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Długi weekend majowy czyli majówka to pierwszy taki okres w roku, kiedy mo-
żemy wybrać się na długi spacer za miasto, wyjechać na wycieczkę, zwiedzić sto-
licę któregoś z europejskich krajów czy nawet spędzić krótkie wczasy w tropikach. 
Wszyscy jesteśmy spragnieni ruchu, słońca i kontaktu z naturą. Miejsko-Gminny 
Ośrodek kultury zadbał o to, by również majówka w mieście nie była nudna. Jak 
co roku M-GOK przygotował wiele atrakcji dla mieszkańców i turystów odwiedzają-
cych nasze miasto w tych dniach. Majówkę rozpoczęła cykliczna impreza – „Rock 
bez granic”. Z myślą o młodzieży organizatorzy wybrali z kilkunastu zespołów te, 
które poprzez profesjonalne wykonywanie utworów świetnie rozgrzewają publikę. 
Na estradzie wystąpili: 13 poziomo z Jeleniej Góry, Pancurnik z Lwówka Śląskie-
go, Brakładu z Gryfowa Śląskiego, Lunacy z Bischofswerdy. 

Drugi dzień należał do Stowarzyszenia Rewolucja, które we współpracy  

W poprzednim numerze Kuriera 
Gryfowskiego opublikowaliśmy roz-
mowę z menadżerem hotelu Stacja 
nad Kwisą Longinem Budreckim. 
Wkrótce potem, 9 kwietnia tuż po go-
dzinie 17.00 miała miejsce uroczystość 
otwarcia hotelu. Zaproszeni zostali 
wykonawcy, przyjaciele, obecni i przy-
szli współpracownicy, samorządowcy, 
ludzie kultury i biznesu oraz regionalne 
media. Na wejściu czekała na gości 
niespodzianka. Wszystkich osobiście 
witał burmistrz Olgierd Poniźnik  
w czapce kolejarskiej. 

Przedstawiał przybyłym właściciela 

hotelu Bogdana Ludkowskiego – 
prezesa zarządu firmy INTAKUS S.A.  
z Wrocławia oraz jego małżonkę  
i córkę. W trakcie części oficjalnej, która 
odbyła się w eleganckim holu, zebrani 
zostali poinformowani o przebiegu 
remontu hotelu i planach właścicieli 
związanych m.in. z promocją turystyki 
aktywnej oraz kultury, które to mają 
stać się istotnymi składnikami działal-
ności Stacji nad Kwisą.

Poświęcenia nowego obiektu 
dokonał ks. Grzegorz Sowa, a pociąg-
zabawka, który przejechał przez hol, 
był pierwszym, jaki zatrzymał się na tej 

jakże pięknej Stacji. Następnie goście 
zostali oprowadzeni po wnętrzach 
oraz mieli okazję obejrzeć sztukę ko-
stiumową w wykonaniu teatru Versus  
z Wrocławia. 

Wspólna biesiada trwała do póź-
nych godzin nocnych, jak w każdym 
Dobrym Miejscu, którego się nie chce 
opuszczać. Przypomnijmy, że hotel po-
siada restaurację, 27 pokoi oraz dodat-
kowe atrakcje w postaci zaplecza SPA, 
sauny, basenu i jacuzzi. Gospodarze 
mają w planach zagospodarowanie 
terenu okół obiektu m.in. odkupienie 
od PKP pobliskiej wieży ciśnień. 

Szkoła Podstawowa w Gryfowie 
Śląskim przyzwyczaiła nas już do 
tego, że każde organizowane przez 
nią przedsięwzięcie staje się wielkim 
wydarzeniem. Takim też było spot-
kanie podsumowujące I Powiatowy 
Konkurs Historyczno-Regionalny pod 
hasłem „Biała Dama Naszych Okolic”. 
Organizatorzy przenieśli gości w cza-
sy średniowiecza. Podczas spotkania 
podsumowującego zebrani mogli 
obejrzeć inscenizację „Bitwy pod 
Grunwaldem” w reżyserii nauczycielki 
historii Ewy Kasprzak oraz pokazy 
walk rycerskich. Odbył się również 
konkurs na najlepiej przebraną klasę. 
Uczniowie stanęli na wysokości zada-
nia, sala zapełniła się średniowiecz-
nymi damami, kupcami, rycerzami 
a nawet można było dojrzeć kata. 
Podczas spotkania wręczono nagrody 
i wyróżnienia w konkursie literackim 
oraz na wykonanie makiety histo-
rycznej lub legendarnej siedziby Białej 
Damy. Kolejnymi punktami programu 
były warsztaty oraz wycieczka śladami 
zabytków i historii Gryfowa Śląskiego, 
które to poprowadził jeden ze spon-

Pierwszy pociąg na Stacji 

sorów konkursu Robert Skrzypek. Na 
terenie szkoły odbywały się warsztaty 
rzemiosł dawnych (m.in. mielenie 
ziarna na mąkę), turniej łuczniczy,  
a także degustacja średniowiecznego 
jadła i napitków. Impreza została zor-
ganizowana we współpracy z Powia-
towym Centrum Edukacji we Lwówku 
Śląskim. 

W konkursach poza naszą szkołą 
wzięli udział uczniowie ze szkół pod-
stawowych w Niwnicach, Lubomierzu 
oraz Koło Regionalne klas I -III SP nr 
2 w Lwówku Śląskim

Lista laureatów SP Gryfów Śląski
Konkurs literacki – 
Legenda o Białej Damie
Wyróżnienia:
Julia Szczepańska 
(opiekun Marta Kowalska)
Karolina Brażnikow 
(opiekun Paulina Sarzyńska) 
Dominika Polesiak 
(opiekun Marta Kowalska) 
II miejsce – Oriana Czajkowska 
(opiekun Paulina Sarzyńska)
III miejsce – Marcel Wiśniewski 
(opiekun Paulina Sarzyńska)
Konkurs na wykonanie makiety hi-
storycznej lub legendarnej siedziby 
Białej Damy.
Nagrody pocieszenia:
Roksana Karaczun 
i Piotr Bulcewicz 
Wyróżnienia: 
Antonina Karnicka (opiekun Ewa 
Kasprzak)
II miejsce – Nikola Mierzyńska 
(opiekun Agnieszka Zwierzańska) 
I miejsce – Katarzyna Szostak 
(opiekun Małgorzata Makowska)
Nagrody specjalne patrona konkursu:
Michał Guzy i Maciej Guzy (opie-
kun Agnieszka Guzy).

M.

Biała Dama i bitwa pod Grunwaldem

7 maja 2010 r. o godz. 17-tej w gry-
fowskim ratuszu, który od wielu lat pełni 
rolę miejskiej galerii sztuki, miałam przy-
jemność uczestniczyć w wernisażu prac 
młodej artystki. Dla tych, którzy przyszli, 
przygotowana była niespodzianka – 
instalacja rzeźb – tylko i wyłącznie na 
otwarcie wystawy. Dyrektor Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie 
Śląskim, pani Anna Domino serdecznie 
przywitała autorkę, gości  oraz uczniów 
wraz z nauczycielką, panią Janiną 
Jagowienko ze Szkoły Muzycznej I st. 
im. Oskara Kolberga w Lubaniu. Maria 
powiedziała słów kilka o swoim malar-
stwie, które traktuje bardzo osobiście, 
pozostawiając jednak ostateczny odbiór 
widzom. Pan Witold Mikos, Wiceprze-
wodniczący Rady Miejskiej, w imieniu 
władz miasta serdecznie przywitał 
autorkę wystawy, dziękując za umożli-
wienie obejrzenia jej twórczości naszym 
mieszkańcom. Młodzi wykonawcy ze 
szkoły muzycznej raczyli nas dźwiękami 
Bacha i Vivaldiego podczas oglądania. 
Wielkoformatowe płótna robią -– nomem 
omen – ogromne wrażenie, zarówno ko-
lorem, jak i subtelną, niedopowiedzianą 
treścią. To, co często uważane jest za 
'akademię' w pejoratywnym znaczeniu, 
tutaj wzbudza szacunek – do warsztatu 
i kompozycji. Swobodnego operowania 
kolorem i rysunkiem. Dobrej martwej 
natury i lekkości metafory. O sztuce 
można wiele mówić, ale, to już... „sztuka 
dla sztuki”. Moim zdaniem, malarstwo 

z Ośrodkiem Kultury zorganizowało II część koncertu charytatywnego dla Szy-
monka. Uroczystości obchodów Święta Konstytucji 3 Maja w Gryfowie Śląskim 
rozpoczęto Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym. Po mszy 
delegacje kombatanckie, przedstawiciele jednostek samorządowych, szkół i orga-
nizacji pozarządowych złożyli kwiaty pod Tablicą Pamiątkową ku czci Kombatantów 
Ziemi Gryfowskiej. Kilkanaście minut później wysłuchaliśmy koncertu Orkiestry Dętej 
Reprezentacyjnej Miasta Olszyna. O godzinie 16.00 na estradzie rozpoczęły się 
Gryfowskie Potyczki Kabaretowe o „Złotego Gryfa”. Do konkursu zgłosiły się 
trzy drużyny: „Zbuntowani” – Gimnazjum z Gryfowa Śl., kabaret „Grosik” z Nowo-
grodźca oraz „ADHD” z Jeleniej Góry. Licznie zgromadzona na gryfowskim rynku 
publiczność świetnie bawiła się podczas skeczy i piosenek wykonywanych przez 
artystów. W czasie gdy jury obradowało, na estradzie swój debiut taneczny miały 
dziewczęta z zaprzyjaźnionego Centrum Informacji Turystycznej w Starej Kamienicy. 
Po burzliwych obradach I miejsce przyznano kabaretowi „ADHD”, który ma już duże 
grono fanów w Gryfowie. Ze zwycięzcą spotkamy się ponownie podczas tegorocz-
nych Kwisonaliów. Finałem trzeciego dnia majówki w Gryfowie Śląskim był koncert 
grupy Jedna Całość Południowy-Zachód Projekt z Jeleniej Góry. 

Organizatorzy dziękują sponsorom: Firmie Jaśmin pana Adama Dubaniewicza 
oraz państwu Jezierskim z Restauracji-Pizzeri TREVI za okazaną pomoc. Do zo-
baczenia na kolejnych festynach i koncertach w Gryfowie Śląskim.

Majówka w Gryfowie

Interior – malarstwo – Maria Skrzypińska
Marii Skrzypińskiej broni się doskonale 
samo. Jak wielką siłę przekazu ma 
kolor i nasza wyobraźnia, pozwolę sobie 
zacytować słowa poety Rodariego w tł. 
Minkiewicza:

(...) 
Odchodząc w swoją stronę, 
rzekł malarz: - A czerwone? 
Mam ja czerwone własne! 
I palec przeciął szkłem. 
 
I oto łza czerwieni 
na płótnie już się mieni... 
Gotowy obraz już... 
 
Czerwony jak wschód słońca, 
jak flaga łopocąca, 
jak milion, milion róż!

Specjalne podziękowania:
· panu Jerzemu Andrzejczakowi, 
Sekretarzowi Gminy i Miasta Gryfów 
Śląski, za wyrozumiałe podejście 
do spraw sztuki i umożliwienie   
pokazania instalacji podczas wernisażu, 
· panu Stanisławowi Froncowi, właś-
cicielowi firmy El-Stan, za nieodpłatny 
i bardzo sprawny (!) montaż instalacji 
oraz zapewnienie  potrzebnych do tego 
materiałów.

Wystawę można oglądać do  
10 czerwca br. w godz. pracy urzędu. 
Organizatorem wystawy jest Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie 
Śląskim.

Marzena Staliś
ad
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Czy trudno było założyć wspólnotę?
Wspólnota Mieszkaniowa przy 

ul. Partyzantów 8 formalnie została 
utworzona 3 stycznia 2008 roku. 
Jej powstanie poprzedzone było 
długim okresem przekonywania 
mieszkańców, że to najlepsze, co 
mogą dla siebie zrobić. Niestety 
nie wszyscy byli co do tego zgodni. 
Mieszkańcy mieli mnóstwo wątpli-
wości: kto się wszystkim zajmie, 
kto będzie usuwał awarie i za nie 
płacił, kto przeprowadzi niezbędne 
przeglądy, naprawy i remonty. Do-
tychczas zajmował się tym Zakład 
Budżetowy, z jakim skutkiem? Wi-
docznym gołym okiem. Obawiano 
się także wzrostu opłat.

Moja determinacja była jednak 
większa niż obawy mieszkańców i 
po kolejnych wizytach w ZBGKiM 
wreszcie przekazano nam budy-
nek. Wtedy, na 9 lokali 6 miało już 
swoich właścicieli, a właścicielem 
3 była gmina. 
Jakie były początki samogospo-
darowania?

Wiedziałem, że to jedyna droga 
do poprawy stanu technicznego 
budynku. Długie godziny w Inter-
necie oraz studiowanie „Ustawy  
o własności lokali” i innej literatury 
poprzedziły zebranie, na którym 
wyłoniono dwuosobowy zarząd 
oraz podjęto niezbędne uchwały, 
by wspólnota mogła zacząć funk-
cjonować. Ustalono stawki na 
fundusz remontowy oraz koszty 
zarządu nieruchomością wspólną, 
w wysokości 1,30 zł oraz 0,20 zł. 
W zarządzie wraz ze mną znalazła 
się pani Krystyna Waśko – również 
bardzo pozytywnie nastawiona do 
idei wspólnoty mieszkaniowej.

W pierwszym roku właściwie 
jeszcze nie było mowy o jakich-
kolwiek remontach, celem było 
pokazanie lokatorom słuszności 
decyzji i siły wpłacanych przez nich 
zaliczek. Myślę, że przełomem było 
przyjęcie rocznego 
sprawozdania zarzą-
du. Dopiero wtedy, 
ze zdziwieniem 
mieszkańcy stwier-
dzili, że na rachunku 
bankowym wspól-
noty znajduje się 
kilkanaście tysięcy 
złotych, o których 
mogą decydować. 
Kiedy mieszkań-
cy przywykli do 
zmian?

W 2009 roku nikt 
już nie poddawał w 
wątpliwość słuszno-
ści decyzji wzięcia 
spraw w swoje ręce. 
Na zebraniach moż-
na było już myśleć 
o propozycjach przeprowadzenia 
niezbędnych remontów – głównie 
dachu, który był w stanie opłaka-
nym i zagrażał bezpieczeństwu. 
Stawka na fundusz remontowy zo-
stała podniesiona do 1,50 zł. Poja-
wiły się pomysły i oferty firm. Rok 
2009 upłynął jednak pod znakiem 
gromadzenia środków na funduszu 
remontowym z przeznaczeniem na 
ewentualny udział w inwestycji oraz 
budowaniu tzw. historii bankowej. 
W tym miejscu muszę pochwalić 
wszystkich za solidne i regularne 
wnoszenie opłat na rachunek 
wspólnoty. Także w ubiegłym roku, 
zostały wykupione kolejne dwa 

je już następne remonty. W kolejce 
czekają: elewacja, klatki schodowe, 
instalacje, ogrodzenie i zagospo-
darowanie terenu wokół budynku. 
Niestety na wszystko trzeba pienię-
dzy i to dużych. Stawki nie można 
podnosić bez końca, zatem należy 
szukać innych rozwiązań. Jednym  
z nich jest uzyskanie dofinansowa-
nia. Po przeanalizowaniu przez za-
rząd ulgi remontowo-termomoder-
nizacyjnej wyszło, że aby ją uzyskać, 

trzeba wydać o wiele więcej niż spo-
dziewany zwrot. Nikomu się to nie 
spodobało. Zarząd podjął decyzję o 
złożeniu wniosku o zakwalifikowanie 
się do Lokalnego Programu Rewita-
lizacji Gminy Gryfów Śląski. Są duże 
szanse uzyskania zwrotu nawet do 
70% już poniesionych wydatków. 
Pieniądze te zostałyby przeznaczone 
na wymienione wcześniej remonty.
Co by pan poradził tym, którzy się 
jeszcze zastanawiają?

