




W czwartek 29 stycznia w gry-
fowskiej bibliotece publicznej od-
było się inauguracyjne spotkanie 
Dyskusyjnego Klubu Książki. W 
spotkaniu uczestniczyło 10 osób, 
jednak nie jest to lista zamknięta 
i jeśli ktoś z Państwa będzie miał 
ochotę do nas dołączyć, serdecz-
nie zapraszamy. Na pierwszym 
spotkaniu ustalono wstępnie listę 
książek, o które będziemy się ubie-
gać w ramach DKK oraz dokonali-
śmy wyboru lektury (Paw Królowej 
Doroty Masłowskiej), której po-
święcona zostanie kolejna „dysku-

syjna schadzka”. Ponieważ istnie-
je odgórny wymóg, aby DKK mia-
ły swoje nazwy, uczestnicy mają za 
zadanie wymyślić nazwę dla gry-
fowskiego klubu. Pierwsze propo-
zycje, jakie padły już podczas spo-
tkania to „Silva Rerum” i „NIE-po-
czytalni”. 

Wszystkich zainteresowanych 
klubem prosimy o kontakt z biblio-
teką  pod nr tel. (075) 78 13 387 
lub na e-mail: biblioteka.gryfow@
gmail.com

Marzena Wojciechowska

Nie trzeba być krytykiem
Dyskusyjne Kluby Książki to wspólny projekt Instytutu Książki i Bi-

bliotek Wojewódzkich adresowany przede wszystkim do czytelników ko-
rzystających z bibliotek publicznych. Pomysł oparty jest na założeniu, że 
potrzebne są miejsca, w których można rozmawiać o wspólnie czytanych 
książkach oraz, że nie trzeba być krytykiem, by czerpać przyjemność z 
dyskutowania o literaturze. Celem klubów jest także ożywienie środowisk 
skupionych wokół bibliotek oraz zachęcenie samych bibliotekarzy do kre-
owania mody na czytanie. Kluby powstały z inicjatywy Instytutu Książki 
i działają przy jego wsparciu finansowym i merytorycznym od początku 
2007 roku przy bibliotekach różnego stopnia – od bibliotek wojewódz-
kich, po filie biblioteczne w małych miejscowościach. Klubami w obrębie 
jednego województwa opiekuje się koordynator wojewódzki. 

W Gryfowie Śląskim kryzys nie 
dotknął ludzkich serc. Wielka Or-
kiestra Świątecznej Pomocy zagra-
ła gorąco i z entuzjazmem. Trady-
cyjnie estrada stanęła w rynku, a 

na niej od godz. 16 prezentowano 
program artystyczny. Organizacją 
XVII Finału WOŚP zajął się Miejsko 
– Gminny Ośrodek Kultury w Gry-
fowie Śląskim. Na terenie Gryfowa 
i okolic od rana 28 wolontariuszy 
zbierało pieniążki do puszek. Bar-
dzo dobrze wypadła licytacja. Dla 
przykładu, frytkownica firmy Phi-
lips znalazła nabywcę za ponad 
200 zł, a kufer z wędlinami poszedł 
za 180 zł. Do akcji po raz pierw-
szy włączył się Zakład Karny w Za-
rębie z penitencjariuszami, którzy 
przekazali swoje prace na licytację. 
Wieczorny Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy uświetnił po-
kaz grupy fireshow „Skarabeusz” z 

Zebrano ponad 13 tysięcy

Jeleniej Góry oraz występ grupy te-
atralnej Klinika Lalek z Wolimierza. 
Później licznie zgromadzona mło-
dzież świetnie bawiła się podczas 
koncertów Leniwca i Modliszki.

Organizatorzy pragną złożyć 
wszystkim gorące podziękowa-
nia za serdeczną pomoc w reali-
zacji XVII Finału Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. Dzięki 
hojności Państwa i Sponsorów w 
zbiórce publicznej uzyskano kwo-
tę 13.508,18 zł, za którą Fundacja 
zakupi sprzęt i aparaturę do wcze-
snego wykrywania nowotworów u 
dzieci.

Z pozdrowieniami Jurka Owsia-
ka SIE MA ZA ROK!!!!!

Adam Domino

Od redakcji: Więcej o gryfowskiej 
WOŚP pisze na stronie 12 Walde-
mar Pasternak.

SPONSORZY WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

„Energia Pro” Koncern Energetyczny S.A. oddział w Jeleniej Gó-
rze, Zakład Mięsny „Niebieszczańscy” Dariusz i Marek Niebiesz-
czańscy, Piekarstwo i Ciastkarstwo B. i J. Sroka, W. Tomski, Pro-
dukcja i Sprzedaż Artykułów Cukierniczych A. i S. Paszkowscy, 
Piekarnia i Cukiernia Mirosława i Jerzy Horbacz, Zakład Produk-
cyjno-Handlowo-Usługowy Wiesław Wnukowicz, Marzena Staliś 
(Młyńsko), Marian Świeży (Gryfów Śląski), Joanna Małoszczyk 
(Gryfów Śląski), Maria Sosnowska - sołtys Młyńska, Henryka Ka-
raczun (Radoniów), Mariusz Haczela (Gryfów Śląski), Zakład Kar-
ny, Zaręba, Towarzystwo Miłośników Gryfowa, Prezes GKS „Gryf” 
Krzysztof Złocik, FF „Polmex” Erik Johannes Schouwenaar, Pro-
szówka, Przedsiębiorstwo Handlowe „Sawczak” Krystyna i Stani-
sław Sawczak, „Stolbrat” Sp. z o. o. Jan, Mieczysław, Piotr Baszak, 
P.H.U. „Gradix” Grażyna i Roman Stana,  Jantur - Gryfex  Dominik 
Korpysa, P.H.U. „El-Stan” Stanisław Fronc,  Zespół Folklorystycz-
ny „Gryfinki”.

Wszystkim firmom, instytucjom i osobom prywatnym serdecznie 
dziękujemy. Ponadto składamy podziękowania dla Dyrektora PKO BP 
Romana Halczaka i pracowników banku oraz dla Stowarzyszenia „Awan-
tura” z Gryfowa Śląskiego.

12 stycznia na zaproszenie dy-
rekcji Gimnazjum w murach szkoły 
przebywała z kilkugodzinną wizytą 
poseł z Parlamentu Europejskiego 
–  Lidia Geringer de Oedenberg. 
Gościowi towarzyszyła dyrektor jej 
wrocławskiego biura – Zofia Ula-
towska-Ryba. W spotkaniu uczest-
niczyły również gryfowskie władze 
w osobach burmistrza – Olgierda 
Poniźnika i sekretarza – Jerzego 
Andrzejczaka. Wizyta europoseł 
rozpoczęła się od rozmowy z wi-
cedyrektor gimnazjum – Agatą 
Jankowiak,  w trakcie której zo-
stała zaprezentowana historia, 
problemy, a przede wszystkim 
sukcesy tej placówki oświatowej. 
Kulminacyjnym momentem dnia 

była prezentacja słowno-medialna, 
poświęcona problemowi łamania 
i nieprzestrzegania praw człowie-
ka we współczesnym świecie. 
Przedstawienie  przygotowane przez 
uczniów gimnazjum, według po-
mysłu pani Marzanny Krawiec, 
nawiązujące do 60 rocznicy utwo-
rzenia przez ONZ Powszechnej 
Deklaracji Praw Człowieka zosta-
ło gorąco przyjęte przez widzów 
(uczniów i nauczycieli gimnazjum 
oraz delegacji szkolnego klubu  
europejskiego z ZSOiZ im. Jana 
Pawła w Gryfowie Śląskim) zgro-
madzonych w auli szkoły. Spek-
takl był naturalnym wstępem do 
rozmowy uczestników spotkania 
z panią poseł o przestrzeganiu i 

łamaniu praw człowieka na konty-
nencie europejskim. Lidia Geringer 
de Oedenberg przedstawiła rów-
nież główne aspekty działania Par-
lamentu Europejskiego w ramach 
funkcjonowania organów i insty-
tucji unijnych. Europoseł w swojej 
wypowiedzi nawiązała do faktu, iż 
w gronie już ponad 1500 osób bio-
rących udział, na jej zaproszenie, 
w edukacyjnych wyjazdach stu-
dyjnych  do Brukseli i Strasburga 
było już pięciu przedstawicieli spo-
łeczności gryfowskiej, a następni, 
dwie laureatki konkursów o tema-
tyce unijnej - absolwentki gryfow-
skiego gimnazjum, udadzą się już 
wkrótce do siedziby Parlamentu 
Europejskiego (odsyłam czytelni-

Europoseł w Gimnazjum

ków na str. 10 w celu zapoznania 
się z założeniami programowo-or-
ganizacyjnymi nowej edycji wyżej 
wzmiankowanych konkursów). 

W dalszej części spotkania nasz 
gość odpowiadał na pytania za-
dawane przez uczniów, które były 
związane z problematyką przestrze-
gania praw człowieka i funkcjono-
wania Parlamentu Europejskiego, a 
przede wszystkim dotyczące szans, 
które daje nam  Unia Europejska.  
Na zakończenie rozmowy pani poseł 
obiecała gryfowianom, że przybę-
dzie do nas raz jeszcze w tym roku, 
w maju, na uroczystości związane 
z 5 rocznicą akcesji Polski do Unii 
Europejskiej. 

Mieczysław Gnach

Kurier Gryfowski - Luty 20093



Kurier Gryfowski - Luty 2009 4

Przed wojną w na-
szym mieście istniał Klub 
Cyklistów. Jego członko-
wie  propagowali w na-
szej okolicy amatorskie 
kolarstwo i turystykę ro-
werową. Klub był na tyle 
prężny, że w latach 20-
tych, ubiegłego wieku 
był samodzielnym orga-
nizatorem wyścigu ko-
larskiego "Dookoła Zam-
ku Gryf" na trasie Gryfów 
- Proszówka - Mirsk - 
Brzeziniec - Gryfów. Nie-
stety, pierwszy wyścig 
zakończył się tylko poło-
wicznym sukcesem, gdyż 

w Mirsku w gospodzie "Zu Sonne" jego uczestnicy oddali się orgiastycznemu piciu piwa. Ze zrozu-
miałych względów wyścig nie mógł się ukończyć. Do późnych godzin wieczornych, ówczesny bur-
mistrz Gryfowa, czekał z wieńcem laurowym w ręku na potencjalnego zwycięzcę wyścigu. Niestety, 
nie doczekał się. Historię tę wspominam, ponieważ na ostatnim spotkaniu Towarzystwa Miłośników 
Gryfowa narodził się pomysł utworzenia takiej rowerowej grupy retro, bez prezesów i oczywiście bez 
składek. Nie muszą to być rowery z "epoki", mogą to być stare poczciwe wehikuły marki "Ukraina" czy 
też polskiej produkcji z lat 70-tych. Nikt nie będzie się czepiał przecież drobiazgów. Być może uda 
nam się zorganizować rajd rowerowy lub amatorski wyścig śladami poprzedników "Dookoła Zamku 
Gryf" na trasie Gryfów - Proszówka - Mirsk - Brzeziniec - Gryfów i szczęśliwie go ukończyć. Pomysł 
rowerowej grupy retro jest nowy i rozwojowy, jeśli ktoś chciałby się podzielić doświadczeniem lub 
uzyskać dodatkowe informacje, to zapraszamy do siedziby Towarzystwa Miłośników Gryfowa w każ-
dy czwartek o godz. 16,00. Zamieszczone zdjęcie przedstawia członków Gryfowskiego Klubu Cykli-
stów w organizacyjnych strojach z początku dwudziestego wieku i pochodzi ze zbiorów autora.

Burmistrz się nie doczekał...
W listopadzie 2008 pojawił się tekst doty-

czący sprawy pani Nadii, Ukrainki, która wraz ze 
swoim niepełnosprawnym dzieckiem przecho-
dziła gehennę z powodu braku mieszkania. Pani 
Nadia została opuszczona przez ojca dziecka - 
gryfowianina. W pewnym momencie została, jak 
pisano, na bruku. Pragnę przedstawić tę sprawę 
z nieco innej perspektywy.

Jestem matką trojga dzieci w wieku: 10, 
7, i 2 lata i zajmuję mieszkanie o powierzchni 
26 m2 graniczące obecnie z mieszkaniem pani 
Nadii. Od trzech lat usilnie starałam się o przy-
łączenie, wówczas pokoju, aktualnie mieszkania 
pani Nadii, do swojego skromnego lokalu. Dys-
ponuję plikiem dokumentów potwierdzających 
te starania. Są to pisma do Zakładu Budżetowe-
go, Społecznej Komisji Mieszkaniowej, pisma 
odwołujące do burmistrza. 

Mieszkanie o pow. 26,10 m2 otrzymałam 
1 czerwca 2006 roku. Było ono ruiną, bez prądu, 
gazu, łazienki, z odpadającymi tynkami, zawilgo-
conymi ścianami. Okna były tak spróchniałe, że 
podczas deszczu do mieszkania lała się woda, 
w deskach podłogowych były głębokie dziury, 
instalacja elektryczna była do wymiany, a w 
pokoju stał rozwalający się piec kaflowy. Mimo 
to musiałam przyjąć to mieszkanie, bo od pew-
nego czasu byłam osobą bezdomną z dziećmi. 
Kosztem wielu wyrzeczeń rozpoczęłam remont. 
Wymieniłam instalację elektryczną, podłogę, 
okna, drzwi, naprawiłam tynki, obniżyłam sufity, 
od podstaw wykonałam łazienkę oraz centralne 
ogrzewanie z pieca z podkową. Łączny koszt re-
montu wyniósł ok. 18 tys. W ZBGKiM obiecano 
mi, że ten drugi pokój - obecnie mieszkanie pani 
Nadii - zostanie przyłączony do mojego skrom-
nego mieszkanka. Był to dla mnie motor do dzia-
łania. Cały remont przeprowadziłam pamiętając 
o tej obietnicy. Warunkiem było opuszczenie go 
przez alkoholika, który tam aktualnie zamiesz-
kiwał. Czekałam cierpliwie. Potem pojawiła się 
pani Nadia. Miała do wyboru dwa lokale. Wybra-
ła jednak ten na Kolejowej, ponieważ wiedziała 
doskonale, jak bardzo zależy na nim właśnie 
mnie. Nadia poinformowała mnie o tym podczas 
pierwszej sąsiedzkiej wizyty....

