jąc stronę: http://www.bip.gryfow.pl/wiadomo-
sci/109044/3/konsultacje_spoleczne_w_spra-
wie_projektu_programu_rewitalizacji_

Przypomnę tylko, że są to środki Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2007–2013 w ramach 
działania 9.2 „Odnowa zdegradowanych obsza-
rów miejskich w miastach poniżej 10 tysięcy 
mieszkańców”.
 

W czasie sesji radni zgłosili 12 zapytań i in-
terpelacji oraz podjęli 6 uchwał. Zapytania doty-
czyły: utrzymania porządku w gminie, remontów 
budynków i chodników, wykorzystania funduszu 
sołeckiego na remont świetlicy wiejskiej w Pro-
szówce oraz rekrutacji do przedszkola w związku 
z niewystarczającą liczbą miejsc. Podjęto uchwa-
ły w sprawach: przyjęcia „Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Miasta Gryfów Śl.”, zatwierdzenia 
planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej Gminy Gryfów Śląski na II półrocze 
2010 roku, rozpatrzenia skargi na działalność 
burmistrza w sprawie przydziału lokalu so-
cjalnego (uznana za niezasadną), wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy 
gruntów; nabycia od Budowlano – Produkcyjnej 
Spółdzielni Pracy „SCH” w Lubaniu prawa użyt-
kowania wieczystego gruntu zabudowanego, 
położonego w obrębie Proszówka oraz zmiany 
budżetu na 2010 rok.
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Ostatnia przed wakacyjną przerwą sesja 
Rady Miejskiej miała miejsce 29 czerwca w 
Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury. Radni 
obradowali już po raz czterdziesty w obecnej 
kadencji, tym razem zajęli się trzema tematami: 
oceną stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i 
gminy Gryfów Śląski, oceną działalności gminy 
w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt 
domowych na terenie gminy Gryfów Śl oraz 
„Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta 
Gryfów Śl.”.

Zanim przystąpiono do obrad odbyło się 
uroczyste wręczenie odznaczeń pracownikom 
Urzędu Miasta i Gminy (więcej na ten temat na 
stronie 6) oraz powitanie zaproszonych na sesję 
gości: Ireneusza Hołogi – Powiatowego Lekarza 
Weterynarii w Lwówku Śl., Ilony Antoniszyn-
Klik – wicewojewody dolnośląskiego oraz pod-
inspektora Jarosława Orabczuka – Komendanta 
Posterunku Policji w Gryfowie Śl. 
 

Podinspektor Jarosław Orabczuk rozpoczął 
pierwszy temat, któremu poświęcono sesję tj. 
ocenę stanu bezpieczeństwa na terenie miasta 
i gminy Gryfów Śląski. Komendant za pomocą 
prezentacji multimedialnej przedstawił szczegó-
łową informację dotyczącą przestępczości oraz 
wykrywalności przestępstw w naszej gminie w 
roku ubiegłym oraz pierwszym półroczu roku 
bieżącego. Także Komendant Straży Miejskiej 
Andrzej Szulc dokonał rocznego podsumowania 
działalności straży (więcej informacji o stanie 
bezpieczeństwa w gminie publikujemy w ram-
kach na następnej stronie). Obaj panowie zgod-
nie podkreślali potrzebę wzajemnej współpracy 
między strażą i policją oraz wysoko oceniali 
dotychczasowe współdziałanie. Po krótkiej dys-
kusji radni zajęli się kolejnym tematem.
 

Ocena działalności gminy w zakresie za-
pobiegania bezdomności zwierząt domowych 
na terenie gminy Gryfów Śl. to temat rzadko 
goszczący na sesji. Po kłopotach z wprowadze-

niem go do porządku obrad i nieudanej próbie 
przywrócenia w ubiegłym roku opłaty od posia-
dania psów, radni zajęli się tym przez nikogo 
niechcianym problemem. Z aktualną sytuacją 
zapoznała wszystkich, odpowiedzialna w tutej-
szym urzędzie za sprawy związane z ochroną 
środowiska, Krystyna Samborska. Z jej wypo-
wiedzi wynikało, że sprawa wymaga podjęcia 
natychmiastowych kroków. Brak schroniska dla 
zwierząt, słaba współpraca ze schroniskiem w 
Jeleniej Górze, brak bazy danych umożliwiającej 
kontrolowanie i nadzorowanie zwierząt, miasto 
zanieczyszczone odchodami – to tylko niektóre 
z wymienionych problemów. Zanim rozpoczę-
ła się dyskusja, głos zabrał Ireneusz Hołoga. 
Swoją wypowiedź rozpoczął słowami „jestem 
przeciwnikiem schronisk”, dalej mówił o odpo-
wiedzialności za zwierzęta nazywając nawet psa 
„członkiem rodziny”. Poparł pomysł wprowa-
dzenia opłat oraz elektronicznego znakowania, a 
także obiecał współpracę w zakresie tworzenia 
gminnego programu przeciwdziałania bezdom-
ności zwierząt. Jednocześnie zwrócił uwagę na 
sprawy tak ważne jak: edukacja i uświadamianie 
mieszkańców, przypominając że to właśnie po-
pyt na zwierzęta tworzy ich podaż, co w wielu 
przypadkach kończy się właśnie bezdomnością 
zwierząt. W czasie bardzo ożywionej dyskusji 
radni zastanawiali się jak problem rozwiązać. 
Zdecydowano, by zająć się przygotowaniem 
kompleksowego programu oraz poczynić sta-
rania, aby obecnie obowiązujące przepisy były 
przestrzegane (m.in. regulamin utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy i Mia-
sta Gryfów Śląski – przyjęty uchwałą Rady 27 
września 2006 roku). Punktem spornym stała 
się uchwała przygotowana przez piszącego te 
słowa wprowadzająca od przyszłego roku opłatę 
od posiadania psów. Nie wszyscy zgadzali się z 
wnioskodawcą, że uchwała niniejsza przyczyni 
się do szybkiego opracowania gminnego pro-
gramu przeciwdziałania bezdomności zwierząt i 
pomoże, także finansowo w utrzymaniu porząd-
ku w gminie. Zgłoszono wniosek o jej wycofanie, 
który został poparty przez większość radnych.

To i owo o pracy Rady Miejskiej

W gminie bezpieczniej

Schroniskom – nie!

Rewitalizacja szansą
dla wspólnot

Zapytania, interpelacje i uchwały

Dariusz WojciechowskiFot.: Artur Grabowski

Fot.: Artur Grabowski
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Informacja o stanie porządku  
i bezpieczeństwa publicznego na  
terenie Gminy i Miasta Gryfów 

Śląski za 2009 rok oraz
 od stycznia do maja 2010 r.

(fragmenty sprawozdania komendanta 
Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim 

przedstawionego na sesji)

W 2009 roku na terenie miasta i gminy Gryfów 
Śląski:
· odnotowano 81 przestępstw w kategoriach: 
rozbój, kradzież z włamaniem, kradzież cudzej 
rzeczy w tym kradzież samochodu, bójka i pobicie, 
uszkodzenie ciała, uszkodzenie mienia.
· zauważalny spadek odnotowano w kategorii 
- kradzieże rzeczy – stwierdzono 30 zdarzeń,  
a w 2008 r. – 38. Odnotowano wzrost w kategorii: 
bójka i pobicie – w 2009 r. trzy zdarzenia w 2008 
– 0, uszkodzenie mienia – w 2009 – 14 czynów;  
w 2008 – 7.
· policjanci z KP w Gryfowie Śl. ujawnili w 2009 r. 
11 przestępstw narkotykowych. Taką samą ilość 
odnotowano w 2008 r.
· zatrzymano: 163 osoby popełniające przestęp-
stwa, tj. o 16 więcej niż w 2008 r.,
· 106 nietrzeźwych kierowców tj. o 11 więcej niż  
w 2008 r., 61 poszukiwanych.
· ukarano mandatami karnymi 61 osób więcej niż 
w roku 2008, przeprowadzono także o 124 inter-
wencje więcej oraz zatrzymano do wytrzeźwienia 
o 62 osoby więcej niż w roku poprzednim.
· wylegitymowano 7637 osób (o 945 więcej niż  
w 2008 r.)
· Przeprowadzono szereg wzmożonych działań 
prewencyjnych, polegających na:
– zabezpieczeniu porządku publicznego podczas 
Świąt Wielkanocnych 2009
– zabezpieczeniu ładu i porządku publicznego  
w dniu zakończenia roku szkolnego oraz konty-

nuowania tych działań w ramach programu „Bez-
pieczne wakacje”
– zabezpieczeniu ładu i porządku publicznego 
oraz bezpieczeństwa na drogach podczas majo-
wego weekendu
– zabezpieczeniu porządku publicznego podczas 
czerwcowego weekendu
· Ponadto funkcjonariusze brali udział w szeregu 
spotkań z dziećmi i młodzieżą szkolną, w trakcie 
których przeprowadzone były prelekcje na temat 
odpowiedzialności karnej oraz zachowań w sytu-
acjach zagrożenia. Na uwagę zasługuje organi-
zacja w szkole podstawowej oraz w przedszkolu 
akcji pod kryptonimem „Skrzaty na drodze”, orga-
nizowanej przez KP Gryfów Śl., przy współpracy 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

Realizacja ważniejszych spraw:
· Policjanci z KP Gryfów Śl. odzyskali samochód 
„Audi” wartości 100 000 zł. skradziony na terenie 
Niemiec. Ustalono także sprawców – mieszkań-
ców Gryfowa Śląskiego. 
· W lutym br. zatrzymano 6 mieszkańców Gryfowa 
Śląskiego, którym zarzucono szereg uszkodzeń  
i zniszczeń mienia (samochody, szyby sklepowe) 
na terenie Gryfowa.
· Policjanci z KP Gryfów Śl. zatrzymali na gorącym 
uczynku sprawcę kradzieży samochodu z terenu 
Gryfowa Śl. W toku postępowania wymienionemu 
zarzucono kolejnych 5 czynów.
· Ustalono grupę nieletnich którzy dokonali szere-
gu włamań do altanek ogrodowych.
· Zatrzymano 3 dilerów narkotyków. W stosunku 
do jednego z nich Sąd Rejonowy zastosował 
areszt tymczasowy.
· Zatrzymano na gorącym uczynku trzyosobową 
grupę zajmującą się kradzieżą pojazdów.
· Zatrzymano sprawców dokonujących kradzieży 
elementów metalowych (zarzucono im szereg 
innych czynów).

Informacja o stanie porządku 
i bezpieczeństwa publicznego na 

terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski 
(fragmenty sprawozdania komendanta Straży 

Miejskiej przedstawionego na sesji)

Najczęściej spotykanymi problemami rzutującymi 
na obraz bezpieczeństwa publicznego w Gryfowie są:
· Stale zwiększająca się liczba młodocia-
nych kierowców, którzy często pod wpływem 
alkoholu, powodują brawurową jazdą zagrożenie 
w ruchu drogowym. Najbardziej zagrożonymi 
miejscami dotyczącymi kierowców są ulice Jele-
niogórska, Lubańska, Sanatoryjna oraz Rynek. 
Przy tej okazji należy zauważyć, że także piesi 
pod wpływem alkoholu przebywający w centrum 
miasta wywołują wśród mieszkańców poczucie 
zagrożenia i niepewności. Jest to problem wszyst-
kich miejscowości. Niepokojący jest fakt stale 
obniżającego się wieku sprawców wykroczeń. 
· Trudnym do rozwiązania problemem jest bez 
wątpienia bardzo duża liczba bezpańskich psów, 
które stanowią zagrożenie nie tylko dla dzieci, ale  
i innych osób. Należy przeprowadzać systema-
tyczne akcje odłowu bezpańskich psów przy 
udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Ustaleni 
ewentualni właściciele byliby karani przy odbiorze 
swoich piesków. Należałoby rozważyć w przyszło-
ści elektroniczne znakowanie psów jak i przywró-
cenie opłaty za posiadanie psów. W 2009 roku za-
notowano 9 przypadków pogryzień – 5 mandatów,  
a w 2010 (6 miesięcy)  5 przypadków – l mandat. 
Ilość pogryzień obejmuje także przypadki do któ-
rych doszło na terenie ogrodzonych posesji.
· Innym negatywnym zjawiskiem jest dewa-
stowanie mienia komunalnego i publicznego, 
niestety głównie przez młodzież. Są to przypadki 
świadczące o brakach w wychowaniu i kulturze 
osobistej naszej młodzieży wyniesione najczęściej 
z domu i szkoły. Walka z tą patologią jest jednak 
bardzo trudna, gdyż brakuje społecznego wsparcia  
w uzyskiwaniu informacji koniecznych do wykrycia 
i ukarania sprawców tych wykroczeń. Przyczyną 
tego jest najczęściej obawa osób widzących takie 
czyny o swoje bezpieczeństwo. Akty dewastacji 
dokonywane są najczęściej po spożyciu alkoholu 
oraz coraz częściej po zażyciu narkotyków bądź 
innych środków odurzających, których dostępność 
stale się zwiększa. 
· Negatywnym zjawiskiem na terenie Gryfowa 
Śląskiego mającym wpływ na poczucie 
bezpieczeństwa i porządku jest nieprawidło-
we parkowanie pojazdów w obrębie centrum 
miasta. Brak obwodnicy i objazdów centrum 
miasta, niewystarczająca ilość parkingów 
powodują zwiększenie zagrożenia w ruchu 
pieszych i pojazdów. Przyczyną takiego stanu 
rzeczy jest stale zwiększająca się ilość samocho-
dów oraz "wygodnictwo" kierowców. 
· Największym jednak problemem jest stale po-
garszająca się sytuacja w zakresie kontaktów 
sąsiedzkich i rodzinnych. Zachowania takie 
obserwowane są przez dzieci i młodzież i ma to 
niewątpliwie negatywne skutki wychowawcze 
przenoszone później na ulice. W konsekwencji 
osoby małoletnie i nieletnie są sprawcami bar-
dzo wielu wykroczeń i przestępstw, są przy tym 
coraz bardziej agresywne w swoich działa-
niach.

2 czerwca
Gryfowscy policjanci zatrzymali 18-letniego 

mieszkańca Lubomierza podejrzanego o doko-
nanie kradzieży z włamaniem do internatu jednej 
ze szkół. Funkcjonariusze odzyskali skradzione 
mienie, a 18-latek trafił do policyjnego aresztu.

5 czerwca
Funkcjonariusze Komisariatu Policji  

w Gryfowie Śląskim podczas kontroli drogowej 
zatrzymali 61-letniego mężczyznę. Zatrzymany 
mężczyzna, mieszkaniec Olszyny wbrew są-
dowemu zakazowi kierowania pojazdami oraz  
będąc w stanie nietrzeźwym, kierował samocho-
dem marki Mercedes. Wynik badania na zawar-
tość alkoholu wyniósł 2,12 promila.  

10 czerwca
Gryfowscy policjanci zatrzymali trzech 

mieszkańców gminy Mirsk w wieku 23–43 lat, 
podejrzanych o dokonanie kradzieży z włama-
niem do budynku w budowie. Funkcjonariusze 
odzyskali skradzione mienie, a mężczyźni trafili 
do policyjnego aresztu.

13 czerwca 
Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego lwó-

weckiej Komendy Policji zatrzymali 25-letniego 
mieszkańca Gryfowa Śląskiego, który posiadał 
kilka porcji marihuany. Zatrzymany mężczyzna 
trafił do policyjnego aresztu.

21 czerwca
Gryfowscy policjanci zatrzymali 24-letniego 

mieszkańca Gryfowa Śląskiego. Zatrzymany 
mężczyzna będąc w stanie nietrzeźwym – 1,9 
promila, dokonał uszkodzenia samochodu marki 
Opel Corsa. W samochodzie wybił boczną szybę 
i urwał lusterka zewnętrzne. Po zatrzymaniu tra-
fił do policyjnego aresztu.

22 czerwca 
Gryfowscy policjanci zatrzymali 56-letniego 

mieszkańca gminy Mirsk. Zatrzymany mężczy-
zna był poszukiwany na podstawie nakazu do-
prowadzenia wydanego przez Sąd Rejonowy w 
Lwówku Śląskim, do odbycia kary pozbawienia  
wolności. Zatrzymanego osadzono w policyjnym 
areszcie.
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Jesteśmy optymistycznie nastawieni do świata
Z marszałkiem Dolnośląskiego Parlamentu Dzieci i Młodzieży Ernestem Kuczyńskim rozmawia Mieczysław Gnach.

Mieczysław Gnach: Erneście, w imieniu redakcji 
Kuriera Gryfowskiego i mieszkańców naszego 
miasta gratulujemy wielkiego sukcesu, jakim 
było powierzenie reprezentantowi młodzieży 
gryfowskiej godności marszałka Dolnośląskie-
go Parlamentu Dzieci i Młodzieży. Przedstaw 
się bliżej naszym czytelnikom.

Ernest Kuczyński: Jestem uczniem drugiej 
klasy Liceum Ogólnokształcącego o nachyleniu 
ogólnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących  
i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Ślą-
skim. Od początku nauki działam w Samorządzie 
Szkolnym, a od grudnia 2009 roku przewodniczę 
Młodzieżowej Radzie Gminy i Miasta Gryfów 
Śląski, w jej drugiej kadencji. Od urodzenia 
mieszkam w Gryfowie

M.G.: Przedstaw pokrótce swoje „dokona-
nia” na forum szkoły.