Myślę, że za naszym i nam po-
dobnym przykładem podążą inne 
małe i duże wspólnoty, które tak jak 
my doskonale sobie poradzą. Póki 
co, ze wszystkim radzimy sobie 
sami. We własnym zakresie pro-
wadzimy rozliczenia i księgowość, 
zawsze jest ktoś chętny kto poza-
miata, zgrabi liście czy też odśnieży 
zimą i skosi trawę wiosną i latem. 
Choć nie jest to jeszcze ideał, jednak 
bardzo cieszy. Czasami trudno wy-
tłumaczyć, że wspólnota to wspólne 
dobro, ale też wspólne obowiązki  
i zobowiązania. Trzeba wspólnie o to 
dobro dbać oraz dostosować się – 
nawet jeśli się z nimi nie zgadzamy - 
do reguł, które bardzo odbiegają od 
naszych dotychczasowych przyzwy-
czajeń. Czas, kiedy niewiele płacąc 
żądaliśmy wiele, dawno już minął 
bezpowrotnie. Powoli, ale jednak 
dociera to do właścicieli lokali.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała 
Małgorzata Szczepańska

Poniżej przedstawiamy rozmowę z prezesem Wspólnoty Mieszkaniowej Partyzantów 8 Dariuszem Wojcie-
chowskim. Wpisuje się ona w nurt prezentowanych na naszych łamach tekstów dotyczących zakładania i działal-
ności wspólnot mieszkaniowych w gminie Gryfów Śląski.

Radzimy sobie wspólnie

mieszkania, co doprowadziło do 
powiększenia grona osób obecnych 
na zebraniach wspólnoty.
Piękny dach wam kładą...

Rok bieżący rozpoczęliśmy ze 
stanem funduszu remontowego 

ponad 23 tys. zł. Został wyłoniony 
wykonawca i zarząd uzyskał kredyt 
w wysokości 120 tys. zł. Jednak 
podpisanie umowy kredytowej wią-
zało się z kolejną podwyżką stawki 
funduszu remontowego. Tym razem, 
jej wysokości 2,10 zł, zaakceptowano 
niechętnie. Mając jednak wybór mię-
dzy rozpoczęciem remontu dachu 
a kolejnym rokiem ze spadającymi 
dachówkami i zalanymi mieszkania-
mi – nikt nie miał wątpliwości.

Wykonawca rozpoczął roboty 12 
kwietnia. Już po kilku dniach budy-
nek zaczął nabierać wyglądu. Zakoń-
czenie prac planowane jest na koniec 
czerwca. Roboty, pod czujnym okiem 

inspektora nadzo-
ru, posuwają się 
sprawnie mimo 
wielu przeciwno-
ści, jakie sprawia 
deszczowa aura.

W czasie gdy 
na dachu trwają 
prace, wyko-
nano instalację 
odgromową, na 
dniach  zostanie 
z amon towana 
nowa stolarka 
okienna na klatce 
schodowej.
Będzie was stać 
na kolejne re-
monty?

Zarząd planu-
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Na nasz konkurs zdjęcia nadesłali: Dominika 
Sobucka, Marek Szczepanik, Krzysztof Dzi-
kowicki, Ryszard Urdas i Alicja Celejowska. 
Tym razem nasz wybór padł na zdjęcie Dominiki 
Sobuckiej (prezentujemy je na stronie 2). Gra-
tulujemy 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

P.

To był zwykły dzień tygodnia. Zawierucha 
w pracy: ludzie, telefony... Nagle otworzyły się 
drzwi mojego gabinetu i weszło dwóch młodych 
ludzi. Mieli interesujący pomysł. Chcieli pomóc, 
tak po prostu, ze szczerego serca. 
Przyszli z propozycją współpracy. 

Historię Szymona znałam. Jeden 
rzut oka na te jego długie rzęsy i kur-
czowo zaciśnięte dłonie i nie ma możli-
wości, żeby go nie pokochać. Niejeden 
dorosły nie dałby sobie rady w takiej 
sytuacji zdrowotnej, a on uśmiecha się 
mimo wszystko – często przez łzy, gdy 
boli bardziej niż zwykle...

Potem było pytanie do tych co 
zawsze są pierwsi kiedy komuś dzieje 
się krzywda i trzeba pomóc: Małgo-
si, Marty, Kasi, Eli, Marzenki, Joli, 
Reni,Tomka, Eli, Justyny, Ani, Adama, 
Wiesia, „Tadeuszów Dwóch” itd. itd...
Zgodne TAK było odpowiedzią. Ko-
lejnym krokiem było przedstawienie 
sytuacji i prośba o patronat nad całą 
zbiórką Burmistrza Gminy i Miasta. 
Nie było tu ani chwili wahania, tylko 
zdecydowane „oczywiście” i „w czym 
mogę wam pomóc?”. 

Zezwolenie na zbiórkę publiczną  
i cała dokumentacja precyzyjnie i w eks-
presowym terminie wykonana została 
przez Komitet Organizacyjny. 7 marca 
2010 r. w świetlicy środowiskowej 
przy ul. Oldzańskiej odbył się pierwszy 
z dwóch koncertów na rzecz zbiórki 
publicznej na zakup specjalistycznego 
wózka inwalidzkiego dla dziesięciolet-

Pokoncertowe reminiscencje
„To co możesz uczynić jest tylko maleńką kroplą 
w ogromie oceanu, ale jest właśnie tym co nadaje 
znaczenie Twojemu życiu”. Albert Schweitzer

niego Szymona – mieszkańca naszego miasta. 
Podczas imprezy wystąpiła niezawodna grupa 
młodzieży z teatru „Patrius”, super chłopcy  
z „Breaking Crew”. Dzięki przychylności Dyrek-
cji MDK w Lubaniu imprezę uświetnił występ  
gwiazd estrady lubańskiej. Zaprezentowało się 
Gryfowskie Towarzystwo Tańca Towarzyskiego 
w zapierających dech w piersi, lekkich jak piórko 

walcach i ognistych sambach. Imprezę rozgrza-
ła do czerwoności dynamiczna Formacja Tańca 
Nowoczesnego z naszego GOK-u. Licytację 
wielu ciekawych i wartościowych przedmiotów, 
darowanych przez ludzi dobrej woli brawurowo  
poprowadził burmistrz. Nad nagłośnieniem, 
oświetleniem i efektami specjalnymi czuwali 
Adam i Ania. Sala „trzeszczała w szwach” i wciąż 
nadchodzili nowi goście, a było czego posłuchać 
i na co popatrzeć... Można nawet było pojeźdźić 

na saneczkach olimpijskich Eweliny 
Staszulonek – gościa honorowego 
imprezy, cudownej i dobrej osoby. 
Wśród tłumu gości były znakomi-
tości: przedstawiciele władz samo-
rządowych, pracodawcy, szefowie 
jednostek samorządowych, mundu-
rowi... i przeszacowni nasi miesz-
kańcy z całymi rodzinami. Atmosfera 
na sali była podniosła, a gwiazdy 
zadziwiały kunsztem i warsztatem 
artystycznym. Podobnie było kiedy  
2 maja na gryfowskim rynku prezen-
towała się nasza młodzież. Grochów-
ce Mistrzyni Złotej Chochli – Irenki 
nie ma równych w całym świecie...

Dzięki pracy rzeszy wolontariu-
szy, ale przede wszystkim dzięki 
społeczności gryfowskiej, Szymon 
ma wymarzony wózek... Można go 
spotkać na spacerze z mamą. Dlate-
go uśmiechu było warto! W NASZYM 
mieście może niezbyt zamożnym, 
niezbyt dużym, są proszę państwa 
mieszkańcy o złotych sercach. To 
zaszczyt być gryfowianką. W imieniu 
Szymona, jego rodziców i wszystkich 
zaangażowanych składam serdeczne 
podziękowania dla mieszkańców 
Gryfowa, którzy wspierali akcję. 

Pragniemy gorąco podziękować za wielką pomoc 
w realizacji marzeń naszego syna Szymona. Prze-

de wszystkim dziękujemy panu burmistrzowi, pracownikom urzędu, kierownikowi i pracownikom 
M-GOPS, członkom stowarzyszenia „Rewolucja”, wszystkim sponsorom i mieszkańcom Gryfowa, 
którzy otworzyli swoje serca, pomogli w tym, żeby marzenia się spełniły. 

Przepraszamy, ale nie sposób jest wymienić tu wszystkich, którzy pomogli. Jest Was nasi kocha-
ni naprawdę dużo! Wszystkim bardzo dziękujemy!

DZIĘKUJEMY

Szymon z rodzicami

Ogłoszenie o zbiórce publicznej
Komitet Organizacyjny Koncertu Charytatywnego z siedzibą pod adresem Ubocze 300 podaje do 

publicznej wiadomości, iż działając na podstawie decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski 
Nr OR/1/2010 z dnia 04.02.2010 r. przeprowadzono w dniach: 14.02.2010r - 05.05.2010 r. zbiórkę 
publiczną na zakup specjalistycznego wózka inwalidzkiego dla Szymona Mikieciuka. Podczas zbiórki 
zebrano kwotę: 16.119,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy sto dziewiętnaście złotych).
Przeprowadzono następujące formy zbiórki:
· sprzedaż cegiełek o wartości 10,00 zł 15,00 zł i 20,00 zł na kwotę 6.310,00 zł (słownie: sześć 
tysięcy trzysta dziesięć złotych)
· sprzedaż przedmiotów (obrazy, grochówka, malunki twarzy) na kwotę 382,80 zł (słownie: trzy-
sta osiemdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt groszy złote)
· ofiary złożone w skarbonach 4.725,20 zł (słownie: cztery tysiące siedemset dwadzieścia pięć 
złotych i dwadzieścia groszy)
· ze sprzedaży przedmiotów w formie licytacji na kwotę 3.851,00 zł (słownie: trzy tysiące osiem-
set pięćdziesiąt jeden złotych).
· sprzedaż przedmiotów (nakrętki) na kwotę 850,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych).

Komitet Organizacyjny informuje również, ze koncert oraz zbiórkę publiczną przeprowadzono dzięki 
sponsorom koncertu oraz nieodpłatnej pracy wolontariuszy w związku z czym nie poniesiono kosztów 
przeprowadzenia zbiórki publicznej. W imieniu Komitetu Organizacyjnego: Krystyna Pietruszewska

Szymon na nowym wózku zakupionym dzięki akcji charytatywnej Organizatorka
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Księga kondolencyjna

Wybory Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
odbędą się w niedzielę 20 czerwca 2010 r. Głoso-
wać będziemy w lokalach wyborczych w godz. od 
6.00–20.00 wg zestawienia na dole strony.

Uprzejmie przypominam, że mieszkańcy 
Obwodu głosowania nr 1 głosują w lokalu wy-
borczym, który znajduje się w sali gimnastycznej 
Gimnazjum w Gryfowie Śląskim. W przypadku 
ponownego głosowania zostanie ono przeprowa-
dzone 4 lipca 2010 r. w godz. 6.00-20.00 w tych 
samych lokalach wyborczych.

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 7 maja 2010 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji 
wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 27 września 1990 roku – o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 72 poz. 467), w związku  
z Uchwałą Nr XXXV/251/2002 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 01 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania w Gminie i Mieście 
Gryfów Śląski oraz Uchwałą Nr XXXIX/279/10 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w szpitalu  
w Gryfowie Śląskim podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych 
na obszarze Gminy i Miasta Gryfów Śląski. Numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych zostały wyznaczone następująco: 

OBWIESZCZENIE

1. Gryfów Śląski: Ulice: Kolejowa 1-20, Kolejo-
wa 41-66, Lipowa, Młyńska 1-4, Młyńska 16-37, 
Przedszkolaków, Rybna, Szkolna, Uczniowska, 
Żeromskiego.
 Sołectwa: Krzewie Wielkie, Młyńsko
∙ Sala Gimnastyczna Gimnazjum 
ul. Uczniowska 11a, tel.: +75 78-13-269 
Lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych: TAK
2. Gryfów Śląski: Ulice: Andersa, Floriańska, Je-
leniogórska 14-24, Kwiatowa, Lwowska, Osiedle 
Horyzont, Osiedle 7 Dywizji, Spacerowa, Stor-
czykowa, Partyzantów, Tulipanowa, Widokowa, 
Zielona.
∙ Szkoła Podstawowa w Gryfowie Śląskim  
ul. Uczniowska 17, tel.: +75 78-13-486
Lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych: TAK

Kolejność: Numer obwodu, granice obwodu głosowania, siedziba obwodowej komisji wyborczej.
3. Gryfów Śląski: Ulice: Akacjowa, Gliniana, 
Jeleniogórska 1-9, Kolejowa 21-40, Krótka, 
Kusocińskiego, Młyńska 5-15a, Nad Stawami, 
Oldzańska, Polna, Sienkiewicza, Sikorskiego, 
Słoneczna, Spokojna, Spółdzielcza, Strzelnicza, 
Targowa, Wiśniowa.
∙ Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
w Gryfowie Śląskim  
ul. Kolejowa 33a, tel.: +75 78-12-900
Lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych: NIE
4. Gryfów Śląski: Ulice: Bankowa, Boczna, 
Felczerska, Garbarska, Garncarska, Grodzka, 
Lubańska, Łąkowa, Plac Kościelny, Rolna, 
Rynek, Rzeczna, Sanatoryjna, Wąska, Wojska 
Polskiego, Zakątek, Za Kwisą, Zaułek, Źródlana. 
Sołectwa: Proszówka, Wieża.

Po tragicznej śmierci Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki 
oraz całej delegacji państwowej wyłożono w dniach 
12 – 16 kwietnia 2010 r. w Sali Ślubów Gryfowskie-
go Ratusza Księgę kondolencyjną. Hołd zmarłym  
w katastrofie lotniczej w Smoleńsku oddaliśmy po-
przez wpisy. Wpisano 92 kondolencje oraz złożono 
około 420 podpisów. Księga kondolencyjna, jako nie-
zwykle istotny dla polskiej tradycji i kultury dokument, 
jest przechowywana w Urzędzie wieczyście.

∙ Ratusz – Parter Urzędu Gminy i Miasta  
w Gryfowie Śląskim 
Rynek 1, tel.: +75 78-12-011
Lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych: NIE
5. Sołectwa: Rząsiny, Wolbromów.
∙ Szkoła Podstawowa w Rząsinach,  
tel.: +75 78-44-188 
Lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych: NIE
6. Sołectwa: Ubocze.
Szkoła Podstawowa w Uboczu 
tel.: +75 78-11-265
Lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych: NIE
7. Szpital w Gryfowie Śląskim
∙ Szpital w Gryfowie Śląskim, 
ul. Rzeczna 25
Lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych: TAK

Sekretarz UGiM Jerzy Andrzejczak

PODZIĘKOWANIA
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów 

Śl., pragnie złożyć serdeczne podzię-
kowania panu Mariuszowi Barszczow-
skiemu (Stolarstwo Ubocze 95) za 
wykonanie i uzupełnienie drewnianego 
płotka wokół skwerka zieleni w pobliżu  
Kościoła w Gryfowie Śląskim.

Do księgi kondolencyjnej wpisała się młodzież i dzieci ze wszystkich gryfowskich szkół oraz przedszkola. 
Szczególnie wzruszająca była właśnie wizyta najmłodszej delegacji, która przybyła wraz z opiekunką Wiolettą 
Olszewską. Dzieci przyniosły własnoręcznie wykonane, biało-czerwone serce, z wypisanymi kondolencjami:
 „W naszych małych sercach i w naszej pamięci pozostaniecie na zawsze – mali Polacy z Przedszkola”
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Na ostatniej sesji rady miejskiej pan Henryk Kiwak ze stowarzyszenia „Caritas” zadał pytanie dlaczego zaniechano pozyskiwania artykułów żywnoś-
ciowych z Polskich Banków Żywności. Uważał, on że powinien zajmować się tym M-GOPS, ponieważ Caritas nie posiada zasobów kadrowych, aby 
podołać coraz większemu zapotrzebowaniu na tego rodzaju pomoc. Podobnie, jak pan Henryk sądzi wielu mieszkańców Gryfowa. Dlatego zwróciliśmy 
się o wyjaśnienie sytuacji do kierownika M-GOPS Krystyny Pietruszewskiej.

Co z żywnością z banków?

Pani kierownik istnieje powszechne przekona-
nie, że ośrodek pomocy społecznej powinien 
sprowadzać żywność. Podobno robił to do tej 
pory, dlaczego zaniechał tej działalności?

Od około pięciu lat cyklicznie i w miarę możli-
wości gryfowski MGOPS przy współudziale PCK 
i PKPS pozyskiwał i rozdawał żywność dla na-
juboższych mieszkańców naszej gminy. Dodać 
należy, że Banki Żywności współpracują w tym 
zakresie nie z OPS-ami lecz właśnie ze stowarzy-
szeniami więc pytanie skierowane do mnie przez 
osoby działające w Caritasie nieco mnie zdziwiło. 
Dobrze się jednak stało, ponieważ mieszkańcy 
Gryfowa nie muszą i prawdopodobnie nie wie-
dzą jakie są zasady pozyskiwania żywności, jest 
więc okazja by tę sytuację dokładnie wyjaśnić. 
Dotychczasowe wsparcie w postaci produktów 
żywnościowych było możliwe dzięki dobrej woli 
pracowników MGOPS, którzy nie mają tego  
w zakresie obowiązków podobnie jak i nie są 
to zadania nakładane przez ustawodawców na 
jednostki pomocy społecznej. 
Z docierających do nas sygnałów wiemy, że 
mieszkańcy przyzwyczaili się już do tego, iż to 
ośrodek wydaje żywność... 