Uważam, że decyzja Społecznej Komisji 
Mieszkaniowej, która  przyznała jej ten pokój 
była bardzo krzywdząca dla mnie i moich dzie-
ci, zaś propozycja, abym się starała o większe 
mieszkanie gdzie indziej - nie do przyjęcia, po-
nieważ nie stać mnie na remont kolejnej rudery.
Pokój w moim mieszkaniu ma 16,10 m2. Muszą 
się zmieścić w nim biurka dla dwójki dzieci w 
wieku szkolnym, kąt dla malucha. Po wstawie-
niu trzech łóżek i łóżeczka nie ma już miejsca na 
szafę z ubraniami, która musi stać na korytarzu. 
Co ciekawe, pani Nadia, o której pisano, że nie 
ma się gdzie podziać i że na Ukrainie nie mo-
głoby leczyć swojego dziecka, od października 
nie przebywa w swoim, wyremontowanym spe-

cjalnie dla niej, mieszkaniu.  Reasumując,  od 
pięciu miesięcy pokój Nadii, którego tak pilnie 
potrzebowała, stoi pusty, a za ścianą ciśnie się 
moja wielodzietna rodzina.  

Postępowanie pani Nadii uważam za nie-
moralne. Wydaje mi się, że  zakpiła sobie ona 
z lokalnych władz i wszystkich ludzi, którzy jej 
pomogli.

Od redakcji:
Problem pani Barbary bardzo nas poruszył. Być 
może, w zaistniałej sytuacji, można jej jakoś 
pomóc? Wierzymy w mądrość decydentów w 
tej sprawie i będziemy obserwować jej dalszy 
przebieg. 

Listy do redakcji

Barbara Muszka

Jan Wysopal

Przez dwa dni - 1 i 2 grudnia 2008 roku ko-
biety miały możliwość wykonania bezpłatnej 
mammografii w mammobusie Caritas Archi-
diecezji Wrocławskiej, ustawionym w Gryfowie 
Śląskim przy Kościele Parafialnym.

Oprócz programu bezpłatnego można było 
również wykonać mammografię odpłatną  

w cenie 65 zł. Takie badanie wykonało 18 ko-
biet. Każda z pań otrzymała dopłatę w wysokości  
30 złotych ze środków uzyskanych z balu cha-
rytatywnego, który został zorganizowany w tym 
celu pod koniec listopada 2007 roku, z udziałem 
gryfowskich amazonek i wolontariuszek, które od 
lat biorą udział w tego rodzaju akcjach. Dochód 
z balu znajdował się na koncie  Stowarzyszenia 
Amazonek. Bardzo dziękuję wszystkim organi-
zatorom i uczestnikom balu charytatywnego. 
Serdeczne podziękowania składam wszystkim, 
którzy przyczynili się do zorganizowania gru-
dniowych badań MM w Gryfowie Śląskim, oraz 
pomagali w ich obsłudze.

Następne badania przesiewowe są planowa-
ne na maj/czerwiec bieżącego roku, ponieważ 
nie wszystkie panie miały możliwość przeba-
dania w grudniu 2008 roku. Będzie to szansa 

przede wszystkim dla tych osób, które jeszcze 
nigdy nie miały wykonanej mammografii albo 
miały ją dawno temu.

Ogłoszenia w sprawie terminu mammogra-
fii znajdą się pod koniec kwietnia na tablicach 
ogłoszeń w całej Gminie, a także w Kurierze Gry-
fowskim. 

Oprócz tego jeszcze w I kwartale 2009 roku 
odbędzie się w Gryfowie wykład dla kobiet na 
temat: samokontroli piersi (łącznie z pokazem 
na manekinie), leczenia chorób kobiecych oraz 
szczepień ochronnych przeciwko rakowi szyjki 
macicy. Wykład poprowadzą wrocławscy leka-
rze - specjaliści.

Szczegółowe ogłoszenia - na tablicach ogło-
szeń. Serdecznie zapraszam.

Kiedy następna mammografia?

Helena Okulowska

    Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów 
Śląski informuje, że zostały podane do 
publicznej wiadomości wykazy nieru-
chomości przeznaczonych do sprzedaży 
od nr 16 do nr 25/2009, poprzez wywie-
szenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

WYKAZY



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

Dwie brzozy i krzak bzu (XIV)
W drodze do domu
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I tak 27 lutego 1951 roku nadszedł ten 
magiczny moment- kupiłem bilet na samolot, 
ponieważ już otrzymałem informację, że bę-
dzie jedno miejsce. Właśnie była moja kolej-
ka. W trwodze oczekiwałem na przylot długo 
oczekiwanej maszyny - cały czas obawiałem 
się, że komendant zmieni zdanie i odbierze mi 
przepustkę. Z niepokojem wypatrywałem enka-
wudzisty, który miałby przynieść mi hiobową 
wieść. Niesamowite- byłem już wolnym czło-
wiekiem, wojna skończyła się sześć lat temu, a 
państwo radzieckie wciąż rościło sobie do mnie 
jakieś prawa. 

Kiedy przyleciał w końcu samolot i z biletem 
w kieszeni szedłem płytą lotniska, wciąż nie 
mogłem uwierzyć, że za chwilę opuszczę ten 
kraj wiecznych lodów. Spędziłem tutaj lata życia 
powszechnie uważane za najpiękniejsze. Mię-
dzy 18 a 24 rokiem życia kształtuje się przecież 
ostatecznie osobowość człowieka, decyduje się 
jego przyszłość i wizja tego, co w życiu będzie 
robił. Wówczas człowiek chodzi do szkół, po-
dejmuje pierwszą pracę, poznaje dziewczyny, 
zakłada rodzinę...

Tak dzieje się w warunkach normalnych. 
Mnie zaś, pomimo młodego wieku, bagaż do-
świadczeń na tej płycie lotniska, na chwilę przed 
odlotem do raju, po prostu przygniatał. Byłem 
jednak bardzo szczęśliwy. Trochę obawiałem 
się lotu, pierwszy raz widziałem samolot na 
oczy.
Pożegnałem się z Jankiem i Władkiem, usia-
dłem na wyznaczonym miejscu. Wciąż jednak 
nie mogłem uwierzyć w swoje szczęście i z 
niepokojem patrzyłem na drzwi. Właściwie nie 

odrywałem od nich wzroku, póki samolot nie 
wystartował.  Komendant policji kazał mi prze-
pustkę zaraz po starcie samolotu zjeść- co też 
uczyniłem pośpiesznie. Potem, wyjąwszy małe 
problemy związane z wyrównywaniem ciśnienia 
w uszach, ze spokojem obserwowałem widoki z 
okna. A było co podziwiać! Ta surowa przyroda 
miała w sobie specyficzne piękno

Po 20 minutach lotu stewardesa ogłosiła, 
że będziemy lądować. Postój trwał 20 minut, 
zatankowano paliwo, dosiadło się parę osób i 
ruszyliśmy w dalszą podróż. Po 80 minutach 
kolejne ogłoszenie o lądowaniu w Jakucku. 
Przeszedłem pozytywnie kontrolę dokumen-
tów, więc mogłem udać się do hotelu, w któ-
rym otrzymałem miejsce w wieloosobowym 
pokoju.

Jeden z moich współlokatorów - Mikołaj, 
zaproponował mi , abym następnego dnia po-
jechał z jego 16-letnim synem do Ałdanu. Tak 
też zrobiłem i rano ruszyliśmy ciężarówką roz-
wożącą pocztę. W połowie drogi miała miejsce 
kontrola biletów. Syn Mikołaja takowy posiadał, 
ja nie. Miałem ostatnie 200 rubli. Brakowało mi 
50. Chłopak wyciągnął swoje pieniądze i tak do-
jechaliśmy do Ałdanu- miasta znanego z wydo-
bycia złota i niklu. Nadal byłem na syberyjskiej 
ziemi. Dodatkowo kompletnie bez pieniędzy. 
Syn Mikołaja zaproponował nocleg u siebie w 
domu. Jego matka pięknie mnie ugościła. Na-

stępnego dnia rano ruszyłem w poszukiwaniu 
pracy. Chciałem zarobić choć trochę, aby da-
lej jechać do Polski. To był mój cel nadrzędny. 
Trzy dni wałęsałem się po Ałdanie bez skutku. 
W końcu całkowicie zrezygnowany trafiłem pod 
budynek technikum górniczego. Na podwórzu 
drewno rąbał staruszek, któremu opowiedzia-
łem o swoim problemie. Odszedł na chwilę, 
kiedy zaś wrócił oznajmił, że dyrektor szkoły 
czeka na mnie w swoim gabinecie. Tak zosta-
łem szkolnym konserwatorem. Miałem zająć się 
połamanymi ławkami, rąbać drewno, czyli tym 
wszystkim, co należy do obowiązków pracow-
nika gospodarczego. Najważniejsze jednak, że 
dostałem klucze od pomieszczenia, które było 
stolarnią. Miałem pracę, dach nad głową. Nie 
miałem jednak nadal grosza, a co za tym idzie 
jedzenia. Rozpocząłem więc żywot nędzarza. Po 
skończonej pracy szedłem na stołówkę i oczeki-
wałem na jakieś pozostawione resztki, które od 
razu pałaszowałem. Nie wiem, jak przeżyłbym 
bez pomocy Zojki - kelnerki, która wynosiła mi 
czasami coś do zjedzenia. Po 20 dniach pracy 
zarobiłem 420 rubli. Postanowiłem rozliczyć 
się z Zoją. Tak jak zwykle, usiadłem przy stoli-
ku, ona zaś tak jak zwykle przyniosła mi obiad. 
Zdziwiła się trochę, kiedy poprosiłem ją w chwi-
lę po zjedzeniu. Była piękną blondynką - pamię-
tam ją do dziś.
- Słucham? - zapytała.
- Chciałbym się rozliczyć - odpowiadam.
- Nie jesteś nic winien.
Podziękowałem więc i odszedłem. Miasto oble-
pione było afiszami dotyczącymi przedstawienia 
i potańcówki. Postanowiłem trochę się zabawić. 
W końcu byłem dopiero co po wypłacie...

Kurier Gryfowski

W pewne styczniowe przedpołudnie, nasz 
pochodzący z Grecji czytelnik, pan Nikola-
os Urdas postanowił zrobić niespodziankę 
wszystkim pracownikom biblioteki I wykonał 
specjalnie dla nich,  pyszną kawę po grecku.

Poza kawą, uraczył nas wspaniałymi opo-
wieściami rodem ze swojej ojczyzny. Do-
wiedzieliśmy się m.in., że Grecy są wielkimi 

smakoszami napojów, w tym również kawy. 
O każdej porze dnia popijają  kawę-espresso,  
frappe i wszystkie inne jej odmiany. Potrafią 
się tym napojem delektować godzinami, bo 
jak mówi pan Nikolaos: jeśli kawa, to tylko 
po grecku. Przygotowana przez niego kawka 
tak bardzo przypadła wszystkim do gustu, 
że postanowiliśmy się podzielić z Państwem 
przepisem na nią. Zachęcamy do spróbowania  
i życzymy smacznego.
Potrzebne są:
filiżanka do kawy,
spieniacz do mleka
1 łyżeczka kawy rozpuszczalnej (najlepiej Ne-
scafe Classic)
1 łyżeczka cukru (do smaku może być więcej)
2 - 3 łyżeczki wrzącej wody
Przygotowanie:

Do filiżanki wsypać 1 łyżeczkę kawy i 1 (lub 
więcej) łyżeczkę cukru. Zalać  2-3 łyżeczka-
mi  wrzącej wody  i mikserem do kawy ubić 
na  pianę. Po ubiciu filiżankę uzupełnić wrzą-
cą wodą lejąc ją po brzegu filiżanki. Na końcu 
udekorować bitą śmietaną w spray’u, a na ta-
lerzyk położyć ciastko.

 Zamiast wody można dodać mleko. 
Wszystkie czynności wykonujemy tak jak przy 
dodaniu wody. Wówczas na końcu nie trzeba 
dekorować bitą śmietaną.

Kawa po grecku

M.



Na podstawie porozumienia zawartego po-
między gminą Gryfów Śląski a Dyrektorem Po-
wiatowego Urzędu Pracy we Lwówku Śląskim 
w każdy trzeci piątek miesiąca w godzinach od 
12:00 do 14:00 w gabinecie burmistrza będzie 
pełnić dyżur dyrektor PUP. Podczas dyżurów 
pracodawcy będą mogli zgłaszać swoje proble-
my i wnioski, wymieniać doświadczenia a także 
otrzymywać informacje związane z ich działal-
nością. Pierwszy dyżur już 20 lutego b.r. 
Serdecznie zapraszamy.

W październiku ub. r. został ogłoszony 
konkurs na stanowisko ds. planowania prze-
strzennego  i budownictwa. W grudniu kon-
kurs rozstrzygnięto i od  stycznia w UGiM został 
zatrudniony nowy pracownik Stella Suhako-
Wróblewska - mieszkanka Gryfowa Śląskiego. 
Poprzednio na tym stanowisku była zatrudniona  
Edyta Wilczacka, która we wrześniu ub. r. została 
powołana na stanowisko wiceburmistrza Gryfowa.

13 stycznia o godz. 13:00 odbyło się inaugu-
racyjne posiedzenie Komitetu Organizacyjnego 
Kwisonaliów 2009. Pierwszym punktem posie-
dzenia był wybór prezydium w skład którego 
weszły następujące osoby:
przewodniczący - Olgierd Poniźnik,
zastępcy przewodniczącego - Robert Skrzypek  i 
Edyta Wilczacka, 
dyrektor biura organizacyjnego - Adam Domino, 
dyrektor biura informacyjno - promocyjnego - 
Agnieszka Muszka.

Chociaż wymienione funkcje brzmią bardzo 
poważnie i komercyjnie, w/w członkowie prezy-
dium, jak i pozostali członkowie komitetu orga-
nizacyjnego, a także setki osób pomagających w 
organizacji święta miasta - Kwisonalia 2009 
pracują społecznie. W kolejnych punktach po-
siedzenia zatwierdzono:

1) termin – 12 do 14 czerwca 2009
2) miejsce – bulwar nad Kwisą
3) patronaty honorowe i medialne
Następne posiedzenie komitetu  odbędzie się 

w połowie lutego.

Komitet organizacyjny prosi o typowanie kan-
dydatów do odznaczenia „Złota Rybka 2009”
W kategoriach: zasłużona osoba, pionier Gry-
fowa Śląskiego, osoba spoza miasta i gminy 
Gryfów, która zasłużyła się dla naszej gminy i jej 
mieszkańców oraz osoba, która zasłużyła się w 
teraźniejszej, bieżącej działalności dla naszego 
samorządu.