E.K.: Wraz z innymi koleżankami i 
kolegami z Samorządu Szkolnego sta-
ramy się motywować uczniów gryfow-
skiego Zespołu Szkół do aktywnego 
działania. Współpracujemy z wieloma 
organizacjami, instytucjami, stowarzy-
szeniami itp., m.in. Stowarzyszeniem 
na Rzecz Rozwoju Szkoły „Homo-
viator”, Stowarzyszeniem „Awantu-
ra”, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem 
Kultury, Biblioteką Publiczną, a także 
Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej. Z naszej inicjatywy 
uczniowie pracują jako wolontariusze 
w miejscowym hospicjum. Udzielamy 
się charytatywnie w wielu koncertach 
i zbiórkach. Chętnie uczestniczymy w 
corocznej Wielkiej Orkiestrze Świą-
tecznej Pomocy. 
M.G.: A w czym przejawia się aktyw-
ność twoja jako przewodniczącego 
i pozostałych członków gryfowskiej 
Młodzieżowej Rady?

E.K.: Jesteśmy organem dorad-
czym Rady Miejskiej. Statut jedno-
znacznie określa charakter naszej 

działalności. Chcemy zajmować się wszystkimi 
ważnymi sprawami, które dotyczą młodych ludzi 
z terenu miasta i gminy, a następnie formuło-
wać własne opinie wobec „dorosłej” władzy. 
Zgłosiliśmy propozycję zagospodarowania na 
cele kulturalne niszczejącego budynku stacji ko-
lejowej. Mamy również pomysł na wzbogacenie 
oferty funkcjonowania gryfowskiego skateparku. 
Aktywnie włączyliśmy się w przygotowania do 
tegorocznych „Kwisonaliów. Młodzieżowa Rada 
zorganizowała plenery i warsztaty fotograficzne, 
a przede wszystkim wspaniały koncert muzyki 
reggae. 
M.G.: Jak się czujesz w roli marszałka? Z jakimi 
odczuciami jechałeś na sesję plenarną Dolno-
śląskiego Parlamentu Dzieci i Młodzieży?

E.K.: Na początku czerwca, gdy przedsta-
wiciele gryfowskiej Młodzieżowej Rady dostali 

zaproszenie na obrady do Wrocławia, to nawet 
w najbardziej optymistycznych marzeniach nie 
spodziewałem się tego, co tam mnie spotka. 
Wiedziałem oczywiście, że odbędą się wybory do 
nowego prezydium Dolnośląskiego Parlamentu 
Dzieci i Młodzieży i w związku z tym przygo-
towałem prezentację jako kandydata do tego 
gremium. Nie sądziłem jednak, że ktokolwiek 
zauważy mnie w „wyścigu” do władz Dolnoślą-
skiego Parlamentu.

To było wielkie zaskoczenie dla mnie gdy  
w głosowaniu zostałem wybrany Marszałkiem. 
M.G.: Jakie są twoje najbliższe plany działania 
jako marszałka?

E.K.: We wrześniu, a więc już po wakacjach 
spotkam się z członkami Prezydium, niewyklu-
czone, że będzie to miało miejsce w Gryfowie 
Śląskim. Również w naszym mieście, na począt-
ku października planowane jest inauguracyjne 
posiedzenie Młodzieżowego Parlamentu Dzieci 
i Młodzieży Województwa Dolnośląskiego. Na 
początku chcielibyśmy lekko zmodyfikować re-
gulamin pracy Parlamentu, a także ustalić plan 
jego pracy na lata 2010-2011. Zdaję sobie spra-
wę z wielkiej odpowiedzialności, która na mnie 
spoczęła, ale jestem przekonany, że przy pomocy 
koleżanek i kolegów, a także „kibicującego” nam 
środowiska dorosłych mieszkańców miasta  
i gminy wywiążę się z niej. My młodzi patrzymy 
na wiele spraw inaczej niż dorośli, jesteśmy bar-
dziej optymistycznie nastawieni do świata i to też 
jest dla mnie źródłem wiary w to co robię.
M.G.: Erneście, na koniec powiedz coś o swo-
ich zainteresowaniach, planach szkolnych  
i zawodowych.

E.K.: Oczywiście, w przyszłym roku szkolnym 
chciałbym zdać maturę. Interesuję się przed-
miotami ścisłymi i w związku z tym chciałbym 
studiować elektrotechnikę na Politechnice Wroc-
ławskiej. Poza tym interesuję się muzyką głównie 
hip-hopem, a także kolarstwem.

M.G.: Dziękuję za rozmowę. 

8 czerwca 2010 roku w sali po-
siedzeń Sejmiku Wojewódzkiego 
we Wrocławiu odbyła się 23 sesja 
(o charakterze sprawozdawczo-
wyborczym) Dolnośląskiego Par-
lamentu Dzieci i Młodzieży. Sku-
pia on przedstawicieli samorzą-
dów szkolnych (gimnazjów, szkół 
ponadgimnazjalnych), a także re-
prezentantów Młodzieżowych Rad 
działających przy samorządach lo-
kalnych.

Parlament został utworzony  
25 kwietnia 2010 roku w trakcie 
obrad Dolnośląskiego Forum Wy-
miany Doświadczeń. Jego formal-
ne ukonstytuowanie miało miej-
sce na pierwszej sesji 8 paździer-
nika 2010 roku w sali posiedzeń 

Sejmiku Województwa Dolnoślą-
skiego. Głównym celem działania 
Dolnośląskiego Parlamentu Dzie-
ci i Młodzieży jest przede wszyst-
kim wdrażanie idei samorządności 
wśród tej grupy społecznej woje-
wództwa dolnośląskiego. Instytu-
cja ta stawia sobie do realizacji nie-
zwykle cenną formułę edukacyjno-
motywacyjno-informacyjną, która  
w efekcie umożliwi młodym Dolno-
ślązakom poznać demokratyczne 
zasady funkcjonowania organów 
przedstawicielskich, pobudzać ich 
do tworzenia struktur przedstawi-
cielskich dzieci i młodzieży, a tak-
że umożliwić jej dialog z „dorosłą 
władzą” na tematy istotne dla niej 
i naszego regionu. ZSOiZ reprezen-

towało troje uczniów z klasy II o li-
ceum ogólnokształcącego:
Patrycja Pietruszewska – prze-
wodnicząca Samorządu Szkolnego, 
Dorota Krukowska – wiceprzewod-
nicząca Młodzieżowej Rady Miasta 
Gryfów Śląski,
Ernest Kuczyński – przewodniczą-
cy Młodzieżowej Rady Gminy i Mia-
sta Gryfów Śląski.

Ustępujący Zarząd Dolnoślą-
skiego Parlamentu Dzieci i Młodzie-
ży podsumował dwuletnią kaden-
cję. Następnie odbyła się dyskusja.  
W kolejnej części obrad kandyda-
ci do nowych władz przedstawili 
swoje programy działania. W wy-
niku wyborów nowym Marszałkiem 
Dolnośląskiego Parlamentu Dzieci  

i Młodzieży został uczeń naszej 
szkoły, gryfowianin – Ernest Ku-
czyński.

Nowy Marszałek i Prezydium 
wstępnie zadecydowali, że inaugu-
racyjne posiedzenie tego gremium 
odbędzie się w Gryfowie Śląskim, 
w październiku 2010 roku. Należy 
zaznaczyć, że dotychczasowa tra-
dycja funkcjonowania Dolnoślą-
skiego Parlamentu Dzieci i Mło-
dzieży „wiąże” siedzibę tego gre-
mium z miejscem zamieszkania 
jego marszałka.

Poniżej przedstawiamy krótką 
rozmowę z nowym marszałkiem 
Dolnośląskiego Parlamentu Dzieci  
i Młodzieży Ernestem Kuczyńskim.

Niespodziewany sukces w Dolnośląskim Parlamencie

Mieczysław Gnach
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O filmie „Hair” Milosa Formana słyszeliśmy 
od co najmniej dwóch lat. Pani Gosia Szcze-
pańska - nasza opiekunka, zalicza go do nie-
zbędnego minimum kulturalnego niezbędnika 
licealisty. Powiedziała, że bez niego nie wypuści 
nas spod swoich skrzydeł. Podejmowaliśmy 
kilka prób zapoznania się z „Hair”. Raz nawet 
byliśmy bliscy sukcesu, ale okazało się, że 
otrzymaliśmy film z niemiecką wersją języko-
wą. Kiedy więc Berger powiedział do Claudea: 
„Mensch, was mit dir?”, niech nam wybaczą 
nasi germaniści, nie wytrzymaliśmy… 

„Hair” – czyli dziś jeden z najsłynniejszych 
musicali świata, miał swoją premierę pod 
koniec lat 60-tych. W kilka lat później nakręcił 
swój film Milosz Forman. Scenariusz odbiegał  
nieco od oryginału, ale to właśnie film rozsławił 
świetną muzykę i przyczynił się do dodania obu 
wersjom epitetu: kultowy.

W ramach profilaktycznych działań statutowych gryfowskiego ośrodka pomocy spo-
łecznej, grupa młodzieży oraz wspierających projekt dorosłych wybrała się 10 czerwca 
do Wrocławia, do teatru muzycznego Capitol na spektakl Hair. Poniżej przedstawiamy 
relację z tego wydarzenia autorstwa aktorów teatru „Patrius” działającego przy M-GOPS 
w Gryfowie Śląskim.

Kultowy „Hair” porywa gryfowian po ponad 40 latach!

Kiedy więc okazało się, że Teatr Muzyczny 
we Wrocławiu proponuje swoją wersję „Hair”, 
stało się jasne, że prędzej czy później Patrius 
tam dotrze, choćby po trupach. Bilety zarezer-
wowaliśmy już w styczniu. Z powodu żałoby na-
rodowej a potem naszych matur, obejrzeliśmy 
go dopiero 10 czerwca. Treść sztuki znaliśmy 
oczywiście, ponieważ pojechał z nami, między 
innymi, pan Mieczysław Gnach, który fanem 
musicalu „Hair” jest prawie od dziecka. On też 
wprowadził nas w klimat lat 60-tych przygoto-
wując do autobusu odpowiednią muzykę.

Od momentu przekroczenia progu Capito-
lu stało się dla nas jasne, że przedstawienie 
to zmieni nasze dotychczasowe spojrzenie 
na teatr, choć absolutnie nie można powie-
dzieć, że jesteśmy laikami- w tym przybytku 
bywaliśmy regularnie i widzieliśmy już różne 
eksperymenty – zadbali o to zarówno nasi 

nauczyciele, jak i kierowniczka MOPS-u pani 
Krystyna Pietruszewska, która z przyjemnością 
je współfinansowała. Aktorzy wmieszali się już 
w tłum widzów kupujących bądź odbierających 
bilety. Z łatwością dało się ich rozpoznać. Moż-
na w zasadzie powiedzieć, że przedstawienie 
już wtedy się zaczęło. Obalono święte dla nas 
tabu kurtyny. Nie było jej. Więcej – wcale jej 
nie brakowało! Sceną był cały teatr, włącznie 
z korytarzami, balkonami. Niektórzy z nas 
przestawali być widzami a stawali się aktora-
mi. Wszystko to miało charakter happeningu, 
było niezwykle dynamiczne i energetyczne. 
Siłą spektaklu była niewątpliwie rewelacyjna, 
ponadczasowa muzyka Galta MacDermonta. 
Uniwersalne i czytelne dla młodego widza są 
nadal jego treści: umiłowanie wolności, miło-
ści i pokoju, negacja wszystkiego, co człowieka 
zniewala, nie wyłączając ingerencji państwa w 
życie obywateli, ale także narkotyków, które 
dają tylko ułudę niezależności. „Hair” nadal 
zmusza do refleksji, olśniewa, bawi i wzrusza. 

Podobnie jak przedstawienie premierowe 
25 stycznia, tak i nasze skończyło się długimi 
owacjami na stojąco. Należały się one zarów-
no 30-osobowej grupie młodych aktorów, jak  
i zespołowi muzycznemu. Spełniło się pod-
stawowe zadanie sztuki. Przeżyliśmy swoiste 
katharsis. „Hair” został w nas.

Aktorzy teatru Patrius 

W dniach 26-29 maja 2010 r. Dolnośląska Biblioteka 
Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu przy 
współudziale Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głogowie 
oraz oficyn wydawniczych – Wydawnictwa Literatura 
oraz Akapit Press – zorganizowała największą regionalną 
imprezę promującą czytelnictwo dzieci i młodzieży pod 
nazwą „Z książką na walizkach, czyli VII dolnośląskie 
spotkania pisarzy z młodymi czytelnikami”. W imprezie 
wzięli udział wybitni twórcy literatury dziecięcej: Wanda 
Chotomska, Joanna Papuzińska, Kalina Jerzykowska, 
Grażyna Bąkiewicz,  Grzegorz Kasdepke, Paweł Berę-
sewicz, Katarzyna Majgier, Marta Fox oraz ilustratorka 
Joanna Zagner-Kołat, a także animatorzy czytelnictwa.

Zgodnie z ideą imprezy zaproszeni pisarze, każdego 
dnia odwiedzali miasta, miasteczka i wsie Dolnego Śląska, 
by spotkać się z młodymi czytelnikami i porozmawiać o li-
teraturze, kulturze oraz zainteresować dzieci swoimi książ-
kami. W tym roku pisarze zawitali do bibliotek publicznych 
w 44 miejscowościach Dolnego Śląska. Wśród nich był 
również Gryfów Śląski. W związku z trudnymi warunkami 
lokalowymi Biblioteki Publicznej, gościny użyczyła gry-
fowska Szkoła Podstawowa. W akcję włączyła się również 

Z Książką Na Walizkach

biblioteka szkolna wraz z bibliotekarkami 
Agnieszką Guzy i Elżbietą Kurec. Klasy 
czwarte i piąte SP spotkały się z Pawłem 

Beręsowiczem – pisarzem, poetą, tłumaczem  
i leksykografem. Beręsewicz jest laureatem 
nagrody „Guliwera”, konkursu literackiego 
Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek 
oraz Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyń-
skiego. Napisał m. in. wiersze: Lalki Dorotki, 
Akcja ratunkowa, Wieści domowe, powieści 
dla młodzieży Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek, 
Na przykład Małgośka, Człowiek z blizną oraz 
opowiadania dla dzieci Co tam u Ciumków?, Pan 
Mamutko i zwierzęta.

Gryfowscy uczniowie bardzo ciepło przyjęli 
pisarza, który poza barwnymi opowieściami do-
tyczącymi książek, przygotował wiele wesołych 
zabaw. Pod koniec spotkania Paweł Beręsewicz 
cierpliwie odpowiadał na liczne pytania wesołej 
publiczności.

M.
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11 czerwca o godz. 17.00 w Ratuszu odbył się 
wernisaż wystawy niemieckich fotografików „Miasto 
Bischofswerda przedstawia się”, inaugurujący XXI 
Kwisonalia. Na wystawie swoje prace prezentowali 
fotograficy z grup Foto Skalla, Foto Schaarschmidt 
oraz „Fotofreunde Bischofswerda”. Przedsię-
wzięcie zostało zorganizowane w ramach projektu 
„Europejskie Centrum Kulturalno-Informacyjne 
w obrębie PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANS-
GRANICZNEJ POLSKA-SAKSONIA 2007-2013.  
Na wernisaż przybyła 23-osobowa delegacja miesz-
kańców Bischofswerdy, która uczestniczyła również 
w uroczystym otwarciu Kwisonaliów. Niemiecka 
publiczność była świadkiem wręczenia Złotej Rybki 
Hartmutowi Schaarowi – szefowi Kulturamtu.

Celem nadrzędnym istnienia Centrum (obecnie 
remontowany budynek przy ul. Kolejowej 44) jest 
pogłębienie partnerstwa Gryfowa z Bischofswerdą. 
Intensyfikacja współpracy rozpoczęła się już teraz 
ponieważ w ramach realizacji projektu od początku 
2010 roku odbywają się wydarzenia kulturalne dla 
mieszkańców obydwu miast. I tak w styczniu goś-
ciliśmy niemiecką młodzież w Gryfowie w świetlicy 
środowiskowej na spektaklu teatru Patrius „Ouo-
modo vadis homo” i warsztatach „Muzyka i teatr 
przeciw narkotykom”, w marcu zaś w Niemczech 
odbyły się warsztaty ekologiczne i artystyczne dla 
młodzieży pod hasłem „Wiosna w Bischofswer-
dzie”, w których uczestniczyła młodzież z gryfow-
skiego Gimnazjum. W planie są kolejne przedsię-
wzięcia po obu stronach granicy. O jednym z nich, 
które miało miejsce tydzień po Kwisonaliach pisze w 
tekście obok Mariusz Dragan.

Współpracujemy
Bischofswerda w Gryfowie

W dniach 18-19 czerwca 16-osobowa delegacja z 
Gryfowa odwiedziła Bischofswerdę podczas „Święta 
Taczek”, aby wziąć udział w alternatywnym festi-
walu organizowanym przez lokalne stowarzyszenie 
„Guitar Fight Club”. Idea tej imprezy jest wyjęta 
z kultowej w pewnych kręgach powieści Chucka 
Palahniuka zatytułowanej Fight Club, jednak o ile  
w książce bohaterowie brali udział w nielegalnych 
pojedynkach na pięści, tak tutaj pojedynki były jak naj-
bardziej legalne i odbywały się na gitarowe solówki.