Dotychczasowe działania w tym zakresie 
wynikły z koleżeńskiej pomocy między PKPS-

em i MGOPS-em. PKPS występował o przydział 
żywności, ponieważ jest do tego uprawniony 
natomiast transport, rozładunek i przechowy-
wanie oraz rozdanie żywności braliśmy na siebie 
w ramach koleżeńskiej współpracy co jak widać 
zostało zinterpretowane zupełnie mylnie jako 
nasz obowiązek. Kadra Ośrodka jest sfeminizo-
wana więc zawsze był problem z rozładunkiem, 
były problemy ze znalezieniem chętnych, którzy 
udaliby się do Banku Żywnosci, aby dokonać 
załadunku i rozładunku na miejscu. Dodatkowo 
należy jeszcze wspomnieć o warunkach prze-
chowywania żywności oraz kosztach transportu. 
Dopóki było to możliwe po koleżeńsku pomaga-
liśmy PKPS-owi i myślę, że pytanie zadane na 
sesji przez działaczy Caritasu należy skierować 
do prezesów innych stowarzyszeń, których jest 
kilka na terenie naszej gminy. Wiadomo mi na 
przykład, że w gminach sąsiednich właśnie Ca-
ritas wydaje żywność zgodnie ze swoimi założe-
niami. Wypadło mi tłumaczyć się z przysłowio-
wego „dobrego uczynku”. Uściślijmy: ośrodek 
pomocy społecznej realizuje zadania z zakresu 
rządowego programu dożywiania, wspiera na-
juboższych świadczeniami na zakup żywności, 
zapewnia gorący posiłek dla dzieci i młodzieży  
w szkołach oraz dla osób dorosłych w punkcie 

wydawania posiłków – zgodnie z obowiązu-
jącymi nas aktami prawnymi i to jest naszym 
zadaniem, natomiast pozyskiwanie żywności  
z BŻ jest w gestii organizacji pozarządowych. 
Czy wobec powyższego M-GOPS jest skłonny do 
współpracy z organizacjami pozarządowymi?

Jesteśmy otwarci na współpracę, oczywiście 
w ramach swoich możliwości kadrowych, finan-
sowych i lokalowych.

Od redakcji:
W sprawie pozyskiwania żywności skontak-

towaliśmy się telefonicznie z przebywającym na 
urlopie prezesem Polskiego Komitetu Pomocy 
Społecznej Stanisławem Dasiakiem, który 
poinformował nas, że PKPS jest uprawniony 
do pozyskiwania żywności z banków i robi to 
sukcesywnie od wielu lat. Rocznie PKPS spro-
wadzał ok. 20 ton żywności. Prezes poinformo-
wał nas również, że w tym roku mamy sytuację 
wyjątkową z powodu kłopotów z magazynem 
żywności w Jeleniej Górze. Uważa on, że kłopoty 
są przejściowe i wierzy, że sprawę rozwiąże uru-
chomienie nowego magazynu w Wałbrzychu.

Oprac. Red.

Z pomocą 
uzależnionym

Jednym z wiodących problemów występujących na terenie gminy 
Gryfów Śląski jest nadużywanie alkoholu. 

Pod patronatem M-GOPS w dniach od 23 marca do 27 kwietnia 
2010 został zrealizowany projekt socjalny pod nazwą „Motywowanie 
osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia”. Proponowany 
rodzaj pracy socjalnej był nowatorskim przedsięwzięciem na gruncie 
funkcjonowania pomocy społecznej na terenie gminy. 

Pomysłodawcami i realizatorami projektu byli pracownicy ośrod-
ka Piotr Jaworski i Tomasz Kostrzewa będący słuchaczami Kolegium 
Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu. Celem działań pro-
jektowych było budowanie motywacji osób uzależnionych od alko-
holu do zmiany sposobu ich funkcjonowania oraz podjęcia leczenia.

Do udziału w projekcie zakwalifikowano 10 osób spośród któ-
rych 4 ukończyły cały program zajęć. W trakcie trwania projektu 
uczestnikom przekazano wiedzę na temat szkodliwości nadmiernego 
spożywania alkoholu, objawów uzależnienia oraz wpływu na sposób 
funkcjonowania osób nadmiernie spożywających alkohol. 

Prowadzącymi zajęcia w ramach projektu byli: specjalista psy-
chiatrii i chorób wewnętrznych doktor Rafał Ślusarz, specjalista 
terapii uzależnień, psycholog Anna Wojciechowska-Padewska oraz 
sami pomysłodawcy terapeuta uzależnień Tomasz Kostrzewa i Piotr 
Jaworski będący jednocześnie zastępcą kierownika Ośrodka.

Realizatorzy projektu dziękują Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, pracownikom socjalnym ośrodka, Straży 
Miejskiej oraz Poradni Zdrowia Psychicznego w Lwówku Śląskim za 
pomoc i wsparcie w realizacji projektu. 

T.K.

Towarzystwo Miłośników Gryfowa oraz nieformalny Gryfowski Klub Cykli-
stów mają za sobą kolejną wycieczkę rowerową, na którą poprzez Kurier Gry-
fowski zaproszeni zostali mieszkańcy Gryfowa i okolic. Trasy dla rowerzystów 
opracował pan Kazimierz Luchowski wieloletni propagator turystyki rowerowej 
w naszym mieście. Uczestnicy wycieczek nie jeżdżą wyczynowo, nie posiadają 
specjalistycznych rowerów, kładą za to nacisk na zwiedzanie i rozmowy na temat 
mijanych miejscowości. O kolejnych planach będą informować na łamach Kurie-
ra oraz na plakatach rozwieszanych na tablicach ogłoszeń. Korzystając z okazji 
apelują: drodzy gryfowianie, wyjmijcie z komórek swoje zakurzone jednoślady  
i przyłączcie się do aktywnie wypoczywających „Cyklistów”.

Majowe wycieczki 

Jan Wysopal
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Ocena działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim oraz Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Gryfów 
Śląski za 2009 rok – to tematy, którym 20 kwietnia poświęcona była XXXIX sesja Rady Miejskiej obecnej kadencji.

Odznaczenia
Zanim rozpoczęto obrady miało miejsce uroczyste wręczenie odznaczeń i listów gratulacyjnych osobom zasłu-

żonym w dziedzinie kultury, działalności społecznej oraz ekologii i sportu. Pułkownik Edward Jakubowski wręczył 
najwyższe odznaczenie za zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Krystynie 
Pietruszewskiej, Robertowi Skrzypkowi, Olgierdowi Poniźnikowi i Wiesławowi Kutniemu. Odznakami 
Zasłużony dla Kultury Polskiej, przyznawanymi przez Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego osobom 
wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, uhonorowano Annę Pląskowską oraz Ma-
cieja Styszyńskiego. Ponadto odznaczenie za wkład w rozwój sportu otrzymał działacz LZS Zryw Ubocze Marian 
Baszak, a za zasługi w dziedzinie propagowania ekologii wśród najmłodszych odznaczono Mariolę Kotowicz.

To i owo o pracy Rady Miejskiej Ocena M-GOPS  
Prezentacja multimedialna prowadzona 

przez Krystynę Pietruszewską rozpoczęła część 
sesji dotyczącą oceny działalności M-GOPS  
i GKRPA. Pani kierownik szczegółowo omówiła 
realizację zadań ośrodka pomocy społecznej  
w poszczególnych działach: pracy socjalnej, eko-
nomiczno – administracyjnym, zasiłków, usług 
opiekuńczych, profilaktyki i świadczeń rodzin-
nych (więcej informacji w ramce na następnej 
stronie). W dyskusji, która odbyła się po prezen-
tacji radni zadawali pytania dotyczące głównie: 
efektów projektu Rozwijania Aktywnych Form 
Integracji Społecznej (RAFIS) w Gminie Gryfów 
Śląski, świadczeń alimentacyjnych, wniosków 

składanych do GKRPA oraz wydawania artykułów żywnoś-
ciowych dla potrzebujących.

Podsumowując dyskusję burmistrz Olgierd Poniźnik 
pozytywnie ocenił działalność M-GOPS, zwrócił uwagę na 
wymagające szczegółowej analizy usługi opiekuńcze oraz 
podziękował za działania nadobowiązkowe, jak imprezy 
charytatywne czy działalność różnych grup artystycznych 
przy świetlicy środowiskowej.

Czwarte absolutorium na tak
Kolejnym, stałym już tematem kwietniowych sesji 

było przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 
i Miasta Gryfów Śląski za 2009 rok. Burmistrz, w swoim 
przemówieniu wymienił sukcesy tego budżetu, jak również 
działania, które nie zakończyły się tak jak zaplanowano 
(przemówienie burmistrza w ramce obok). Po raz kolejny 
przypomniał, że poziom zadłużenia gminy jest jednym  
z najniższych wśród ościennych gmin i co najważniejsze, 
nie zagrażającym gminnym finansom. Kończąc, podzięko-
wał wszystkim, którzy w różny sposób przyczynili się do 
realizacji budżetu oraz poprosił o przyjęcie sprawozdania.

Po krótkiej dyskusji i odczytaniu pozytywnych opinii 
wszystkich komisji Rady Miejskiej oraz opinii, także po-
zytywnej Regionalnej Izby Obrachunkowej, radni przyjęli 
sprawozdanie jednogłośnie. Było to czwarte, zarazem 
ostatnie udzielone burmistrzowi absolutorium w tej 
kadencji.

Interpelacje, uchwały
Na sesji radni zgłosili 16 zapytań i interpelacji oraz 

podjęli 4 uchwały. Zapytania i interpelacje dotyczyły m.in.: 
utrzymania czystości na terenie gminy, organizacji ruchu  
i stanu nawierzchni dróg w gminie, przeprowadzonej przez 
Komisje Rewizyjną kontroli kosztów utrzymania budynku 
nr 300 w Uboczu, opłat pobieranych przez ZBGKiM oraz 
wykonywanych przez Zakład remontów, słupów energe-
tycznych utrudniających życie mieszkańcom, na których 
posesjach się znajdują, utworzenia dodatkowej grupy  
w Przedszkolu Miejskim w związku z rosnącym zapotrze-
bowaniem mieszkańców gminy, przekazania gruntu pod 
budowę zbiornika wody pitnej w Uboczu. 

Podjęto uchwały w sprawach: zmiany uchwały nr 
XXV/163/08 z dnia 3 grudnia w sprawie przyjęcia Wielo-
letniego Planu Inwestycyjnego Gminy Gryfów Śląski na 
lata 2008 – 2015 (zmiana dotyczyła ujednolicenia zapisów  
w załącznikach do uchwał zmieniających budżet na 2010 
rok, w związku z realizacją zadania pn. "Modernizacja obiek-
tu na Europejskie Centrum Kulturalno – Informacyjne"), 
przyznania dotacji dla podmiotów uprawnionych (prace 
remontowe w kościołach), zmiany budżetu na 2010 rok, 
utworzenia obwodu głosowania w szpitalu, ustalenia jego 
numeru, granicy i siedziby komisji obwodowej.

Dariusz Wojciechowski
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W roku 2009 różne formy pomocy, bez względu na ich rodzaj, formę i źródło finansowania przyznano 322 
rodzinom w tym 98 rodzinom na wsi. Pomoc objęła 798 osób w rodzinach. W ubiegłym roku (2008) udzielono 
wsparcia 331 rodzinom, w tym 95 rodzinom na wsi. Pomoc objęła 849 osób w rodzinach. Natomiast w roku 
2007 było to 367 rodzin ogółem, w tym 112 rodzin na wsi, pomocą objęto 928 osób w rodzinach. W roku 2006 
było to 535 rodzin, w tym na wsi 165, a  Ośrodek objął pomocą 1.419 osób w rodzinach. W 2005 wsparcia 
udzielono 429 rodzinom, w tym na wsi 126 co daje liczbę 1.179 osób w rodzinach.

W roku 2009 roku głównymi przyczynami wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy były:
1. bezrobocie – 157 rodzin (rok 2008 – 213 rodzin)
2. ubóstwo – 277 rodzin (rok 2008 – 307 rodzin)
3. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego  
– 41 rodzin (rok 2008 – 48 rodzin)
4. niepełnosprawność – 83 rodziny (rok 2008 – 102 rodziny)
5. długotrwała i ciężka choroba – 37 rodzin (rok 2008 – 63 rodziny)
6. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – 2 osoby (rok 2008 – 5 osób)
7. alkoholizm – 5 rodzin (rok 2008 – 6 rodzin)
9. bezdomność – 11 osób (rok 2008 – 4 osoby)
10. potrzeba ochrony macierzyństwa – 12 osób (rok 2008 – 11 osób)
11. przemoc w rodzinie – 3 osoby (rok 2008 – 4 rodziny)
12. zdarzenia losowe –  5 rodzin (rok 2008 – 2 rodziny)

Zasiłki okresowe, które przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnospraw-
ność, bezrobocie. Z tej formy pomocy skorzystało 181 rodziny,  w tym z tytułu bezrobocia 150 osób (rodzin), 
w związku z długotrwała chorobą 11 osób (rodzin) i 12 osób (rodzin) w związku z niepełnosprawnością. 
Wypłacono  świadczeń na kwotę 282.400,00 zł. Dodać należy, że na powyższe świadczenia zgodnie z art. 147 
ww. ustawy gminy otrzymują dotację celową z budżetu państwa.

Zasiłkami celowych i specjalnymi zasiłkami  celowymi  objęto 281 rodzin na kwotę 79.171,62 zł. Pomoc 
ta udzielana była na potrzeby bytowe, w tym na zakup żywności i dofinansowanie do zakupu opału, zakupu 
leków dla najbardziej chorych. Coraz więcej osób i rodzin zwracało się z prośbą o pomoc w leczeniu – na zakup 
leków ratujących zdrowie i życie, na dojazdy do lekarzy specjalistów i badania specjalistyczne. W roku 2009 
przyznano również zasiłki celowe na pokrycie szkód wywołanych zdarzeniem losowym (3.600,00 zł) (art. 40 
ustawy o pomocy społecznej).

Na podstawie „Sprawozdania rzeczowego z realizacji zadań Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gryfowie Śląskim w roku 2009”.

Panie Przewodniczący! 
Wysoka Rado!

Po raz czwarty przyszło mi 
przedkładać Wysokiej Radzie spra-
wozdanie z wykonania budżetu. 
Budżet 2009 roku został przyjęty na 
Sesji 29 grudnia 2009 roku. Jego 
dochody wynosiły wówczas 19 
646 741 zł, a na koniec 31 grudnia 
ubiegłego roku zostały zwiększone 
do kwoty 21 349 703. Dochody 
budżetu w 2009 roku zostały wyko-
rzystane w 101,6%. 