Kandydatury prosimy składać wraz z uzasad-
nieniem na adres e-mail:  sekretarz@gryfow.pl, w 
sekretariacie UGiM Gryfów Śląski  lub w sekre-
tariacie Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury. 
Zapraszamy Państwa  serdecznie do nadsyłania 
swoich typów. 

Trzeci piątek dla pracodawców
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Konkurs rozstrzygnięty

Komitet zabrał się do pracy

Komu Złotą Rybkę?

Podarowane choinki

Pod koniec ubiegłe-
go roku otrzymaliśmy 
potwierdzenie przyznania gminie środków fi-
nansowych w wysokości ponad 24 tys. euro 
na realizację projektu pt. Centrum Informacji 
Turystycznej i Promocji Pogórza Izerskiego w 
Gryfowie Śląskim w ramach Programu Opera-
cyjnego Współpracy Transgranicznej Republika 
Czeska -  Rzeczpospolita Polska 2007–2013, oś 
priorytetowa 3 – wspieranie współpracy spo-
łeczności lokalnych. Całe zadanie kosztować 
będzie ok. 43 tys. euro. W ramach tych środków 
realizowane będą następujące zadania:

1. Adaptacja i remont zabytkowego pomieszcze-
nia (dawny „Klub Seniora”) – Rynek 33, które 
stanie się siedzibą CIT.
2. Opracowanie i wydanie wspólnie z partnerem 
czeskim wielojęzycznego folderu promującego 
atrakcje Gryfowa Śląskiego i Pogórza Izerskie-
go, m.in. promocja na targach turystycznych 
i innych imprezach turystycznych w kraju i za 
granicą.

CIT w Klubie Seniora

Mieszkańcy, którym wyrośnięte świerki prze-
słaniały światło przy budynkach mieszkalnych, 
zgłosili chęć oddania choinek do dekoracji mia-
sta. Wycięcie ich i zabranie z terenu posesji tak, 
aby nic nie uszkodzić, było trudne i wymagało 
użycia dźwigu przemysłowego i podnośnika, ale 
udało się.
Dotyczy to dwóch największych drzew:
- świerk Pana Janusza Głuchy z ul. Storczyko-
wej, został postawiony w Rynku,
- świerk Pana Kazimierza Tyca z ul. Garbarskiej, 
stanął przy Kościele Parafialnym.

Ponadto Pan Stanisław Korziewicz z Wieży 
zezwolił na wycięcie trzech dużych świerków, 

które zostały ustawione w trzech punktach 
miasta:
- w parku im. Mickiewicza
- przy Ośrodku Pomocy Społecznej
- przy drodze wylotowej na Lubań

Całą operację przeprowadził Zakład Budżeto-
wy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z 
pomocą wynajętego podnośnika oraz dźwigu 
przemysłowego, który użyczyła Firma STOL-
BRAT. Wszystkim składamy bardzo serdeczne 
podziękowania. Na Boże Narodzenie 2009 roku 
chcielibyśmy zastosować podobne rozwiązanie. 
Szukamy chętnych do oddania ładnych drzewek.

Burmistrz Gminy i Miasta            Dyrektor ZBGKiM
      Olgierd Poniźnik                   Helena Okulowska

Zabójczy czad c.d.

3. Opracowanie i publika-
cja wspólnie z partnerem 

czeskim wielojęzycznego przewodnika tury-
stycznego promującego walory turystyczne i 
krajoznawcze terenu Pogórza Izerskiego.
4. Przygotowanie wielojęzycznej strony interne-
towej stanowiącej kompendium wiedzy i infor-
macji na temat polsko-czeskiego pogranicza. 
Będzie ona wyposażona w interaktywną bazę da-
nych obiektów i atrakcji turystyczno – kulturalnych.
5. Wyposażenie CIT w niezbędny sprzęt i urzą-
dzenia.
    Uruchomienie Centrum Informacji Tury-
stycznej zwiększy rolę lokalnych i regionalnych 
atrakcji turystycznych, przyczyni się do pro-
mocji agroturystyki, tradycyjnych produktów 
regionalnych i okolicznych twórców ludowych 
zaś realizacja w/w działań przyczyni się do stwo-
rzenia transgranicznego obszaru turystyki. Jest 
to  jeden z elementów strategii zrównoważonego 
rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

Sekretarz UGiM Jerzy Andrzejczak

W styczniowym  wydaniu Kuriera Gryfowskie-
go  ukazała się   informacja o niebezpieczeństwie 
zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanym cza-
dem. Uważam, że zasadnym jest  podanie  rów-
nież  przyczyn zaczadzeń  i działań,  które można 
podjąć, aby ich uniknąć. Głównym źródłem za-
truć w budynkach mieszkalnych jest niespraw-
ność przewodów kominowych: wentylacyjnych, 
spalinowych i dymowych.  
W celu uniknięcia zaczadzenia należy:
- przeprowadzać kontrole techniczne, w tym 
sprawdzanie szczelności przewodów kominowych, 
ich systematyczne czyszczenie oraz sprawdzanie 
występowania dostatecznego ciągu powietrza, 
- użytkować sprawne techniczne urządzenia, w 
których odbywa się proces spalania, zgodnie z 
instrukcją producenta, 
- stosować urządzenia posiadające stosow-
ne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do 
obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać 
okazania wystawionej przez producenta lub im-
portera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. 
dokumentu zawierającego informacje o specy-
fikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie 
stosowania danego urządzenia, 
- nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kra-
tek wentylacyjnych, 
- w przypadku wymiany okien na nowe, spraw-
dzić poprawność działania wentylacji, ponieważ 

nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczel-
ne w stosunku do wcześniej stosowanych w bu-
dynku i mogą pogarszać wentylację, 
- systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. 
poprzez przykładanie kartki papieru do otworu 
bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca 
wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej 
wspomnianego otworu lub kratki, 
- często wietrzyć pomieszczenie, w których od-
bywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wy-
posażone w termy gazowe), a najlepiej zapew-
nić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien, 
- nie bagatelizować objawów duszności, bólów 
i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszoło-
mienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca 
i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ule-
gamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy 
natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w któ-
rym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

W trosce o własne bezpieczeństwo, warto 
rozważyć zamontowanie w domu czujek dymu 
i gazu. Koszt zamontowania takich czujek jest 
niewspółmiernie niski do korzyści, jakie daje 
zastosowanie tego typu urządzeń (łącznie z 
uratowaniem najwyższej wartości, jaką jest 
nasze życie).

Oprac. Stanisław Jóźwiak
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Minął kolejny rok funkcjonowania Rady Miejskiej V Kadencji. Był to już drugi rok, zatem połowa kaden-
cji jest już za nami. Podobnie jak rok temu postaram się podsumować to co udało się zrobić: ile podjęto 

uchwał, ile zgłoszono interpelacji i zapytań, jakie tematy poruszano na sesjach.  Ponadto przypomnę funkcje poszczególnych radnych, w jakich okręgach 
działają, jak wyglądało realizowanie ich obowiązków czyli uczestniczenie w sesjach i komisjach oraz w jakiej wysokości otrzymywali za to diety.

Przypomnijmy sobie zatem skład Rady i komisji, funkcje w nich pełnione oraz nr okręgów, z których radnego wybrano : 

Nr okręgów obejmują ulice i sołectwa:

1 - Kolejowa 1–20 i 41-66, Lipowa, 
Młyńska 1-4 i 16-37, Przedszkolaków, 
Rybna, Szkolna, Uczniowska, Żerom-
skiego 
2 - Andersa, Floriańska, Jeleniogór-
ska 14-24, Kwiatowa, Lwowska, Os. 
Horyzont, Os. 7-ej Dywizji, Partyzan-
tów, Storczykowa, Tulipanowa, Zielona 

3 - Akacjowa, Gliniana, Jeleniogórska 
1-9, Kolejowa 21-40, Krótka, Kuso-
cińskiego, Młyńska 5-15a, Nad Sta-
wami, Oldzańska, Polna, Sienkiewi-
cza, Sikorskiego, Słoneczna, Spokoj-
na, Spółdzielcza, Strzelnicza, Wiśniowa 

4 - Bankowa, Boczna, Felczerska, Gar-
barska, Garncarska, Grodzka, Lubań-
ska, Łąkowa, Plac Kościelny, Rolna, 
Rynek, Rzeczna, Sanatoryjna, Wąska, 
Wojska Polskiego, Zakątek, Za Kwi-
są, Zaułek, Źródlana. 

5 - Proszówka, Wieża,

6 - Krzewie Wielkie, Młyńsko, 

7 - Rząsiny, Wolbromów,

8 - Ubocze 

Lp. Imię i Nazwisko Pełnione funkcje w Radzie i komisjach Nr okręgu

1 Tadeusz Cena Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta i Bezpieczeństwa 
Publicznego

4

2 Edward Ciupa Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska

8

3 Zbigniew Dzikowicki Członek Komisji Sfery Budżetowej 4

4 Józef Guzik Członek Komisji Rozwoju Miasta i Bezpieczeństwa Publicznego 3

5 Krzysztof Kozak Członek Komisji Rozwoju Miasta i Bezpieczeństwa Publicznego 6

6 Waleria Krawczyk Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 2

7 Urszula Maga Członek Komisji Sfery Budżetowej 1

8 Marek Makowski Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Miasta i Bezpieczeństwa 
Publicznego, członek Komisji Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska

5

9 Witold Mikos Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, członek Komisji Rozwoju 
Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

7

10 Bożena Raubo Przewodnicząca Komisji Sfery Budżetowej 3

11 Ryszard Sawczak Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej 3

12 Edward Sidorenko Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska

8

13 Robert Skrzypek Przewodniczący Rady Miejskiej, członek Komisji Sfery Budżetowej 4

14 Jarosław Stępiński Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, członek Komisji Rozwoju 
Miasta i Bezpieczeństwa Publicznego

1

15 Dariusz Wojciechowski Członek Komisji Sfery Budżetowej, członek Komisji Rewizyjnej 2

Na 7 sesjach zwyczajnych i 3 nad-
zwyczajnych podjęto 81 uchwał, rad-
ni zgłosili 91 interpelacji i zapytań oraz 
w  3 sprawach wyrazili swoją opinię 
(wszystkie dotyczyły Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opie-
ki Zdrowotnej w Lwówku Śląskim i 
wszystkie były negatywne).

Tematy, którym poświęcone 
były sesje:

Ocena działalności kulturalnej na 
terenie miasta i gminy Gryfów Śl.

Ocena działalności Miejsko–
Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Gryfowie Śl.

Ocena stanu gospodarki odpada-
mi komunalnymi na terenie miasta 
i gminy Gryfów Śl.

Restrukturyzacja Zakładu Budże-
towego Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Gryfowie Śl.

Utworzenie Kamiennogórskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
Małej Przedsiębiorczości i włącze-
nie do jej obszaru nieruchomości 
gruntowych położonych w Gryfo-
wie Śląskim.

Koncepcja budowy elektrowni 
wiatrowych na terenie Gminy Gry-
fów Śl.

Ocena stanu pozyskiwania przez 
gminę funduszy unijnych i innych 
środków zewnętrznych.

Ocena współpracy z organiza-
cjami pozarządowymi działający-
mi na terenie miasta i gminy Gry-
fów Śl.

Ważniejsze uchwały podjęte w 
ubiegłym roku w sprawach:

- przystąpienia do wykonania „Pla-
nu Urządzeniowo – Rolnego Gminy 
Gryfów Śl.”,

- skierowania do Rady Ministrów 
wniosku o wydanie Rozporządzenia 
ustalającego nowe granice Powiatu 
Lwóweckiego i Powiatu Lubańskie-
go poprzez wyłączenie Gminy Gry-
fów Ślaski z Powiatu Lwóweckiego 
z jednoczesnym włączeniem jej do 
powiatu Lubańskiego,

- przystąpienia Gminy Gryfów Ślą-
ski do Stowarzyszenia „Partnerstwo 
Izerskie” działającego jako Lokalna 
Grupa Działania,

- udzielenia absolutorium Burmistrzo-
wi Gminy i Miasta Gryfów Śląski za 
rok 2007 (podjęta jednogłośnie) 
- budżetu Gminy i Miasta Gryfów 
Śląski na rok 2009  (podjęta jedno-
głośnie),

- nawiązania współpracy partner-
skiej pomiędzy Gminą Gryfów Śl. 
i Gminą Gryfice,

- wyrażenia zgody na włączenie 
do obszaru Kamiennogórskiej Spe-

cjalnej Strefy Ekonomicznej Małej 
Przedsiębiorczości nieruchomości 
gruntowych położonych w Gryfo-
wie Śl.,

- przystąpienia do opracowania 
zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Gryfów Śląski,

- zmian w budżecie dotyczących pro-
gramu „Moje Boisko – Orlik 2012”,

- zasad wynajmowania lokali wcho-
dzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy i Miasta Gryfów Śl.,

- przystąpienia do Samorządowe-
go Stowarzyszenia na rzecz Ochro-
ny i Odbudowy Kolei na Dolnym 
Śląsku,

- ustalenia nazwy ulicy (ul. Wido-
kowa),

- nieodpłatnego nabycia na wła-
sność Gminy nieruchomości Skar-
bu Państwa – Agencji Nierucho-
mości Rolnych

- umowy o dofinansowanie przed-
sięwzięcia „Budowa hali sportowej 
przy Szkole Podstawowej w Gryfo-
wie Śl., ul. Uczniowska” i zabezpie-
czenia w formie weksla „in blanco”,

- przyjęcia programu inwestycyj-
nego budowy, przebudowy lub re-
montu dróg gminnych na terenie 
gminy Gryfów Śl.,

- przyjęcia Wieloletniego Planu In-
westycyjnego Gminy Gryfów Śląski 
na lata 2008–2015,

- uchwalenia „Planu usuwania wyro-
bów zawierających azbest na terenie 
miasta i gminy Gryfów Śl.”,

- przyjęcia „Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych w Gminie 
Gryfów Śl. na lata 2008 – 2012”,

- przystąpienia do sporządzenia zmia-
ny miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego południowej 
części miasta Gryfów Śląski - obej-
mującej teren położony u zbiegu ulic 
Jeleniogórskiej i Wojska Polskiego,

- ustalenia zasad przyznawania oraz 
wysokości diet przysługujących prze-
wodniczącym organów wykonawczych 
jednostek pomocniczych Gminy 
Gryfów Śl. 
- wysokości diet przysługujących 
radnym.