Gryfów w Bischofswerdzie

Podczas pobytu w Bischowsferdzie grupie cały 
czas towarzyszyła niezwykle pozytywna przed-
stawicielka miasta Christin Wels. Po przyjeździe 
grupa miała okazję obejrzeć część wydarzeń na 
głównej scenie Święta Taczek oraz paradę, podczas 
której prezentowali się mieszkańcy miasta przebrani  
w bardzo barwne stroje wzorowane na ubraniach  
z czasów wojen napoleońskich. Guitar Fight Club Fe-
stival rozpoczął się o godzinie 19:00, podczas pierw-
szego dnia na scenie zaprezentowały się tacy muzy-
cy jak: Petri Sariola, Gundy Keller, Adrian Weiss  
i Partyzant. Niesamowite wrażenie na zgromadzonej 
widowni wywarł występ pochodzącego z Polski 

Partyzanta. Ten były muzyk Dżemu grał z ogromną 
pasją, prezentując bardzo trudne technicznie chwyty 
gitarowe, wtórował mu jego 14-letni syn grający na 
perkusji z lekkością muzyka z kilkudziesięcioletnim 
doświadczeniem. Wieczór zakończyła potańcówka 
przy zespole grającym szlagiery Johnnego Casha.
Drugiego dnia pobytu młodzież odwiedziła pobliskie 
Bautzen, po zabytkach którego została oprowadzona 
przez przewodnika. Po powrocie gryfowianie (i gry-
fowianki) odwiedzili warsztaty gitarowe połączone  
z wystawą, następnie inscenizację bitwy napoleoń-
skiej, a wieczorem finał gitarowego Klubu Walki. W 
finale wzięli udział gitarzyści z Niemiec i Polski, poje-
dynki oceniała publiczność, która poziomem aplauzu 
wybierała zwycięzce, poszczególnych bitew. 

M.

Mariusz Dragan

Zostały rozstrzygnięte dwa konkursy o tema-
tyce europejskiej zorganizowane przez Zespół 
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. 
Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim i Bibliotekę 
Publiczną w Gryfowie Śląskim. Patronat nad 
nimi już tradycyjnie objęli: Poseł do Parlamen-
tu Europejskiego Lidia Geringer de Oedenberg  
i Burmistrz Miasta i Gminy Gryfów Śląski Olgierd 
Poniźnik. Jury pod przewodnictwem dyrektora 
ZSOiZ w Gryfowie Śląskim Jana Okulowskiego 
przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

III Powiatowy i II Dolnośląski Konkurs na te-
mat Unii Europejskiej -„Współpraca na forum 
europejskim, jako czynnik pogłębiania proce-
su integracji naszego kontynentu” (uczestnicy 

przygotowywali prezentację multimedialną) –
I miejsce – Patrycja Zięba
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Łużyckiej 
Brygady WOP w Gryfowie Śląskim,
II miejsce – Karolina Olejarz 
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Łużyckiej 
Brygady WOP w Gryfowie Śląskim,
III miejsce – Justyna Sieniuć  
Gimnazjum im. Hieronima Wietora w Zespole 
Szkół w Lubomierzu.
   

III Transgraniczny Konkurs o Integracji Eu-
ropejskiej – „Co nas łączy, a co nas dzieli?” 
(uczestnicy pisali esej pt. „Czy integracja eu-
ropejska zagraża tożsamości narodowej?”) –
I miejsce – Barbara Szablińska

Gimnazjum im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej  
w Gryfowie Śląskim 
II miejsce – Żaneta Kuduk
Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Lu-
baniu
III miejsce – Magdalena Niebieszczańska  
Gimnazjum im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej  
w Gryfowie Śląskim
III miejsce – Edyta Szydłowska  
Gimnazjum im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej  
w Gryfowie Śląskim.

Gratulujemy wysokiego poziomu wszystkim 
uczestnikom tegorocznej edycji powyższych 
konkursów i zapraszamy do udziału w kolejnych 
jego odsłonach.

Rozstrzygnięcie konkursów o tematyce europejskiej

Grupa wyjechała z Bischofswerdy około godziny 
22:00, niezwykle zadowolona z wydarzeń, które ją 
spotkały podczas dwóch dni spędzonych w tym 
malowniczym mieście. Pobyt w Bischofswerdzie dla 
niektórych z polskich przedstawicieli był pierwszą 
okazją do wyjazdu do Niemiec, dla prawie wszystkich 
stanowił pierwszą wizytę w mieście partnerskim. 
Odwiedziny zaowocowały nowymi znajomościami, 
poszerzeniem wiedzy o Bischofswerdzie i lepszym 
poznaniem niemieckiej kultury. Wszystko to było 
możliwe dzięki programowi operacyjnemu EWT 
Polska – Saksonia.

Mieczysław Gnach



Kurier Gryfowski – Lipiec-Sierpień 2010 12

Urodziny Patrona

W SP w Uboczu

Osiągnięcia 
naszych uczniów

Praca leśników

Dbaj o zęby

W SP w Gryfowie
Wysokie noty gryfowskich matematyków

7 maja uczciliśmy 143 rocznicę urodzin 
patrona szkoły, laureata Nagrody Nobla Wła-
dysława Stanisława Reymonta. Uczniowie klas 
IV-V przedstawili biografię noblisty, krótkie frag-
menty powieści „Chłopi” oraz śpiewali pieśni 
ludowe. Apel przygotowali Janina Hryniewiecka 
i Maciej Styczyński.

W tym dniu odbył się etap szkolny Ogólno-
polskiego Konkursu Recytatorskiego „Mówimy 
Reymontem” uczniów klas IV-VI, którzy recyto-
wali fragmenty prozy W. S. Reymonta.
Gośćmi honorowymi konkursu byli: dyrektor 
Anna Pląskowska – członek Ogólnopolskiej 
Rady Klubu Szkół Reymontowskich oraz aktor 
Teatru C.K. Norwida w Jeleniej Górze Tadeusz 
Wnuk – przewodniczący jury.

Po krótkich obradach ogłoszono wyniki kon-
kursu: I miejsce zajęła uczennica klasy V – Nata-
lia Barszczewska, która będzie reprezentowała 
szkołę podczas Ogólnopolskiego Zlotu Szkół 
Reymontowskich w Warszawie w październiku 
2010 roku.
II – Wojciech Trocewicz, kl. V
III – Daria Dubaniewicz, kl. V
IV – Radosław Wierzbowski, kl. IV
V – Grzegorz Romanowski, kl. IV.

Konkurs zakończył się podziękowaniami 
i pieśniami ludowymi przygotowanymi przez 
nauczyciela muzyki Macieja Styszyńskiego.
Uroczystość przygotowała nauczycielka języka 
polskiego Janina Hryniewiecka.

21 maja odbyło się spotkanie z Pracownikiem 
Nadleśnictwa z Lwówka Śląskiego na temat czy-
stości lasów oraz życia roślin i zwierząt. Wszy-
scy wiemy, że las jest „fabryką tlenu i domem 
dla zwierząt”. Już dzieciom w wieku przedszkol-
nym należy wprowadzać działania propagujące 
wiedzę o lesie, właściwym zachowaniu oraz 
kształtować wrażliwość i szacunek dla ojczystej 
przyrody. Jak mówi przysłowie „Czego Jaś się 
nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał”. Może  
w ten sposób uda nam się uratować planetę 
przed górami śmieci leżącymi w lasach. 

24 maja naszych uczniów odwiedziła pani 
stomatolog. Przekazała wiele informacji na te-
mat dbania o jamę ustną i uzębienie oraz zwró-
ciła uwagę na prawidłowe, zdrowe odżywianie. 
Pamiętajmy o systematycznym szczotkowaniu – 
myciu zębów oraz o ich przeglądzie przynajmniej 
2 razy w roku, gdyż lepiej zapobiegać próchnicy 
i chorobom przyzębia, niż później je leczyć. 

Informacja ważna dla rodziców: 
Dzieci do 6 roku życia mogą zgłaszać się do 
gabinetów stomatologicznych na bezpłatne 
lakowanie zębów. 

Wysokie wyniki i nagrody w Ogólnopolskim 
Konkursie Ekologicznym „Eko-Planeta” uzyska-
li: Maciej Ochendowski z klasy IV w kategorii 

19 czerwca uczniowie, na-
uczyciele i rodzice dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Uboczu organizo-
wali tradycyjny, bo organizowany 
już od wielu lat Wielki Festyn Ro-
dzinny. Imprezę zainaugurowało 
przedstawienie przygotowane 
przez uczniów szkoły „Teatr a te-
lewizja”. Następnie rozpoczęła się 
doskonała zabawa, podczas której 
można było m.in. skosztować 
przysmaków z grilla, wziąć udział 
w loterii fantowej, obejrzeć pokaz 

tresury psa służbowego przygo-
towany przez lwówecką policję, 
pokaz jujitsu, sprawdzić możliwo-
ści wozu bojowego gryfowskiej 
straży pożarnej, a nawet zmierzyć 
ciśnienie i poziom cukru we krwi. 
Rozegrano także Turniej o Puchar 
Sołtysa Wsi. Zmierzyły się w nim 
rady: rodziców, pedagogiczna i 
sołecka. Puchar po zaciętej walce 
wygrała rada sołecka. Emocje 
wzbudziło także losowanie głów-
nej nagrody w loterii – roweru 

górskiego, ufundowanego przez 
radnego powiatowego Daniela 
Koko. Szczęśliwą zdobywczynią 
jednośladu została uczennica SP 
w Uboczu Beata Kumoś.

Festyn odwiedziło wielu gości. 
Zaproszenie przyjęli m.in. sekre-
tarz Jerzy Andrzejczak, radni Rady 
Miejskiej oraz wiceprzewodniczą-
cy Sejmiku Województwa Dolno-
śląskiego Wojciech Smoliński.

Festyn rodzinny w Uboczu 

M.

22 maja we Lwówku Śląskim odbył się VIII Powiatowy Konkurs Matematyczny. Gryfowską szkołę pod-
stawową szkołę reprezentowało 7 uczniów: 

Karolina  Brażnikow (klasa 6c), Paulina Tarazewicz (6c), Wojciech Deliman (6b), 
Maciej Mierzyński (6b), Michał Watras (6d), Julia Szczepańska (6d), Rafał Tatarczuk (5c) 
Konkurs rozpoczął się o godzinie 10 i trwał 90 minut. Uczestniczyło w nim 23 uczniów z powiatu lwó-

weckiego. W tym czasie uczniowie rozwiązywali  pięć zadań otwartych. Po konkursie uczniowie brali udział  
w części warsztatowej  
z matematyki. Ogłoszenie 
wyników zostało poprzedzo-
ne krótką częścią artystycz-
ną w wykonaniu uczniów 
tamtejszego gimnazjum.

Nasza młodzież zajęła 
następujące miejsca: Pauli-
na Tarazewicz – II miejsce, 
Karolina Brażnikow – IV, 
Rafał Tatarczuk – V, Julia 
Szczepańska – X, Wojciech 
Deliman – XIV, Michał Wa-
tras – XV, Maciej Mierzyński 
– XXII. Opiekę nad uczniami  
sprawowała Marta Rei-
mann. 

Alicja Celejowska

klas III-IV i Bartłomiej Duda z klasy VI w ka-
tegorii klas V-VI przygotowywani przez niżej 
podpisaną. Bartłomiej Duda zajął VI miejsce  
w VIII Powiatowym Konkursie Matematycznym 
– do konkursu matematycznego przygotowywa-
ła Maria Swatkowska.

Fot.: Artur Grabowski



męczeńską. W obozie tym zginęło też ok. 2 tysięcy polskich księży. W ostatnim dniu pielgrzymiego szlaku 
uczestnicy zwiedzili Miśnię oraz Drezno. Dreźnieńska katedra była pierwszą i jedyną parafią ks. Alojsa An-
drickiego. Przebywał w niej tylko dwa lata od 1939 do 1941r. Wtedy to zamknięto go w areszcie śledczym,  
w którym przebywał 9 miesięcy. Stamtąd przetransportowano do obozu koncentracyjnego. Pielgrzymi zoba-
czyli salę rozpraw oraz cele dreźnieńskiego aresztu. 
Na zakończenie pielgrzymki spotkał wszystkich za-
szczyt. Dotarli na cmentarz, na którym pochowano 
prochy męczennika. Okazało się, że dwa tygodnie 
wcześniej zostały one wydobyte i stoją na ołtarzu 
w kaplicy cmentarnej. Odmówiono więc modlitwę 
beatyfikacyjną przy urnie z prochami ks. Alojsa 
Andrickiego, które zostaną teraz złożone w katedrze 
dreźnieńskiej.

Pielgrzymka utwierdziła wszystkich w przekona-
niu, że ks. Alojs Andricki to prawy, serbołużycki pa-
triota. Męczennik, który ofiarował życie za swój naród 
i wyznawane wartości. Jesteśmy dumni z naszego 
patrona. Modlimy się o jego szybkie wyniesienie na 
ołtarze. Ufamy, że nasz patron będzie nadal czuwał 
nad pracą naszej szkoły i wspierał nas w działaniach 
przez wiele długich lat. 

24 maja odbył się w Niwnicach VI Przegląd 
Piosenki Turystycznej „Alabaster”. Szkołę Pod-
stawową w Rząsinach reprezentował zespół „Sto-
krotka” w składzie: Natalia Marczak – tytułowa 
stokrotka, Kamila Kołcz, Angelika Kołcz, Aneta 
Kołcz, Emilia Marczak, Marta Borkowska, An-
dżelika Ścigan, Małgorzata Zaparta – opiekun  
i gitara turystyczna. Jako solistka wystąpiła Marta 
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W Gimnazjum

W SP w Rząsinach

Śpiewające strokrotki

Szlakami księdza 
Alojsa Andrickiego

3 maja Szkoła Podstawowa w Rząsinach obcho-
dziła 5. rocznicę nadania imienia. Na zakończenie 
tego dnia delegacja z Serbołużyc z ks. Szczepanem 
Delanem na czele wyruszyła szlakami patrona 
księdza Alojsa Andrickiego. Celem 6-dniowej piel-
grzymki było zwiedzanie miejscowości, w których 
przebywał patron szkoły oraz modlitwa w intencji 
rychłej beatyfikacji księdza Andrickiego.

W pierwszym dniu zwiedzono Lubin, a w nim 
przede wszystkim klasztor Benedyktynów, który 
odwiedził w młodości ks. Alojs Andricki. Uczest-
nicy pielgrzymki zapoznali się (w wielkim skrócie) 
z regułami życia zakonnego. Największe wrażenie 
wywarło na nich spożywanie posiłków w zupełnej 
ciszy i skupieniu oraz poranne śpiewanie psalmów 
o tzw. jutrzni czyli o 6 rano. Następnego dnia piel-
grzymka udała się do Niemiec. Tam w miejscowości 
Paderborn pielgrzymi zobaczyli miejsca, w których 
przebywał ks. Alojs Andricki studiując cztery lata. 
Przede wszystkim zwiedzili katedrę czyli Dom Świę-
tego Libori, seminarium duchowne Leokonvikt oraz 
Uniwersytet Teologiczno-Filozoficzny. Uczestniczyli 
również w nabożeństwie odprawianym w małej 
świątyni w miejscowości Verna, do której często 
pielgrzymował patron. Kolejnym punktem, wytyczo-
nym na szlaku było Monachium (w Bawarii). Tam 
modlono się w katedrze przy relikwiach patrona 
regionu św. Biskupa Beno.

Wstrząsającym i poruszającym miejscem był 
obóz koncentracyjny w Dachau. W nim to spędził 
ostatnie lata (1,5 roku) swojego życia ks. Alojs An-
dricki. Zachorował na tyfus i przed śmiercią poprosił 
o Komunię Świętą. Zamiast niej wstrzyknięto mu 
zastrzyk z trucizną. Zginął 3 lutego 1943 r. śmiercią Joanna Czerwiec 

Finał wojewódzki 55 Dolnośląskiego Konkursu 
Recytatorskiego z uśmiechem na twarzy mogą 
wspominać uczennice klasy III f naszego Gimnazjum 
(obecnie już absolwentki – przyp. red.), podopieczne 
nauczyciela języka polskiego, Elżbiety Ryby – Karina 
Semków oraz Patrycja Quach-Chi, które w kategorii 
recytacja pokonały finalistów tak dużych ośrodków 
jak Wrocław, Jelenia Góra czy Legnica. Komisja kon-
kursowa przyznała trzy nagrody, z których dwie powę-
drowały w ręce młodych gryfowianek. Karina i Patrycja 
otrzymały nagrody książkowe oraz tytuł „laureatek” 
Konkursu. Wielkie brawa za ogromną wrażliwość  
i twórczą pracę! 

***
Najbardziej wyjątkowym dniem maja jest nie-

wątpliwie Dzień Matki. Choć każdego dnia roku nie 
zapominamy o tej najważniejszej dla nas osobie, 
tego dnia w szczególny sposób akcentujemy, 
Jej obecność i wyrażamy swoją wdzięczność. 
Niżej prezentujemy wiersz uczennicy klasy I a gry-
fowskiego Gimnazjum – Eweliny Pawłowskiej, która  
w piękny sposób dziękuje Mamie:

Borkowska, która zaśpiewała „Lato z ptakami 
odchodzi” oraz „Piosenkę dla Wojtka Bellona”. 
Piosenkami „Stokrotka” i „Bez słów” wyśpiewano 
I miejsce zdobywając puchar prezesa PTTK we 
Lwówku Śląskim. Jesteśmy wszyscy, a szcze-
gólnie „Stokrotki” bardzo szczęśliwi. Szczególne 
wyrazy uznania należą się opiekunce zespołu, 
pani Małgorzacie Zapartej, za pasję muzyczną 
przekazywaną dzieciom w całej szkole.

Danuta Woźniczko

Dla Ciebie, Mamo

Za wszystkie noce Twe nieprzespane, 
Za dni, co w pracy miałaś zarwane, 
Za tony proszku, tego do prania, 
Za góry ubrań do prasowania, 
Za to, że jesteś, Mamo – dziękuję! 
 
Za Twoje nerwy, gdy coś przeskrobię, 
Gdy późno wrócę, lekcji nie zrobię. 
Kiedy do domu dwóję przyniosę… 
Mamo, przepraszam – wybacz mi, proszę. 
 
Dzisiaj, mamusiu, już jestem duża, 
Niestraszne dla mnie wichry i burza. 
I choć czasami w kąciku płaczę, 
Gdy jesteś przy mnie, z radości skaczę. 
Dla Ciebie, Mamo, słodziutka buzia 
I najpiękniejsza na świecie róża. 