Najlepiej zostały wykonane do-
chody w zakresie podatku od czyn-
ności cywilno-prawnych – 153%  
i w zakresie podatku od nierucho-
mości 132%. Najsłabiej natomiast 
została wykonana sprzedaż ma-
jątku, bo zaledwie 50,2%, a także 
9,1% wpłynął mniejszy podatek 
dochodowy od osób fizycznych.
Wydatki budżetu zostały zaplano-
wane i uchwalone na Sesji Rady 
28 grudnia 2009 r. na poziomie 
21 743 305 zł, a na koniec roku 
wyniosły 25 048 344 zł. Wydatki 
wykonano w 94% planu. W okresie 
sprawozdawczym Rada podjęła 
9 uchwał zmieniających budżet 

Wystąpienie Burmistrza Gminy i Miasta na Sesji Absolutoryjnej w dniu 20 kwietnia 2010 r.
w trakcie roku budżetowego oraz 
w tym zakresie podpisałem 17 
zarządzeń zwiększających bądź 
zmniejszających budżet. Struktura 
wydatków budżetu jest podobna 
do poprzednich lat naszej kadencji. 
Największa pozycja to wydatki:
∙ oświatowe – 30,5%
∙ na drugim miejscu wydatki mająt-
kowe sięgające prawie 25%
∙ na trzecim miejscu znalazły się 
wydatki na pomoc społeczną nie-
całe 20%

Zaplanowane inwestycje  
i remonty zostały wykonane  
w 2009 roku prawie w pełni. Jedy-
ną niezrealizowaną inwestycją była 
wymiana zbiornika wody pitnej  
w Uboczu. Zostało to spowodowane 
względami prawno – formalnymi. 
Również z poślizgiem rozpoczęto 
rekultywację wysypiska odpadów 
komunalnych w Wieży. Zadanie to 
zostanie zakończone do 30 kwiet-
nia br. W zakresie remontów zosta-
ły przeniesione do wydatków nie 
wygasających klimatyzacja serwe-
rowni oraz zakup nowego serwera 
do Urzędu Gminy i Miasta. Cieszy, 
szczególnie w zakresie wydatków, 

że 1/4 budżetu została przezna-
czona na wydatki majątkowe. Duża  
w tej mierze zasługa, że pozyska-
liśmy środki pozabudżetowe ze 
środków unijnych m.in. na:
∙ Centrum Informacji Przygranicz-
nej z EWT – Polska – Czechy
∙ Rekultywację wysypiska z RPO – 
ochrona środowiska
∙ Świetlica w Uboczu ze środków 
PROW
∙ Remont Ratusza z kilku źródeł 
pozabudżetowych
∙ Modernizacja budynku przy ul. 
Kolejowej 44 na Centrum Informa-
cji i Kultury, 
a także ze źródeł krajowych:
∙ z Totalizatora Sportowego na 
budowę hali sportowej 
∙ z Funduszu Odbudowy Dróg Lo-
kalnych na drogę rzepakową i w br. 
na przebudowę ul. Młyńskiej

Rok ubiegły był najlepszym  
w tym okresie w mijającej kadencji. 
Stąd też i częste zmiany budżetu 
uchwalone przez Radę w minionym 
roku. Stąd też i większe zadłużenie 
Gminy – wynoszące na 31 XII 2009 
r. 35,1%. Ale jeszcze raz chcę 
podkreślić, że jest to zadłużenie 

bezpieczne. Korzystając z okazji, 
chcę jeszcze odnieść się do dysku-
sji, jaka towarzyszyła podczas prac 
komisyjnych nad ubiegłorocznym 
budżetem.  

Po pierwsze wśród radnych 
przewijała się troska o dalsze 
funkcjonowanie Gminy. Musimy 
ograniczać jej wydatki związane  
z bieżącym funkcjonowanie, bo-
wiem one stale rosną, poprzez 
rosnące koszty chociażby nośni-
ków energii. Stąd też konieczność 
codziennych oszczędności.

Po drugie. Na każdej z komisji 
przewijała się dyskusja dotycząca 
wydatków zaplanowanych a nie 
wykonanych, np. w zakresie dróg, 
w zakresie ochrony środowiska,  
w zakresie straży pożarnych.

Większość radnych uważa, że 
jak coś zostało zaplanowane, to 
musi być w 100% wydatkowane. 
Niewielu bierze pod uwagę jak 
wiele wydatków jest koniecznych, 
a nie zaplanowanych. Z różnych 
względów musimy wziąć pod uwa-
gę sprawy losowe i te, na które nie 
wystarcza rezerwa budżetu. To jest 
związane z tym, że chętniej i częś-
ciej poświęcamy uwagę wydatkom 
budżetowym, a mniej dochodom 
budżetu.

Kończąc, chcę podziękować Wy-
sokiej Radzie za partnerską współ-
pracę w 2009 roku. Za współpracę 
pełną zrozumienia i życzliwości.

Chcę podziękować wszystkim jed-
nostkom organizacyjnym Gminy za 
wspólną realizację zadań, za to, że 
zdecydowana większość jednostek 
realizuje w pełni i z poświęceniem 
postawione przed nimi zadania. 
Chcę podziękować całej załodze 
Urzędu Gminy i Miasta, która także 
moim zdaniem w sposób rzetelny 
wypełnia służebną rolę wobec 
mieszkańców. W sposób szcze-
gólny chcę podziękować moim 
najbliższym współpracownikom 
Zastępcy Burmistrza, Skarbnikowi 
i Sekretarzowi za wspólne prze-
żywanie problemów Gminy i tych 
radosnych, udanych, i tych smut-
nych, nierozwiązanych. Chcę po-
dziękować także obecnym mediom 
za rzetelny przekaz naszej pracy 
mieszkańcom.

I już zupełnie na koniec chcę 
prosić Wysoką Radę o pełną  
i obiektywną ocenę mojej działal-
ności. Mam świadomość, że wiele 
spraw za nami, ale jeszcze wiele 
przed nami.

Proszę o przyjęcie sprawozda-
nia i udzielenie absolutorium.
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Co roku, na początku maja, przypada bibliotekarskie święto – ustanowiony przez Stowarzyszenie Biblioteka-
rzy Polskich Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Tak jak w całej Polsce, Dzień Bibliotekarza obchodzony jest również 
w powiecie lwóweckim. To tutaj właśnie działa jedno z najaktywniejszych i najliczniejszych kół Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich oddziału jelenio-
górskiego. 14 maja bibliotekarze powiatu 
lwóweckiego świętowali w restauracji 
„Pod Czarnym Krukiem”. Zaproszenie na 
uroczystość przyjęli starosta Artur Zych 
oraz burmistrzowie i przedstawiciele 
samorządów wszystkich gmin powiatu 
lwóweckiego, którzy przywieźli kwiaty oraz 
upominki dla bibliotekarek. Część oficjalną 
otworzyła przewodnicząca koła SBP Ma-
rzena Wojciechowska, następnie zaś głos 
zabrała dyrektor Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej Stanisława Sikorska. 
Przybyli samorządowcy nie szczędzili cie-
płych słów i serdecznych życzeń z okazji 
bibliotekarskiego święta. W trakcie spotka-
nia uhonorowano dyplomami i okolicznościowymi upominkami panie obchodzące jubileusze pracy w zawodzie 
bibliotekarza. „30- letnie” jubilatki to Teresa Michalewicz i Jadwiga Listwan z biblioteki lwóweckiej oraz Danuta 
Adamowicz z Lubomierza, zaś „25-latki” to Elżbieta Wasilewicz z Lwówka i Grażyna Wiśniewska z biblioteki z Mir-
ska. W trakcie uroczystości powiedziano wiele na temat pracy bibliotek i ich roli w społeczeństwie informacyjnym. 
Jako komentarz do Dnia Bibliotekarza proponujemy fragment jednego z wystąpień:

W ostatnim czasie ukazało się w prasie zarówno bibliotekarskiej, jak i ogólnopolskiej wiele artykułów poświęconych 
roli bibliotek(...) Tekst „Biblioteki: reaktywacja”, ukazał się w tygodniku Polityka w marcu tego roku. Autor zacytował  
w nim fragment wypowiedzi Tomasza Makowieckiego, dyrektora Biblioteki Narodowej, który brzmiał „ Jeszcze trzy, 
cztery lata temu, kiedy rozmawiało się z ważnymi decydentami z Warszawy, pies z kulawą nogą nie myślał o sile 
zawodu bibliotekarza. Aż na kongresie kultury wstał reżyser teatralny i powiedział ministrowi żeby inwestować w bi-
bliotekę, bo ona pomoże wychować mu widza, który będzie w stanie zapłacić za bilet.” (...) Idąc tym tokiem myślenia, 
musimy sobie uświadomić, że biblioteka, na najmniejszej nawet prowincji, może pomóc wychować obywatela, który 
poradzi sobie w tzw. „wielkim świecie”, potrafiącego dokonywać świadomych wyborów, dobrego polityka, pracodawcę, 
a także wyborcę, który będzie w przyszłości kształtował losy miast i wsi. Dla samorządu wspieranie biblioteki powinno 
być tak samo oczywiste, jak utrzymywanie Orlika. Bo tym, czym dla upowszechniania sportu mają być Orliki, tym dla 
życia społecznego, szczególnie w małych miejscowościach powinny być biblioteki (...). Konkluzja jest jasna jak słońce: 
biblioteki, mimo iż są organizacjami non profit, przynoszą samorządom wymierne korzyści w postaci oczytanego, 
świadomego społeczeństwa. Mówiąc kolokwialnie, opłaca się w nie inwestować.(...).

Powiatowa i Miejska Biblioteka  
Publiczna w Lwówku Śląskim

zaprasza mieszkańców Powiatu 
Lwóweckiego na konkurs

"Ziemia Lwówecka we 
wspomnieniach jej mieszkańców"
Konkurs trwa od 8 kwietnia 2010 r.  

do 30 września 2010 r.

Tematem konkursu są wspomnienia miesz-
kańców Powiatu Lwóweckiego: relacje osobiste 
związane z indywidualną ścieżką życiową miesz-
kańców, drogi życiowe rodzin, które na Ziemi 
Lwóweckiej znalazły swoje miejsce od 1945 
roku do czasów obecnych, próby odnalezienia 
własnej tożsamości dawnych i nowych miesz-
kańców regionu.

Forma literacka pracy konkursowej jest dowol-
na – dziennik, pamiętnik relacja, list, esej, wywiad, 
opowiadanie, reportaż itd. Mile widziany jest ma-
teriał ilustrowny (np. fotografie). Dla uczestników 
konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody.

Nagrody będą przyznawane w dwóch 
kategoriach wiekowych:

· młodzież w wieku 14-18 lat (nagroda rzeczowa)
· dorośli powyżej 18 lat (nagroda finansowa)

Ogłoszenie wyników oraz uroczyste wręcze-
nie nagród odbędzie się 5 listopada 2010 roku 
w Czytelni Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej w Lwówku Śląskim.

Więcej informacji dotyczących 
konkursu można uzyskać:

- na stronie internetowej Powiatowej  
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwów-

ku – www.biblioteka.lwowekslaski.pl, 
e-mail: biblioteka@lwowekslaski.pl 

lub telefonicznie pod numerem 75 782-45-44

Projekt realizowany dzięki wsparciu Zarządu 
Powiatu w Lwówku Śląskim.

Towarzystwo Miłośników Gryfowa zwraca się z serdeczną 
prośbą do mieszkańców o udostępnienie zdjęć z prywatnych 
zbiorów dotyczących „Kwisonaliów” z lat 2000 – 2007. 

W fotograficznej historii miasta nie zachowały się zdjęcia  
z tego okresu. Zdjęcia można przesyłać w formie elektronicznej 
na adres biblioteka.gryfow@gmail.com lubTMG, lub udostępnić 
do skanowania pracownikom biblioteki publicznej. Będzie to 
Państwa wkład w tworzenie naszej wspólnej historii, którą TMG 
skrzętnie opisuje na pożytek potomnym.

Poszukujemy zdjęć

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie odbył się w piątek (22 kwietnia) w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim. Konkurs obejmował 
zagadnienia związane z życiem i twórczością Fryderyka Chopina. Niniejszy event był jednym z działań, którym M-GOK zachęcił mieszkańców do przyłączenia się do 
obchodów Roku Chopinowskiego, a głównym celem konkursu było wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, kształtowanie postaw odbiorcy kultury. Mimo, że 
organizator z kilku miesięcznym wyprzedzeniem wysłał zaproszenia i regulaminy do wszystkich szkół gimnazjalnych powiatu lwóweckiego, do konkursu przystąpiło tylko 
Gimnazjum z Gryfowa Śląskiego ale za to w najsilniejszym składzie. Szkołę zaprezentowały drużyny trzyosobowe, które odpowiadały w formie pisemnej na pytania 
dotyczące życia i twórczości kompozytora. Następnie na podstawie wysłuchanego nagrania uczestnicy musieli określić gatunek wysłuchanego utworu. Wszystkie zwy-

cięskie drużyny otrzymały przepiękne wydawnictwa o Chopinie 
oraz dyplomy, a jury w składzie: Bożena Raubo, Teresa Wolska 
i Jolanta Kuczyńska przyznało: I miejsce: Drużyna w składzie: 
Karina Semków, Karolina Tkacz, Paweł Zatoński II miejsce: 
Magda Kowalkowska, Adrian Styszyński, Przemysław 
Zacharczuk III miejsce: Aneta Borkowska, Paulina Gora, 
Paweł Dubiel.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Pani 
Elżbiecie Demidow za świetnie przygotowanie uczniów do kon-
kursu. A uczniom życzymy dalszych sukcesów w nauce.

Chopin w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury

Powiatowy Dzień Bibliotekarza

Oprac. M. Sz.

A.D.
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Przepisy przeciwpożarowe 
w dawnym Gryfowie Śląskim

W niedzielę 16 lipca 1617 roku w czasie mszy, 
która odbywała się w naszym kościele podniósł się 
alarm, ktoś krzyknął że w mieście wybuchł pożar. 
Paliło się siedem domów niedawno odbudowa-
nych z drewna po wielkim pożarze z 1603 roku. 
Na szczęście tego dnia był w kościele pan zamku 
„Gryf” Johann Ulrich von Schaffgotsch. Kazał 
zaraz przyprowadzić swojego rumaka, dosiadł go 
i pokłusował w kierunku pożaru. Na jego rozkaz, 
obywatele miasta ustawili się w dwa szpalery  
i zaczęli gasić ogień, podając sobie wiadra z wodą 
z rąk do rąk. Graf Schaffgotsch tak kierował akcją 
gaszenia pożaru, by nie tylko ugasić płonące domy, 
ale by ogień nie przeniósł się na następne budynki. 
Dzięki sprawnej organizacji w trakcie gaszenia og-
nia, uniknięto tragedii z 1603 roku, gdy spłonęło 
prawie całe miasto. Z tego wydarzenia burmistrz 
i rada miasta, wyciągnęli wnioski i postanowili 
uchwalić zarządzenia, regulujące zachowanie się 
obywateli miasta w czasie pożaru oraz jak zapobie-
gać zaprószeniom ognia. 
· Wszyscy, którzy myślą, że Opatrzność Boska 
ochroni ich domostwa przed ogniem, mają święty 
obowiązek pilnować swoich palenisk i kominów. 
Mają kazać swojej służbie i pouczyć ją, by od rana 
do wieczora miała baczenie na ogień w piecach  
i paleniskach.
· Zakazane jest ścielić słomą podłogę w izbie miesz-
kalnej i wymiatanie popiołu z pieca na podłogę.
· Zakazane jest, przyświecać sobie pochodnią  
w stajniach, komorach i w izbie kąpielowej.
· Każdy gospodarz domu ma mieć beczkę wody na 
noc w domu. Od Wielkiejnocy do św. Michała beczka 
z wodą ma stać przed drzwiami domu, odpowiednio 
szeroka by móc zaczerpnąć wodę wiadrem.
· Gospodarz który posiada więcej zabudowań ma 
mieć drabinę, bosak i wiadra na wodę. Zaprzysięgli 
radni mają cztery razy do roku skontrolować każdy 
dom i sprawdzić wykonanie poleceń Magistratu. 
Jeśli by ktoś nie wykonał poleceń burmistrza i rady, 
ma być karany na ciele i majątku.
· Gdy gospodarz domu zauważy ogień ma głośnym 
krzykiem zaalarmować sąsiadów i ludzi. Jeśli by 
jednak się pomylił i krzyczał na próżno, nie wolno 
Go karać.
· Urzędujący burmistrz i sędzia mają jak najszybciej 
przybiec do pożaru, a ludzie mają ich słuchać i wy-
konywać ich rozkazy.
· Nikt nie może przybiec do pożaru z pustymi rękami, 
każdy ma wziąć a to drabinę, bosak lub wiadro.

· Do pożaru najpierw mają przybiec, cieśle, murarze i browarnicy oraz ich czeladnicy  
i uczniowie.
· W czasie pożaru jest wiele niepotrzebnych osób i gapiów, dlatego kobiety mają zostać 
w czasie pożaru w domu, a dwóch radnych ma tego przypilnować.
· W czasie gaszenia ognia wszystkie paleniska w pozostałych budynkach mają być wy-
gaszone.
· Obywatele posiadający konie mają dowozić wodę w miejsce pożaru. Kto pierwszy przy-
wiezie wodę do gaszenia ognia, ma od rady miasta dostać pół talara.
· Ten kto nie pomaga przy gaszeniu ognia, a tylko przeszkadza i się gapi ma zostać uka-
rany na ciele i majątku. 

Jak poważnie było traktowane niebezpieczeństwo pożaru w mieście, niech świadczy 
fakt, że w 1671 roku burmistrz i rada miasta kazała we Wrocławiu zbudować pompę 
gaśniczą, która sprawdziła się już w akcji 1673 roku, gdy od pioruna zapaliła się wieża 
kościelna we wsi Wieża. Dzięki tej pompie i dzielności pradawnych strażaków uratowano 
wtedy przed całkowitym spaleniem kościół i sąsiednie zabudowania.
Źródło: Kroniki Gryfowskie.