Do końca grudnia ubiegłego roku 
odbyło się dziesięć posiedzeń Rady 
Miejskiej, osiem posiedzeń Komisji 
Rozwoju Miasta i Bezpieczeństwa 
Publicznego, siedem posiedzeń Ko-
misji Sfery Budżetowej, dziewięć 
posiedzeń Komisji Rozwoju Wsi, 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
oraz siedem posiedzeń Komisji Re-
wizyjnej.     

To i owo o pracy rady miejskiej  

Rada na półmetku
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Dariusz Wojciechowski (10/7/7 – 100,00%)
Witold Mikos (10/9 – 100,00%)
Urszula Maga (10/7 – 100,00%)
Bożena Raubo (10/7 – 100,00%)
Edward Sidorenko (10/9 – 100,00%)
Robert Skrzypek  (10/7 – 100,00%)
Edward Ciupa (9/9 – 95,00%)
Tadeusz Cena (9/8 – 95,00%)
Krzysztof Kozak (9/8 – 95,00%)
Ryszard Sawczak (9/7 – 95,00%)
Waleria Krawczyk (8/6 – 87,86%)
Zbigniew Dzikowicki (7/7 – 85,00%)
Józef Guzik (8/7 – 83,75%)
Marek Makowski (8/8/6 – 82,22%)
Jarosław Stępiński  (6/8 – 80,00%)

DIETY         
W ubiegłym roku, po raz ostatni radni mieli 

wypłacane diety na podstawie uchwały Rady 
Miejskiej nr V/13/02 z dnia 30.12.2002r., która 
to uchwała oparta była na kwocie minimalnego 
wynagrodzenia za pracę i powodowała szybki 
wzrost diet. Wysokość diety uzależniona jest od 
pełnionej funkcji oraz liczby obecności na se-
sjach lub komisjach. Za każdą nieobecność na 
sesji zwyczajnej oraz posiedzeniu komisji potrą-
ca się radnemu 1/5 przysługującej mu diety.

Nasi radni otrzymywali w 2008 roku miesięcz-
ne diety  w wysokości:

Robert Skrzypek   – 1324,84 zł
Witold Mikos – 1013,40 zł
Jarosław Stępiński   – 1013,40 zł

Waleria Krawczyk  – 788,20 zł
Tadeusz Cena  –  731,90 zł
Bożena Raubo  – 731,90 zł
Ryszard Sawczak  – 731,90 zł
Edward Sidorenko  – 731,90 zł
Dariusz Wojciechowski – 675,60 zł
Edward Ciupa  – 619,30 zł
Marek Makowski – 619,30 zł
Zbigniew Dzikowicki  – 563,00 zł
Józef Guzik – 563,00 zł
Krzysztof Kozak – 563,00 zł
Urszula Maga – 563,00 zł

Rok, który mamy już za sobą potwierdził, że 
radni i burmistrz mogą współpracować. Jedno-
głośne udzielenie burmistrzowi absolutorium za 
2007 rok oraz podjęcie uchwały budżetowej na 
2009 rok to sytuacje, które nie zdarzały się w 
poprzedniej kadencji. Ścisła współpraca doty-
cząca rozwoju gminy, mimo wielu problemów 
daje pożądane efekty. Udało się pozyskać duże 
środki pozabudżetowe – i to bardzo cieszy. 
Martwi jednak fakt, że wciąż trudno pozyskać 
środki z funduszy unijnych. Planowane inwe-
stycje w wielu przypadkach są ściśle od tych 
funduszy uzależnione. Mimo odważnej polityki 
inwestycyjnej i zwiększenia zadłużenia gminy, 
o powodzeniu w bardzo dużym stopniu decydo-
wać będzie nie solidne przygotowanie projek-
tów, lecz szczęśliwy traf i podejście osób decy-
dujących o wynikach konkursów. 

Do zrobienia pozostało jeszcze bardzo wiele. 
Przypominam radnym (w tym i sobie) o ich pro-
gramach wyborczych oraz sprawach, którymi 
obiecywali się zająć. Pewnie nie wszystkie da 
się załatwić tak jak by sobie tego życzyli wybor-
cy, większość jednak na pewno skończyć się 
może powodzeniem. 

FREKWENCJA
Frekwencja na sesjach i posiedzeniach komi-

sji wyglądała następująco (liczba obecności na 
sesji / liczba obecności na komisji [lub komi-
sjach w przypadku dwóch radnych] - procent 
frekwencji): 

Każdy z nas co miesiąc staje przed tym dylematem. Redakcja KG postanowiła o to zapytać w różnych punktach, które takie opłaty przyjmują. 
Poniżej prezentujemy efekty naszych dociekań. 

Prowizje i opłaty dotyczą wpłat „w okienku”, nie uwzględniają one przelewów bankowych, zleceń stałych ani poleceń zapłaty (zajmiemy się 
nimi w następnym numerze KG). Nie braliśmy pod uwagę także gwarancji bezpieczeństwa wpłacanych kwot ani szybkości ich realizacji. W tabeli 
nie ujęliśmy też punktów, w których można zapłacić za wybrane rachunki, są to:
- kasa ZBGKiM - zapłacimy tam bez prowizji  rachunki za wodę i czynsz,
- posterunek energetyczny w Wieży -  zapłacimy tam bez prowizji rachunki za 
energię elektryczną Opłaty i prowizje

Strona 1

ENERGIA GAZ TP S.A. WODA ZUOK RTV INNE MEDIA

do 1000 zł 2,50 1,99 1,75 2,50 2,50 2,50 0,00 2,50

ponad 1000 zł 0,5% kwoty 1,99 1,75 0,5% kwoty 0,5% kwoty 0,5% kwoty 0,00 0,5% kwoty

do 1000 zł 2,50 1,99 1,75 2,50 2,50 2,50 0,00 2,50

ponad 1000 zł 0,5% kwoty 1,99 1,75 0,5% kwoty 0,5% kwoty 0,5% kwoty 0,00 0,5% kwoty

do 500 zł 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99

do 500 zł z kartą klienta 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95

ponad 500 zł 0,4% kwoty 0,4% kwoty 0,4% kwoty 0,4% kwoty 0,4% kwoty 0,4% kwoty 0,4% kwoty 0,4% kwoty

ŻABKA

do 500 zł 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49

ponad 500 zł 0,3% kwoty 0,3% kwoty 0,3% kwoty 0,3% kwoty 0,3% kwoty 0,3% kwoty 0,3% kwoty 0,3% kwoty

SKOK każda kwota 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

do 1000 zł 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

ponad 1000 zł 0,5% kwoty 0,5% kwoty 0,5% kwoty 0,5% kwoty 0,5% kwoty 0,5% kwoty 0,5% kwoty 0,5% kwoty

PKO BP S.A.

do 1000 zł 10,00 10,00 10,00 5,00* 5,00* 5,00* 10,00 10,00

ponad 1000 zł 1,0% kwoty 1,0% kwoty 1,0% kwoty 0,5% kwoty* 0,5% kwoty* 0,5% kwoty* 1,0% kwoty 1,0% kwoty

BGŻ S.A.

Do 2500 zł 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

Ponad 2500 zł 0,6% kwoty 0,6% kwoty 0,6% kwoty 0,6% kwoty 0,6% kwoty 0,6% kwoty 0,6% kwoty 0,6% kwoty

* rachunki prowadzone w PKO BP S.A.

ZBGKiM

POCZTA 

POLSKA

AGENCJA 

POCZTOWA

AGENCJA 

OPŁAT 

EXPERT

AGENCJA 

PKO

Gdzie najtaniej za rachunki?

Dariusz Wojciechowski

Gryfów Śląski, 3 styczeń
Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Gry-

fowie Śląskim wraz z funkcjonariuszami Straży 
Granicznej zatrzymali 24-letniego mieszkańca 
Nowej Soli, który był poszukiwany na podsta-
wie zarządzenia o poszukiwaniu podejrzanego 
w celu ustalenia jego miejsca pobytu, wyda-
nego przez Prokuraturę Rejonową w Krośnie 
Odrzańskim.

Gryfów Śląski, 6 styczeń
W Gryfowie Śląskim z powodu wadliwego 

piecyka elektrycznego doszło do pożaru jed-
nego z mieszkań w budynku wielorodzinnym. 
W wyniku pożaru całkowitemu spaleniu uległo 
wyposażenie mieszkania na szkodę 23-let-
niej mieszkanki Gryfowa Śląskiego. Nikomu z 
mieszkańców nic się nie stało

Gryfów Śląski, 22 styczeń
Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Gry-

fowie Śląskim zatrzymali 18-letniego mieszkań-
ca Gryfowa Śląskiego, który był poszukiwany 
na podstawie nakazu doprowadzenia do zakładu 
poprawczego wydanego przez Sąd Rejonowy w 
Lwówku Śląskim. Po zatrzymaniu osadzono go 
w policyjnym areszcie.

Zarząd Rodzinnych Ogródków Działko-
wych „Na Horyzoncie” w Gryfowie Śląskim 
informuje, że posiada 5 działek (ogródków) 
do zagospodarowania. Zainteresowanych 
zapraszamy w czwartki o godz. 15.00 do 
domku działkowego lub prosimy o kontakt 
telefoniczny: 075 78-12-605.

Działki do zagospodarowania
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II  Transgraniczny Konkurs o Integracji Europejskiej „Co nas łączy, a co nas dzieli?” 
Adresatem są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miast partnerskich Gryfowa Śląskiego: Bischofswerdy (RFN) i Raspenavy 

(Republika Czeska) oraz powiatu lwóweckiego. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów problemami integracji europejskiej i współpracy przy-
granicznej  młodzieży Polski, Niemiec i Czech. 

Organizatorzy :
- Szkolny Klub Europejski w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim, 
- Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Gryfów Śląski ul. Kolejowa 33a,
- Społeczne Biuro Informacyjne posła do Parlamentu Europejskiego Lidii Geringer de Oedenberg  Gryfów Śląski, ul. Kolejowa 45
Uczestnicy piszą esej na temat: Co nas łączy, a co nas dzieli? (w rozwinięciu: jakie korzyści niesie młodym ludziom z pogranicza czesko-

niemiecko-polskiego integracja europejska). Projekt nie powinien przekraczać 5 stron formatu A-4. Prace (druk lub na nośniku elektronicznym) 
wraz z kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1) powinny zostać przysłane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2009 r. na adres: Szkolny Klub 
Europejski w ZSOiZ im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim, ul. Kolejowa 16, 59-620 Gryfów Śląski.

Ogłoszenie wyników nastąpi w kwietniu 2009 r. w ratuszu gryfowskim. 

II Powiatowy i I Dolnośląski Konkurs  na temat Parlamentu Europejskiego
„Parlament Europejski jako instytucja pogłębiania procesu integracji naszego kontynentu”
Adresatem są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu lwóweckiego. Celem konkursu jest zainteresowanie 

uczniów zasadami i mechanizmami działania Parlamentu Europejskiego w obrębie procesu integracji kontynentu, ze szczególnym uwzględnieniem okresu 
jego obecnej kadencji (2004-2009). Uczestnikami są osoby indywidualne lub zespoły uczniów (do 3 osób) w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, 
gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne.

Organizatorami konkursu są:
- Szkolny Klub Europejski w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim, 
- Społeczne Biuro Informacyjne posła do Parlamentu Europejskiego Lidii Geringer de Oedenberg Gryfów Śląski, ul. Kolejowa 45
Zadaniem uczestników jest przygotowanie prezentacji multimedialnej związanej z tematem niniejszego konkursu. Prace na nośniku elektronicznym 

w formacie Power Paint wraz z kartą zgłoszeniową powinny zostać przysłane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2009 r. na adres: Szkolny 
Klub Europejski w ZSOiZ im. Jana Pawła II  w Gryfowie Śląskim, ul. Kolejowa 16, 59-620 Gryfów Śląski.

Ogłoszenie wyników nastąpi w kwietniu 2009 r. w siedzibie organizatora. 

Patronat honorowy nad oboma konkursami objęli:
∙  Poseł do Parlamentu Europejskiego - Lidia Geringer de Oedenberg, Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski - Olgierd Poniźnik.
Patronat medialny sprawuje redakcja „Kuriera Gryfowskiego”.
Nagrodami są upominki rzeczowe oraz przedmioty reklamowe Unii Europejskiej. Laureaci i osoby nagrodzone zostaną poinformowane o 

dokładnym terminie spotkania. Najlepsze prace zostaną opublikowane na stronach internetowych: Lidii Geringer de Oedenberg: www.europosparl.eu.int, 
www.lgeringer.pl, Miasta i Gminy Gryfów Śląski: www.gryfow.pl, ZSOiZ Gryfowie: www.zsoizgryfow.powiatlwowecki.pl

Od 12 stycznia 2003 roku uczniowie i na-
uczyciele Gimnazjum w Gryfowie Śl. biorą ak-
tywny udział w kweście na rzecz Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy.
W ciągu siedmiu kolejnych finałów zebraliśmy:
XI finał, 2003 r. - 2.123.58 zł (z 10 puszek)
XII finał, 2004 r. - 2.532.89 zł
XIII finał, 2005 r. - 3.114.52 zł
XIV finał, 2006 r. - 6.299.18 zł (z 16 puszek)
XV finał, 2007 r. - 4.278.00 zł
XVI finał, 2008 r. - 4.127.35 zł

Podczas XVII finału w 2009 r. Gimnazjum 
w Gryfowie zebrało  5 305,19 zł, 22,06 euro, 
5 koron czeskich i złotą obrączkę.

 
Dobry wynik 

finansowy jest możliwy dzięki dużemu zaanga-
żowaniu uczniów i nauczycieli.

Najbardziej skutecznymi  uczniami, kwestu-
jącymi w Gryfowie podczas XII finału byli:
- Karolina Burkot, Agnieszka Kozłowska, Kata-
rzyna Kulesa, Anna Woźniak (opiekun Krzysztof 
Babiak) - zebrali 1 548,37 zł
- Kamila Hryniewicz, Marta Więcewicz, Daniel 
Zaguła (opiekun Waldemar Pasternak) - zebrali  
826,88 zł
- Maciej Trocewicz, Jakub Deliman, Mariusz Śliwiń-
ski (opiekun  Anita Ochocka) - zebrali 714,65 zł.

W poprzednich latach podczas kwesty wy-
różnili się uczniowie:
2008 r. - Marta Typer (opiekun Agnieszka Bur-

Wspierają WOŚP od lat

ta Ochocka, Marta Nowak, Alina Tarczyńska, 
Jolanta Pasternak, Krzysztof Babiak, Krzysztof 
Złocik i Lesław Augustyn oraz niżej podpisany.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Gryfo-
wa i okolic, którzy podczas XVII finału wspar-
li finansowo WOŚP, a nas dobrym słowem i 
uśmiechem.