    Sukcesy artystyczne 
gimnazjalistek 

Pielgrzymi przed kaplicą obozu koncentracyjnego w Dachau.
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Witold Mikos

Od 2010 roku obowiązują nowe normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska. Każdy rolnik ubiegający się o przyznanie płatności w ramach systemów 
wsparcia bezpośredniego, płatności rolno-środowiskowej oraz o przyznanie pomocy 
finansowej z tytułu gospodarowania na obszarach o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania, zobowiązany jest przestrzegać przez cały rok kalendarzowy norm  
i wymogów w zakresie wzajemnej zgodności. Nowe normy zobowiązują rolnika do:

1. Przestrzegania obowiązku posiadania pozwoleń wodnoprawnych w przypadku, 
gdy wykorzystywanie wody w celu nawadniania wymaga takiego pozwolenia.

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzenie, czy rolnik, korzystający z wód  
w celu nawadniania gruntów wodą podziemną za pomocą deszczowni lub przy po-
borze wody powierzchniowej lub podziemnej w ilości 5 m3/dobę posiada wymagane 
prawem pozwolenie wodnoprawne. 

2. Zachowanie charakterystycznych elementów krajobrazu.
Rolnik zobowiązany jest do zachowania drzew będących pomnikami przyrody 

oraz rowów do 2 m szerokości w obrębie działki rolnej. Przedmiotem kontroli będzie 
sprawdzenie, czy rolnik na obszarze całego gospodarstwa zachowuje wyżej wymie-
nione charakterystyczne elementy krajobrazu.

3. Przestrzeganie zakazu niszczenia siedlisk roślin i zwierząt objętych ochroną na 
mocy przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody.

Kontrolerzy sprawdzać będą czy rolnik przestrzega zakazu niszczenia siedlisk 
roślin i siedlisk zwierząt. Przedmiotem kontroli może być nie tylko przestrzeganie norm 

dobrej kultury, ale również sprawdzenie i weryfikacja faktów stanowiących podstawę 
przyznania płatności. W tym przypadku badane jest, czy istnieje zgodność danych  
i informacji zawartych we wnioskach ze stanem faktycznym. Kontrole prowadzone są 
dwoma metodami: inspekcji terenowej i FOTO. Kontrola metodą inspekcji terenowej 
polega na przeprowadzeniu pomiaru powierzchni działek rolnych w celu weryfikacji 
powierzchni zgłoszonej we wniosku. Kontrola FOTO polega na pomiarze powierzchni 
działek w oparciu o ortofotomapę oraz przeprowadzeniu wywiadu terenowego. Zasadą 
jest, że kontrole nie są zapowiadane, z wyjątkiem uzasadnionych przypadków. Osoba 
prowadząca kontrolę ma obowiązek okazać rolnikowi pisemne upoważnienie do prze-
prowadzenia czynności kontrolnych. Obecność rolnika przy kontroli nie jest konieczna 
chyba, że kontrolujący tego będzie wymagał. Kontrolerzy mają bardzo duże prawa, 
na które rolnik wyraził zgodę podpisując się na formularzu o dopłaty. Uniemożliwienie 
kontrolującym wstępu do gospodarstwa może spowodować nawet wykluczenie rol-
nika z dopłat. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządzany jest protokół 
w dwóch egzemplarzach z których jeden po zakończeni kontroli otrzymuje rolnik.  
W przypadku, gdy rolnik nie zgadza się z ustaleniami zapisami w protokole może swoje 
uwagi lub zastrzeżenie wnieść na piśmie do Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR  
w terminie 7 lub 14 dni od dnia doręczenia protokołu, chyba, że wniósł swoje uwagi 
bezpośrednio kontrolującemu. Jak widać w procesie kontroli rolnicy mają zarówno 
prawa, jak i obowiązki. Więcej jest jednak obowiązków i warto z nimi zapoznać się 
zanim podpiszemy wniosek.

Zobowiązania są zapisane w dziale IX formularza o płatności bezpośrednie. 
Składając podpis oświadczamy, że jesteśmy świadomi przyjęcia wszystkich tam 
zapisanych zobowiązań.

„Razem możemy więcej”

W dniach 12-13 i 19 czerwca odbyła się   
I edycja Międzynarodowego Festiwalu Folk-
loru Polsko-Czeskie Spotkanie 2010. Była 
to impreza  inauguracyjna, planowanego 
na trzy lata przedsięwzięcia, realizowanego  
w ramach projektu „Spotkania – tradycje, 
kultura i codzienność na pograniczu”. Celem 
projektu jest przedstawienie  odmienności  
i bogactwa zwyczajów i tradycji obu  krajów  się-
gając do własnych korzeni.

Projekt realizowany jest przez trzech part-
nerów: Miejski Dom Kultury „Muflon” Jelenia 
Góra-Sobieszów, miasto Jablonec nad Niszu,  
Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o.

Z naszej gminy w wyżej wymienionym festi-
walu uczestniczyły dwa zespoły folklorystyczne 
„Sołtysowe Gryfinki” z Proszówki i „Rząsinian-
ki” z Rząsin.

W styczniu 2010 roku Stowarzy-
szenie Rozwoju Proszówki napisało 
wniosek do Programu Wspierania 
Aktywności Lokalnej „Razem mo-
żemy więcej” ze środków Fundacji 
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi 
Polskiej o udzielenie grantu na 
projekt pt. „Śpiewajmy i pokazujmy naszą tradycję”. Projekt miał na celu pobudzenie aktywności lokalnej poprzez wspólne śpiewanie, biesiadowanie. 
W projekcie współuczestniczył zespół „Sołtysowe Gryfinki” z Proszówki, który nawiązał trwałą współpracę z Domem Kultury „Muflon” z Jeleniej Góry. 
Wspólnie zorganizowano imprezy „Międzynarodowy Festiwal Folkloru Polsko-Czeskie Spotkanie 2010”. Celem przewodnim powstania tegoż projektu 
była myśl, że oprócz granic państwowych i geograficznych tkwi w nas granica w świadomości. To właśnie postanowiono wspólnie zmienić poprzez 
spotkania z folklorem i tradycją. 

Dnia 12 kwietnia 2010 Stowarzyszenie podpisało umowę z EFRWP i otrzymało na ten projekt grant w wysokości 4500 zł. Środki te przeznaczono 
na zakup strojów ludowych dla zespołu „Sołtysowe Gryfinki” z Proszówki, by na festiwalu w Czechach jak i wielu innych imprezach mogły godnie 
reprezentować naszą społeczność lokalną. 

Poprzez ten artykuł chcielibyśmy zachęcić inne stowarzyszenia, rady sołeckie i koła gospodyń wiejskich do zdobywania środków na rozwój swoich 
miejscowości i ludzi w nich mieszkających. To nie jest takie trudne. Prezes Stowarzyszenia Agnieszka August 

Międzynarodowy 
Festiwal Folkloru 2010

„Sołtysowe Gryfinki” z dyrektor MDK „Muflon” w Jeleniej Górze Anną Jarocińską. Teresa Polesiak

Normy dobrej kultury rolnej 
Prawa i obowiązki rolników korzystających z dopłat



Nasz region od dawna słynął licznymi 
publikacjami o wymiarze regionalnym, ale 
także i tym lokalnym, wiejskim czy wręcz 
parafialnym. Takim fenomenem jest kwar-

talnik „Sygnaturka”, który już po raz 10. zawitał pod strzechy parafian w Rząsinach.
To – można by tak rzec – jubileuszowe dziesiąte wydanie gazetki jest okazją do 

zaprezentowania jej szerszemu gronu czytelników i pokazania, że mając dobre chęci, 
nieco umiejętności oraz mnóstwo pomysłów stworzyć można całkiem dobre pisemko, 
które stać się może swoistą kroniką życia w parafii. Jubileuszowy numer z datą 3 maja 
2010 roku otwiera temat katastrofy pod Smoleńskiem oraz wstępniak ks. proboszcza 
Stanisława Bakesa. Jednak jednym z wiodących tematów jest pielgrzymka do Ziemi 
Świętej, w której rząsiński duszpasterz brał udział, osobiste refleksje i wspomnienia  
z miejsc uświęconych życiem, męką i śmiercią Jezusa Chrystusa. Jak pisze ks. proboszcz 
– inaczej się czyta teraz Pismo św., kiedy oczyma duszy widzi się Ziemię Świętą. Poza 
tym w jubileuszowym wydaniu znaleźć możemy relacje ze spotkania z Taizé w Poznaniu, 
wspomnienie o szkole podstawowej w Wolbromowie, strażakach z tej wsi czy leśnikach  
z Rząsin. Ciekawa tematyka religijna i społeczna oraz garść fotografii na pewno jest 
atutem tego niewielkiego parafialnego pisemka, nad którym pracuje aż 15 osób.  „Sygna-
turka” ma swoich miłośników nie tylko w parafii MB Ostrobramskiej w Rząsinach.
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Wieści z sołectw
Ubocze

Wolbromów
Zawody pożarnicze w Wolbromowie

Filia pracuje
Koło biblioteczne przygotowało mon-

taż słowno-muzyczny dla swoich mam. 
Z okazji ich święta dzieci podziękowały 
solenizantkom wierszem i piosenką. 
Wręczyły również własnoręcznie wyko-
nane laurki i upominki. Mamy wspaniale 
się bawiły ze swoimi pociechami biorąc 
aktywny udział w zabawnych konkur-
sach. Biblioteka przygotowała wszystkim 
słodki poczęstunek. Dzień Matki upłynął 
w bardzo miłej i rodzinnej atmosferze. 

Klasa III ze Szkoły Podstawowej w 
Uboczu uczestniczyła w lekcji bibliotecz-
nej ,,Historia telewizji’’. Zajęcia odbyły 

się w nowym centrum multimedialnym. 
W maju pierwszoklasiści zostali paso-
wani na pełnoprawnych czytelników Filii 
Biblioteki w Uboczu. W nagrodę otrzy-
mali ,,książkowe korony’’ oraz kolorowe 
zakładki. Klub Seniora działający przy 
bibliotece również nie próżnuje. Obcho-
dził Dzień Kobiet i Dzień Matki. Seniorzy 
postanowili wyjechać poza obręb swojej 
najbliższej okolicy i zwiedzić Wrocław, 
a przede wszystkim Panoramę Racła-
wicką oraz ogród japoński. Transport 
udostępniła nam Firma Zakłady Mięsne 
Niebieszczańscy. Składamy najszczer-
sze podziękowania! Obecnie szykujemy 
,,czerwcówkę” czyli spotkanie w plenerze.

5 czerwca br. na boisku sportowym 
w Wolbromowie, odbyły się Gminne 
Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 
naszej gminy. Startowało w nich 14 drużyn:  
7 drużyn męskich ze wszystkich OSP gmi-
ny: Krzewia Wielkiego, Gryfowa Śląskiego, 
Młyńska, Rząsin, Ubocza, Proszówki  
i Wolbromowa, 4 chłopięce młodzieżowe 
drużyny pożarnicze z Krzewia, Proszówki, 
Ubocza i Wolbromowa, 2 dziewczęce   
drużyny pożarnicze z Rząsin i Proszówki  
i jedna kobieca drużyna pożarnicza  
z Wolbromowa. Zawody zostały rozegrane  
w konkurencji sztafeta pożarnicza 7x50 
m z przeszkodami, ćwiczenie bojowe. 
W wyniku rywalizacji w klasyfikacji 
generalnej: 
· w grupie męskich drużyn pożarniczych  
I miejsce zajęli strażacy z Wolbromowa  
z wynikiem łącznym 137,28 pkt (1 sek. =  
1 pkt), drudzy byli strażacy z Gryfowa Ślą-
skiego – 149,90 pkt, III miejsce zajęli straża-
cy z Rząsin – 153,23 pkt. Dalsze miejsca: IV 
– Młyńsko, V – OSP Proszówka, VI – OSP 
Krzewie Wielkie, VII – OSP Ubocze.
· w grupie młodzieżowych drużyn pożar-
niczych pierwsze miejsce zajęli młodzi 
strażacy z Proszówki z wynikiem łącznym 
– 118,73 pkt, druga była MDP Wolbromów 
z wynikiem – 124,17 pkt, a trzecie miejsce 

w Lwówku Śląskim – Henryk Leśków, przewodniczący Rady Miejskiej Robert Skrzypek, 
sekretarz gminy – Jerzy Andrzejczak, sołtys Wolbromowa – Zbigniew Chodorski, przed-
stawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej (SDH) z Raspenavy – Republika Czeska Josef 
Hanzl z wnukiem. 

Organizatorami zawodów byli Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP 
w Gryfowie Śląskim wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Wolbromowie. Sędziami 
byli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Ślą-
skim, sędzią głównym kpt. Mirosław Ożogowski. Komenda ta również udzieliła pomocy 
w organizacji tych zawodów. 

Joanna Czerwiec

Rząsiny

zajęli strażacy z Krzewia Wielkiego – 152,90 
pkt.
· w grupie dziewczę-
cych drużyn pożarni-
czych I miejsce zajęły 
dziewczyny z Rząsin z 
wynikiem – 131,64 pkt., 
a drugie dziewczyny 
z OSP Proszówka z 
wynikiem 156,45 pkt. 
Kobieca drużyna pożar-
nicza z Wolbromowa 
uzyskała 139,84 pkt. 

Młodzież i kobiety 
miały uproszczone za-
sady wykonania sztafety 
pożarniczej i ćwiczenia 
bojowego, stąd ich 
czasy były lepsze. Zwy-
cięzcy otrzymali puchary 
ufundowane przez burmistrza Olgierda 
Poniźnika, dyplomy i odblaski. Młodzież 
otrzymała również słodycze przekazane 
przez sponsora zawodów Stanisława 
Sawczaka – właściciela Przedsiębiorstwa 
Handlowego ”Sawczak” w Gryfowie Ślą-
skim. Wśród gości zaproszonych byli m.in.: 
komendant powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Lwówku Śląskim brygadier 
Arkadiusz Motylski, prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego Związku OSP RP 

Jubileuszowa
„Sygnaturka”

Stanisław Jóźwiak

Źródło: Ziemia Lubańska Nr 11(394)
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Dożynki na 
gryfowskim stadionie

12 września o godz. 13.00 na stadionie w Gryfowie Śląskim rozpo-
czną się Dożynki Powiatowe. Współgospodarzami rolniczego święta będą 
starosta lwówecki Artur Zych, prezes Powiatowej Izby Rolniczej Zenon 
Zatchiej oraz burmistrz Gryfowa Olgierd Poniźnik. W programie m.in. 
prezentacje wieńców z sołectw powiatu, występ „Kabaretu z Kopydłowa” 
oraz zabawa na wolnym powietrzu. Serdecznie Państwa zapraszamy.

27 czerwca już po raz trzeci uczestniczyliśmy w „IV Śpiewaniu nad wodą”  
w miejscowości Czerwona Woda. Wraz z nami świetnie bawiło się jeszcze 17 zespo-
łów. Jak co roku zorganizowano konkurs na najpiękniejszy wianek i utwór literacki. 
Nasz zespół zwyciężył w konkurencji najpiękniejszy wianek, który to wykonaliśmy 
z ponad 40 różnych gatunków kwiatów i ziół łąkowych, w kształcie mapy Polski,  
z zaznaczoną miejscowością Czerwona Woda. Spotkanie zespołów zakończyło się 
barwnym korowodem z wiankami, które zostały puszczone na wodę. Do domu 
wróciliśmy późno, trochę zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi i zadowoleni.

Śpiewy nad wodą

Zygmunt Bodak

Młyńsko

10 lipca w Młyńsku odbyło się 
tradycyjne już Święto Rodziny. 
Uroczystość rozpoczęła się Mszą 
Świętą w intencji rodzin. W progra-
mie znalazły się ponadto prezen-
tacje młodzieży, konkurs śpiewa-
nia piosenek biesiadnych oraz Tur-
niej Rodzin. Rodzinne konkurencje 
były głównym punktem programu. 
Zbierano m.in. podpisy mieszkań-

Święto Rodziny 
w Młyńsku

ców Młyńska, których nazwiska za-
czynają się na literę k oraz rodzinne 
śpiewano wylosowane wcześniej 
utwory. W konkurencjach najle-
piej wypadła rodzina państwa Bo-
cheńskich (fot. poniżej). Impre-
zę uświetniła prezentacja Zespo-
łu Folklorystycznego „Sołtysowe 
Gryfinki” z Proszówki. 

Święto zorganizowała Rada So-
łecka wsi Młyńsko na czele z sołtys 
Marią Sosnowską. Redakcja Kurie-
ra Gryfowskiego serdecznie dzięku-
je za zaproszenie.

P.