Jan Wysopal

„(...) Na Wasze ręce Szanowni Pedagodzy 
pragnę złożyć teraz w imieniu wszystkich ucz-
niów klasy III p, płynące z serca gorące podzię-
kowania za trzyletnią współpracę. Były dni lepsze 
i gorsze, jedynki, nieodrobione zadania domo-
we. Pierwsze sukcesy, ale i porażki. Dziękujemy 
za chwilę wsparcia, podtrzymywania na duchu, 
a przede wszystkim za mobilizację, która zawsze 
znikała w nikomu nieznanych okolicznościach.
Nasza trzyletnia podróż dobiega końca, dlatego 
składamy podziękowania za to, że nauczyliście 
nas jak żyć i wykorzystywać własne zdolności. 
Jednocześnie przepraszamy za przykrości, któ-
rych byliśmy przyczyną. (...) Opuszczamy szkol-
ne mury, ale o wszystkich spędzonych tu chwi-
lach nigdy nie zapomnimy. Zabieramy ze sobą 
bagaż doświadczeń oraz wspomnień i wyrusza-
my w dalszą drogę. Jeszcze o nas usłyszycie!
W imieniu klasy III p Paulina Niebieszczańska

(...) Jak wiadomo, byłyśmy klasą żeńską  
i już od początku marzyłyśmy o jakimś chłopa-
ku. Niestety, żaden nie spadł nam z nieba ani nie 

Pożegnań nadszedł czas…
30 kwietnia był ostatnim dniem nauki naszych licealistów i uczniów technikum. 69 abiturientów 

otrzymało świadectwa ukończenia szkoły. „Wypuszczamy” w świat 35 absolwentów liceum o profilu 
psychologiczno-pedagogicznym, 6 techników mechaników, 10 techników ekonomistów i 18 techni-
ków informatyków. Poniżej przedstawiamy fragmenty wystąpień licealistek z apelu kończącego ich 
edukację w murach Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim, które 
stanowią najlepszy komentarz do klimatu uroczystości. 

Oświadczenie
W związku z moją nieświadomością o możliwościach technicz-

nych i organizacyjnych Zakładu Wodociągów i kanalizacji w Gryfowie 
Śląskim, przepraszam Pana Bogdana Jaskułę, Kierownika Zakładu jw. 
za obarczenie wina wyłącznie jego osoby za zaistniałą sytuacje wyni-
kłą w skutek awarii sieci wodociągowej, która miała w 21.12.2009 
roku przed zamieszkiwanym przeze mnie budynkiem na ul. Kolejowej 
4. Po spotkaniu z panią Heleną Okulowską, dyrektorem ZBGKiM oraz 
wiceburmistrzem Gminy i Miasta Gryfowa Śl., panią Edytą Wilcza-
cką, bliżej poznałem możliwości Zakładu Wod-Kan. i przyznaję, że 
poniosły mnie nerwy, co wynikało z sytuacji, tj. zalania mojej piwnicy. 
Moje spojrzenie na całość przeprowadzonej akcji uległo skorygowa-
niu i faktem jest, że pan Jaskuła działał w miarę swoich możliwości 
zgodnie, jak twierdziła pani dyrektor Okulowska, z przyjętymi przez 
Zakład Budżetowy procedurami. Mateusz Królak

przyszedł pocztą. Byłyśmy więc skazane na sie-
bie i na ciągłe zmaganie się, bo nigdy nie było 
tajemnicą, że byłyśmy zlepkiem różnych cha-
rakterów. Ustawicznie trwała wojna o to, która 
pierwsza odpadnie, ale żadna nie chciała dać za 
wygraną. (….) W imieniu naszej niesfornej kla-
sy, chciałabym podziękować wszystkim pracow-
nikom szkoły za stworzenie cudownej atmosfery 
w ciągu tych trzech lat.
W imieniu klasy III o Joanna Dziubka

Nasza klasa była zdecydowanie nietypowa. 
Reprezentowaliśmy trzy różne technika, trzy 
różne zawody. Ten fakt spowodował, że bardzo 
długo budowaliśmy swoją tożsamość. Trzydzie-
ści sześć różnorodnych i skomplikowanych oso-
bowości z trudem poddawało się zasadom obo-
wiązującym w społeczności szkolnej. (...) Chyba 
się jednak udało. Za trud włożony w skompliko-
wany proces naszego wychowania serdecznie 
dziękujemy.
W imieniu klasy IV T Paulina Skuczyńska

 Grupa krwiodawców i członków Szkolnego Koła PCK.
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Festyn Wielkanocny
W SP w Uboczu

Alicja Celejowska

Tradycje i zwyczaje 
wielkanocne

Nasza Medalistka

Na zawsze w naszej pamięci

W SP w Rząsinach

28 kwietnia 2010 roku uczniowie naszej szkoły 
wzięli udział w Festynie Wielkanocnym w Gryfowie 
Śląskim. Na gryfowskim rynku zaśpiewali wiązan-
kę pieśni ludowo-biesiadnych, przygotowanych 
pod kierunkiem Macieja Styszyńskiego.

31 marca klasa IV pod kierunkiem niżej podpi-
sanej przedstawiła tradycje i zwyczaje wielkanocne, 
natomiast przedszkolaki z panią Ewą Szylkiewicz  
zaprezentowały inscenizację o kurkach znoszą-
cych kolorowe jajka. Następnie w klasach odbyły 
się spotkania przedświąteczne, składanie życzeń  
i symboliczne dzielenie się jajkiem – symbolem ży-
cia. Rodzice przygotowali dla dzieci poczęstunek.

23 kwietnia 2010 roku uczciliśmy pamięć 
ofiar Katynia z 1940 roku oraz tragedii pod Smo-
leńskiem. Uczniowie z klas V-VI pod kierunkiem 
Janiny Hryniewieckiej przygotowali uroczystość 
poświęconą Parze Prezydenckiej oraz wszystkim 
ofiarom i ich rodzinom. Te smutne chwile pozo-
staną na zawsze w pamięci nas wszystkich. 

Dyrektor naszej szkoły Anna Pląskowska 
została odznaczona przez Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego 
odznaką honorową „Za Zasługi dla Kultury Pol-
skiej” m.in. za coroczne organizowanie i udział  
w Ogólnopolskich Zlotach Szkół Reymontowskich 
oraz propagowanie idei Reymonta w środowisku 
lokalnym, ogólnopolskim oraz światowym. Jest 
to już drugie odznaczenie pani dyrektor. Poprzed-
nie otrzymała w 2005 roku. Jesteśmy dumni, że 
osoba o tak niespożytej energii, pełna wiedzy, 
niewyczerpanych pomysłów i wdzięku kieruje 
naszą placówką. Życzymy dalszych sukcesów 
w pracy i życiu osobistym. Rada Pedagogiczna, 
pracownicy szkoły, uczniowie i rodzice.

              5 rocznica nadania SP w Rząsinach 
imienia ks. Alojsa Andrickiego

3 maja odbyła się w świetlicy w Rząsinach uroczystość związana z piątą rocznicą nadania Szkole 
Podstawowej imienia ks. Alojsa Andrickiego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się nauczyciele i 
uczniowie z zaprzyjaźnionej szkoły z Radwora wraz z władzami miasta: Burmistrzem – Vinzenzem 
Baberschke, Inspektorem Szkół Saksonii – Handrikiem Bosćiji Dyrektorką Szkoły – Brigittą Grun-
dmannową.

UGiM w Gryfowie Śląśkim reprezentowali: sekretarz Jerzy Andrzejczak i inspektor Teresa Wolska, 
a Radę Miejską zastępca przewodniczącego Witold Mikos. Wśród gości byli także dyrektorzy szkół 
– Dariusz Zatoński i Anna Pląskowska. Uroczystość prowadzili reprezentując zarazem gospodarzy 
dyrektor Szkoły Podstawowej Teresa Cierlik i sołtys Rząsin Andrzej Midek.

Obchody rozpoczęto uroczystą mszą świętą, którą celebrował ks. Szczepan Delan – proboszcz 
parafii w Radworze i ks. Stanisław Bakes – proboszcz rząsińskiej parafii.

Uczniowie przygotowali część artystyczną związaną z obchodami 219 rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. Przedstawiono także prezentację multimedialną o współpracy Szkół z Radwora  
i Rząsin. Wśród dzieci przeprowadzono konkurs plastyczny o tematyce „Znamy księdza Alojsa An-
drickiego” w którym zwyciężyli: Lucas Petschack i Barbara Strug, i konkurs z wiedzy o patronie 
– tu najlepsi okazali się Noah Hancik i Kamila Kołcz. Całą uroczystość umilały swoim śpiewem 
Rząsinianki i dzieci z zespołu wokalnego.

Najmłodsi integrowali się bawiąc i śpiewając. Mimo bariery językowej, zawiązały się pierwsze 
znajomości i przyjaźnie. Wyrazy podziękowania należą się rodzicom uczniów, którzy przygotowali 
smaczny poczęstunek i wspaniale ugościli wszystkich zaproszonych. Organizatorami uroczystości 
byli: pracownicy i uczniowie Szkoły Podstawowej, Rada Rodziców oraz Rada Sołecka wsi Rząsiny.

Danuta Woźniczko
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W GimnazjumW SP w Gryfowie
Konstytucja 3 Maja

 30 kwietnia 2010 roku w szkole Podstawowej w 
Gryfowie odbył się uroczysty apel poświęcony Świętu 
Narodowemu - 219 rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. Przebiegał on zgodnie z ceremoniałem szkol-
nym, a przygotowali go uczniowie klas 4a, 5b i 6a pod 

 Paulina Sarzyńska 
 Agnieszka Guzy

Potyczki kabaretowe
3 maja uczniowie Gimnazjum wzięli udział w: 

I GRYFOWSKICH POTYCZKACH KABARETO-
WYCH i od razu odnieśli sukces, zajmując III miej-
sce w konkursie. Organizatorem imprezy był Miej-
sko- Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim.  
Nasze Gimnazjum reprezentowali uczniowie klasy II 
c, przygotowywani pod kierunkiem niżej podpisanej 
nauczycielki sztuki. Dzieci zaprezentowały skecz 
pod tytułem: „SZKOŁA”. Skład grupy pod nazwą 
„Zbuntowani” stanowili: Anna Kryłowicz, Kami-
la Bogdziewicz i Maciej Burko.

Szkolny konkurs 
wiedzy o sztuce

22 kwietnia w Gimnazjum został przeprowadzony szkol-
ny konkurs Wiedzy o sztuce. Jego organizatorem była niżej 
podpisana- nauczycielka przedmiotu. W imprezie udział 
wzięli chętni uczniowie klas trzecich gimnazjum w składzie: 
Karolina Tkacz (kl. 3a), Katarzyna Strauchman, 
Monika Karaczun, Ewelina Głos, Magdalena Orszań-
ska (wszystkie 3b), Sandra Gałka, Ewa Jedlińska, 
Monika Markowska, Patrycja Quach-Chi (wszystkie 
3f). Konkurs prowadzony był w formie teleturnieju: 
„Jeden z Dziesięciu”. Po zagorzałej walce, do finału 
konkursu zakwalifikowały się uczennice, które zajęły: 
I miejsce: Ewelina Głos, II miejsce: Karolina Tkacz 
III miejsce: Ewa Jedlińska. Na uwagę zasługuje bardzo wy-
soki poziom wiedzy wszystkich uczestników. Gratulujemy.

6 maja w auli gryfowskiego Gimnazjum został 
zaprezentowany wszystkim uczniom krótki program ar-
tystyczny poświęcony Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 
3 Maja, przygotowany przez klasę 3 C przy współudziale 
uczniów klasy 2F i niżej podpisanej wychowawczyni. Od 
początku do końca nad wszystkim czuwali uczniowie. 
Ich ogromne zaangażowanie, które rozpoczęło się 
wyszukaniem i korektą scenariusza, potem przygoto-
waniem strojów, w końcu scenografii, dziś zaowocowało 
brawami i niedosytem, o którym głośno mówili uczniowie 
po obejrzeniu programu. Szczególnym elementem była 
muzyka przygotowana przez Macieja Styszyńskiego – 
nauczyciela muzyki, która ożywiła akademię. Pomysł 
przeniesienia bohaterów z czasów XVIII wieku do no-
woczesnego studia telewizyjnego spodobał się widzom. 
Szczególne podziękowania kieruję w stronę wszystkich 
rodziców, którzy pomogli w przygotowaniu dekoracji  
i strojów uczniów. 

kierunkiem pani Bożeny Denisienko i pani Marty Rei-
mann. Uczniowie wcielili się w postacie historyczne z 
XVIII wieku, między innymi króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego, Stanisława Staszica, Hugo Kołłątaja, 
Stanisława Małachowskiego, Ignacego i Stanisława 
Potockich. Akademię uświetniły pieśni patriotyczne 
w wykonaniu chóru szkolnego pod kierunkiem pana 
Macieja Styszyńskiego.

26 kwietnia w Gimnazjum odbyła się akademia 
z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. W uroczy-
stości udział wzięli m.in.: przedstawiciele władz 
samorządowych gminy, przedstawiciele Związku 
Kombatantów RP i Byłych więźniów Politycznych 
oraz Sybiracy. Spotkanie rozpoczęto minutą ciszy 
dla uczczenia pamięci ofiar katastrofy pod Smo-

Agnieszka Burbul

leńskiem. Następnie Prezes Zarządu Okręgowego 
ZKRPiBWP w Jeleniej Górze pułkownik w stanie 
spoczynku Edward Jakubowski. odznaczył Sztandar 
Gimnazjum w Gryfowie Śl. Krzyżem Czynu Fron-
towego 1 i 2 Armii Wojska Polskiego 1943-1945.  
W dalszej części uroczystości nauczyciele: Elżbieta 
Demidow, Anita Ochocka i Waldemar Pasternak 
zostali odznaczeni „Odznakami za Zasługi dla ZKRPi-
BWP”. Po części oficjalnej młodzież zaprezentowała 
program artystyczny, przygotowany pod kierunkiem 
Marzanny Krawiec. W przedstawieniu udział wzięli: 
Sandra Gałka, Mateusz Kordalski, Alicja Kulik, Ewa 
Kurzawska, Karolina Płuciennik, Patrycja Qłach Chi, 
Karolina Semków, Paulina Łazarska, Piotr Dąbrowa, 
Mateusz Szeliga, Grzegorz Łoziński, Roksana Sos-
nowska. Nad technicznym przebiegiem uroczystości 
czuwali: Bartek Bigdowski i Mateusz Walenciak.

Jadwiga Kuźmicz – prezes Koła nr 3 Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych     
w Jeleniej Górze, emerytowana nauczycielka, która 
organizowała po wojnie edukację na Dolnym Śląsku, 

w ciepłych słowach odniosła się do występu. Stwier-
dziła, że widziała w swoim życiu wiele przedstawień, 
ale po raz pierwszy mogła zaobserwować tak wielkie 
zaangażowanie uczniów. Dodała, że bardzo się wzru-
szyła widząc, jak młodzi szczerze przeżywają emocje 
na scenie, ich autentyczność bardzo ją ujęła. 

Pułkownik Edward Jakubowski, prezes Zarządu 
Okręgowego ZKRPiBWP w Jeleniej Górze pochwalił 
natomiast Gimnazjum, jako szkołę, która w wyjątkowy 

sposób zaszczepia młodzieży miłość do ojczyzny, po-
czucie obywatelstwa i ducha patriotyzmu. W ustach 
tych szczególnych osób to ogromne komplementy 
zarówno dla dyrekcji szkoły, kadry pedagogicznej, jak 
i młodzieży gryfowskiego Gimnazjum.

Pamięci ofiar katyńskich

Święto Konstytucji

Elżbieta DemidowM.
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Pomoc finansowa z ARiMR

Wieści z sołectw

Młyńsko
Witold Mikos

Jak informuje Departament Komunikacji Społecznej Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa, aktualnie trwa nabór wniosków o przyznanie płatności obszarowych 
za rok 2010, ale rozpoczynają się też nabory na inne działania.