Opracował: Waldemar Pasternak

bul) - 748,14 zł,  Kamila Hryniewicz - 608,42 zł, 
(opiekun niżej podpisany)
2007 r. - Malwina Kosior i Patrycja Michnierow-
ska. (opiekun Krzysztof Babiak) - 784.52 zł,
2006 r. Hanna Rękawiczna i Paulina Niebiesz-
czańska (opiekun Lesław Augustyn) - 633.55 zł.

Do najbardziej aktywnych nauczycieli gim-
nazjum biorących udział w kweście na rzecz 
WOŚP należą panie i panowie: Ewa Górak, Ani-

Najskuteczniejsi kwestujący tegorocznej Orkiestry: Kamila Hryniewicz, Krzysztof Babiak i Katarzyna Kulesa.
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10 stycznia w Bischofswerdzie 
odbyło się spotkanie miast partner-
skich Bischofswerdy, Raspenavy i 
Gryfowa Śląskiego. Został omó-
wiony kalendarz wspólnych dzia-
łań i spotkań miast partnerskich na 
2009 r. W spotkaniu Gryfów Ślą-
ski reprezentowały Edyta Wilczac-
ka - wiceburmistrz Gryfowa wraz 
z małżonkiem oraz niżej podpisa-
na - podinspektor ds. współpra-

Będą wspólne projekty

Z informacji w poprzednim nu-
merze KG na temat budżetu na 
2009 rok, mieszkańcy mogli się 
dowiedzieć, że zostały w nim zapi-
sane środki na bardzo oczekiwane 
przez wszystkich zadania z zakresu 
gospodarki komunalnej, a miano-
wicie:

-  w pierwszej kolejności ominię-
cie szamb i podłączenia budynków 
bezpośrednio do kanalizacji miej-
skiej. Zadanie to będzie traktowane  
przez nas jako priorytet, z uwagi na 
ogromną uciążliwość tego proble-
mu. W ramach przyznanej kwoty, 
nie uda się przełączyć wszystkich 
szamb w 2009 roku. Mamy nadzie-
ję, że w 2010 roku będzie szansa na  
dokończenie tego zadania

-  ważne, rozpoczęte w 2008 roku 
przedsięwzięcie, to przebudowa ko-
lejnych boksów śmietnikowych.
 Zarezerwowana  w budżecie kwota 
15.000 złotych umożliwi wykona-
nie w 2009 roku 2-3 boksów ( w 
zależności od udziału właścicieli 
budynków we współfinansowaniu 
zadania ). W związku z powyższym 
rozwiązanie problemu boksów musi 
zostać rozłożone na kilka lat.

- wymiana pokryć dachowych  
(oprócz rewitalizacji Rynku, który 
to projekt realizuje UGiM), na któ-
rą przeznaczono w budżecie gminy 
120.000 złotych. Biorąc pod uwagę 
ilość budynków  wymagających prze-
kładki dachu, nie uda się rozwiązać 
problemu w krótkim czasie.

Wymienione wyżej zadania będą 
realizowane przez Zakład Budżeto-
wy. Zakres prac jest bardzo duży, 
na skalę do tej pory nie spotykaną.
Konieczne będzie zwiększenie 
zatrudnienia, znalezienie podwy-
konawców, oraz zorganizowanie 
wszystkiego tak, aby jak najefek-
tywniej wykorzystać przyznane  
środki.

Powyższe zadania zostaną wy-
konane niezależnie od  inwestycji 
miejskich zapisanych w budżecie 
na 2009 rok.

Obecnie trwają prace nad 
uszczegółowieniem w/w przedsię-
wzięć. Plan i szczegółowy harmo-
nogram tych trzech dużych projek-
tów będzie podany do wiadomości 
mieszkańców w następnych nume-
rach Kuriera Gryfowskiego

Dyrektor ZBGKiM
Helena Okulowska

Jakich zmian w zakresie poprawy infra-
struktury technicznej mogą oczekiwać 

mieszkańcy Gryfowa Śląskiego w 2009 roku

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
 Ogłasza XIX edycję  konkursu 

„Wieś Gminy Gryfów Śląski  Czysta i Gospodarna 2009” 

Konkurs będzie obejmował teren sołectw Gminy Gryfów Śląski. 
Prowadzony będzie w następujących kategoriach:

- gospodarstwa rolne, 
- pozostałe posesje sołectw i firmy produkcyjno - usługowe.

Oceny zgłoszonych posesji dokona powołana przez Burmistrza 
Gminy i Miasta Gryfów Śląski komisja konkursowa. 

Ocenie będą podlegać także sołectwa w zakresie: stan czystości, 
ochrona środowiska naturalnego, zaangażowanie

 mieszkańców w realizację tych zadań. 
Zgłoszeń do konkursu dokonują Rady Sołeckie 

poszczególnych sołectw do dnia 30 maja 2009 r.  
w sekretariacie Urzędu GiM Gryfów Śl. 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Techniczny Urzędu 
Gminy i Miasta Gryfów Śląski, telefon (075) 78-12-953. 

W obu konkursach przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
Ogłasza  konkurs pod nazwą

„Ukwiecone miasto” 

Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Gryfowa 
Śląskiego, dbających o estetykę swojego otoczenia

 i urodę miasta, w którym mieszkają. 
 Rywalizacja między uczestnikami konkursu trwać będzie od czerwca 

do września. W konkursie wezmą udział zgłoszone przez mieszkańców 
balkony i ogródki, a także wybrane przez komisję konkursową miejsca 

warte zauważenia i nagrodzenia.

 Nagrody zostaną przyznane w 4 kategoriach: 

- najpiękniej ukwiecony balkon lub okno, 
- najpiękniej ukwiecony ogródek kwiatowy w zabudowie jednorodzinnej, 
- najpiękniej ukwiecony ogródek kwiatowy w zabudowie wielorodzinnej, 

-najpiękniej ukwiecony ogródek kwiatowy 
przy obiektach usługowo - handlowych.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Techniczny Urzędu Gminy i 
Miasta Gryfów Śląski, telefon (075) 78-12-953.

Karty zgłoszenia można odbierać w  sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta 
Gryfów Śląski. Tam też należy składać karty zgłoszeń

 w terminie do dnia 30 maja 2009 r. 

Konkursy dla mieszkańców

W styczniu Towarzystwo Miło-
śników Gryfowa nagrodziło kalen-
darzami czworo dzieci i ich rodziny 
z przedszkola przy ul. Przedszkola-
ków 1, za najciekawsze wiersze a 
Gryfowie, dzięki którym odkryliśmy 
talenty pisarskie i zainteresowania 
mieszkańców naszą miejscowością.
Nagrodziliśmy również 6-latki baj-
kami CD za prace plastyczne „Gry-
fów w twórczości przedszkolaków”. 
Widać, że miasto kojarzy się przed-

szkolakom głównie z ratuszem, 
ponieważ był przeważającym moty-
wem ich prac.

Ponadto rozstrzygnięto kon-
kurs na logo naszego towarzystwa. 
Wygrał go Wojciech Luchowski. 
Wszystkim osobom biorącym udział 
w konkursie oraz Łukaszowi Mazu-
rowi, który opracował technicznie 
nasze logo, serdecznie dziękujemy.

Zarząd TMG

cy z zagranicą i promocji gminy. 
Na spotkaniu poruszono również 
kwestie możliwości korzystania z 
programów Europejskiej Współ-
pracy Terytorialnej, w których 
partnerzy zadeklarowali chęć udzia-
łu w ramach wspólnych projek-
tów. Międzynarodowy kalendarz 
imprez zamieścimy w następnym 
numerze Kuriera.

Agnieszka Muszka



Rada Rodziców ZSOiZ Gryfów Śląskim
 i Stowarzyszenie Homo Viator 

zapraszają na 

Wyjątkowy  bal karnawałowy
21 lutego o godz. 20.00 w 

świetlicy przy ul. Oldzańskiej
W  programie: muzyka strefy 89,

 konkursy nagrody i kulinarne niespodzianki.
 Prowadzący:  Maciej Wowk - Muzyczne Radio.

Bilety w cenie 40 zł. do nabycia w sekretariacie
 ZSOiZ w Gryfowie Śl.  Kontakt tel. 503 797 466
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Mimo, że o tegorocznych mi-
kołajkach może większość już za-
pomniała, chciałabym wspomnieć 
wizytę Mikołaja w Młyńsku.

5 grudnia o godz. 16.00 dzieci 
z Młyńska zebrały się w świetlicy 
i w oczekiwaniu na miłego gościa 
nauczyły się wiersza na jego powi-
tanie. Dzieci w skupieniu wyglądały 
za okna, a w związku z tym, że nie 
było śniegu, zastanawiały się jak to 

mówiły wiersze, śpiewały piosenki, 
a nawet robiły przysiady lub pompki. 
Na koniec wszyscy z Mikołajem 
oraz obecną na spotkaniu Panią 
sołtys zatańczyli „Kaczuchy”, po 
czym pożegnaliśmy naszego go-
ścia, zapraszając go oczywiście za rok.

Dzieci pozostały jeszcze w świe-
tlicy, gdzie przez 2 godziny bawiły 
się, biorąc udział w przygotowa-
nych zabawach i konkursach.

Mikołaj w Młyńsku

Mikołaj do nich dotrze? I… przy-
jechał – wozem strażackim w asy-
ście dwóch Śnieżynek oraz kierowcy 
Jana Kubiszyna. Radość dzieci 
była ogromna, chodź nie zabrakło 
również tych  najmłodszych - wtu-
lonych w szyję rodziców.
Mikołaj został przywitany brawa-
mi. Przy rozdaniu prezentów dzieci 

Dziękujemy Radzie Sołeckiej za 
wsparcie finansowe paczek miko-
łajkowych, Janowi Kubiszynowi za 
transport Mikołaja oraz wszystkim 
tym, którzy włączyli się w zorgani-
zowanie mikołajek.

Marta Wilas

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury  
w Gryfowie Śląskim

składa  
serdeczne podziękowania
dla firmy LUVENA S. A.

z siedzibą w Luboniu
za wsparcie finansowe związane  

z zakupem strojów ludowych dla zespołu „Gryfinki”  
z Gryfowa Śląskiego

W pierwszym tygodniu ferii 
zimowych, w Świetlicy Środowi-
skowej w Gryfowie Śląskim odbyło 
się „ Spotkanie kolędowe” dzieci i 
młodzieży świetlic środowiskowych 
całej gminy.
Spotkanie rozpoczęły dzieci z Rzą-
sin i Ubocza  prezentując „ Jasełka” 
wyreżyserowane przez Małgorzatę 
Zapartą.

Po występie poszczególne świe-
tlice zmagały się ze sobą w konkur-
sach i zabawach. Uczestnicy spo-
tkania rysowali choinki na szarym 
papierze, przystrajali papierem toa-
letowym oraz bibułą mikołaja. Dużo 
radości wzbudziło „Poszukiwanie 
Puzzli” oraz „Zimowy Quiz”, pod-
czas którego drużyny odpowiada-
ły na pytania związane z tematyką 
świąt Bożego Narodzenia oraz zimy. 
Podczas spotkania wystąpili również 
chłopcy z tańcem break dance.

Końcowym punktem programu 
było karaoke kolęd, kiedy to dzieci i 
młodzież ze świetlic wraz z wycho-
wawcami śpiewali losowo wybrane 
kolędy, których tekst był wyświe-
tlany na ekranie.
Było to drugie integracyjne „Spo-
tkanie z kolędą”, w którym uczest-
niczyło 6 świetlic środowiskowych 
naszej gminy, a mianowicie świe-
tlica z Wieży, Krzewia Wielkiego, 
Ubocza, Rząsin, Wolbromowa oraz 
Gryfowa Śląskiego.

Dziękuję M-GOPS w Gryfowie 
Śląskim za dowóz dzieci oraz słodki 
poczęstunek. Podziękowania kieru-
ję również w stronę wychowawców 
świetlic za pomoc w zorganizo-
waniu spotkania. Dziękuję również 
dzieciom i młodzieży za wspaniałą 
zabawę. 

Marta Wilas

Spotkanie kolędowe

Życzliwy Promyk
Lekarzom NZOZ „Promyk” w Gryfowie Śląskim: Krystynie Jankie-

wicz-Chudzio i Krzysztofowi Ganczarskiemu oraz pielęgniarkom pracują-
cym w tej przychodni: Luizie Pauskiej-Galus, Alicji Dec, Małgorzacie 
Kosk, Izabeli Krzyworączko, pragnę serdecznie podziękować za ogromną 
życzliwość, zaangażowanie, wiedzę, fachowość, odpowiedzialność, a 
nade wszystko uśmiech, serdeczność i wyrozumiałość, jakiej doświad-
czyłem korzystając z ich serdecznej i wszechstronnej pomocy.

Józef Guzik



W niedzielę 7 grudnia pojechaliśmy do zaprzy-
jaźnionego z Gryfowem miasta Raspenava. Zosta-
liśmy zaproszeni na zabawę mikołajkową. Było nas sześcioro. Naszym opiekunem była pani Doro-
ta Wilczyńska. W Raspenavie zostaliśmy przyjęci bardzo serdecznie. Czekał na nas poczęstunek, 
super zabawa i niespodzianka. Braliśmy udział w licznych konkursach, np: w pisaniu świątecz-
nych wierszy po czesku, tańcu z piłeczką, zabawie z krzesłami. Zdobywaliśmy wspaniałe nagrody, 
uczestniczyliśmy także w Świątecznych Warsztatach Plastycznych, powstały tam choinki, srebrne 
kapcie i cudne anioły. Od Mikołaja otrzymaliśmy wspaniałe prezenty, za które podziękowaliśmy 
piosenką, laurką i słodkim, co nieco. Było też trochę strachu, bo po sali biegały diabły, które szukały 
niegrzecznych dzieci. To była wspaniała wycieczka, zapamiętamy ją na długo.

W Uboczu...
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11 stycznia reprezentacja naszej szkoły brała 
udział w WOŚP. Uczniowie pod kierunkiem Ali-
cji Kuźniarz i Alicji Celejowskiej  prezentowali na 
gryfowskiej  scenie pokaz udzielania pierwszej 
pomocy. Wspaniałymi „Małymi Ratownikami” 
okazali  się:  Natalia Barszczewska, Paulina 
Barszczowska, Kamila Cybulska, Kamila Wój-
cicka, Weronika Chomontowska i Wojciech 
Trocewicz, którzy  na fantomach otrzymanych 
od Jurka Owsiaka  wykazywali się swoimi umie-
jętnościami i wiedzą. Po pokazie każdy chęt-
ny mógł spróbować swoich sił w reanimacji, 
otrzymując od prowadzących książeczkę „Mali 
ratownicy”.