Dzień Rodziny 
w bibliotece

4 czerwca odbył się Dzień Rodziny w Oddziale Dziecięco-Młodzieżowym 
w Gryfowie Śląskim. To również tradycyjna, bo organizowana od wielu lat 
forma zabawy, która przypadła do gustu zarówno dzieciom, jak i ich ro-
dzinom. Organizatorka Jolanta Kuczyńska łączy w trakcie jednej imprezy 
uroczystości Dnia Matki, Ojca oraz Dzień Dziecka.
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Sponsor Strategiczny
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A., 

Zakłady Mięsne Niebieszczańscy Sp. J., Proszówka, INTOP Szczecin Sp. 
z o.o., Matusewicz Budowa Maszyn S. J., Gryfów Śląski, Grupa TAURON 
„EnergiaPro” S.A. Oddział w Jeleniej Górze, „Insbud” Przedsiębiorstwo 
Robót Instalacyjnych, Zgorzelec, Polska Telefonia Komórkowa Center-
tel (Orange), Stacja na Kwisą (Dobre Miejsca) Gryfów Śląski, INTAKUS 
S.A. Wrocław, Luvena S.A. Luboń, Powszechna Kasa Oszczędności 
Bank Polski S.A. Oddział Korporacyjny we Wrocławiu, Bank Gospo-
darki Żywnościowej S.A., Przedsiębiorstwo Handlowe „Sawczak” S.J. 
Krystyna i Stanisław Sawczak z rodziną, Centrum Handlowe „Gradix” 
Gryfów Śląski, Polskie górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Dol-
nośląski Oddział Obrotu Gazem Gazownia Zgorzelecka dostawca gazu 
ziemnego, TAURON EKO-ENERGIA Sp. z o.o. Jelenia Góra, MULTI-MAX 
Marius Klein „CentROOM Club” w Gryfowie Śląskim, SKOK Wspólno-
ta Oddział w Gryfowie Śląskim, Restauracja Pizzeria „Trevi” Krystyna i 
Wojciech Jezierscy, Gryfów Śląski, Przedsiębiorstwo ALMAK Sp. z o.o., 
Wrocław, Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., 
Hurtownia artykułów Biurowych Piątka Bis Biuro Serwis, Zgorzelec, 
WILE–TRANS S.C. Okręgowe Stacje Diagnostyczne Zbigniew, Piotr, 
Agnieszka Witkowscy, WROBUD-ZABYTKI Wrocław, Firma „Stolbrat” 
Gryfów Śląski, Pracownia projektowa s.c. Zbigniew Mickiewicz, Robert 
Kopytek Gryfów Śląski, PHU „Izabella”, Karpacz, Motel Łużycki, Lubań, 
Hotel Leliwa, Leśna, Uzdrowisko Świeradów Czerniawa, Ośrodek „Orle 
Gniazdo” Bella Głowacka, Złotniki, „ABI-POL” Janusz Niebieszczański, 
Proszówka, „Auto-Test” Usługi Motoryzacyjne – Mirosław Byczko, 
Andrzej Świętochowski, Naprawa samochodów, Gryfów Śląski, Agrotu-
rystyka Zbigniew Ludkiewicz, Zacisze, Apteka „Primula” Dorota Sędłak, 
Gryfów Śląski Rynek, Bogdan Lisowski, Transport mechaniczny i Handel 
Detaliczny, Auto-Części, Gryfów Śl., Edward Nestman – Transport Cię-
żarowy, Ubocze, „Holzkonzept Polska” Sp. z o.o., Gryfów Śląski, Firma 
IKSLOW TOR Jarosław Wolski, Gryfów Śląski, JANTUR-GRYFEX Sp. z 
o.o. Dominik Korpysa, Gryfów Śląski, „Jupiter” Sklep komputerowy, 
Gryfów Śląski, Usługi Transportowo-Handlowe „Merc-Trans” Tadeusz 
Okuszko, Gryfów Śląski, Kolektura TOTO, Karaczun Krzysztof, Gryfów 
Śląski, „Komodis” Meble na wymiar w Gryfowie Śląskim, Kompleksowe 
Usługi Pogrzebowe „Jaśmin” Adam Dubaniewicz, Gryfów Śląski, Kup-
no i Sprzedaż Walut Obcych – Emil i Jacek Waszniewscy s.c., Gryfów 
Śląski.Kwiaciarnia – Anna Struzik, Gryfów Śląski, Kwiaciarnia „Marena” 
Zbigniew Markiewicz, Gryfów Śląski, Firma Handlowa „Jacek” Jacek 
Jezioro, Gryfów Śląski, Firma Handlowo-Usługowa „El-Stan” Gryfów 
Śląski, „Mark-Gryf” Studio Poligraficzne, Gryfów Śląski, „Probud” Jan 
Kowalonek, Produkcja Betonu, Ubocze, Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych w Wrocławiu Nadleśnictwo Świeradów Zdrój, PHU Krzysz-
tof Kościański, Gryfów Śląski, Piekarnia-Cukiernia „M&J” Mirosława i 
Jerzy Horbacz, Gryfów Śląski, Piekarstwo i Ciastkarstwo Barbara i Jacek 
Sroka, Gryfów Śląski, Produkcja i Sprzedaż Artykułów Cukierniczych 
S.C., Stanisław Paszkowski, Gryfów Śl., Przedsiębiorstwo Handlowo
-Usługowe „Trans Jack” – Anna i Jacek Rybscy, Wieża, Restauracja 
„AVANTI” Gryfów Śląski, Restauracja Pizzeria „Pasja” Maria Wolar, 
Pizzeria „Prowansja Nasza” Józef Wolar, Olszyna, Sklep Przemysłowo
-Motoryzacyjny – Edward Miłosz, Gryfów Śl., Sklep „Kuba” Kazimierz i 
Renata Wolar, Gryfów Śląski, Skład Opałowy Skup i Sprzedaż Złomu s.c. 
Lesław Hawrylewicz & Damian Sodolski S.C. Gryfów Śląski, „Studio M” 
Łukasz Mazur, Gryfów Śląski, Stylizacja Paznokci, Fryzjerstwo „Wenus” 
Halina Kocjan, Szyldy Reklama – Andrzej Kozań, Olszyna, Zakład Produk-
cyjno-Handlowo-Usługowy – Wiesław Wnukowicz, Gryfów Śląski, Zakład 
Usługowo-Produkcyjny ALI Andrzej Orłowski, Zakład Utylizacji Odpadów 
Komunalnych „Izery” Sp. z o.o, Lubomierz, Firma VERA, Zofia i Zbigniew 
Chomont, Gryfów Śląski, Ziołopex Sp. z o.o., Wykroty, Nowogrodziec, 
Spółdzielnia STW Bolesławiec, Zakład Usług Informatycznych „SOGEN”, 
Grzegorz Piejko, Gryfów Śląski, Beata i Tomasz Zawistowscy – Opony 
Express, Gryfów Śląski, Kancelaria Ubezpieczeń Krzysztof Witkowski, 
ul. Lubańska, Gryfów Śląski, Żwirownia – Władysław Madziarz Radostów, 
Kawiarnia Coffee Street, Gryfów, Zakład Budowy Dróg i Mostów – AN-
BUD Lwówek Śląski.

Tegoroczne święto Gryfowa 
Śląskiego – Kwisonalia można uznać 
za wyjątkowo udane. Niewątpliwymi 
gwiazdami imprezy byli: grupa Lesz-
cze z Maćkiem Miecznikowskim oraz 
Andrzej Piaseczny z zespołem. Już 
tradycyjnie podczas uroczystego ot-
warcia, którego dokonał Burmistrz Ol-
gierd Poniźnik i Przewodniczący Rady 
Miejskiej Robert Skrzypek wręczono 
„Złote Rybki”. W tym roku otrzymali 
je: Hartmut Schaar – dyrektor Kul-
turamt w Bischofswerdzie, profesor 
Jerzy Nowosielski – dziekan Wydziału 
Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 
Akademii Sztuk Pięknych w Warsza-
wie, płk Marek Baraniak – dowódca 
6 Ośrodka Przechowywania Sprzętu w 
Głogowie, Piotr Chudziak – wieloletni 
prezes Gminnej Spółdzielni „SCh” 
w Gryfowie, oraz Zdzisław Mirecki 
– wieloletni zastępca Komendanta 
Powiatowego Policji w Lwówku ŚL.  
Po oficjalnym otwarciu, klucze do mia-
sta przekazano Młodzieżowej Radzie 
na zaproszenie której, tego wieczoru 
wystąpili: Pajujo, Blady Kris i gwiazda 
wieczoru East West Rockers. Sobot-
ni i niedzielny poranek to konkursy 
wędkarskie nad Jeziorem Złotnickim 
o „Złoty Haczyk” Burmistrza Gryfowa 
oraz o Mistrzostwo Związku Gmin 
„Kwisa”. W tym roku Bieg Gryfitów 
wystartował spod kaplicy na Górze św. 
Anny w Proszówce, a finisz był na gry-
fowskim rynku. W planie Kwisonaliów 
każdy mógł znaleźć coś ciekawego dla 
siebie. Na estradzie zaprezentowano 
programy artystyczne przygotowane 
przez uczniów szkół z terenu gminy, 
formacje taneczne, wokalne z M-GOK 
oraz pokazy tańca towarzyskiego. W 
trójmeczu „O galon wody święconej 
przemienionej w wino” w szranki 
stanęli reprezentanci Lubomierza, 
Olszyny i Gryfowa Śl. Po bardzo 
wyrównanej walce 5-litrowy galon 

czerwonego wina zdobyła drużyna  
z Olszyny pod wodzą burmistrza Lesz-
ka Leśko. Sobotnie popołudnie choć 
deszczowe nie przeszkodziło dobrej 
zabawie ze zwycięzcą I potyczek kaba-
retowych – grupą AdeHaDe. Wieczo-
rem na estradzie w tanecznym stylu 
prezentował się Maciek Mieczkowski  
z formacją Leszcze. Niedzielny pro-
gram organizatorzy skierowali głównie 
do licznie odwiedzających Kwisonalia 
rodzin. W konkursie „Smaki Kwisy”  
wystartowało 5 amatorskich zespo-
łów, które przygotowały potrawy 
rybne. Według jury bezkonkurencyjną 
potrawą był „Karp z wiejskiego pie-
ca” oraz „Pstrąg po proszowiańsku” 
prezentowany przez Stowarzyszenie 
Rozwoju Proszówki. Prawdziwym 
hitem niedzielnego popołudnia był 
spływ Kwisą „na czym kto może”. Do 
udziału zgłosiło się 12 ekip, które pro-
fesjonalnie przygotowały swoje „po-
jazdy”. Bezkonkurencyjnym teamem 
okazali się Paweł Kaczmar, Przemy-
sław Grzywaczewski i ich „Wyspa 
Gryfitów”. Punktualnie o 20.30 przed 
kilkutysięczną publicznością swoje 
hity zaśpiewał Andrzej Piaseczny  
z zespołem. Tegoroczne Kwisonalia 
zakończył pokaz ogni sztucznych fir-
my FIRE SHOW. 

Z imprez towarzyszących należy 
wspomnieć o wystawie plenerowej 
pt. „Zaginiona Flota” przygotowa-
nej przez Towarzystwo Miłośników 
Gryfowa, akcji adopcyjnej psów ze 
schroniska w Jeleniej Górze (wię-
cej o wynikach adopcji napiszemy  
w następnym numerze Kuriera Gry-
fowskiego), akcji „Zbieramy krew dla 
Polski” oraz pokazie sztuki rzeźbiar-
skiej połączonym z wystawą wyrobów 
z piaskowca. Już dzisiaj komitet orga-
nizacyjny zaprasza na XII Kwisonalia 
w dniach 10-12.06.2011 r. 

XI KWISONALIA - SPONSORZYXI KWISONALIA 
w Gryfowie

PODZIĘKOWANIA
W imieniu Komitetu Organizacyjnego Kwisonaliów gorąco dziękuje-

my wszystkim, którzy służyli nieocenioną pomocą podczas przygotowań 
do imprezy. Są to w szczególności: Jednostki Ochotniczej Straży Po-
żarnej z Gryfowa Śląskiego, Krzewia Wielkiego, Młyńska, Proszówki, 
Ubocza. Stowarzyszenie „Rewolucja”, Młodzieżowa Rada Gminy  
i Miasta Gryfów Śląski, Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta, Miejsko
-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Przedszkola Publicznego, 
Gimnazjum, Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej w Gryfowie Śląskim, Towarzystwo Miłośników Gryfowa, 
Straż Graniczna w Lubaniu, Komisariat Policji w Gryfowie Śląskim, 
Straż Miejska, Żandarmeria Wojskowa.

Jednocześnie dziękujemy wszystkim wyżej nie wymienionym, którzy 
w mniejszy lub większy sposób przyczynili się do sukcesu tegorocznej 
edycji Kwisonaliów. 

ad
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Pogórze Izerskie w rozumieniu geograficznym, 
to obszar – w pewnym uproszczeniu – zamknięty 
od zachodu doliną Nysy Łużyckiej, od wschodu – 
doliną Bobru, od północy – siecią dróg na wysokości 
Bolesławca, od południa Górami Izerskimi. Ale taki 
opis nie oddaje niczego poza wskazaniem terenu.  

Dla każdego, kto tu przyjeżdża Pogórze jest czymś innym. 
Dla miłośników historii Pogórze jest terenem, w którym istnieje do dziś trudna do 

opisania liczba oryginalnych zabytków: zamków, pałaców, dworów, ale i świątyń, czy 
obiektów wykraczających poza możliwość skwitowania ich jednym słowem. Przed 
znawcami przyrody otwiera się tu istny raj. Poczynając od symbolu Stowarzyszenia – to 
znaczy najstarszego w całej Polsce drzewa – cisa rosnącego w Henrykowie Lubańskim, 
liczącego wedle dendrologów ok. 1300 lat, przez pozostałości wulkanów, odkrywki geolo-
giczne bazaltów, glinek, piasków, czy piaskowców, z których zbudowano wiele najbardziej 
okazałych obiektów, począwszy od Bramy Brandenburskiej w Berlinie, skończywszy na 
bankach w krajach Ameryki Południowej.

Można spytać – czym jest Pogórze dla znawców kultury? Odpowiedź na to jest 
jeszcze bardziej skomplikowana, bo akurat w tej sferze Pogórze jest absolutnie wybit-
nym przykładem rozmaitości. Kultura ludowa jest konglomeratem tradycji (artystycznych 
i kulinarnych) od Polesia i Wołynia, przez Bukowinę, aż do krain b. Jugosławii. Kultura 
współczesna – to rzeźbiarze, plastycy, twórcy szkła, ceramiki i specjaliści innych branż.  
W każdej niemal gminie corocznie organizowana jest co najmniej jedna znana w Pol-
sce impreza, od Festiwalu Komedii Filmowych w Lubomierzu, przez Lwóweckie Lata 
Agatowe, Kwisonalia, Ogólnopolskie Imieniny Henryka i Henryki, Pieczenicę czy Galę 
Folkloru.

Miłośnicy turystyki znajdą tu: trasy rowerowe, szlaki do wypraw kajakowych, akweny 
do żeglowania, szlaki i popasy dla amatorów jazdy konnej, wzgórza, skąd startują lotnia-
rze i motolotniarze, specjalnie zbudowane tory dla wyścigów motocykli terenowych, czy 
gondolę na Stogu Izerskim. Żeby nie przeciągać opisu można powiedzieć tak – powiedz 
nam, czym się interesujesz, a my pokażemy Ci miejsce na Pogórzu, w którym będziesz 

mógł swoje zainteresowania i pasje twórczo rozwijać. Należy jednak podkreślić, że naj-
większym bogactwem Pogórza są ludzie, którzy mają wspaniałe pomysły i wystarczająco 
dużo woli by konsekwentnie je realizować. To właśnie dzięki ich inicjatywom, przedsię-
biorczości i aktywności region ciągle rozwija się, wzbogaca swoją ofertę rekreacyjną  
i turystyczną. 

Na obszarze 17 Gmin Pogórza działa Stowarzyszenie LGD, które obecnie uczy się 
szeroko rozumianego „partnerstwa”. Naszym sukcesem jest LEADER, program który 
uaktywnił mieszkańców, pokazał potencjał, pozwolił na zdiagnozowanie potrzeb. Stowa-
rzyszenie wydaje wspólne kalendarze, gdzie pokazujemy najcenniejsze zabytki i unikalne 
zakątki poszczególnych gmin. Ponadto wydajemy kwartalnik „ECHA IZERSKIE”, gazetę, 
która zbiera materiały na całym obszarze i dociera w sporym nakładzie do każdej z gmin. 
Wydawane są również kartki pocztowe, mapy krajoznawcze, informatory agroturystycz-
ne oraz podejmowanych jest wiele innych przedsięwzięć. Organizujemy spotkania dla  
małych grup, szkolenia z zakresu pozyskiwania środków przez przedsiębiorców, rolników 
i ich domowników oraz dla organizacji pozarządowych czy sołectw. Bez tych spotkań 
trudno byłoby pomyśleć o w miarę równoległym rozwoju wszystkich, bo przecież nikt nie 
ukrywa, że w naszym partnerstwie są zarówno małe jak i duże Gminy. Dzięki współpracy 
animatorów i entuzjastów Pogórza oraz dzięki przepływowi informacji, nasz region roz-
wija się a ludzie integrują się wokół wspólnych spraw. Wspólne działania promują nasz 
bogaty region, zachęcając turystów krajowych i zagranicznych do odwiedzin. „Trzeba po-
wiedzieć – przyjeżdżajcie, bo tu jest tak wiele potraw lokalnych, że oryginalnymi smakami 
można obdzielić najbardziej wybrednych. Przyjeżdżajcie, bo takich krajobrazów w takim 
nasyceniu gdzie indziej nie spotkacie. Przyjeżdżajcie, bo tylu emocji gdzie indziej nie moż-
na przeżyć. Przybądźcie i zobaczcie – oceńcie sami i… wróćcie w większym gronie.”

Pogórze Izerskie – rozmaitość doznań, bogactwo krajobrazu, szansa dla przedsiębiorczych!

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

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – 
Partnerstwo Izerskie” ogłasza konkurs: 

 „IZERSKIE BOGACTWA, IZERSKIE KLIMATY…”
- Wydarzenie Promocyjne dla obszaru realizacji LSR.
Celem konkursu jest stworzenie koncepcji na organizację im-

prezy/ wydarzenia, której zadaniem będzie promowanie obszaru 
realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa Izerskiego.

TERMIN ZGŁOSZENIA:
DO DNIA 15 SIERPNIA 2010 roku.