Już niebawem w biurach powiatowych ARiMR można będzie składać wnioski o przy-
znanie wsparcia z działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy 
lasów”. Wnioski będą przyjmowane do 31 grudnia lub do wyczerpania limitu środków 
przewidzianych w ramach PROW 2007-2013. Zakres kosztów, które mogą być zrefinan-
sowane z tego działania jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. usługi doradcze dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego, przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności oraz 
poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Wsparcie może otrzymać wnioskodawca, który 
zawarł umowę o świadczenie płatnych usług doradczych z jednostką uprawnioną do 
prowadzenia takiej działalności. Dofinansowanie wynosi 80% kosztów kwalifikowanych 
poniesionych przez rolnika. Wsparcie na rozwój mikroprzedsiębiorstw nie cieszyło się 
wielkim zainteresowaniem, dlatego też Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wpro-
wadziło korzystne zmiany w warunkach uzyskania wsparcia na „Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw” Złagodzone zostały przede wszystkim kryteria dotyczące liczby 
nowo tworzonych miejsc pracy. Teraz, na powstanie jednego nowego miejsca pracy, 
przedsiębiorca otrzyma 100 tyś. zł. W przypadku utworzenia co najmniej dwóch nowych 
miejsc pracy kwota pomocy wyniesie 200 tyś. zł. Natomiast na uruchomienie co najmniej 
trzech nowych miejsc pracy przedsiębiorca otrzyma 300 tyś. zł. Do mikroprzedsiębiorstw 
zalicza się firmy zatrudniające mniej niż 10 osób, przy obrotach lub sumie bilansowej ak-
tywów nie przekraczającej rocznie równowartości 2 mln. euro. Termin naboru wniosków 
ogłoszony będzie wkrótce na stronie internetowej ARiMR.

Od 15 marca do 17 maja powiatowe biura ARiMR przyjmują wnioski kontynuacyjne 
o wypłatę pomocy finansowej rolnikom, którzy ubiegali się już wcześniej o wsparcie na 
„Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”. Natomiast rolnicy, 

którzy chcą dopiero zalesić grunty rolne lub inne grunty niż rolne i zamierzają wystąpić 
o przyznanie pomocy na ten cel, będą mogli złożyć wnioski w okresie od 1 czerwca do 
2 sierpnia bieżącego roku. Dobre są też wiadomości dla „Młodych rolników”. Komisja 
Europejska przyjęła propozycję Polski w sprawie podwyższenia z 50 do 75 tyś. zł. premii 
„Ułatwiającej start młodych rolników”. Wprowadzone zostały również korzystne zmiany 
przepisów określających zasady przyznawania premii. Złagodzone zostały wymogi doty-
czące minimalnej powierzchni użytków rolnych oraz rozszerzona została definicja „dnia 
rozpoczęcia działalności rolniczej”, przez osobę ubiegającą się o premię ułatwiającą start  
zawodowy. Nowy nabór wniosków ARiMR planuje przeprowadzić w III kwartale 2010 r.

Warto zwrócić też uwagę na kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR. Banki współpra-
cujące z Agencją mogą udzielić rolnikom w II kwartale 2010 r. kredytów preferencyjnych. 
Dopłaty z ARiMR pozwalają obniżyć do 2% w skali roku oprocentowanie takich kredytów. 
Kredyty inwestycyjne mogą być udzielane między innymi na zakup ziemi, dla „młodych 
rolników”, na inwestycje w zakresie nowych technologii produkcji. Rolnicy inwestujący 
w rozwój gospodarstwa rodzinnego mogą pokrywać kredytem nawet 90% nakładów. 
Maksymalny okres spłaty takich kredytów wynosi, w zależności od linii kredytowej, od 
8 do 20 lat.

Proszówka

W Proszówce 22 kwietnia od-
była się akcja „Sprzątania świata” 
– pod hasłem „Posprzątajmy swoją 
wieś”. W akcji udział wzięło kilka 
osób dorosłych i dzieci wrażliwych 
na otaczający brud i nieodczuwają-
cych wstydu z powodu sprzątania. 
Posprzątane zostały tereny wzdłuż 
drogi powiatowej od ostatniego 
domu w kierunku do rzeki Kwisy. 
Lasek przy drodze powiatowej 
był ogromnie zaśmiecony wywo-
żonymi tam zapewne pod osłoną 

nocy oponami samochodowymi, 
słoikami i wieloma innymi nieczy-
stościami. Oczyszczona została 
trasa, którędy przebiegać będzie 
tegoroczny „Wyścig kolarski  
o puchar św. Anny z Proszówki” 25 
lipca 2010 r. organizowany przez 
Stowarzyszenie Rozwoju Proszów-
ki, tj. od zakrętu w kierunku rzeki 
Kwisy, polnymi drogami do remizy 
strażackiej, następnie na górę Św. 
Anny. W ciągu 2 godzin sprzątania 
uzbieraliśmy 40 worków śmieci.

Podsumowaniem akcji było og-
nisko, wspólne pieczenie kiełbasek, 
podczas którego umówiliśmy się 
na kolejne sprzątanie.

Dzień Ziemi
w Proszówce

Sołtys Jan August

Bardzo serdecznie dziękujemy panom Stanisławowi 
Stebułkowskiemu i Edwardowi Miłoszowi za podarowa-
nie na rzecz naszej OSP części do „żuka”.

Dziękujemy panu Dariuszowi Niebieszczańskiemu za 
wypożyczenie busa i dowiezienie młodzieży z OSP Pro-
szówka na mecz piłki nożnej w Gryfowie 1 maja. 

PODZIĘKOWANIA

 Strażacy z Proszówki

Naczelnik OSP i Młodzieżowa Drużyna OSP

18 kwietnia, w dniu pogrzebu prezydenta Lecha Kaczyńskiego  
i jego małżonki Marii Kaczyńskiej niżej podpisana wraz z Radą Sołecka 
Młyńska złożyła kwiaty i oraz zapaliła znicze pod krzyżem koło kościoła. 
Delegacja uczciła zmarłych minutą ciszy. Oddano hołd i cześć ofiarom 
katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem łącząc się w bólu z rodzinami  
i bliskimi ofiar. Niech spoczywają w pokoju. Cześć ich pamięci.

Hołd ofiarom katastrofy

W lutym swoje 50-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili państwo Natalia  
i Władysław Szlufik z Młyńska. Była msza w tutejszym kościele w intencji jubilatów, 
życzenia od rodziny i bliskich. Państwo Natalia i Władysław w przeszłości prowa-
dzili gospodarstwo rolne, w tym pan Władysław pracował w byłym miejscowym 
Kółku Rolniczym zaś pani Natalia oprócz porządków w gospodarstwie doglądała 
szóstki dzieci. Gospodarstwo przejął syn Zdzisław. W tej chwili są na zasłużonej 
emeryturze. Doczekali się ośmioro wnucząt. Ostatnio brakuje im dobrego zdrowia. 
Dużym ciosem i przeżyciem dla nich w tym roku była śmierć córki Doroty.

Ciepło i z szacunkiem o rodzicach mówi córka pani Krystyna, wspomina ich 
trud i ciężką pracę. Z wielu pamiątek ślubnych sprzed 50-laty pokazuje portret 
ślubny rodziców tak modny w tamtych czasach. Musi tylko wymienić ramkę, 
która podniszczyła się z upływem czasu i powiesi w godnym miejscu.

Jubilatom Natalii i Władysławowi Szlufik serdeczne życzenia wraz z bukietem 
szczęścia i zdrowia długich szczęśliwych lat życia z okazji Złotych Godów życzy 

Złote gody

Sołtys Młyńska Maria Sosnowska.

Rada Sołecka wsi Wieża



Serdeczne podziękowania
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13 maja we wsi Wieża było 
bardzo ekologicznie. Na  tere-
nie wsi oraz byłego wysypiska 
posadzono 130 drzewek. 
Głównym sponsorem było 
Nadleśnictwo Świeradów-
Zdrój, Rada Sołecka z Arturem 
Hryniewiczem jako inicjatorem 
akcji. W przedsięwzięciu tym 
wzięły udział dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Gryfowie 
Śląskim z wychowawcą kl. III 
c Marzeną Styszyńską oraz 
młodzież ZSOiZ im. Jana Pawła 
II z opiekunem Agatą Pender. 
Licznie przybyli też mieszkań-
cy wsi Wieża. Podczas akcji at-
mosferę umilał zespół ludowy 
„Gryfowianie”.

Patronem medialnym całej 
akcji były Muzyczne Radio, 
Telewizja Łużyce, Nowiny 
Jeleniogórskie i Kurier Gry-
fowski. Bardzo dziękujemy  
wszystkim uczestnikom i 
sponsorom, a w szczególności 
panu Lesławowi Hawrylewi-
czowi za udostępnienie placu, 
na którym zorganizowaliśmy 
ognisko z poczęstunkiem. 
Akcja pokazała, że ludzie chęt-
nie angażują się we wszelką 
działalność, która dotyczy 
ich najbliższego środowiska. 
Dzieci i młodzież uczą się 
wrażliwości ekologicznej i od-
powiedzialności za Ziemię.

Wieża
Posadzili 130 drzew

Odnowa i kształtowanie 
środowiska w skali lokalnej

Myśląc o odnowie oraz kształtowaniu środowiska wielu  
z nas ma na myśli duże wydarzenia rozgrywające się na are-
nie państwowej lub wręcz międzynarodowej. Tymczasem na 
rzeczywisty stan otaczającej nas natury ogromny wpływ ma 
w zasadzie każdy z nas.

Tak! Każdy z nas jest odpowiedzialny za środowisko  
w jakim żyjemy i ma obowiązek jego ochrony. Wiele 
problemów rozpatrywanych w skali globalnej posiada lokalne 
podłoże. Do problemów tych zaliczyć możemy m.in. cały czas 
powiększającą się liczbę nielegalnych wysypisk, które wpływa-
ją na degradacje środowiska naturalnego, w którym żyjemy. 

Na terenach wielu gmin istnieją tereny powysypiskowy, które należy poddać procesowi rekultywacji. Tylko w ten sposób można przywrócić im 
ich pierwotne walory. Aby móc uniknąć tego drogiego i skomplikowanego przedsięwzięcia wystarczy, że każdy z nas poczuje się odpowiedzialny za 
stan środowiska w jakim żyje i przyłączy się do akcji wspierającej recyklingu!

Rekultywacja składowiska odpadów – korzyści dla mieszkańców
Rekultywacja terenów powysypiskowych polega na odtworzeniu lub ukształtowaniu nowych wartości użytkowych gruntu. Dzięki temu teren, 

który został przekształcony na składowisko odpadów znów przynależy do środowiska naturalnego. Jest to niezwykle ważne przedsięwzięcie z punktu 
widzenia mieszkańców okolic w jakich zostaje ono przeprowadzane. Dlaczego warto wykonywać rekultywację terenów powysypiskowych? To 
pytanie zadaje sobie wielu z pewnością wielu z nas. Rekultywacja przede wszystkim zwiększa komfort mieszkańców oraz wpływa na poprawę jakości 
ich życia. Zapobiega także zanieczyszczeniom lokalnych wód i gleb a tereny ponownie ukształtowane stanowią często doskonałe miejsca na rodzinne 
spacery oraz inne przejawy aktywności i rekreacji. Co ważne zwiększając atrakcyjność terenów stymulujemy także rozwój turystyki. Turyści chętniej 
odwiedzają dane miejsca i tym samym wpływają na rozwój gospodarczy gminy. 

Zagrożenia wywołane przez dzikie wysypiska śmieci
 Czy wiesz, że w Polsce działa w sumie aż 999 eksploatowanych składowisk odpadów? Znaczna część z nich nie spełnia wymogów prawnych warunkujących 

ich dalszą eksploatację. Co więcej liczba ta nie obejmuje tak zwanych „dzikich wysypisk”, które często zlokalizowane są na rzadko uczęszczanych terenach. 
Wysypiska te wiążą się z ogromnym zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Przede wszystkim wpływają na zanieczyszczenie gleb oraz wód podziem-

nych. Zagrożony jest byt wielu zwierząt żyjących w ich 
pobliżu. Należy również zwrócić uwagę na ogromne 
zagrożenie pożarowe spowodowane między innymi 
wydzielaniem gazów skłonnych do samozapłonów. 

Nie mniej jednak głównym problemem „dzikich 
wysypisk” jest degradacja środowiska naturalnego w 
ich obrębie. Należy sobie uświadomić jak złożonym 
procesem jest przywrócenie takiemu obszarowi jego 
pierwotnych walorów. Jak temu zapobiec? Przyłącz 
się do akcji recyklingu!

Rada Sołecka wsi Wieża

Nadleśnictwu Świeradów-Zdrój za przekazanie drzewek do nasadzeń, burmi-
strzowi Olgierdowi Poniźnikowi, zastępcy burmistrza Edycie Wilczackiej oraz Kry-
stynie Samborskiej – za wsparcie akcji, mieszkańcom Wieży (m.in. Stanisławowi 
Krawczykowi, który użyczył własny traktor) za aktywne uczestnictwo. Dziękujemy 
również firmie TRANS-JACK Anny i Jacka Rybskich. Przekazała ona 10 buków do 
nasadzenia oraz zakupiła paliki do podwiązania sadzonek posadzonych na terenie 
sołectwa Wieża. Sołtys Alicja Hryniewicz
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USŁUGI 
SPRZĄTANIA AGMAR

WYKONUJEMY:
∙ CYKLICZNE SPRZĄTANIE 

POMIESZCZEŃ
∙ SPRZĄTANIE BIUR I MIESZKAŃ

∙ PRANIE DYWANÓW  
I TAPICERKI OBICIOWEJ

∙ PRANIE TAPICERKI 
SAMOCHODOWEJ

∙ MYCIE OKIEN
∙ SPRZĄTANIE BUDYNKÓW  

I MIESZKAŃ PO REMONTACH
∙ OPIEKA NAD

 NAGROBKAMI NA  
CMENTARZACH

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

  
    

Kierownik budowlany z uprawnieniami 
do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno
-budowlanej oraz dużym doświadczeniem 
zawodowym podejmie nadzór nad praca-

mi przy budowie do-
mków jednorodzinnych  
i innych obiektów.

OGŁOSZENIE

Tel.: 697-932-875

WCZASY
Polski Komitet Pomocy Społecznej w Gryfowie 
Śląskim informuje, że są jeszcze wolne miejsca 
na wczasy w Jarosławcu w Ośrodku Wczasowo-
Rehabilitacyjnym „ARKA” w terminie: 26 czerwca-9 
lipca 2010 (14 dni) cena 1400 zł od osoby.
W cenie:
Transport w obie strony, ubezpieczenie, noclegi w po-
kojach 2–3 osobowych z łazienkami, balkonami i TV. 
Wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja (śniadanie i 
kolacja w formie bufetu szwedzkiego).
Gwarantowane dla każdego 24 zabiegi rehabi-
litacyjne + gimnastyka, wycieczka do Darłowa 
(aquapark), biesiada turnusowa z poczęstunkiem, 2 
ogniska z grillowaniem przy muzyce.
Do dyspozycji wczasowiczów: kawiarnia (co 
wieczór zabawa, rowery, leżaki, boisko, plac zabaw 
dla dzieci, marsze nordic walking, warsztaty terapii 
zajęciowej (plastyczne, psychoterapeutyczne, kom-
puterowe, muzykoterapia) na miejscu kaplica.
Bliższe informacje: Stanisław Dasiak tel. 75 
781-26-62 lub 669-835-570 lub w każdą niedzielę  
w Klubie Seniora od godz. 14.
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W Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych im. Marii 
Konopnickiej w Biedrzychowicach 24 kwietnia odbyła się 
Jubileuszowa uroczystość 50-lecia szkoły. Gościliśmy 
wiele osobistości życzliwych i wspierających szkołę  
w działaniu, wielu byłych pracowników i wielu absol-
wentów. Cała uroczystość obfitowała we wspomnienia. 
Ukazano historię rozwoju szkoły i jej plany na przyszłość. 
Dyrektor Zofia Rak została odznaczona medalem Komisji 
Edukacji i Oświaty za osiągnięcia w rozwoju szkoły. 
Imprezę ubarwiły występy zespołów ludowych. To był 
piękny moment pełen refleksji, wspomnień i uśmiechu na 
twarzach przybyłych gości. 