15 stycznia 16 uczniów wzięło udział  w 
Matematycznych Mistrzostwach Polski Dzie-
ci i Młodzieży „Kwadratura Koła”. Jak zawsze 
zadania były bardzo trudne. Uczniowie musieli 
wykazać się ogromną wiedzą matematyczną z 
umiejętnością logicznego myślenia. Mamy na-
dzieję, że nie zabraknie wśród nich Mistrzów 
Matematyki. Organizatorem  przedsięwzięcia 
była Maria Swatkowska.

16 stycznia Maria Swatkowska z Janiną 
Hryniewiecką zorganizowały dzieciom  spotka-
nie z policjantem.  W trakcie prelekcji i dyskusji 
poruszono m.in. problemy bezpieczeństwa na 
drogach w czasie ferii zimowych oraz obrony 
przed atakującym psem.

W czasie ferii uczniowie naszej szkoły,  któ-
rzy  nigdzie nie wyjechali  mogli bezpiecznie 
spędzać czas pod okiem nauczycieli.  Zorga-
nizowano różne zajęcia m.in. sportowe, pla-
styczne, muzyczne, kulinarne i informatyczne. 
Każdy mógł znaleźć dla siebie coś ciekawego 
i miło spędzić czas w gronie  kolegów i kole-
żanek.

Opracowała Alicja Celejowska

18 grudnia uczniowie SP w Gryfowie (dzieci z kół 
plastycznych Agnieszki Puchalskiej i Beaty Wolar) 

zostali wyróżnieni w konkursie plastycznym ”Straż Graniczna - wczoraj ,dziś i jutro” odbywającym 
się  pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Straży Granicznej w ramach programu 
rządowego ”Razem Bezpieczniej”. II miejsce zdobył Jakub Rogulski z kl.1B, a wyróżnienia otrzy-
mali: Robert Sikora z kl.1B, Paulina Stolarczyk z kl.4B, Dominika Kądzioła z kl.4B, Oktawia Krok 
z  kl.6B. Laureaci powiatowego konkursu plastycznego: Małgorzata Trojanowska (II miejsce)i San-
dra Szostak (wyróżnienie) z niżej podpisaną opiekunką odebrały dyplomy i nagrody za świąteczne 
dekoracje wykonane z masy solnej. Wszyscy uczestnicy z naszej szkoły (15 osób) otrzymali dyplomy 
i upominki, a ich dzieła zostały zaprezentowane na wystawie pokonkursowej 22 grudnia w Kościele 
w Lwówku Śląskim oraz wystawione na aukcji w lwóweckiej szkole podstawowej.

8 grudnia w sali gimnastycznej SP w Gryfowie 
Samorząd Uczniowski zorganizował zawody „Mi-

kołajki na sportowo”. Przedstawiciele SU przebrali się za świąteczne postacie. Zawody były prze-
znaczone dla klas 4-6. Uczniowie zmagali się w czterech konkurencjach: przenoszenie prezentów, 
renifer i sanie, łapanie śnieżynki oraz przejdź przez komin i wrzuć do niego prezenty. W półfinale 
uczestniczyły klasy: 4a, 4c, 5a, 5b, 6b oraz 6c. W decydującej fazie zawodów zwyciężyła klasa 
6b.Trzy pierwsze miejsca otrzymały dyplomy i nagrodę dla klasy w postaci czekoladowych miko-
łajów. Wszyscy świetnie się bawili i po skończonych zawodach z uśmiechem wrócili do swoich 
domów.

11 stycznia dzieci z Przedszkola Publicznego w 
Gryfowie Śląskim z grupy „Kotków” i „Misiów” bra-

ły udział w XVII finale WOŚP. Przy licznym udziale zgromadzonych widzów dzieci zaprezentowały 
swój pokaz artystyczny. Mimo dużego mrozu panującego na dworze udało nam się stworzyć klimat 
niczym w tropikach, rozgrzaliśmy serca publiczności i zebraliśmy gromkie brawa. Nie jest nam 
obca idea pomocy potrzebującym dzieciom. Uważamy, że takie akcje są potrzebne, żeby uczulić 
maluchy na problemy innych w myśl zasady „czym skorupka za młodu nasiąknie....”

Katarzyna Iwańska, Marzena Rzeszut

Dzieci - dzieciom

Mikołajki na sportowo

Konkursy plastyczne
W szkole podstawowej w Gryfowie...

Mistrzowie Matematyki

Spotkanie z policjantem

Ferie w szkole

WOŚP

Wizyta w Raspenavie 

Przedszkolaków wyczyny radosne

Maciej Guzy i Szymon Dołasiński z kl. 5d

Anna Łukasik

Beata Wolar

Informujemy, że zaczyna się 
okres rekrutacji dzieci do 

Przedszkola Publicznego na rok 
2009/2010.

Zgłoszenia przyjmujemy 
od 1 lutego do 31 marca 2009.

Karty są do pobrania
 w kancelarii przedszkola

przy ul. Młyńskiej 8 tel. (075) 7813783

OGŁOSZENIE
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Jak co roku o tej porze, Przedszkole Publiczne zorganizowało bal prze-
bierańców dla swoich wychowanków. W sali M-GOK-u do wspólnej zaba-
wy z dziećmi i personelem przedszkola dołączyli rodzice. Wszystkich mi-
łośników tańca obowiązywał strój karnawałowy i dobry humor. Na bogato 
zdobionej sali bawiły się postacie bajkowe i baśniowe, tworzyły one barw-
ne kółka, korowody, pociągi i tunele. Panie zachęcały dzieci do wspólnej 
zabawy organizując konkursy i zabawy taneczne. Krótkim przerywnikiem 
w tańcach i pląsach był słodki poczęstunek, przygotowany przez personel 
przedszkola. Podczas zabawy rozstrzygnięto konkurs na „Najpiękniejszą 
Maskę Karnawałową”, wręczono nagrody i dyplomy Nad oprawą muzycz-
ną czuwał pan Mariusz Swastek dbając o odpowiedni repertuar. Bajeczne 
postaci zostały uwiecznione przez fotografów i kamerzystów. Serdecznie 
dziękujemy dyrekcji M-GOK-u za bezpłatne udostępnienie sali, rodzicom 
za przebranie dzieci, a personelowi przedszkola za wspaniałą atmosferę 
i niezapomniane wrażenia.

Poniżej zamieszczamy fragmentu listu, jaki 
otrzymała redakcja Kuriera.

Szanowni Państwo 
 (…) chciałbym zaznaczyć , że w Gryfowie nie 
tylko funkcjonuje Przedszkole przy ul. Młyń-
skiej, ale też oddział przy ul. Przedszkolaków, w 
którym też z okazji różnych uroczystości odby-
wają się imprezy.

 
Dodatkowo przesyłam zdjęcie grupy przed-
szkolnej „Zajączki” z imprezy karnawałowej w 
w/w przedszkolu (fot. obok). Zabawa była wy-
śmienita i zakończyła się pełnym sukcesem, za-
równo ze strony naszych pań przedszkolanek, 
jak i samych zainteresowanych biorących w niej 
udział dzieci (…)

Robert Grzelczak

Zajączki też istnieją

Powszechnie wiadomo, że to, 
co dobre szybko się kończy. Tak 
było z feriami zimowymi w bibliote-
ce publicznej i jej wiejskich filiach.

 I tak w oddziale dziecięcym 
w Gryfowie ferie przebiegały pod 
opieką niżej podpisanej i pod ha-
słem „Czytamy książki Grzegorza 
Kasdepke”. Oczywiście nie tylko 
czytaliśmy. Książki tego najpopu-
larniejszego obecnie pisarza dla 
dzieci zainspirowały nas do najróż-
niejszych zajęć łącznie z wykonywa-
niem kukiełek i pysznych ciasteczek. 

W Krzewiu Wielkim Bronisława 
Kunkiewicz prowadziła zajęcia pod 
hasłem „Spotkania z Martynką” we 
współpracy z opiekunką świetlicy 
Anną Ochmann. Dzieci świetnie się 
bawiły, mamy piekły ciasteczka, 
a dodatkową atrakcję zapewniał 
płonący kominek. W Uboczu pod 
opieką Joanny Czerwiec zajęcia 
przebiegały pod hasłem „Rodzina 
czyta dzieciom”. Poza wspólnym 
czytaniem odbyły się tam m.in. 

Ferie się udały huczna zabawa karnawałowa 
przebierańców (było ponad 30 
osób) oraz spotkanie hobbystów-
kolekcjonerów. Z kolei w Rząsi-
nach Jadwiga Miłan zaproponowała 
dzieciom „Podróż w czarodziejski 
świat Alicji” z różnymi atrakcjami.

Bibliotekarki już myślą nad no-
wymi scenariuszami i atrakcjami 
dla dzieci na zbliżające się wakacje. 
W dzisiejszych  bowiem czasach, 
gdzie komputery i gry elektronicz-
ne zatrzymują dzieci w domach, 
trzeba się nieźle „nagłówkować” 
nad stworzeniem planu zajęć, któ-
ry zadowoli naszych milusińskich. 
Twórcza wena animatora kultury 
wspierana dodatkowo współpracą 
z dziećmi i ciągłym badaniem ich 
potrzeb staje się wówczas niezbęd-
nym elementem strategii.

Jolanta Kuczyńska

Przedszkolny bal przebierańców

Henryka Sławińska

Składam serdeczne podziękowa-
nia dla sołtysa Roberta Mizgiera 
oraz Rady Sołeckiej z Ubocza za 
ufundowanie poczęstunku i na-
gród dla dzieci. Joanna Czerwiec



Kurier Gryfowski - Luty 2009 14

Witold Mikos

Do 15 marca rolnicy, którzy 
ubiegali się o płatności w roku 
2008, otrzymają spersonalizowane 
wnioski o przyznanie płatności ob-
szarowych w roku 2009, wraz z in-
strukcją jego wypełniania. W tym 
roku po raz pierwszy formularze 
będą zawierały, poza danymi pod-
miotowymi rolnika oraz danymi 
dotyczącymi działek ewidencyj-
nych, także dane dotyczące działek 
rolnych. Informacje te wpisywane 
do formularzy wniosków będą po-

Nowe druki na 
dopłaty obszarowe

Jest co raz więcej obowiązują-
cych rolnika terminów i trudno je 
wszystkie spamiętać. Niezachowa-
nie terminu przynosi niestety skutki 
finansowe dla rolnika.

Poniżej przedstawiamy aktualnie 
obowiązujące terminy.
Dopłaty z tytułu zużytego do siewu 
materiału siewnego kategorii eli-
tarny/kwalifikowany:
Termin I: 
od 1 grudnia do 15 lutego
Termin II: 
od 15 kwietnia do 15 czerwca

Miejsce składania wniosków

Oddział Terenowy Agencji Rynku 
Rolnego we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 28/30
53-333 Wrocław,
tel. (071) 335-01-51

***
Zwrot podatku akcyzowego zawar-
tego w cenie oleju napędowego
Termin I:   1 - 30 marca
Termin II:  1 - 30 września.

Miejsce składania wniosków
Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śl.
ul. Rynek 1
59-620 Gryfów Śl.
tel. (075) 78-11-258

***
Płatności bezpośrednie
Termin:  15 marca - 15 maja

Miejsce składania:
Powiatowe Biuro ARiMR
Ubocze 300
59-620 Gryfów Śl. 
tel. (075) 78-11-382

***
Rozliczenie wykorzystania kwoty 
mlecznej
Termin: do 14 maja 

Wniosek o konwersję kwoty 
mlecznej
Termin:  1 sierpnia - 31 grudnia

Miejsce składania wniosków
Oddział Terenowy Agencji Rynku 
Rolnego we Wrocławiu
Ul. Powstańców Śląskich 28/30
53-333 Wrocław,
tel. (071) 335-01-51

Terminarz rolnika

chodziły z dokumentów, które rol-
nik składał w poprzednim roku. 
Rolnicy, którzy w 2009 roku po raz 
pierwszy składali wnioski o przy-
znanie płatności obszarowych, 
mogą pozyskać czyste formularze 
ze strony ARiMR lub w biurach po-
wiatowych IACS.

Prawdopodobnie wnioski będą 
łatwiejsze do wypełnienia, ale takie 
informacje rolnicy słyszeli już każ-
dego roku, po czym okazywało się, 
że wnioski niestety były bardziej 
skomplikowane. Czy tegoroczna 
zapowiedź okaże się prawdą? Rol-
nicy przekonają się o tym za kilka 
tygodni.

Mikołajki 
6 grudnia 2008 r. o godzinie 16 

w klubie przy szosie w Proszówce 
odbyła się zabawa mikołajkowa 
świetnie przeprowadzona przez 
pana Mariusza Swastka. 

Podczas zabawy wodzirej or-
ganizował mnóstwo konkurencji 
m.in. taniec parami z balonikiem 
trzymanym brzuchami, karmienie 
dzidziusia kisielem przez matkę z 
zawiązanymi oczami. Dzieci były 
zachwycone zabawą. Mikołaj, któ-
rego przywiózł wozem strażackim 
sam Naczelnik O S P Leszek Wró-
blewski, rozdał dzieciom paczki 
ufundowane przez Radę Sołecką 
ze środków na świetlicę oraz z 
własnych składek. Świetlica była 
dobrze ogrzana i pięknie przygo-
towana przez państwa Baszaków. 
Herbatę i kawę oraz ciasteczka i 
owoce podawały: radna rady so-
łeckiej Adriana Karpowicz, a wspo-
magała ją  Karolina Brażnikow.

Część paczek, po które dzieci 
się nie zgłosiły, została przekaza-
na na rzecz koła parafialnego Cari-
tas dla ubogich rodzin. Wszystkim 
organizatorom i pomagającym 
przy organizacji zabawy serdecz-
nie dziękują dzieci oraz sołtys. 

Proszówka rozśpiewana
21 grudnia w Klubie Postulat 

w Lubomierzu odbyła się I edycja 
Gminnego Konkursu Dekoracji 

Bożonarodzeniowych. Do 
wspólnego kolędowania 
podczas konkursu uczest-
ników zachęcał zespół  
Sołtysowe Gryfinki z Pro-
szówki.