Szczegółowe informacje oraz Regulamin 
             Konkursu znaleźć można na stronie: 

 www.lgdpartnerstwoizerskie.pl 
 lub pod nr telefonu 75 78-13-163

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – 
Partnerstwo Izerskie” Ubocze 300, 59-620 Gryfów 

Śląski;sekretariat@lgdpartnerstwoizerskie.pl

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1/413 
„Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW 2007-2013 z udzia-
łem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.
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Dzień dobry droga redakcjo „Kurie-
ra Gryfowskiego”. Bardzo chciałem się 
podzielić z Wami moimi wrażeniami, 
których doznałem podczas pobytu 
w Krakowie, a ściślej rzecz ujmując 
będąc świadkiem wydarzeń pod 
Konsulatem USA w Krakowie. Przy-
byłem tutaj jako osoba towarzysząca 
osobom, które starały się o wizę, czy 
raczej promesę wizową na wjazd do 
USA i to na wjazd służbowy, nie jakiś 
,,czarny” pracownik.

Spotkanie było umówione na 
godzinę 8:30. Pracownik konsulatu 
zaznaczył w rozmowie telefonicznej, 
że koniecznie trzeba być punktualnie. 
Spełniając więc jego prośbę poja-
wiliśmy się już tam o godzinie 7:50. 
Zdziwienie już na wstępie wzbudził 
w nas, nieświadomych czekających 
nas atrakcji, fakt taki, że po drugiej 
stronie ulicy na chodniku stała spora 
grupa ludzi płci obojga, którzy oblegali 
ściśle młodego wysokiego mężczyznę. 
W swojej naiwności wydało nam się, 
że jest to chyba jakaś zorganizowana 
grupa turystów, która to stara się  
o wyjazd do Ameryki i przed ,,bramą 
do raju” mają jakieś spotkanie organi-
zacyjne. My rzecz jasna pomyśleliśmy 
sobie (a raczej osoby, które ze mną 
przyjechały po promesę wizową), że 
zostaniemy obsłużenie zgodnie z har-
monogramem i rzecz jasna zgodnie 
ze standardami obowiązującymi w cy-
wilizowanym świecie, do którego, jak 
nam się wydawało do dnia wizyty pod 
konsulatem, należy USA. Tak jak szyb-
ko pomyśleliśmy o naszym innym sta-
tusie, tak szybko o nim zapomnieliśmy 
w chwili zetknięcia się z budynkiem 
konsulatu i napisem umieszczonym 
na szybie drzwi wejściowych. Napis 

był tak skonstruowany, że spowodo-
wał w nas lekki niepokój, a brzmiał 
mniej więcej tak: (cytuje z pamięci 
gdyż pod konsulatem obowiązywał 
zakaz fotografowania, i dlatego nie 
miałem możliwości uwiecznienia go 
na cyfrowym zapisie, a było by się 
czym chwalić...!) Osoby ubiegające 
się o wizę do USA załatwiane są po 
drugie stronie ulicy na chodniku przez 
pracownika konsulatu. O psia kostka 
– pomyśleliśmy sobie (choć pewnie 
niektórzy coś bardziej wymownego 
sobie pomyśleli...) O co tutaj chodzi?! 
Ale nic – pokornie jak to przystoi naro-
dowi, który niby to jest a niby nie jest 
sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, 
bo czyż nie jesteśmy od dobrych 
kilku lat w NATO i czyż od dobrych 
kilku lat nasi chłopcy nie biją się ramie  
w ramię z naszym nowym sojusznikiem 
o wolność naszą i waszą, udaliśmy się 
na rzeczoną drugą stronę ulicy, gdzie  
w grupie wcześniej opisanych osób 
stał młody mężczyzna w jeansach 
i koszulce polo z wszechwładny 
identyfikatorem na szyi. Na zadane 
mu pytanie czy u niego załatwia się 
formalności wizowe pan potwierdził 
i nakazał przygotowanie potrzebnych 
dokumentów. Z racji tego, że doku-
menty zawierają pięć stron formatu A-4 
i paszport na dodatek, co poniektórym 
aplikantom do wycieczki-wyjazdu życia 
kartki powypadały na ulicę, ale co tam 
wolny świat już tuż, tuż. Moim znajo-
mym także, chyba z nerwów w jakie 
popadli z powodu stania oko w oko  
z tak ważnym urzędnikiem, jakieś kart-
ki wypadły na bruk. Pan z miną bardzo 
poważną przejrzał dokumenty każdego 
i co poniektórym nakazał poprawki,  
a co poniektórych wysłał ponownie 

do fotografa, bo jak twierdził zdjęcie 
nie było właściwe. Mimo delikatnych 
prób zwrócenia panu uwagi, że prze-
cież program komputerowy konsulatu 
przyjął zdjęcia pan odpowiedział, że 
program to program, a on wie swoje. 
Rad nie rad kilka osób udało się do fo-
tografa, który na szczęście znajdował 
się na wprost konsulatu. Ta przyjem-
ność kosztowała jedynie 36 zł! Na 
marginesie dodam, że ta sama usługa 
w punkcie fotograficznym kosztuje 16-
20 zł. Ale widocznie miasto stołeczne 
Kraków już ze swojej nobliwej nazwy 
ma wyższe ceny.

No dobrze – pan stwierdził, że 
mamy (moi znajomi) dokumenty w 
porządku. Hurra – myślimy sobie teraz 
zapewne dostąpimy prawa wejścia 
na teren konsulatu! Jakież było nasze 
rozczarowanie, gdy po sprawdzeniu 
dokumentów wszystkich chętnych 
pan nakazał nam czekać na kolejnego 
pana, także pracownika konsulatu, któ-
ry rzecz jasna, zgodnie ze standardami 
obowiązującymi w świecie cywilizo-
wanym przyjmie nas na... chodniku.

Po kilku minutach przyszedł 
zapowiedziany pan, który okazał się 
także młodym wysokim mężczyzną, 
także ubranym w jeansy i koszulkę. 
Pan ten już nie zażądał od nas całego 
kompletu dokumentów a tylko pasz-
portu i potwierdzenie złożenia formu-
larza, na których to złożył swój podpis  
i nadał każdemu formularzowi numer 
(wręczając nam też wydrukowany 
na małych karteczkach identyczny 
numerek). Zapowiedział przy tym, że 
teraz oto dostąpimy prawa wejścia 
do budynku. Jednak jeszcze tylko 
poczekamy na kolejnego pana, który 
nas tam wprowadzi. I oto sukces! Po 
kilku minutach bycia przyjmowanym 
na chodniku po drugiej stronie ulicy 
wyłonił się pan będący już w marynar-
ce i zabrała całą grupę do środka gdzie 

niektórzy to dostąpili prawa wjazdu do 
USA na lotnisko, bo jak zapewne droga 
redakcjo wiecie promesa upoważnia 
tylko do wjazdu, czy też „wlotu” na lot-
nisko leżące na ziemi amerykańskiej, 
kolebce rzecz jasna demokracji i cze-
goś tam jeszcze (wpisać, co tam kto 
wie...) Chciałbym tylko jeszcze dodać, 
że aby wejść na teren konsulatu nie 
można mieć przy sobie aparatów tele-
fonicznych, aparatów fotograficznych, 
ostrych narzędzi i czegoś tam jeszcze, 
czego nie pamiętam. Co z nimi zrobić? 
Szczególnie z komórkami w dobie 
globalnej łączności i posiadaniu tego 
użytecznego urządzenia??? Ano i na 
to znalazł się sposób. Myślisz droga 
redakcjo, że zostały zdeponowane 
w depozycie konsulatu? Nic bardziej 
mylnego! Deponowano je na zapleczu 
zakładu fotograficznego i baru, który 
znajdował się tuż obok konsulatu. Ach 
moja naiwność nawet nie pozwala 
myśleć, że to jest niezgodne z tymi  
i tamtymi przepisami, bo przecież każ-
dy może przyjechać bez tych urządzeń, 
albo tak jak my przyjechać z osobą 
towarzyszącą. 

Poza tymi drobnymi spostrzeże-
niami nic więcej mi się nie nasunęło 
na myśl. Jak było w konsulacie nie na-
pisze, bo może to już będzie złamanie 
jakiejś z tajemnic naszego wielkiego 
brata... List mój skleciłem, bo tak 
sobie pomyślałem, że może któryś 
z mieszkańców tak uroczego miasta 
jak Gryfów i miast, do których dociera 
Wasza gazeta, której każdy numer 
czytam, zechce starać się o wizę do 
USA. Niech więc wie, co i jak, aby się 
nie zdziwił...

     PS. A mój złośliwy kolega zapytał 
pana z konsulatu z chodnika, co robią 
w przypadku, kiedy pada deszcz? Od-
powiedzi nie było! 

Listy do redakcji
Wiza do raju

Piotr
 (nazwisko i adres 

do wiadomości redakcji)

Dom na sprzedaż
Dom jest malowniczo położony, na Po-

górzu Izerskim w Gminie Gryfów Śląski, 
niedaleko Jeleniej Góry w niewielkiej 
miejscowości o nazwie Ubocze. Jest to 
miejsce, gdzie krzyżują się trasy kolejowe  
i drogowe o znaczeniu krajowym i mię-
dzynarodowym. Budynek mieszkalny  
o powierzchni 360 m2 oraz budynki go-
spodarcze o łącznej powierzchni 150 m2 
oraz duży ogród.

Działka: 0,76 ha. Obszar zabudowany: 
0,26 ha. Obszar pod zabudowę: 0,50 ha.

Kontakt:
Tel.: +48 601-771-319
Tel.:+48 607-717-272
E-mail: oferty@k.pl
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Kierownik budowlany z uprawnieniami do kierowania robota-
mi budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej oraz dużym doświad-
czeniem zawodowym podejmie nadzór nad pra-
cami przy budowie domków jednorodzinnych  
i innych obiektów.

OGŁOSZENIE

Tel.: 697-932-875

25 czerwca w gryfowskim 
Ratuszu odbył się wernisaż 
pierwszej, grupowej wystawy 
uczestników kółka fotograficznego działającego przy M-GOK pt. „Mój świat, aparat, moje zdjęcia”. Jak mówi instruktorka grupy Ilona  
Cichoń – „ekspozycja jest podsumowaniem okresu, w którym spotykaliśmy się twórczo, edukacyjnie, towarzysko”. Poniżej przedstawia-
my tekst przybliżający działalność naszych młodych fotografików, zaś tych z Państwa którzy jeszcze nie widzieli wystawy, serdecznie do 
jej obejrzenia zapraszamy, będzie można ją podziwiać w godzinach pracy urzędu do końca lata.

Mój świat, aparat, moje zdjęcia

Od 2007r. spo-
tykamy się w MGOK  
w Gryfowie Śl tworząc 
kółko fotograficzne. 
Początkowo w bardzo 
skromnych warunkach 
lokalowych (pomiesz-
czenie dawnej toalety) 
co obecnie wspomina-
my z dużym rozrzew-
nieniem. Był to czas 
przygody z fotografią 
czarno-białą wywoły-
wanie filmów w korek-
sie, praca pod powięk-
szalnikiem...

Z biegiem czasu 
zdominowała nas fo-
tografia cyfrowa. Na 
cotygodniowych spot-
kaniach jako instruk-
tor staram się zapo-
znać młodzież z teo-
rią fotografowania ale 
główny nacisk kła-
dę na zdobywanie 
wiedzy praktycznej. Je-
śli tylko pogoda po-
zwala wędrujemy po 
okolicy szukając cieka-
wych tematów. Odwie-
dzamy ruiny zamków, 
przydrożne kaplicz-
ki, malownicze tere-
ny rzeki Kwisy, Jezio-
ro Złotnickie, penetru-
jemy zaułki Gryfowa 
a prawdziwą skarbni-
cą fotograficznych in-
spiracji są nasze Ize-
ry! Chatka Górzystów, 
Schronisko Orle to 
miejsca parodniowych 
plenerów po których 
jest nam miło zapre-
zentować fotograficzny 
dorobek. Przerywnikiem w trudach 
roku szkolnego są organizowane  
w Złotym Potoku ogniska  obfitują-
ce w duże inwencje twórcze uczest-
ników. Odwiedziny w Agrotury-
stycznym Gospodarstwie z hodowlą 
owiec i koni zaowocowały przepięk-
ną kartką świąteczną, dziełem Do-
miniki Sobuckiej. Chcąc poszerzyć 
fotograficzną wiedzę moich pod-
opiecznych na  zajęcia zapraszam 
ciekawych, inspirujących ludzi.  
W tym roku gościliśmy szalonego 
podróżnika, który z aparatem foto-

O kółku fotograficznym słów kilka
graficznym wędrował po 
bezdrożach Afryki i ura-
czył nas egzotycznym 
pokazem swoich prac. 
Wiosną spotkaliśmy się 
na warsztatach, tema-
tem było oświetlenie  
w portrecie. Zajęcia pro-
wadzili absolwenci Wy-
działu Fotografii z Po-
znańskiej Akademii Pla-
stycznej. Młodzież miała 
okazję zapoznać się z pro-
fesjonalnym sprzętem 
oświetleniowym. Zawsze 
zachęcam uczestników 
Kółka do uczestnicze-
nia w konkursach foto-
graficznych by w prak-
tyce zrealizowali zdobytą 
wiedzę. Mają na koncie 
pierwsze swoje indywi-
dualne sukcesy! Mam na-
dzieję, że fotografia uczy-
ni z moich podopiecz-
nych ludzi wrażliwych na 
piękno, ciekawych świa-
ta, pełnych pasji, umie-
jących w twórczy spo-
sób wyrażać siebie. Ja 
życzę im wielu, wielu ży-
ciowych i artystycznych 
sukcesów.

Ilona Cichoń
Uczestnicy Kółka 
Fotograficznego: 
Ewelina Głos 
Dominika Sobucka 
Sandra Gałka 
Filip Nowak 
Mateusz Szeliga 
Krzysztof Dzikowicki 
Mateusz Kordalski 
Jakub Sobucki
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Tegoroczny przyjazd mammobusu Caritas Archidiecezji Wrocław-
skiej do Gryfowa był zapowiadany od ubiegłego roku. Badania odbyły się  
w dniach 18 i 19 czerwca przy Kościele Parafialnym – w tym samym miejscu 
od dziesięciu lat, tj. od 2001 roku „pod figurką”. Z bezpłatnej mammografii 
skorzystało również kilka kobiet, które nie rejestrowały się wcześniej. Była 
taka możliwość, gdyż część kobiet przebadała się wcześniej w mammobusie 
przy Biedronce. Informacja o terminie odbioru wyników zostanie podana  
w ogłoszeniach niezwłocznie po ich przysłaniu z Wrocławia. Następne bada-
nie w mammobusie Caritasu jest planowane na czerwiec 2011 roku.

 PODZIĘKOWANIA
Składamy serdeczne podziękowania: 
· Proboszczowi Gryfowskiej Parafii Rzymskokatolickiej – Księdzu Dzieka-
nowi Krzysztofowi Kurzei za kontynuowanie dzieła swoich poprzedników 
w zakresie umożliwienia badań przy Kościele oraz udostępnienie sal kate-
chetycznych.
· Księdzu Grzegorzowi i Panu Jurkowi Owsikowi za pomoc techniczną 
przy podłączeniu mammobusu.
· Kierownictwu Hotelu „Stacja nad Kwisą” w Gryfowie Śląskim za niezwy-
kle serdeczne i życzliwe przyjęcie dwuosobowej obsługi mammobusu.
· Paniom: Grażynie Szurmiej i Barbarze Słobodzian za pomoc przy zapi-
sach i pomoc podczas badań.
· Wszystkim osobom nie wymienionym z imienia i nazwiska za wszelką 
pomoc i ofiarność. 

Kiedy w latach dziewięćdzie-
siątych budowano w Gryfowie 
przy ul. Partyzantów (obecnie ul. 
Widokowa) miejską oczyszczalnię 
ścieków, przyjęto z gruntu fałszy-
we założenie, że zamiast dwóch 
otwartych komór fermentacyjnych  
niezbędnych do prawidłowego 
przebiegu procesu chemicznego 
oczyszczania ścieków, wystarczy 
jedna. Kolejne poważne zaniechanie 
jakie wówczas popełniono, to brak 
planu podłączeń kolejnych ulic do 
oczyszczalni. Gdyby oczyszczalnię 
oddano do użytku zgodnie z do-
kumentacją, z dwiema komorami 
fermentacyjnymi, a następnie co 

Bardzo cieszy organizatorów niezwykła świadomość gryfowskich 
kobiet w zakresie profilaktyki chorób piersi. W ubiegłym roku w prasie 
ogólnopolskiej pojawiły się utyskiwania, że niewiele kobiet skorzystało  
z zaproszenia NFZ na bezpłatną mammografię. Ten problem nie dotyczy 
naszej Gminy. Kobiety badają się systematycznie, niektóre nawet co roku, 
chociaż nie należy przesadzać. Trzeba jednak ostrożniej podchodzić do 
firm, które nie gwarantują rzetelności wyników badań.

W związku z nieprawidłowościami w tym zakresie podajemy przedruk 
pisma Caritas Archidiecezji Wrocławskiej:
  Caritas Archidiecezji Wrocławskiej podaje do wiadomości wszystkim 
zainteresowanym badaniami mammograficznymi w naszym ambulansie, 
że w kwietniu 2010 roku zainstalowaliśmy w mammobusie nowy aparat 
rentgenowski – rok produkcji 2010 r. z wszelkimi atestami łącznie z zezwo-
leniem Dolnośląskiego Inspektora Sanitarnego.

Pacjentki, które wykonują u nas badania, otrzymają 4 zdjęcia rentge-
nowskie wraz z opisem lekarzy radiologów z Dolnośląskiego Centrum 
Onkologicznego oraz, jeśli taka będzie potrzeba, również skierowania na 
dalszą diagnostykę. Zamknięte koperty z wyżej wymienionymi wynikami 
otrzymują pacjentki w ciągu trzech tygodni od wykonania badania. Infor-
macje podawane w mediach w kwietniu 2010 r. dotyczące nierzetelnych 
badań w przewoźnych ambulansach nie dotyczyły Mammobusu Caritas 
Archidiecezji Wrocławskiej.