Dziś szkoła jest w fazie bardzo intensywnych prze-
mian. Jako szkoła marszałkowska i jako Transgraniczne 
Centrum Aktywizacji Młodzieży i Dorosłych oprócz 
codziennej edukacji oferuje uczniom wiele dodatkowych 
form kształcenia poprzez konferencje, seminaria, wykła-
dy, ćwiczenia na uczelni wyższej, projekty edukacyjne  
i inne przedsięwzięcia ubarwiające kształcenie i podno-
szące jego jakość. Należy w wspomnieć że obecnie szko-
łą będąc pod patronatem Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wrocławiu umożliwia uczniom wyjazdy na uczelnie  
i uczestnictwo w zajęciach studenckich a także uczestni-
ctwo w wykładach profesorów uczelni którzy odwiedzają 
naszą szkołę by spotkać się z uczniami. To wielka szansa 
dla uczniów kształcących się w Biedrzychowicach by móc 
dalej podjąć kształcenie na uczelni wyższej, tam dla nich 
droga jest otwarta. Ponadto poprzez stałą transgraniczną 
współprace ze szkołami partnerskimi w Saksonii, nasi 
uczniowie mogą wyjeżdżać na międzynarodowe spot-
kania młodzieży, na praktyki zagraniczne i uczestniczyć  
w bardzo atrakcyjnych projektach edukacyjnych realizo-
wanych w ramach projektów unijnych w zakresie kształ-
cenia w zawodach gastronomicznych i hotelarskich. 

Dodatkowo stałym i wyjątkowym atutem szkoły jest 

praktyczna nauka zawodu, realizowana w najlepszych 
hotelach i restauracjach w całej Polsce. To nasi uczniowie 
odbywają praktyki w pięciogwiazdkowym „Holiday Inn” 
w Krakowie, w pięciogwiazdkowym hotelu „Sheraton” w 
poznaniu, w pięciogwiazdkowym hotelu „Grand Hotel” 
w Rzeszowie i wielu innych wspaniałych jednostkach,  
w których doskonale się spisując dostają propozycję 
pracy jeszcze w trakcie kształcenia. Fakt, że Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych jest szkołą marszałkowską 
pozwala jej na ciągły rozwój bazy dydaktycznej i ewalua-
cją kierunków kształcenia na potrzeby rynku pracy. Dziś 
szkoła stoi przez wielkim wyzwaniem, złożony już został 
projekt na budowę obiektu sportowego, kortów tenisowych  
i boisk, przed nami czas jego realizacji, który w rezultacie 
umożliwi uczniom Biedrzychowic korzystanie z przepięk-
nej hali sportowej doskonale doposażonej, kto wie, może 
wtedy oprócz kierunków gastronomiczno-usługowych 
rozpoczniemy kształcenie na kierunkach sportowych, tak 
aby łączyć zdrowe żywienie ze zdrowym ćwiczeniem.  
To wszystko przed nami. 

Obecnie szkoła jest w trakcie 
realizacji projektu organizowanego 
przez centrum Informacji zawo-
dowej w Wałbrzychu, pt. Moder-
nizacja Kształcenia zawodowego 
na Dolnym Śląsku dzięki któremu 
nasi uczniowie mają możliwość 
korzystania z dodatkowych bardzo 
atrakcyjnych zajęć dydaktyczno-
wyrównawczych oraz zajęć pod-
noszących kompetencje kluczowe 
w zawodzie. Mogą uczestniczyć 
w zajęciach z psychologii, języków 
obcych branżowych, matematyki, 

komunikacji społecznej, pisania projektów egzaminacyj-
nych oraz zajęć dotyczących pisania dokumentów aplika-
cyjnych, poszukiwania pracy, wypełniania druków działal-
ności gospodarczej. W efekcie uczniowie są lepiej przygo-
towywani do matury oraz do egzaminu Potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe ale także do efektywnego podjęcia 
pracy na rynku. Od roku 2010/2011 szkoła kształcić 
będzie w czteroletnich technikach w zawodach: kelner, 
kucharz, technik technologii żywności, technik żywienia 
i gospodarstwa domowego, technik hotelarstwa, technik 
organizacji usług gastronomicznych w systemie dzien-
nym. Natomiast w systemie zaocznym będzie kształcić 
w 2 liceum ogólnokształcącym po Zasadniczej szkole 
zawodowej., w 3 letnim liceum ogólnokształcącym poi 
gimnazjum oraz szkołach policealnych technik agrobi-
znesu i dietetyk. Dziś szkoła w Biedrzychowicach jest 
perłą wśród szkół powiatu lubańskiego, z wspaniałą 
kadrą, doskonałą baza dydaktyczna i przepięknymi 
wnętrzami budynku do których serdecznie zapraszamy 
gimnazjalistów aby razem z nami mogli dzielić radość 
rozwoju szkoły i korzystać z jej ofert. 

Przeżyliśmy to jeszcze raz…

Monika Citow
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Felieton na czerwiec
Do naszej redakcji zgłosiła się 

pani Ela ze świetnym pomysłem 
zorganizowania podczas tegorocz-
nych Kwisonaliów akcji adopcyjnej 
psów z jeleniogórskiego schroniska. 
Do beczki miodu, jaką niewątpliwie 
jest przesłanie akcji, ktoś dodał 
zaraz łyżkę dziegciu przytomnym 
pytaniem, ilu mieszkańców tegoż 
schroniska trafiło tam z Gryfowa 
właśnie. Wszak nie jest tajemnicą, że 
właściciele psów, szczególnie przed 
sezonem urlopowym, pozbywają się 
zwierząt bez skrupułów, gdyż opieka 
nad nimi przerasta ich możliwości. 
Czy zabrakło im wyobraźni, gdy 
sprawiali sobie słodkiego małego 
szczeniaczka, który tak urokliwie 
spał w koszyczku..? Pół biedy, kie-
dy właściciel przywozi swojego 
ekspupila do schroniska osobiście i 
uczciwie przyznaje, że tu będzie mu  
z pewnością lepiej. Powszechną 
praktyką jest jednak porzucanie 
psów w lasach, wywożenie ich z dala 

od domu, pozostawianie całkowicie 
bez opieki. W naturalny sposób rodzi 
się więc pytanie o nasz stosunek do 
zwierząt, który przecież determinuje 
stopień człowieczeństwa. Komuni-
kat CBOS w sprawie przestrzegania 
praw zwierząt w Polsce przynosi 
pozorną ulgę. Oto okazuje się, że 
95% Polaków uważa, że ten, kto jest 
właścicielem zwierzęcia nie może 
z nim zrobić, co mu się podoba. 
97% przepytywanych twierdzi zaś, 
że należy bezwzględnie reagować, 
gdy ktoś głodzi, bije, innymi słowy 
źle traktuje zwierzę. Skoro więc taki 
wysoki w nas pozom świadomości 
dotyczący praw zwierząt, to proszę 
mi powiedzieć, dlaczego tak oczy-
wiste kwestie jak długość łańcucha 
psa czy sprzątanie po swoim pu-
pilu nie mogą się obyć bez dużych 
społecznych kampanii? Ile jeszcze 
razy uczestnicy akcji „Zerwijmy 
łańcuchy” przykują się spektakular-
nie gdzieś w centralnych miejscach 

miast, aby uzmysłowić, że jeśli ten 
łańcuch już koniecznie musi być, 
to powinien mieć odpowiednią 
długość? (w Gryfowie przykują się 
w październiku) Dlaczego trzeba 
było wytoczyć specjalną wojnę psim 
odchodom zalegającym chodniki  
i trawniki organizując akcję „Sprząt-
nij psią kupę”, która zaowocowała 
happeningiem. Powstała nawet 
piosenka oraz specjalny komiks na 
ten temat. Wszystko to w sprawie 
wydawać by się mogło jakże oczy-
wistej. Tak więc w praktyce nasze 
relacje ze zwierzętami wymagają 
jeszcze sporo pracy. Warto jednak 
zainwestować, ponieważ wyniknąć 
mogą z tego tylko korzyści. Ostatnie 
badania wskazują na niesamo-
wite wręcz korzyści wynikające  
z kontaktów z naszymi przyjaciółmi 
– zwierzętami. Nic nie jest w stanie 
zastąpić miłości, przyjaźni i przede 
wszystkim bezwarunkowej akcepta-
cji z ich strony. Zwierzę w domu, nie-

zależnie czy jest to pies czy chomik, 
zbliża do siebie członków rodziny, 
powoduje, że lepiej się oni do siebie 
nawzajem odnoszą. Uczy okazywać 
szczerze emocje. Tego się bardzo 
często wstydzimy. Dzięki kontaktom 
ze zwierzęciem, u dzieci uaktywniają 
się pokłady empatii. Maluchy stają 
się wrażliwsze, bardziej odpowie-
dzialne. Mając czworonoga u boku 
lepiej znosimy samotność, jesteśmy 
bardziej zadowoleni z życia. Jak tyle 
dobra ma się więc do pogryzionej 
niekiedy kanapy czy pobrudzonego 
dywanu? To tylko niewielkie, nic nie 
znaczące frycowe, które musimy 
czasami zapłacić. 

Jeśli więc na chwilę zejdziemy  
z linii najmniejszego oporu i zamiast 
słodkiego szczeniaczka zafunduje-
my sobie kundelka po przejściach 
ze schroniska, korzyści podwoją 
się z pewnością. Takie poranione 
psychicznie zwierzę kocha jeszcze 
bardziej bezinteresownie, o czym 
zapewnia pani Ela, która tylko takie 
psy gości w swoim domu. 

Czasami warto zejść z linii najmniejszego oporu

Małgorzata Szczepańska

Pies może być lekiem na całe zło
Wielu z nas ma w swoim domu jakieś zwierzęta i są one pełnoprawnymi  

członkami naszych rodzin, najlepszymi przyjaciółmi. Bardzo często strata 
takiego podopiecznego jest tak bolesna, że nie wyobrażamy sobie, żeby 
jakieś inne stworzenie mogło go zastąpić. I faktem jest, że zastąpić się nie 
da. Pozostaje po nim puste miejsce w domu, miska, smycz, obroża…

Skoro więc to wszystko już jest, to dlaczego nie spróbować dać tym 
przedmiotom nowego właściciela? Z kolejnym z pewnością zacznie się 
nasza przygoda, przyjaźń i miłość. Kilka lat temu byłam w podobnej sy-
tuacji. Odszedł nasz wieloletni przyjaciel. Nie mogliśmy pogodzić się ze 
stratą. Nie mogłam już patrzeć na smutek i ukradkiem ocierane łzy. Bez 
wiedzy reszty rodziny przywiozłam z jeleniogórskiego schroniska małą za-
biedzoną suczkę. W domu nie od razu oczywiście była euforia. Pies ledwo 
żył. Zaryzykowaliśmy i Rózia jest z nami już osiem lat. Od października 
ma nową przyjaciółkę, która przybyła do nas w podobnych okolicznoś-

Z ogromną przyjemnością infor-
mujemy, że Marcela Wnukowicz  
i Julia Wrona zostały laureatkami  
V Dolnośląskiego Konkursu Plastycz-
nego „Samochód moich marzeń”. 
Dziewczynki są uczestniczkami zajęć 
Dziecięco-Młodzieżowej Pracowni 
Plastycznej w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury w Gryfowie Śląskim. 
Serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów młodym adept-
kom sztuk pięknych :)

Samochód 
marzeń

Elżbieta Siomko

ciach. Cały czas pamiętamy o poprzednikach, a jednocześnie przeżywamy 
nowe przygody z nowymi podopiecznymi. Nie wyobrażam sobie teraz, 
że siedzę w ciepłym domu, patrzę na puste miejsce po moim zwierzaku,  
a w tym samym czasie gdzieś w schronisku siedzi stworzonko i trzęsie się 
z zimna. Trzeba tam chociaż raz pojechać, aby zrozumieć. Jest tam jedzenie  
i kąt do spania, brakuje jednak rąk, które pogłaskają i przytulą, nóg, które 
wyprowadzą na spacer, przy których będzie się można położyć i spokojnie 
wypocząć.

Może wśród czytelników Kuriera Gryfowskiego znajdzie się ktoś, kto 
chciałby spróbować takiej terapii? A może znajdą się i tacy, którzy rozpo-
czną dopiero teraz swoją przygodę z czworonogami? Zachęcam do wzięcia 
udziału w akcji adopcyjnej psów (więcej str. 26) podczas tegorocznych 
Kwisonaliów. Przedstawimy kilka piesków. Mamy nadzieję, że uda się 
znaleźć dla nich nowe domy.  

ms

OGŁOSZENIE
Studentka IV roku filologii 

angielskiej udzieli korepetycji.

Tel. 504-974-893
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Początki piłki ręcznej w Gryfowie 
Śląskim sięgają roku 1964, kiedy to 
drużyna z naszego miasta występo-
wała pod nazwą LZS Gryf. Trzon dru-
żyny stanowili uczniowie gryfowskiej 
„zawodówki”, gdzie lekcji W-F uczył 

pan A. Gąsiorowski. Jak wspomina 
były zawodnik pan Czesław Głos – 
„Na mecze wyjazdowe, jeździło się 
pociągiem, często z przesiadkami, 
nocowało się gdzieś, rano rozgry-
wało się mecz i wracało się znów 
pociągiem do domu. Następnego 
dnia trzeba było wstać i iść do szkoły. 
Do lekcji należało być przygotowa-
nym, gdyż dla zawodników nie było 
taryfy ulgowej. Prawie zawsze po 
meczu, wzywani byliśmy do tablicy, 
gdzie odpytywał nas nasz trener  
A. Gąsiorowski. Warunki transportu 
trochę się poprawiły gdy powstał 
klub „Gryfex”. Wtedy jeździło się na 

mecze „budami”. Na co dzień wożono 
w nich uszyte przez GZPO garnitury.  
W niedzielę wstawiano drewniane 
ławki i tak zamknięci w „budzie” bez 
okien i z wywracającymi się na każ-
dych zakrętach ławkami jeździło się 

na mecze. Nikt nie narzekał, panował 
wtedy entuzjazm i chęć do gry. Jak 
wspomina Jan Mielniczyn – „ Nie raz 
te „budy” były obrzucane kamieniami 
przez wściekłych, kibiców przegra-
nych drużyn''. Pamiętam też mecz, 
wspomina pan Mielniczyn, z Borem 
Oborniki, gdzie sędzia wypaczył 
wynik. W przypadku naszej wygranej 
do klasy rozgrywek miał wejść zespół 
z Jeleniej Góry. Chłopaki z Jeleniej 
przyjechali na mecz, by później  
z nami świętować awans. Lecz nie-
stety, dzięki sędziemu przegraliśmy 
jedną bramką i wszedł zespół Boru. 
Jeden z naszych zawodników podzię-

kował za mecz sędziemu, mocnym 
kopnięciem w tylną część ciała, 
gdy schodziliśmy z boiska. Mecze 
wyjazdowe obejmowały cały Dolny 
Śląsk. Piłka ręczna była popularna. 
Oprócz wyjazdów do Wrocławia, 
gdzie nasz klub „Gryfex” grał z „Ślą-
skiem Wrocław” i „AZS Wrocław”, 
zespół odwiedzał takie miejscowości 
jak: Św. Katarzyna, wspomniany już 
„Bór” Oborniki Śl., Trzebnica, Środa 
Śl., Świdnica, Świebodzice, Dzier-
żoniów, Kłodzko, Bystrzyca Kłodzka, 
Milicz, J. Góra, Głogów, Zgorzelec, 
Leszno, Złotoryja, Legnica, Lubin, 
„Chojnik” Cieplice, Lubomierz, Mirsk, 
Płakowice, Jaczków, Bolków. W „Gry-
fexie” grali: Cz. Głos, H. Sioch, J. 
Pietruszka, Cz. Kiżuk, K. Kiżuk, B. 
Rymek, S. Cena, S. Juralewicz, L. 
Duszyński, Z. Zatoński, J. Mielni-
czyn, E. Przywarty, J. Leszczyński, 
J. Gałecki, Z. Pielechaty, Z. Przy-
warty, H. Przywarty, A. Stefanek, 
Z. Wygoda, W. Sznurowski, T. No-
wosielski, A. Szukiewicz, K. Juch-
niewicz, J. Szukiewicz, P. Głos, 
B. Głos, J. Rymek, A. Gawroński, 
F. Biernacki, J. Jaranowski, W. 
Marzec, A. Lesiński, Cz. Moroz, 
Z. Greniuk, R. Kaczorowski, F. 
Makarewicz, Z. Deptuła, A. Cena, 
H. Cena, E. Cena, H. Macewicz, E. 
Maczuga, L. Szymkowiak, Z. Góral-
ski, M. Góralski, R. Baranowski, F. 
Adamowicz, E. Luty, Z. Gryksa, K. 
Makarewicz, B. Pieniążek. Lata 80-
te, to podtrzymanie prymatu naszego 

klubu w regionie. Zmiana pokoleniowa 
odbyła się bezboleśnie, przyszli godni 
następcy starszych zawodników:  
Z. Waszkiel, M. Gałka, M. Suproń, 
T. Giruć, J. Bursacki, M. Bursacki, 
A. Sawicki, W. Sawicki, z Jeleniej 
Góry dojeżdżał A. Śmigasiewicz, 
M. Głos, A. Głos, A. Stolarski, 
J. Żebracki. Byli też utalentowani 
młodzicy, prowadzeni przez pana 
Czesława Głosa – J. Piechówka,  
J. Dziewit, K. Semków, W. Żebra-
cki, D. Gerlach, T. Koćmierowski, 
M. Kacperkiewicz, K. Michnowicz, 
R. Malejki, P. Pilichowski. 