***
4 stycznia 2009 o go-

dzinie 16 w Klubie przy 
Szosie Sołtysowe Gryfin-
ki zorganizowały wspólne 
śpiewanie kolęd  pod ha-
słem „Nie siedź w domu, 
przyjdź i zaśpiewaj z nami”.
Wystąpił też zaproszony 
zespół młodzieży Marty 
Wilas, a przybyli miesz-
kańcy naszej wsi wy-
słuchali pięknych kolęd 
zaprezentowanych przez 
zespoły, następnie wszy-
scy razem śpiewali do 
późnego wieczora.

***
11 stycznia 2009 r. 

zespół Sołtysowe Gryfin-
ki z Proszówki  wspólnie 
z zespołem Rząsinianki 
wystąpił na gryfowskim 
rynku śpiewając dla Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy.

Opracował Jan August

Wieści z sołectw
     Proszówka
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Panie Edwardzie, jak pan myśli, z jakiego 
powodu mieszkańcy Ubocza obdarzyli pana 
zaufaniem drugą kadencję?

Kandydata na radnego ludzie muszą koja-
rzyć z jakąś inicjatywą, dobrze wykonanym 
zadaniem. Myślę, że w moim przypadku wią-
że się to z inicjatywą budowy wodociągu w 
Uboczu, powstaniem Spółki Wodnej i pracą 
na rzecz miejscowości. Ta idea w 1992 roku 
zjednoczyła mieszkańców Ubocza.

Proszę przypomnieć, na czym polegało 
to specyficzne pospolite ruszenie w 1992 
roku. 

Budowa wodociągu w Uboczu to przedsię-
wzięcie, którego głównym inwestorem i wy-
konawcą jest Spółka Wodna co było wówczas 
ewenementem w skali kraju. Możemy szczy-
cić się tym do dziś. Po zmianie przepisów o 
zamówieniach publicznych jest to nie do po-
wtórzenia. W jego powstanie zaangażowali 
się wszyscy mieszkańcy Ubocza, co pozwoliło 
zredukować koszty około 50 %. Woda dostar-
czana jest ponad 2 tys. odbiorców - miesz-
kańcom: Ubocza, Rząsin, Wolbromowa. Woda 
pochodzi z dawnego źródła, które zasilało 
zrujnowany obecnie pałac w Uboczu. Krótko 
mówiąc, mieszkańcy przewidzieli problemy, 
które mogą nastąpić i wzięli swoje sprawy w 
swoje ręce.

Podczas takich przedsięwzięć potrzebny jest 
ktoś, za kim ludzie pójdą, ktoś  kto zarazi 
wiarą w powodzenie.

Takim człowiekiem był pan Tadeusz Ma-
tusewicz - obecnie członek honorowy spółki, 
wówczas motor działania i lokomotywa, która 
pociągnęła za sobą wszystkie dalsze wydarze-
nia. W ogóle firma Matusewicz i Stolbrat są 
nam bardzo pomocne, zawsze można na nie 
liczyć.

Jest pan przewodniczącym w zarządzie spółki. 
Reprezentuje pan w takim razie jej, a więc i 
mieszkańców Ubocza, interesy jako radny?

Zależało nam, aby Spółka traktowana była 
przez gminę na zasadach partnerskich, jak 
ZBGKiM. Nie jesteśmy spółką dochodową - 
nie przynosimy rosnących strat, ale również 
nie przynosimy zysków. Nie jesteśmy w stanie 
wykonać wszystkiego we własnym zakresie. 
Obecnie współpraca na linii Spółka - Urząd 
układa się bardzo dobrze, czego dowodem jest 
przystąpienie do prac związanych z budową 
nowego zbiornika żelbetonowego.

Spółka Wodna nie wyczerpuje obszarów 
pana działalności?

Zaangażowałem się w pracę Rady Gospo-
darczej, która funkcjonuje przy parafii. Jestem 
jej wiceprzewodniczącym. Rada zajmuje się 
wszelkimi technicznymi aspektami funkcjono-
wania parafii. Wspólnie z księdzem prałatem 
Stanisławem Bakesem udało się nam prze-
prowadzić renowację zabytków ruchomych 
i przystąpić do remontu kościoła. Zbieramy 
fundusze na rewitalizację zabytków w naszych 
kościołach. Analogiczne Rady funkcjonują w 
Rząsinach i Wolbromowie. 

Pan Edward Sidorenko jest radnym drugą kadencję. 
W Radzie Miejskiej sprawuje funkcję przewodniczącego 
komisji rozwoju wsi. Pochodzi z Kosieczyna, w okolicach 
Zbąszynka (dawne woj. zielonogórskie), ale po 25 latach czuje się bez wątpienia mieszkańcem Ubocza. Tu odnalazł swoje miejsce na ziemi, tu wybu-
dowali wspólnie z żoną dom, który od zawsze był jego marzeniem. Pomimo licznych funkcji społecznych, jakie pełni, znajduje czas na hobby, jakim 
jest historia okolicy (ściany przytulnej siedziby Spółki Wodnej udekorowane są fotografiami przedstawiającymi przedwojenne Ubocze)oraz zbieranie 
grzybów.

Czy Ubocze zmieniło się na przestrzeni sze-
ściu lat pana kadencji?

Z całą pewnością. Mówię to patrząc z per-
spektywy inwestycji, które tu mają lub miały 
miejsce. Począwszy od niezwykle medialnych 
toalet w szkole, poprzez most, świetlicę, ka-
plicę, remont zabytków, zbiornik na wodę po 
drogi, mosty, cieki wodne,  które, mimo re-
montów, jakie przeprowadziliśmy, nadal są 
naszą zmorą. W tej materii wciąż jest wiele 
do zrobienia. Wszystko to jednak składa się 
na obraz dość aktywnej, dynamicznej wsi, w 
której coś się dzieje.

Nad czym pracujecie aktualnie?

Na lutowej sesji rada będzie głosowała nad 
Planami Rozwoju Miejscowości - dla sołectw.

Co się za tym kryje?

To strategia rozwoju wsi, która powstała 
przy współpracy mieszkańców wsi, radnych, 
i organizacji działających w Uboczu. Dzięki 
niej będzie można pozyskiwać środki unijne. 
Najważniejszym punktem są działania mające 
doprowadzić do powstania Kulturalnego Cen-
trum Wsi. Mamy na to świetne miejsce jest to 
świetlica „Pod Lotnikiem”. Bliskie sąsiedztwo 
biblioteki też nie jest bez znaczenia. W strate-
gii są także zawarte takie potrzeby jak remont 
kościoła, modernizacja boiska, imprezy oko-
licznościowe, drogi, kanalizacja, gazyfikacja. 
Mamy świadomość,  że nie wszystko uda się 
zrealizować- działania trzeba podjąć i realizo-
wać je  w miarę   możliwości.

Życzymy powodzenia podczas lutowego gło-
sowania i bardzo dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiała M. Szczepańska

Radni pod lupą (c.d.)

Po wieloletnich protestach mieszkańców 
Wieży firma Polkomtel zdecydowała się prze-
nieść stację bazową sieci komórkowej Plus 
GSM, umieszczoną obecnie obok budynku 
zakładu energetycznego.  W batalii przeciw tele-
komunikacyjnemu potentatowi pomógł miesz-
kańcom samorząd, przekonując przedstawicieli 
Polkomtela o nieopłacalności konfliktu: - Prze-
konywaliśmy operatora, że ciągły konflikt z 
sąsiadami jest niekorzystny z punktu widzenia 
jego interesów. Zaproponowaliśmy trzy inne 
miejsca na lokalizację nadajnika – mówi bur-
mistrz Olgierd Poniźnik.

Po przeprowadzeniu pomiarów zdecydo-
wano się umieścić stację bazową na terenie 
zakładu kamieniarskiego, mieszczącego się 
na terenie sołectwa Wieża, jednak z dala od 
zabudowań. Władze Gryfowa jeszcze w lutym 
wydadzą stosowną decyzję o lokalizacji celu 
publicznego, jednak nowy maszt nie powstanie 
tak szybko. Przewidywane przenosiny odbędą 
się pod koniec bieżącego roku, kończąc trwają-
cy od 10 lat konflikt.

Gmina Gryfów Śląski przymierza się do bu-
dowy ferm wiatrowych. O zgodę na inwestycję 
ubiegają się dwie firmy: Agro Eko Plan i Inter 
Technik. Pierwsza z nich chciałaby zainwesto-
wać w 39 wiatraków na terenie sołectw Rzą-
siny, Ubocze i Wolbromów, druga chciałaby 
postawić 60 wiatraków w Krzewiu, Młyńsku 
i Proszówce.

W kwestii ferm odbywały się konsultacje 
społeczne. Największe obawy towarzyszyły 
oszpeceniu krajobrazu. Mieszkańcy Rząsin nie 
chcą np., aby wiatraki zasłoniły kapliczkę. Wy-
raźnych sprzeciwów na terenie sołectw jednak 
jak na razie nie zanotowano. Inwestycja może za 
to w znaczy sposób powiększyć budżet gminy. 
Chodzi o kwotę kilku milionów złotych podatku 
od nieruchomości. Zdaniem burmistrza dodat-
kowymi atutami inwestycji mają być nowe drogi 
oraz podłączenie mediów w sołectwach.

Władze miasta podchodzą w ostrożny spo-
sób do przedsięwzięcia. Oprócz konsultacji od-
były się również wyjazdy do Zgorzelca i Ostritz, 
w celu obejrzenia istniejących fam wiatrowych. 
Uczestniczyli w nich radni i sołtysi. Będąc w 
Ostritz zobaczyli pola pomiędzy wiatrakami 
i przekonali się, że generowany przez nie hałas 
jest minimalny. 

Podczas najbliższego konwentu prezyden-
tów, starostów, burmistrzów i wójtów regionu 
jeleniogórskiego, z inicjatywy burmistrza Ol-
gierda Poniźnika tematem przewodnim będą 
elektrownie wiatrowe i ich wpływ na środowi-
sko. Dyskusja zapowiada się na zażartą, ponie-
waż podczas konwentu pojawią się zarówno 
zwolennicy, jak i przeciwnicy energii elektrycz-
nej uzyskiwanej z wiatru.

Nadajnik wkrótce 
zniknie z Wieży

Fermy wiatrowe w gminie

Mariusz Dragan Mariusz Dragan
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Winter Matusewicz Cup 2009
W dniach 10 - 11 stycznia 2009 r. 

odbył się zorganizowany przez Za-
rząd UKS-ZSOiZ III Międzynarodowy 
Turniej Piłki Nożnej Halowej WINTER 
MATUSEWICZ CUP 2009. 

Pierwszego dnia w turnieju star-
towało  9 drużyn w kategorii Żaków 
czyli ok. 90 uczestników. Niestety, 
pomimo wcześniejszych zapewnień, 
nie dojechała drużyna z Czech SLO-
VAN Liberec. Na hali w Lubaniu nie-
oczekiwanie dobrze spisywała się 
nasza drużyna trenowana przez  
Marka Baszaka, której udało się 
awansować z drugiego miejsca w 
grupie do półfinału. W półfinale po-
konali  zespół AMICO Lubin 1:0, a 
w finale zespół K.S. Vitrosilicon 
IŁOWA 1:1 (w karnych 3:2), co dało 
naszym niekwestionowane zwycię-
stwo, które było ukoronowaniem 
pierwszego dnia turnieju. Najlep-
szym zawodnikiem drużyny  
ZSOiZ Gryfów I  był bramkarz  

Mateusz Dąbrowa, a w 
składzie zwycięskiej dru-
żyny ZSOiZ Gryfów I 
poza Mateuszem wy-
stąpili:
Dawid Król, Szymon 
Dąbrowa, Maciej Ce-
luch, Bartek Ścigan, 
Piotr Kucharewicz, Kuba 
Piejko, Damian Więce-
wicz, Krystian Zakra-
wiec.

W drugi dzień do pił-
karskich zmagań przy-
stąpiły Orliki. 11 stycznia  
miało wystartować 12 
zespołów, lecz Slovan 
LIBEREC nie pojawił się 
po raz kolejny. W zawo-
dach brało udział około 
110 zawodników z 11 
klubów. Grupy elimina-
cyjne liczyły 6 i 5 zespołów. Roze-
grano aż 25 meczy grupowych.

W pierwszej grupie drużyna UKS-
ZSOiZ Gryfów Śl. szkolona przez tre-
nera Arkadiusza Cichonia zdobyła 13 

Składamy serdeczne podziękowania lokalnym firmom, dzięki którym tur-
niej ten miał wspaniałą oprawę i został wysoko oceniony przez uczestników 
pod względem organizacyjnym .

Dziękujemy firmie: STOLBRAT państwa Baszaków, którzy ufundowali 
nagrody rzeczowe dla dzieci, firmie Zakłady Mięsne NIEBIESZCZAŃSCY za 
ufundowanie kiełbasek dla wszystkich uczestników, restauracji AVANTI za 
przygotowanie podczas turnieju ciepłego posiłku dla dzieci, firmie ARNET 
pana Artura Tarazewicza za ufundowanie statuetek dla wszystkich drużyn,  
firmie REMBUD pana Mariusza Zaguły za ufundowanie medali, firmie ABC 
państwa Roberta i Małgorzaty Hołub za ufundowanie wszystkim drużynom  
napojów, firmie JPS GROUP pana Jacka Szramowiata za ufundowanie dyplo-
mów dla wszystkich zawodników turnieju, firmie Piekarnia - Cukiernia M.J. 
Horbacz za ufundowanie bułeczek, słodyczy i ciasta dla wszystkich uczestni-
ków turnieju, firmie VERA Hurtownia Chemiczna pana Zbigniewa Chomonta 
za ufundowanie talerzyków, kubków, łyżeczek i widelczyków dla wszystkich 
uczestników zmagań sportowych. Dziękujemy Urzędowi Marszałkowskiemu 
Województwa Dolnośląskiego za wsparcie finansowe całego przedsięwzięcia. 
Dziękujemy również panu Januszowi Bursackiemu za ufundowanie pucha-
rów dla drużyn startujących w turnieju oraz firmie MATUSEWICZ Budowa Ma-
szyn za sponsorowanie turnieju od  momentu jego powstania.

Zarząd UKS ZSOiZ

PODZIĘKOWANIA

OGŁOSZENIE  26 lutego o godz. 17.00 w budynku Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych przy ul Kolejowej 16 odbędzie się 
zebranie sprawozdawczo - wyborcze Uczniowskiego Klubu Sportowego 
UKS ZSOiZ. Zapraszamy wszystkich członków i zainteresowanych.