Mammografia zakończona – czekamy na wyniki 

roku przełączano po kilka szamb, 
to do dzisiaj zapomnielibyśmy  
o problemie szamb w mieście.

Zakład Budżetowy, chcąc zlikwi-
dować ten problem, od dwóch lat 
realizuje projekt przełączeń, na który 
środki, na wniosek Zakładu, zostały 
zarezerwowane w budżecie Gminy 
w 2009 i 2010 roku. Rocznie Zakład 
może wykonać 10 – 15 przełączeń. 
Jednak kontynuowanie tego zadania 
w 2011 roku będzie niemożliwe bez 
wybudowania drugiego OKF. Bez tej 
inwestycji oczyszczalnia nie będzie 
w stanie prawidłowo oczyszczać 
nieczystości płynnych, tym bardziej 
iż planowane jest skanalizowanie 

Jak dzisiaj skutkują 
stare grzechy zaniechania

pozostałych sołectw naszej Gminy, 
przez co obciążenie oczyszczalni 
ulegnie znaczącemu zwiększeniu.

Na dzień dzisiejszy jest już przy-
gotowana dokumentacja techniczna 
rozbudowy oczyszczalni, której 
ważność kończyła się wprawdzie 
w 2009 roku, ale dzięki inicjatywie 
i aktywnemu działaniu Zakładu, 
został założony dziennik budowy, 
który rozpoczyna postępowanie 
przygotowawcze procesu inwesty-
cyjnego. Wartość zadania według 
cen z 2008 roku wynosi 913,8 tys. 
złotych (łącznie z wapnowaniem 
osadu). Gdyby projekt oczyszczalni 
został zrealizowany zgodnie z doku-

mentacją, nie trzeba byłoby dzisiaj 
wydawać pieniędzy z bieżącego 
budżetu na budowę OKF.

O skutkach „pójścia na skróty” 
w procesie inwestowania pisałam 
przy okazji oddania do użytku nowej 
kaplicy na cmentarzu komunalnym 
w Gryfowie. Wybudowane kilka lat 
wcześniej prowizoryczne pomiesz-
czenie było wyrzuceniem pieniędzy 
budżetowych. Gdyby w 1996 
roku nie zabrakło wyobraźni przy 
budowie oczyszczalni i kanalizacji 
miejskiej, ilu problemów z oczysz-
czaniem ścieków i wybijającymi 
szambami moglibyśmy uniknąć 
dzisiaj i w przyszłych latach.

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

Dyrektor ZBGKiM
Helena Okulowska 

Helena Okulowska
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Od kilkunastu lat wśród polityków, środowisk 
opiniotwórczych, a także milionowych rzesz 
mieszkańców naszego kontynentu stawiane jest 
pytanie: czy Europa przetrwa, czy przeminie? Po 
zakończeniu II wojny światowej trwająca od 500 
lat dominacja Zachodu skończyła się. Z różnych 
względów. Zachód dal się wyprzedzić w rozwoju 
nauki, nie wytrzymuje konkurencji gospodarczej, 
dramatyczna jest jego sytuacja demograficz na. 
Wszystko to da o sobie znać nie od razu, ale 
niebezpieczeństwo nie jest zbyt odległe. W 2100  
roku – a to przecież ledwie 90 lat – tylko 4 proc. 
ludzi na ziemi będzie Europejczykami. Dziś sta-
nowimy 12 proc. 

Zachód ma coraz większe trudności w kon-
kurencji z Chinami, Indiami, Malezją i innymi 
krajami azjatyckimi. Wciąż bowiem nie zdajemy 
sobie sprawy z konsekwencji powstania czegoś, 
czego nie było nigdy wcześniej – światowego 
rynku pracy. Siła robocza w Hamburgu kosztuje 
rocznie ok. 50 tys. euro, w Budapeszcie – 6 tys. 
euro, a w Chinach – 1,2 tys. euro. A inwestor 
działa racjonalnie. Zakłada nową firmę w In-
diach, bo po pierwsze – praca jest tam tańsza, 
po drugie – ludzie są wykształceni równie dobrze 
jak na Zachodzie, a po trzecie – jest tam ogrom-
ny rynek zbytu. Po co więc produkować auta  
w Niemczech? Dopóki Europa koncentruje się 
na gospodarce jest wielkie niebezpieczeństwo, 
że przegra globalną walkę. A przecież cywili-
zacja europejska posiada niezwykle kreatywny 
potencjał. Dotyczy to niezwy kłego bogactwa 
kulturowego Zachodu. Zachód – czy nam się 
to podoba, czy nie – przyczynił się wydatnie do 
dzisiejszego stanu świata. Jego rola jeszcze się 
nie skończyła. Wciąż może ustanawiać pewne 
wzorce demokracji, tolerancji i prawa człowieka.  

Od jego znajomości rzeczy, skromno ści i wy-
czucia potrzeb innych będzie zależało, czy nowy 
świat te wskazówki przyjmie.

Widoczne dziś we wszystkich częściach 
świata dążenie do współpracy regionalnej jest 
kon sekwencją narastającej współzależności 
państw, zwłaszcza w dziedzinie gospodarki. 
Bio rąc pod uwagę globalny rozwój technologii 
i coraz bardziej wymagające warunki konku-
rencji o rynki zbytu, rządy państw – nawet 
gigantów gospodarczych – nie mogą budować 
dobrobytu bez udziału w regionalnej integracji 
ekonomicznej. Zacieśnienie współpracy go-
spodarczej jest odpowiedzią państw bliskich 
sobie kulturowo i geograficznie na wyzwa nia 
globalizacji. Nie ma już praktycznie państw  
w pełnym tego słowa zna czeniu suwerennych, 
są jedynie państwa bardziej lub mniej zależne od 
su rowców, towarów, usług i idei pochodzących 
z zagranicy. W tej sytuacji najlepszą strate gią 
rozwoju, szczególnie dla państw małej i średniej 
wielkości, wydaje się uczestniczenie w kolejnych 
etapach integracji gospodarczej. Prowadzi to do 
stopniowego przekazywania przez nie własnych 
suwerennych uprawnień decyzyjnych w ręce 
organów międzynarodo wych, nie musi jednak 
oznaczać kryzysu, a tym bardziej zaniku ich 
tożsamości kulturowej. Regionem o najbardziej 
zaawansowanych procesach integracyjnych jest 
Europa Za chodnia i Środkowa. Jedynie Unia 
Europejska realizuje cztery z pię ciu etapów 
integracji. Coraz większe znaczenie dla świato-
wej gospodarki mają jednak także organizacje 
obejmujące kraje Azji Południowo-Wschodniej  
i Wschodniej, Australii oraz Ameryki Północnej  
i Południowej. Region Pacyfiku urasta stopniowo 
do rangi ob szaru skupiającego nie tylko ponad 
połowę ludności świata, ale także przynajmniej 
po łowę obrotów handlu światowego. Szcze-
gólnego znaczenia nabierają obecnie stosunki 
między Stanami Zjednoczonymi, Japonią, Chi-
nami i Indiami. Wiele wskazuje na to, że właśnie 
w formie rywalizacji i współpracy między tymi 
czterema mocarstwami ekono micznymi będzie 
toczył się w XXI w. spór o polityczne przywódz-
two świata. Unia Euro pejska ma szanse zająć 
w tej rywalizacji równorzędne miejsce, z całą 
pewnością jednak nie będzie się cieszyła pozycją 
uprzywilejowaną.

Współczesna Unia Europejska jest wspól-
notą nie tylko o charakterze ekonomicznym, 
ale także społecznym, kulturowym, politycznym  
i prawnym. W wymiarze kulturowym tożsamość 
czerpie z trzech tradycji: starożytnej Grecji (ety-
ka i filozofia poznania), starożytnego Rzymu 
(prawo i jego rola w organizacji społecznej) oraz 
chrześcijaństwa (uniwersalna koncepcja czło-
wieka i świata). Od V do XIX w. chrześcijaństwo 
miało de cydujący wpływ na kształtowanie Euro-
py, choćby przez wyraźne określenie jej granic 
z in nymi kręgami kulturowymi (zagadnienie to 
przedstawialiśmy w dwóch ostatnich numerach 
„Kuriera Gryfowskiego”). Obecnie Europejczycy 
stają wobec problemu przemyślenia roli tradycji 
chrześcijańskiej w dziele integracji kontynentu 
(od 2005 r. negocjacje w spra wie członkostwa 

w Unii prowadzi muzułmańska Turcja). Twórcy 
Konstytucji UE wzięli za wzór francuski model 
relacji między państwem a religią i w preambule 
traktatu pominęli odniesienie do chrześcijaństwa, 
a jako źródła integracji Europy oprócz osiągnięć 
cywilizacji antycznej wymienili racjonalistyczne 
idee doby oświecenia.

Potrzebę jedności politycznej Europy głosili 
już wybitni myśliciele i władcy średniowie cza, 
np. św. Augustyn oraz Otton III, cesarz i król 
niemiecki (983-1002), którzy powoływali się 
na tradycję cesarstwa rzymskiego. Idea ta zna-
lazła wyraz w XI-XIII w. w sporze papiestwa  
z cesarstwem o to, która z władz: kościelna czy 
państwowa jest wyż sza i ma prawo do zwierzch-
nictwa politycznego nad wszystkimi chrześci-
jańskimi monar chami w Europie (papocezaryzm 
i cezaropapizm). U schyłku średniowiecza i w 
epoce no wożytnej (XV-XVIII w.) powstało kilka 
projektów federacji suwerennych władców 
chrze ścijańskich państw europejskich, żaden  
z nich jednak nie wszedł w fazę realizacji.

Projekty politycznego sfederowania Europy 
formułowano także od końca XVIII w. do pierw-
szej połowy XX w. Wtedy ich głównym adresatem 
były już nie głowy państw, lecz suwerenne naro-
dy. Najbardziej rozwiniętą działalność prowa dzili 
w okresie międzywojennym członkowie ruchu 
paneuropejskiego, kierowanego przez hr. Ri-
charda Coudenhove-Kalergiego [czyt. kudenhof 
kalergiego]. Idea ta cie szyła się przychylnością 
niektórych polityków, m.in. prezydenta Cze-
chosłowacji Toma sza Masaryka. Postępujący  
w drugiej połowie lat 20. XX w. proces pojednania 
między Francją a Niemcami wzbudzał nadzieje na 
ustanowienie trwałego pokoju w Europie.
W XIX i XX w. przekonanie o tym, że wojna jako 
metoda osiągania celów politycz nych jest natu-
ralną kontynuacją dyplomacji, święciło tryumfy 
wśród przywódców państw europejskich. Przy-
wódcy ci, wychodząc z założenia, że narzucanie 
innym na rodom pewnej wizji powszechnego po-
rządku społeczno-politycznego jest uprawnione, 
realizowali projekt zjednoczenia Europy przy 
użyciu środków militarnych. Czyniła to na po-
czątku XIX w. Francja w czasie wojen napoleoń-
skich (1796-1815), a w XX w. Niemcy podczas  
I i II wojny światowej oraz Związek Radziecki 
przez działalność Mię dzynarodówki Komuni-
stycznej (1918-1943) i politykę ekspansji po 
1945 r.

Projekt zjednoczenia Europy, której uczest-
nikami nie są monarchowie lub przywód cy 
totalitarni, lecz narody – wspólnoty obywateli, 
zaczął być realizowany na Zachodzie dopiero 
po doświadczeniach II wojny światowej, a także 
pod wpływem zagrożenia ra dzieckiego i konku-
rencji gospodarczej ze strony Stanów Zjedno-
czonych. Na Wschodzie udział w integracji stał 
się możliwy po upadku „żelaznej kurtyny", gdy 
społeczeństwa obu części kontynentu odkryły, 
że pomimo odmiennych losów historycznych 
w XX w. i dużych różnic w poziomie rozwoju 
gospodarczego są dziedzicami tej samej kultury. 
Ciąg dalszy nastąpi.

Niezbędnik Europejczyka
Zjednoczona Europa – refleksje o przeszłości i przyszłości

Miczysław Gnach
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12 lipca na cmentarzu w Uboczu został pochowany sołtys Robert Mizgier. Jego 
nagła, niespodziewana śmierć zszokowała i pogrążyła w rozpaczy nie tylko rodzinę i 
przyjaciół, ale ogromną rzeszę ludzi, którzy go znali, szanowali, współpracowali z nim. 
Tłumnie pojawili się nad jego grobem, aby oddać hołd niezwykłemu, zawsze pogodnemu 
człowiekowi, który jak nikt inny potrafił zmobilizować do działania, wszystko zorganizo-
wać, załatwić, pomóc. Poniżej zamieszczamy tekst wystąpienia, które odczytał burmistrz 
Olgierd Poniźnik podczas pogrzebu. Jeśli chcielibyście Państwo zamieścić własne wspo-
mnienia o Robercie Mizgierze, zapraszamy na łamy Kuriera Gryfowskiego.

Drogi Robercie!
Pogrążona w smutku Rodzino, 
Szanowni Zebrani!

Spotykamy się tu dziś nad grobem Roberta 
by pochylić głowy, oddać mu cześć i szacunek.  
W pełni sobie zasłużył na to swoją postawą życio-
wą, zawodową, a w sposób szczególny społeczną. 
Godzi się w tym miejscu przypomnieć zebranym 
jego drogę życiową.

Robert urodził się w Gryfowie, ale całe ży-
cie spędził w Uboczu. Swoją szkolną edukację 
zakończył w 1986 r. i podjął pracę zawodową  
w OFM. W kwietniu 1987 r. został powołany do 
pełnienia zasadniczej służby wojskowej w Łuży-
ckiej Brygadzie WOP w Lubaniu. Po 2 latach – 
pozostał w zawodowej służbie wojskowej. W maju  
1991 r. został skierowany do Granicznej Placówki 
w Zgorzelcu, gdzie pełnił służbę do października 
2000 r. Następnie po długiej i ciężkiej chorobie 
został zwolniony ze służby wojskowej i w stopniu 
starszego sierżanta sztabowego przeszedł na 
rentę inwalidzką.

Mając dużo wolnego czasu zaangażował się 
mocno w działalność społeczną, była ona jego 
pasją. W styczniu 2003 r. został wybrany na 
sołtysa Ubocza, którą to funkcję pełnił nieprze-
rwanie do piątku ubiegłego tygodnia. Jakim był 
sołtysem? Mocno zaangażowanym we wszyst-
kie sprawy sołectwa. Starał się pomóc każdemu 
i był za to lubiany i szanowany przez mieszkań-
ców. Przeżywał w tej kadencji każdą inwestycję, 
a to jak były remontowane i powstały 2 mosty, 
a to jak były budowane 3 drogi, czy remont 
kościoła, ale w sposób szczególny zaangażo-
wał się w kapitalny remont świetlicy wiejskiej, 

Wyrazy głębokiego współczucia
rodzinie, przyjaciołom i znajomym

Śp. 

Roberta Mizgiera
składają

zespół redakcyjny Kuriera Gryfowskiego
oraz

 pracownicy Biblioteki Publicznej

Odszedł od nas na zawsze

która była jego drugim 
domem. Żył, przeżywał  
i często przebywał 
ostatnio w świetlicy, a to  
z kontrolującymi z Urzę-
du Marszałkowskiego, 
a to w ubiegły czwartek z komisją konkursową 
„Wieś czysta i gospodarna”.

Miał swoiste poczucie humoru, był zawsze 
wesoły, opowiadał dowcipy, a jak trzeba było 
to wcielał się w rolę Mikołaja podczas słynnych 
już wigilii Harcerstwa Katolickiego Zawisza, a jak 
trzeba było to i w funkcję konferansjera, jakiego 

widzieliśmy podczas ot-
warcia świetlicy. Jeszcze 
we wtorek ub. tygodnia 
umówiliśmy się na jutro 
na 18:00 na spotkanie 
dożynkowe, aby wybrać 
starostów w sołectwie 
Ubocze.

Niestety dożynki, jest 
nam przykro, odbędą 

się bez Ciebie. Nie będzie Cię także przy kolejnej 
drodze, czy przy, mam nadzieję, nowym domku 
sportowym. Ale pozostaniesz z nami w naszej 
pamięci. Ktoś kiedyś powiedział, że człowiek nie 
umiera, kiedy pamiętają o nim inni i ja chcę Cię 
zapewnić, że będziemy o Tobie pamiętać.

Chcę w imieniu wszystkich zebranych Cię po-

żegnać i podziękować w imieniu radnych naszej 
Rady Miejskiej, w imieniu pracowników Urzędu,  
w imieniu koleżanek i kolegów sołtysów, w imieniu 
całej społeczności gminnej. Chcę także rodzinie 
zmarłego, mamie Marii i ojcu Tadeuszowi, żonie 
Halinie, córce Magdalenie, bratu Rafałowi i całej 
rodzinie złożyć wyrazy głębokiego współczucia.

Spoczywaj i odpoczywaj w pokoju.
Cześć Twojej pamięci!



Kurier Gryfowski – Lipiec-Sierpień 2010 24

W upalne popołudnie 9 lipca w czytelni Biblioteki Publicznej odbył się romantyczny wieczór autorski 
Elżbiety Śnieżkowskiej-Bielak promujący jej najnowszy tomik poezji — „Na pograniczach świtu”. 
Spotkanie zostało zorganizowane przez Grupę Literacką Metafora oraz bibliotekę. Na zaproszenie orga-
nizatorów przybyli m.in. goście ze Stowarzyszenia Jeleniogórski Klub Literacki oraz grono miłośników 
wierszy autorki w tym burmistrz Olgierd Poniźnik, który wsparł wydanie tomiku. 

Na pograniczach świtu

Z ogromną radością informuje-
my, że Anna Petrykowska została 
wyróżniona w IX Ogólnopolskim 
Konkursie Plastycznym „Darujmy 
światu pokój”. W gronie 1241 
autorów z całej Polski i na 1331 
nadesłanych na konkurs prac, to 
niemały sukces! 

Gratulujemy i życzymy Ani dal-
szych osiągnięć.

Towarzystwo Miłośników Gryfowa rozstrzyg-
nęło konkurs rysunkowy „Czy znasz legendy 
Gryfowa”. Zgłoszono 56 prac spośród których 
wyróżniono poniższe prace dzieląc, je na kate-
gorie i tak:
Przedszkole Miejskie:
I miejsce – Marcelina Wierzbowska
II miejsce – Ania Majkoś
III miejsce – Oskar Cybulski
wyróżnienia: Julia Wrona i Oliwia Barbarowicz
Szkoła Podstawowa klasy I-III: 
I miejsce – Wiktoria Janoszek (kl. I b)
II miejsce – Robert  Sikora (II b)
III miejsce – Kamila Urdas (II b) 
wyróżnienia: Igor Trzebiatowski (III c), Katarzy-
na Szeliga (IIIa), Natalia Królak (I b) 
klasy IV-VI:
I miejsce – Justyna Nowakowska (V a)
II miejsce – Weronika Wysopal (V b)
II miejsce – Ola Orzełek (V a)
wyróżnienie: Szymon Truszkowski (V c)
Gimnazjum:
wyróżnienie –  Dominika Hawrylewicz (I d)

Nagrodzone i wyróżnione prace zostały wy-
stawione w witrynie Towarzystwa a pozostałe 
prace można zobaczyć w galerii na stronie inter-
netowej: http://www.gryfow.org/

Znają 
legendy

Kolejny sukces pracowni

ms

Pani Elżbieta zapoznała gości z najnowszymi wierszami, a po części oficjalnej przedstawiła również 
fragmenty będących obecnie w druku dwóch powieści. Po reakcji zebranych można wnioskować, że 
szykuje się już kolejny, udany wieczór promocyjny.

OGŁOSZENIE

Korepetycje  
z matematyki  

i języka polskiego.

TANIO!
796-157-832

M.

Na pograniczach świtu

Na pograniczach świtu
noc srebrną fajkę pali
i cekiny wypruwa
z sukienki aksamitnej.

Na pograniczach świtu
tęsknoty wiersze piszą
niedokończonym nigdy
tkliwym wiatru westchnieniem.

Na pograniczach świtu
snów ważki ulatują,
a łza co w sercu spała
budzi się na policzku.

Na pograniczach świtu
na srebrnych łąkach pragnień,
znów kwitną czyjeś nadzieje
na przylot rajskiego ptaka...
                                            sierpień 2009
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Kilka miesięcy temu czytelnicy Kuriera 
Gryfowskiego mogli zapoznać się z dotych-
czasowymi sukcesami najlepszego spor-
towca Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie 
Śląskim Krzysztofa Aleksandrowicza.

Kariera tego obiecującego średniody-
stansowca (jeszcze w kategorii juniorów) 
rozwija się imponująco. Od początku bie-
żącego sezonu udanie startował w wielu 
zawodach i mitingach krajowych. Zaczął 
od „mocnego uderzenia” w marcowych 
Mistrzostwach Polski w Biegach Przełajo-
wych w Bydgoszczy, gdzie w silnej stawce 
zajął trzecie miejsce. Swoją dominację 
potwierdził również na Dolnym Śląsku, 
gdy w Mistrzostwach naszego regionu, 
przeprowadzonych we Wrocławiu 20 mar-
ca zajął pierwsze miejsce w biegu na 2000 
m. Również we Wrocławiu, reprezentując 
ZSOiZ im. Jana Pawła II w finale okręgo-
wym szkół ponadgimnazjalnych w biegach 
przełajowych, nie miał sobie równych na 
dystansie 2100 m. W kwietniu startował 
raz zdobywając pierwsze miejsce w biegu 
na nietypowym dystansie 1000 m. 

Maj był bogaty w ilości startów i osiąga-
nych w nich wynikach sportowych. Podaje-
my je wg kalendarza zawodów:
2 maja – I miejsce na dystansie 1500 m 
(Miting LA we Wrocławiu),
12 – I miejsce na dystansie 400 m
(Mistrzostwa Powiatu Lwóweckiego),
13 – II miejsce na dystansie 800 m 
(Miting LA we Wrocławiu),
15 – III miejsce na dystansie 800 m 
(Miting LA we Wrocławiu),
22 – I miejsce na dystansie 1500 m 
(Miting LA w Zielonej Górze),
26 – III miejsce na dystansie 400 m 
(reprezentując ZSOiZ w Gryfowie Śląskim) 
– „Licealiada” we Wrocławiu.

27 maja w Dzierżonowie drużyny z województwa dolnośląskiego rywalizowały podczas wojewódzkie-
go finału turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”. Stawką był awans do ogólnopolskich 
półfinałów. Gra była zacięta, a emocje sięgały zenitu ponieważ już we wrześniu w Wielkim Finale najlepsze 
drużyny z całego kraju zagrają o Puchar Tymbarku, tytuł Mistrzów Polski oraz wyjazd do Mediolanu na 
sławny stadion San Siro. 

W grupie dziewczynek najlepsze okazały się zawodniczki UKS Gryfów Śląski, które w finałowym meczu 
pokonały 3:1 drużynę UKS Bielawa 10. Zakwalifikowały się do dalszych rozgrywek i wzmocnione wyło-
nionymi podczas finału talentami piłkarskimi będą reprezentować Dolny Śląski w dalszych zmaganiach  
o Puchar Tymbarku. Zawodniczka drużyny z Gryfowa Aleksandra Korgul, zdobywając 17 goli zajęła pierw-
sze miejsce w klasyfikacji strzeleckiej wśród dziewcząt. Patronat honorowy nad Turniejem objęli: UEFA 
Grassroots, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

Z podwórka na stadionKolejne sukcesy 
lekkoatlety 

z gryfowskiego LO

Redakcja „Kuriera Gry-
fowskiego” jest przekonana, 
że w głównej części sezonu 
młody gryfowski lekkoatleta 
zaskoczy nas jeszcze wiele 
razy osiąganymi przez siebie 
wynikami. O efektach jego 
przyszłych startów na pew-
no poinformujemy naszych 
czytelników.

P.

Mieczysław Gnach

Sołtys i Rada Sołecka miejscowości Wieża zorganizowali pomoc dla rolników z zala-
nych terenów. Dary z naszego sołectwa to pasza i siano. Głównie od dwóch rolników którzy 
posiadają duże gospodarstwa rolne: Stanisława i Tomasza Krawczyków zajmujących 
się hodowlą bydła mlecznego oraz Adama Kołodzieja, który zajmuje się hodowlą trzody 
chlewnej. Dary trafiły do rolników ze wsi Przewóz w gminie Cisek koło Kędzierzyna-Koźla. 
- Oni tam stracili wszystko, tylko sam muł i błoto pozostało na polach, a przecież zwierzęta 
muszą zostać czymś nakarmione – mówi sołtys Wieży Alicja Hryniewicz. Zebrane dary 
zmieszczą się na trzech 3 dużych tirach. Głównym problemem był transport. To koszt 
810 zł netto za jeden kurs. Dzięki dużej uprzejmości naszego przewoźnika z Gryfowa – 
pana Piotra Kostka i jego brata transport liczony był tylko w jedną stronę. Rolnicy planują 
jeszcze solidarnie pomóc powodzianom po żniwach. Nastąpi zbiórka zbóż i zostanie 
ono przekazane potrzebującym. Apelujemy do pozostałych sołectw – pomóżmy innym  
w potrzebie. Jeśli chcesz pomóc – dzwoń tel. 75 78 12 512 lub 697-800-568 (Stanisław 
Krawczyk) 75 78 14 601 lub 782-444-189 (Artur Hryniewicz).

Koordynatorzy akcji chcą podziękować wszystkim mieszkańcom Wieży i gminy 
Gryfów Śląski za okazałą pomoc w zbiórce pieniędzy do opłacenia transportu. Następny 
tir z sołectwa zostanie załadowany 19-20 lipca Do pomocy solidarnie dołączyły się już 
kolejne sołectwa – Wolbromów – Edward i Eugeniusz Kumoś, Ubocze – Franciszek 
i Marek Polesiak oraz Marian Karaczun. Organizatorzy serdeczne dziękują również  
panu Stanisławowi Jóźwiakowi za kontakt ze sztabem powodziowym we Wrocławiu  
i poszukanie terenów, które najbardziej potrzebują pomocy.

11 lipca pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 po raz kolejny dokonano pomiaru ruchu 
samochodów korzystających z drogi wojewódzkiej nr 360 w miejscowości Wieża. Re-
kordowa ilość samochodów, które przejechały w ciągu 1 godziny wynosi 580 pojazdów. 
W sumie przez cały dzień pomiar osiągnął wynik 4850 samochodów. Jak widać ruch 
wcale nie jest mały. Osoba, która przyjechała na kontrolę była bardzo zdziwiona ilością 
przejeżdżających aut. W pewnym momencie w rubrykach zaczęło brakować miejsca.  
Po tym wiarygodnym pomiarze, może mieszkańcy Wieży doczekają się w końcu chod-
nika wzdłuż drogi. Nie sprawdziły się bowiem słowa zarządcy drogi, który twierdził, że  
w ciągu doby przejeżdża tu 590 aut i nie ma potrzeby budowy chodnika. Pomiar będzie 
jeszcze raz powtórzony między sierpniem i wrześniem. 

Pomoc powodzianom

Wiarygodny pomiar

Artur Hryniewicz

P.

Fot.: A. Kraszewski
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Kurier Gryfowski

Warto było zajrzeć pierwszego czerwca tegoż roku do biblioteki  
w naszym mieście. Tam właśnie Towarzystwo Miłośników Gryfowa  
i wspomniana Biblioteka Publiczna w Gryfowie Śląskim zorganizowali 
wystawę zdjęć pt. „Chłopaki z ręcznej paki, czyli krótka historia 
piłki ręcznej w Gryfowie”. W ten sposób oddano hołd działaczom  
i piłkarzom grającym w nieistniejącym już klubie piłki ręcznej „Gryfex”.  
Ku zaskoczeniu organizatorów przyszli wszyscy znaczący w tamtym 
okresie zawodnicy, ich małżonki, dzieci a nawet wnuki. Przyszło też 
spore grono dawnych kibiców pamiętających legendarne już niedzielne 
mecze rozgrywane o godz 11.00.

O sukcesie wystawy zadecydowała serdeczna i rodzinna atmosfera. 
Szczególnie miło było gdy byli zawodnicy rozpoznawali się na zdjęciach. 
Zapamiętale wspominano dawne lata wielkości, jak i upadku piłki ręcz-
nej w Gryfowie. Zastanawiano się czy dziś jest możliwość wskrzeszenia 
tej dyscypliny, tym bardziej, że istnieje jeszcze potencjał ludzki, choćby 

Jesienią 1963 roku po 
lekcjach, w szkole zawodowej 
spotkaliśmy się z panem Anto-
nim Gąsiorowskim. Po krótkiej 
rozmowie podjęliśmy decyzję  
o stworzeniu sekcji piłki ręcznej 
juniorów. Było nas kilka osób, 
które uczęszczały na pierwsze 
treningi. Trenowaliśmy w sali 
gimnastycznej Szkoły Podsta-
wowej nr 2 (obecnie Gimna-
zjum} i na boisku szutrowym 
przy szkole. Wiosną 1964 roku 
zgłosiliśmy zespół juniorów, 
jako LZS „Gryf” z siedzibą  
w Lwówku Śląskim. Po pół-
rocznym trenowaniu pojecha-
liśmy na sparing do Jeleniej 
Góry. Graliśmy z zawodnikami 
ze Studium Nauczycielskiego  
i oberwaliśmy straszne baty. 
Przegraliśmy 40 do 5, więc 
początki były bardzo trudne. 
Zabrakło sali, treningi roz-
poczynały się rozgrzewką na 
korytarzu szkoły zawodowej, 
później trening na dworze. 
Biegaliśmy wokół ogrodzenia 
budynków szkolnych. Zaczęło 
się od dwóch okrążeń a koń-
czyło na dwudziestu dwóch 
okrążeniach. Rozgrywaliśmy 
sparingi również w Mirsku 
z dziewczętami z ogólniaka. 
Były to czasami bardzo trudne 
mecze, a czasami zabawne. Na 
pierwsze mecze jeździliśmy 

21 czerwca zakończył się sezon piłkarski klubu sportowego „Gryf'.  
W trakcie podsumowania sezonu puchary otrzymali:
Mateusz Babicz – najlepszy obrońca
Piotr Lewandowski – najlepszy pomocnik
Mateusz Białecki – najlepszy napastnik i strzelec. 

Fundatorem pucharów był trener Mirosław Laskowski. Puchar 
przewodniczącego Rady Miejskiej Roberta Skrzypka otrzymał Łukasz 
Sawicki – najlepszy bramkarz sezonu.

Mecz towarzyski na zakończenie sezonu ze Stellą Lubomierz zakoń-
czył się wynikiem 2:1 dla Gryfowa.

Jak to z piłką ręczną było
wspomnienia zawodników
Namówiliśmy byłych piłkarzy ręcznych i trenerów byłego klu-

bu sportowego „Gryfex” do napisania swoich wspomnień. Piłka 
ręczna to kawał historii naszego miasta i warto zachować pamięć 
o rzeczach, które kiedyś były naszą chlubą. Poniżej przedstawia-
my wspomnienia pana Czesława Głosa. 

Chłopaków z ręcznej 
paki wspomnień czar

Gryf podsumowuje
i wygrywa 

P.

pociągami np. do Legnicy lub do Kłodzka. 
Były to wyprawy dwudniowe z noclegiem na 
miejscu spotkań. Toczyliśmy boje z takimi 
drużynami jak np. Świdnica, gdzie drużyna 
składała się z wychowanków poprawczaka. 
Grając tam, trzeba było biegać dwa metry od 
linii bocznej bo siedzący kibice podstawiali 
nam „haki”. Trzeba wspomnieć, że po półto-
rarocznym ciężkim treningu wygrywaliśmy 
mecze dość gładko. Walczyliśmy o wejście 
do „A” klasy”, do której później weszliśmy. 
W międzyczasie zaczęliśmy budowę boiska 
przy ulicy kolejowej. Szpadlami zrywaliśmy 
darń i taczkami wywoziliśmy na bok. Później 
nawieziono nam szlaki z kotłowni GZPO, 
którą ubijano i wałowano. Tak powstało 
nasze wymarzone asfaltowe boisko do gry. 
W 1968 roku powstał „Gryfex”, przybywało 
młodych zawodników. Oprócz sekcji se-
niorów była dość mocna sekcja juniorów. 
W latach 70-tych lub później powstała 
sekcja młodzików. Było w tym klubie wielu 
młodych i zdolnych zawodników zarówno 
wśród seniorów, juniorów i młodzików. Były 
to piękne lata dla piłki ręcznej w Gryfowie  
i Dolnym Śląsku. Toczyliśmy zacięte mecze 
z Lubinem, Legnicą, Dzierżoniowem, Świe-
bodzicami i z wieloma innymi drużynami. 
Graliśmy na turniejach o puchary lub wej-
ście do drugiej ligi. I tu nie mieliśmy szans  
z powodu braku hali, jak również i finansów, 
które by umożliwiły dalekie wyjazdy. Mimo 
zaciętych meczy, wśród przeciwników mie-
liśmy wielu przyjaciół, którzy chętnie do nas 
przyjeżdżali na turnieje o Puchar Prezesa 
Klubu, lub Dyrektora ZPO „Gryfex”. Ostatni 
turniej został rozegrany w 1992 roku. Zagra-

ły w nim tylko trzy zespo-
ły. Górnik Złotoryja, nasi 
juniorzy i my seniorzy lub 
jak kto woli oldboje. Nie 
sposób nie wspomnieć 
o wspaniałych kibicach, 
którzy byli z nami na 
dobre i na złe. Były 
wspaniałe dziewczyny,  
z których nie jedna zosta-
ła żoną zawodnika. Miały 
swoją ławkę i zawsze były 
najgłośniejsze na boisku. 
Kibicowali nam zawod-
nicy piłki nożnej „Gryfa”, 
a my chodziliśmy ich 
dopingować, gdy grali w 
Gryfowie. Nie brakowało 
też wspaniałej młodzieży, 
która podglądała nasze 
treningi. Dziś żal patrzeć 
jak młodzież nie ma co  
z sobą zrobić.

instruktorski lub trenerski. Byli zawodnicy z szacunkiem wspominali, 
obecnego na wystawie pana Mariana Mandrykowskiego. Dzięki jego 
staraniom i zdolnościom organizacyjnym klub stanął mocno na nogach 
i zaczął odnosić sukcesy sportowe. Uznanie należy się też pani Marii 
Kruczkiewicz, do legendy przeszedł jej pomysł na koszulki sportowe. 
Szyto je z materiałów na poszwę, a numery malowano farbą olejną.  
W ten sposób zaoszczędzono trochę pieniędzy w budżecie klubu. Obec-
ny był też pan Anatol Roszczenko dawny dyrektor ZPO „Gryfex”, znany 
z życzliwości dla zawodników i klubu piłki ręcznej. Przybył też ojciec 
naszego miasta, burmistrz pan Olgierd Poniźnik z piłką w ręku. Na tej 
piłce, wszyscy obecni zawodnicy złożyli swój autograf. Wszyscy obecni 
wpisywali się też do kroniki Towarzystwa Miłośników Gryfowa. Sym-
patyczną atmosferę potęgowało ciasto, upieczone przez panią prezes 
TMG panią Iwonę Jarosz, jak i aranżacja całej ekspozycji dokonana przez 
panie pracujące w bibliotece. Chwała im za to.

Do następnego meczu! – Tak żegnali się gryfowscy oldboye. Kiedy 
zagrają? Jan Wysopal
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