Marek Baszak wraz ze zwycięską drużyną.

pkt. (wygrywając 4 mecze i jeden 
remisując) zajęła pierwsze miejsce w 
grupie A, na drugim miejscu był ze-
spół  BASZTY Wałbrzych. W gru-
pie B pierwsze miejsce zajęła  dru-
żyna Orła Ząbkowice, a na drugim 
miejscu była drużyna Olimpijczyka 
Wałbrzych. Te cztery zespoły awan-
sowały do półfinałów III Międzyna-
rodowego turnieju WINTER MATU-
SEWICZ CUP 2009. W półfinale nasi 
dość gładko pokonali zespół Olim-
pijczyka Wałbrzych 3:0, a w drugim 
półfinale Orzeł Ząbkowice pokonał 
Basztę Wałbrzych 2:0.

W finale nasza drużyna spotkała 
się z Orłem Ząbkowice pokonując 
ten zespół po zaciętym,  stojącym 
na wysokim poziomie meczu 2:1. 
W meczu o 3 miejsce rywalizowały 
zespoły z Wałbrzycha, tym razem 
lepsza była drużyna Baszty Wał-
brzych wygrywając 3:1.
W składzie drużyny Orlików UKS-
ZSOiZ Gryfów Śl. wystąpili: Dawid 
Więcewicz, Mateusz Baszak, Mate-
usz Czerwiński, Mateusz Cichoń, 
Piotr Bursacki, Marek Budzicz, To-

masz Ptaszkowski, Łukasz Demi-
dow, Tomasz Dąbrowa, Dawid 
Świercz, Marek Wiedro, Kacper Ze-
mełko, Krystian Zakrawiec, Dawid 
Bogdziewicz, Dawid Buryło.
Najlepszym zawodnikiem turnieju zo-
stał Mateusz Baszak, zawodnik UKS-
ZSOiZ Gryfów Śl. Królem strzelców,  
z dorobkiem 7 bramek, Mateusz 
Czerwiński również z UKS-ZSOiZ 
Gryfów Śl., zaś najbardziej walecz-
nym zawodnikiem wybranym przez 
drużynę UKS-ZSOiZ i jej trenera zo-
stał Marek Budzicz.

Kolejność końcowa III turnieju 
,,WINTER  MATUSEWICZ  CUP 2009’’
I miejsce – ZSOiZ Gryfów I
II miejsce UKS Orzeł Ząbkowice
III miejsce  - Baszta Wałbrzych
IV miejsce – Olimpijczyk Wałbrzych
V miejsce  - Gryf Świdnica
VI miejsce  - Śląsk Wrocław
VII miejsce  GRYF Świdnica 1999
VIII miejsce – Vitrosilicon IŁOWA
IX miejsce – UKS ZSOiZ Gryfów II
X miejsce – WŁÓKNIARZ Mirsk

Zarząd  UKS ZSOiZ 
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Wyjątkowo wcześnie, bo już 5 
stycznia drużyny Gryfowskiego 
Klubu Sportowego „Gryf” rozpo-
częły przygotowania do rundy 
wiosennej. Zajęcia w okresie przy-
gotowawczym drużyny seniorów 
prowadzi trener Daniel Koko, a 
drużyny juniorów Krzysztof Złocik.

Obie drużyny przed rundą re-
wanżową „ładują akumulatory” i 
wyciskają wszystkie poty na no-
wym obiekcie Orlik 2012 oraz na 
sali gimnastycznej i siłowni w 
gryfowskim gimnazjum.

Jeśli chodzi o nowe twarze w 
zespole seniorów, to treningi pod-
jęli R. Wójcikowski (powrót ze 
Stelli Lubomierz), K. Złocik (po-
wrót z Czarnych Lwówek Śl.) oraz 
Marcel Laskowski i Piotr Czajkow-
ski (obecnie jeszcze Stella Lubo-
mierz).

Natomiast mówiąc o drużynie 
juniorów ku wielkiej satysfakcji 
dla klubu, treningi wznowili chłop-
cy, którzy niegdyś reprezentowali 
barwy naszego „Gryfa”, ale w 
ostatnim czasie z przyczyn różno-
rakich nie występowali na boisku.

24 stycznia seniorzy w ramach 
przygotowań do sezonu rozegrali 
pierwszy mecz kontrolny, który 
odbył się w Mirsku z miejscowym 
„Włókniarzem”.

Po bramkach K. Złocika, G. 
Skwary oraz M. Wójcikowskiego 
gryfowianie wygrali 3:2. Oprócz 
rozegranego sparingu trener D. 
Koko zaplanował następujące gry 
kontrolne: 31 stycznia z Kwisą 
Świeradów, 7 lutego z Włóknia-
rzem Mirsk, 22 lutego z Chrobrym 
Nowogrodziec, 28 lutego z Olim-
pią Kowary, 7 marca z LZS Dziwi-
szów oraz 14 marca z Chmielanką 
Chmieleń.

Ostre treningi i nowe twarze w klubie GKS „Gryf”

W dniu 14 grudnia 2008 r. o 
godzinie 11.30  na Sali Środowi-
skowej przy ulicy Oldzańskiej  od-
był się „Świąteczny Turniej Tenisa 
Stołowego” dla dzieci i młodzieży 
zorganizowany przez Klub LZS 
„Błękitni” Krzewie Wielkie, oraz 
Radę Gminną LZS w Gryfowie 
Śląskim. W początkowym założe-
niu organizatorów, turniej miał 
odbyć się w pięciu kategoriach 
wiekowych plus dziewczęta. W 
dniu zawodów zostało wszystko 
zmienione ze względu na małą 
liczbę zawodników. Organizator 
turnieju podjął decyzje, że wszy-
scy zapisani na turniej zawodnicy 
rozegrają mecze w systemie „każ-

Czarodzieje  piłeczki

OGŁOSZENIE

Sprzedam działkę budow-
laną (powierzchnia 17 

arów) za budynkiem nr 65 
znajdującym się w Wieży.

Cena: 40 zł za 
metr kwadratowy
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dy z każdym” do dwóch wygra-
nych setów i w ten sposób zosta-
nie wyłoniony Mistrz tych zawodów. 

W ten sposób Mistrzem tur-
nieju został Radek Niebieszczań-
ski, który zdeklasował wszystkich 
zawodników i nie mając sobie 
równych, wygrał turniej. Na dru-
gim miejscu uplasował się Daniel 
Jaworski wygrywając 7 z 8 meczy.

Na kolejnych miejscach uloko-
wali się:

3. Szpak Krzysztof
4. Gala Krzysztof
5. Struzik Paweł, Włodarek Mak-
symilian.

Wśród dziewcząt następujące 
miejsca  zajęły:

1. Niebieszczańska Natalia (5 miej-
sce w klasyfikacji końcowej) 
2. Olejnik Martyna (6 miejsce)
3. Tabańska Beata (7 miejsce)

Wszystkim startującym dzię-
kujemy za udział w turnieju i 
wspaniałą walkę "Fair Play". Ży-
czymy dalszych sukcesów w Te-
nisie Stołowym na arenie gminy, 
powiatu, województwa a nawet w 
zawodach na szczeblu ogólnokra-
jowym, oraz chcemy zachęcić do 
dalszego „szlifowania” swojego 
pingpongowego talentu na trenin-
gach w poniedziałki od godziny 19 
w Sali Środowiskowej w Gryfowie 
Śląskim.

Drużyna juniorów GKS „Gryf”

Drużyna seniorów GKS „Gryf”

Sekretarz GKS „Gryf” 
Lech Kutkowski

Paweł Mizgier
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30 stycznia w gryfowskim ratuszu odbył się 
wernisaż wystawy pokonkursowej „Skarby Ize-
rów”. Organizatorem wydarzenia była Biblioteka 
Publiczna, współorganizatorem Stowarzyszenie 
Awantura.

Konkurs „Skarby Izerów” organizuje przez Sto-
warzyszenie Promocji i Rozwoju Pogórza i Gór 
Izerskich „Zakwisie”, była to już jego czwarta 
edycja. Celem konkursu jest promocja Pogórza 
Izerskiego, poprzez uwiecznienie jego najpięk-
niejszych zakątków na fotografiach. 

Wystawa pokonkursowa zagościła w Gryfowie 
po raz drugi. W ubiegłym roku Izerską Różę - 
która jest główną nagrodą - otrzymała Marta 
Niebieszczańska. W bieżącej edycji również wy-
różniono mieszkańców Gryfowa. Grand Prix 
i pierwsze miejsce w kategorii Ludzie zdobyła 
Ilona Cichoń, za tryptyk zatytułowany „Wędka-
rze”. W kategorii Krajobraz nagrodzono pracę Pawła 
Rubaja Pogoda – Niepogoda. Pierwsze miejsca 
w innych kategoriach zdobyli: Paweł Jakubow-
ski za prace Ostatni pasażer i Wodospad, oraz 
Ryszard Literacki za pracę Ozdoby. 

Na otwarciu ekspozycji, które odbyło się o 
godzinie 17:00 w gryfowskim ratuszu gościło 
ponad 30 osób. Obecny był  prezes Stowarzy-
szenia „Zakwisie”, Andrzej Woźniak i sekretarz 
Gminy i Miasta Gryfów Śląski Jerzy Andrzej-
czak. Pojawili się laureaci konkursu, którym zo-
stały złożone gratulacje i wręczone symboliczne 
róże, zabrakło jedynie zwyciężczyni - Ilony Ci-
choń, w której zastępstwie zjawiła się córka 
Michalina Skrzypczak. Podczas wernisażu An-
drzej Woźniak powiedział, że patrzy z nadzieją w 
przyszłość i zapowiada już piątą edycję „Skar-
bów Izerów”. Sekretarz Jerzy Andrzejczak po-
gratulował autorom zdjęć oraz podziękował Bi-
bliotece Publicznej i Stowarzyszeniu Awantura 
za organizację wystaw. Pokonkursowe prace 
będą wystawiane na piętrze ratusza co najmniej 
do końca lutego. Zapraszamy do odwiedzin wysta-
wy „Skarby Izerów”. Na stronie 19 prezentujemy 
trzy zwycięskie fotografie.

WERNISAŻ WYSTAWY „SKARBY IZERÓW”

W dniach 9-11 stycznia 2009 roku odbył się I 
Karkonoski Festiwal Światła - pierwsze tego typu 
przedsięwzięcie organizowane w naszym regio-
nie. Organizatorzy na miejsce eventu wybrali dep-
tak i Park Zdrojowy w Cieplicach. Podczas trzech 
dni imprezy prezentowane były iluminacje oraz 
techniki stosowane w oświetleniach. Światłem zo-
stały pokreślone najbardziej charakterystyczne obiek-
ty placu Piastowskiego.

Uczestnikami festiwalu byli także nasi miesz-
kańcy: Kasia Zdanowicz i Piotr Wasilewicz.
Zaprezentowali oni iluminację pt. Fale wody. Jak 
mówi Piotr, pomysł pojawił się podczas ostat-
niego Sylwestra spędzanego w górach:
- Po zakończonej imprezie wynieśliśmy urządze-
nie i oświetliliśmy pobliską górę. Efekt przeszedł 
najśmielsze oczekiwania. Po powrocie na uczel-
nię, dowiedzieliśmy się o festiwalu. Podjęliśmy 
szybką decyzję - bierzemy udział. Postaraliśmy się 
o podnośnik oraz kilka urządzeń. Przy tej okazji 
składam wielkie podziękowania dla Artura Miga-
cza z firmy Energobest, oraz Piotra Nowina z 
ProSklepu za pomoc w realizacji projektu.

Od redakcji:
Zdjęcie z prezentacji Fale wody zamieszczamy na 
str. 19. Gratulujemy pomysłu i mamy nadzieję 
na więcej tego typu gryfowskich akcentów w po-
nadlokalnych przedsięwzięciach.

Gryfowski akcent
na festiwalu światła

W sobotę 17 stycznia w świetlicy środowisko-
wej odbył się Bal Gimnazjalny trzecioklasistów. 
Bal rozpoczął się od tradycyjnego poloneza, do 
którego młodzież przygotował nauczyciel w-f 
Krzysztof Złocik. Jego otwarcia dokonała dyrek-
tor Agata Jankowiak, która na zakończenie swo-
jego przemówienia w imieniu nauczycieli i rodzi-
ców podarowała młodzieży dużą torbę cukierków.

Po wykonaniu pamiątkowych zdjęć przez wszyst-
kie klasy trzecie, rozpoczęła się wspaniała zaba-
wa, przerywana od czasu do czasu ciekawymi 
konkursami, w których startowali trzecioklasi-
ści. Konkurs na najsilniejszego uczestnika Balu 
Gimnazjalnego wygrał Paweł Baszak z kl. 3a. Naj-
lepszą parą taneczną zostali: Marta Więcewicz 
i Krystian Kumoś z kl. 3e. Najsprytniejszą dziew-
czyną balu okrzyknięto Ilonę Koziołkiewicz z kl. 
3b, zaś Królową i Królem Balu Gimnazjalnego zo-

Ach, co to był za bal!
stali: Anita Kuczerawa z kl. 3d i Jakub Deliman 
z kl. 3a, którzy po ogłoszeniu wyników  przepięk-
nie zatańczyli dla wszystkich uczestników zaba-
wy. Bal Gimnazjalny był niezwykle udaną impre-
zą. Razem bawili się uczniowie, rodzice i nauczyciele. 
Wszystko to dzięki wspaniałej atmosferze podczas 
imprezy. 

W imieniu dyrekcji szkoły i wychowawców klas, 
chciałbym podziękować rodzicom za zaangażo-
wanie i  włożony trud i w organizację Balu Gim-
nazjalnego. Dziękuję również Arturowi Hryniewi-
czowi za przystrojenie sali licznymi wężami 
świetlnymi, nadającymi wspaniały klimat sali.

Od redakcji: 
Zdjęcia z uroczystości zamieszczamy na str. 20

Waldemar Pasternak

Mariusz Dragan

W styczniu fotografie nadesłali: Robert 
Grzelczak, Natalia Maculewicz, Patrycja Hry-
niewicz oraz Iwona Łubocka. Tytuł zdjęcia 
miesiąca po raz kolejny przyznaliśmy fotografii 
Roberta Grzelczaka (foto na str. 19). Gratulu-
jemy zwycięzcy, a pozostałym uczestnikom 
serdecznie dziękujemy.

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

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

        P.

Zdjęcie miesiąca
konkurs dla mieszkańców

OGŁOSZENIE
Sprzedam mieszkanie o powierzchni

 50 m 2 w Uboczu (nr 267).
 KONTAKT: 609 162 102.
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