W 1988 roku juniorzy zajęli pierw-
sze miejsce w turnieju piłki ręcznej 
drużyn Dolnego Śląska, pokonując 
„Zagłębie Lubin” i „Miedź Legnicę”. 
Najlepszym bramkarzem turnieju 
został syn pana Czesława, Mariusz 
Głos. Klasę swoją potwierdził później, 
zostając najlepszym bramkarzem 
Czwartego Turnieju Piłki Ręcznej 
o Puchar Prezesa Klubu „Gryfex”. 
Ostatnim meczem w historii naszego 
klubu, był mecz oldboyów z zaprzy-
jaźnioną drużyną oldboyów „Górnika 
Złotoryja”. Było to w 1992 roku i ten 
rok można uznać za koniec piłki 
ręcznej w Gryfowie Śląskim. Szkoda! 
Dziękuję za cenne informacje z dzie-
jów klubu „Gryfex” panu Cz. Głosowi, 
J. Mielniczynowi oraz bardzo dziękuję 
pani Juralewicz za udostępnienie 
zdjęć. Serdecznie zapraszam wszyst-
kich zainteresowanych na wystawę 
„Chłopaki z ręcznej paki”.

„Chłopaki z ręcznej paki” – wspomnienia zawodników

Wystawa i spotkanie wspomnieniowe „Chłopaki z ręcznej paki” odbędą się 1 
czerwca o godz. 17.00 w czytelni biblioteki publicznej (ul. Kolejowa 33 a).

Wyrok za śmieci
Zapadły już pierwsze wyroki za 

niedopełnienie czynności związa-
nych z gospodarką. Dwóch miesz-
kańców Gryfowa zostało już ukara-
nych, a władze miasta ostrzegają – 
wyroków może być więcej. Ustawa 
i uchwała o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminie mówi, że każdy 
właściciel nieruchomości w gminie 
zobowiązany jest do wyposażenia 
jej w urządzenie gromadzące od-
pady komunalne i musi zawrzeć 
umowę z jednym z operatorów, 
który je odbiera. Burmistrz Olgierd 
Poniźnik przestrzega mówiąc, że 
nie warto ryzykować, bo każdy kto 
nie będzie miał podpisanej umowy 
będzie podlegał karze. 

Największą problemem nie są 
wsie, tylko sam Gryfów, otwarte 
śmietniki do których są podrzu-
cane śmieci, wrzucanie worków z 
odpadami do koszy przy ulicach 
to prawdziwa zmora władz Gmi-
ny. Władze Gryfowa apelują do 

mieszkańców, aby zgłaszać osoby, 
które w ten sposób pozbywają się 
śmieci. 

Źródło: Ziemia Lubańska

Kary dla właścicieli
Gryfowska Straż Miejska powo-

łując się na regulamin utrzymywa-
nia czystości w mieście, przypo-
mina, że „utrzymywanie zwierząt 
domowych nie może powodować 
dla innych osób zamieszkujących 
na terenie tej samej nieruchomo-
ści lub nieruchomości sąsiednich, 
uciążliwości takich jak hałas, odór, 
zanieczyszczenia”. Nie może być 
tak, że właściciel czeka, aż jego pies 
załatwi swoją potrzebę na środku 
chodnika i spokojnie, odchodzi zo-
stawiając nieczystości. Są gminy,  
w których kara dla właścicieli psów 
za uchylanie się od obowiązku 
sprzątania po swoich pupilach 
wynosi 500 zł. Apelujemy do 
mieszkańców, aby wzięli odpowie-
dzialność za swoje zwierzęta.

W trosce o czyste miasto
Jan Wysopal

Co minęło nie wróci
Ziarno nie wykiełkuje drugi raz
Nie wróci sprzed sekundy czas
Co minęło za nami zostało
W nieznaną dal poleciało

Wypowiedziane słowa znikają
Przeżyte lata mijają.
Milcząc – w zadumie wspominamy je
Dobrze, a może bardzo źle?

Na pewno chcielibyśmy jeszcze raz
Przeżyć miły miniony czas
Nigdy, przenigdy tak się nie stanie
To nierealne marzenie

***
Dobra rada
Mówić bez sensu każdy potrafi
Człowiek ma w sobie dużo fantazji
Żeby twa mowa nie była pusta
Nabierz lepiej wody w swe usta

Każdy powinien pamiętać o tym
Mowa jest srebrem, milczenie złotem
U kłamliwego kułak za pasem
Gdy masz mówić głupoty, 
milcz czasem.

***
Nie zawsze praży słońce
Przeważnie grzeje
W młodości życie piękne
Później szarzeje.

Noc z gwiazdami, księżycem
Natury bajka
Burza – grzmoty z piorunem
Lęk nas ogarnia

W życiu – z kolcami ludek
Za nami kroczy
Świat pełen niespodzianek
Odbiorcami oczy.

Poniżej drukujemy wiersze naszej stałej bywalczyni kącika poetyckiego 
mieszkanki Gryfowa, pani Danieli Gumieniak.

Wiersze nadesłane



Ostatni miesiąc był bardzo praco-
wity dla zespołu „Gryfowianie”. 

10 maja na zaproszenie burmistrza 
Lubomierza Wiesława Ziółkowskie-
go wystąpiliśmy w gospodarstwie 
agroturystycznym pani sołtys Anny 
Mielniczyn w Radoniowie. Zaśpiewa-
liśmy dla ponad 30 osobowej grupy 
z gminy Burzenin z powiatu sieradz-
kiego, która przybyła do Radoniowa 
na czele z panią wójt Barbarą Darul. 
Wszyscy świetnie bawiliśmy się.

13 maja przyśpiewywaliśmy dzie-
ciom, młodzieży i mieszkańcom wsi 
Wieża, którzy z inicjatywy Rady Sołe-
ckiej na czele z Arturem Hryniewiczem, 
sadzili drzewka na byłym wysypisku 
śmieci i alejce przy głównej szosie.

16 maja w ramach Dni Czer-
wieńska w woj. lubuskim wzię-
liśmy udział w IV Festiwalu Pio-
senki Biesiadnej organizowanym 
przez Miejsko-Gminny Dom Kul-
tury. Na 21 zespołów śpiewa-
czych i instrumentalnych zajęli-
śmy bardzo wysokie II miejsce 
otrzymując dyplom, okolicznoś-
ciowe statuetki, odtwarzacz MP4 
i nagrodę pieniężną. Atmosfera 
była bardzo miła i życzliwa. Zdo-
byliśmy uznanie w Radio Zachód 
oraz w Radio zielonogórskim. Na-
wiązaliśmy także wiele przyjaźni.

Projekt „Renowacja zabytku architektury Subregionu Nysa-Kwisa-
Bóbr w Gryfowie Śląskim” był współfinansowany przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa  
i budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. 
Projekt obejmował działania inwestycyjne związane z renowacją ratusza  
w Gryfowie Śląskim. W tym zabytkowym obiekcie zostało wymienione po-
krycie dachu, okna na parterze i na pierwszym piętrze, wykonano izolację 
pionową, naprawiono elewację ścian i wieży wraz z malowaniem. Dzia-
łaniami końcowymi było przygotowanie multimedialnej prezentacji bu-
dynku ratusza, wydanie ulotek i folderów promujących projekt oraz wy-
konanie tablicy informacyjno-promocyjnej. Całkowita wartość projektu to  
741 920,89 PLN. Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej to: 295 832,84 
PLN, co stanowi 69,99% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych 
Projektu. 

Beneficjentem projektu jest 
Gmina Gryfów Śląski. Siedziba 
Urzędu Miasta i Gminy Gryfów 

Śląski znajduje się przy ulicy Rynek 1 w Gryfowie Śląskim. Wszelkie 
informacje dotyczące gminy można znaleźć również na oficjalnej stronie 
internetowej www.gryfow.pl. W tym regionie zostanie przeprowadzona 
również renowacja podobnych obiektów, m.in.:

Renowacja architektury Subregionu Nysa-Kwisa-Bóbr we Lwówku Śląskim,
Renowacja architektury Subregionu Nysa-Kwisa-Bóbr w Lubomierzu
Renowacja architektury Subregionu Nysa-Kwisa-Bóbr we Wleniu.

Gryfowianie śpiewają

Zygmunt Bodak
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29 kwietnia Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim 
zastosował środek zapobiegawczy w postaci tym-
czasowego aresztowania na okres trzech miesięcy 
wobec 49-letniego mieszkańca Gryfowa Śląskiego 
podejrzanego o seksualne wykorzystywanie trzech 
dziewczynek  w wieku 7-8 lat. Zdarzenia te miały 
miejsce w okresie jesiennym 2008 roku. Sprawca 
wybierał dziewczynki, pozostawiane bez opieki 
osób dorosłych i starszego rodzeństwa, a następ-
nie podstępem zwabiał do parku, gdzie dotykał je 
w miejsca intymne. Ponadto sprawca obnażał się 
w obecności ofiar. Wymieniony został zatrzymany 

Mieszkaniec Gryfowa 
podejrzany o pedofilię

Spotkałam ich po środku śmietniska. 22 chłopa stało z wędkami. Dziwna sceneria, smutny widok. 
A to koło wędkarzy z Gryfowa Śląskiego urządziło tu sobie zawody. Panowie, nie uchodzi! Przyroda 
budzi się do życia, jezioro zachęca do odpoczynku. W poprzednim tygodniu świętowaliśmy dzień 
Ziemi, a Wy co? 

Obiecali poprawę, zapewnili, że przed następnymi zawodami posprzątają to miejsce. Zobaczymy...

Od redakcji:
Ten list wraz ze zdjęciem otrzymaliśmy pod koniec kwietnia. Mamy nadzieję, zważywszy na zbli-

żające się Kwisonalia i ważne zawody wędkarskie, że sytuacja nad jeziorem zmieniła się lub stanie 
się to już wkrótce.

Zawody na śmieciach?

przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji 
w Lwówku Śl. i z Komisariatu Policji w Gryfowie 
Śl.  Sprawca-znany policji i niecieszący się dobrą opi-
nią, zamieszkuje w Gryfowie Śl. od około dwóch lat. 
Organom ścigania udało się ustalić prawdopo-
dobnego sprawcę wszystkich tych czynów dzięki 
typowaniu i innym intensywnym czynnościom 
śledczym. Materiał dowodowy jest bogaty i raczej 
nie budzący wątpliwości. Sprawcy grozi 12 lat po-
zbawienia wolności.

Ilona Cichoń

Odbyły się walne zebrania sprawozdawcze  
w Ochotniczych Strażach Pożarnych naszej Gminy tj. 
w Gryfowie Śląskim, Krzewiu Wielkim, Młyńsku, Pro-
szówce, Rząsinach, Uboczu i Wolbromowie. Podczas 
tych zebrań podsumowano działalność za ubiegły rok 
i przyjęto plany pracy na rok bieżący. W zebraniach 
uczestniczyło łącznie 146 członków OSP w tym:  
3 panie i 20 członków Młodzieżowych Drużyn Pożar-
niczych (dziewczęta i chłopcy). Oprócz przedstawicieli 
Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP 
RP w Gryfowie Śląskim podczas zebrań obecnych 
było wielu gości m.in: burmistrz Olgierd Poniźnik, 
przewodniczący Rady Miejskiej Robert Skrzypek,  
mł. bryg. Arkadiusz Motylski – komendant powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim, kpt. 
Ryszard Kaszuba – zastępca komendanta powia-
towego PSP w Lwówku Śląskim, Henryk Leśków 
– prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 
OSP RP w Lwówku, Piotr Stypułkowski – kierownik 
Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa w Uboczu. W Młyńsku obecni byli 
również przedstawiciele nadleśnictwa Świeradów 
Zdrój i prezesi straży pożarnej z Raspenavy i Hejnic 
(Republika Czeska). W zebraniach wzięli udział sołtysi 
i przedstawiciele organizacji działających na terenie 
wsi. Podczas zebrania w Wolbromowie wybrano nowy 
zarząd OSP, którego prezesem został Marek Kumoś.  
W Gryfowie podziękowania od strażaków otrzymali 
m.in.: burmistrz, Tadeusz Matusewicz właściciel za-
kładu Budowa Maszyn – za pomoc w naprawie samo-
chodów i sprzętu, Bolesław Jakubcewicz – leśniczy 
z Ubocza oraz Zbigniew Jakubowski – zastępca 
naczelnika gryfowskiej OSP. W Młyńsku podzięko-
wania otrzymali Maria Sosnowska – sołtys Młyńska 
i Jadwiga Kubiszyn – przewodnicząca miejscowego 
Koła Gospodyń Wiejskich. Podczas zebrań wręczono 
strażakom odznaki i medale pożarnicze oraz legity-
macje strażackie dla nowo wstępujących w szeregi 
członków OSP i MDP.  

W ubiegłym roku na terenie miasta i gminy powstało 
75 pożarów i 79 miejscowych zagrożeń. Jest to wzrost w 
porównaniu do 2008 roku o 32 pożary i 9 miejscowych 
zagrożeń. Najwięcej w powiecie lwóweckim spośród 
OSP interweniowali gryfowscy strażacy bo aż 155 razy. 
OSP Gryfow Sląski działa od maja 1995 roku w Krajo-
wym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i jej terenem 
działania jest nie tylko nasza gmina, ale inne gminy 
wchodzące w skład powiatu lwóweckiego. Inne nasze 
OSP w 2009 roku interweniowały od kilku do kilkunastu 
razy. W br. nasze jednostki interweniowały już w kilku-
dziesięciu przypadkach do bezmyślnie wypalanych traw. 
Najwięcej pożarów odnotowano w Krzewiu Wielkim, 
Gryfowie Śląskim i Uboczu. Ponieśliśmy straty nie tylko 
biologiczne, ale również finansowe. Koszty działań są 
duże, gdyby nie te interwencje można by było zakupić 
brakujący sprzęt.

Strażacy z Krzewia Wielkiego, Proszówki, Ubocza  
i Rząsin otrzymali środki z dotacji instytucji centralnej, 
za które zakupili w 2009 r.: 2 pompy szlamowe – OSP 
Krzewie Wlk. i Ubocze, 3 radiotelefony – OSP Pro-
szówka i Ubocze oraz drabinę aluminiową, 8 par butów 
strażackich, 6 par rękawic specjalnych i 3 odcinki węży 

pożarniczych-OSP Rząsiny. Ogólny koszt zakupu to 
blisko dwadzieścia tysięcy złotych. Ponadto wszystkie 
straże pożarne na terenie wiejskim w oparciu o dotacje 
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji -– 
4335,00 zł, naszej gminy – 3000 zł. i środków własnych 
– 1431,61 zł. (Młyńsko, Proszówka, Rząsiny i Wolbro-
mów) zakupiły łącznie: 1 pilarkę spalinową do drewna, 
węże pożarnicze – 3 szt., buty specjalne – 4 pary, ręka-
wice specjalne – 9 par, 1 prądownicę turbomatic, 6 kpl. 
mundurów strażackich i jedną czapkę. Ogólna wartość 
tego sprzętu i umundurowania to 8766,61 zł. 

Z kolei gryfowska OSP za dotację w wysokości 
6.500 zł., otrzymaną od komendanta głównego PSP 
(w związku z działalnością w Krajowym Systemie Ra-
towniczo-Gaśniczym) oraz dotację ze środków MSWiA 
i firm ubezpieczeniowych zakupiła: 2 aparaty ochrony 
górnych dróg oddechowych i 1 radiotelefon nasobny. 
Nasza Gmina pozyskała nieodpłatnie z Łużyckiego 

Oddziału Straży Granicznej w Lubaniu dwa samochody: 
Mercedes 290 GD i Lublin II. Pierwszy samochód został 
przekazany do OSP Gryfow Śląski, a drugi w miejsce 
wiekowego Żuka do OSP Krzewie Wielkie. Strażacy  
z obu tych jednostek we własnym zakresie i z własnych 
środków przystosowali je do potrzeb straży. Rada Sołe-
cka w Krzewiu Wielkim przekazała pieniądze na zakup 
farby do samochodu Lublin. 

Z okazji minionego „Dnia Strażaka” obchodzonego 
4 maja, w dniu Św. Floriana, życzymy wszystkim stra-
żakom dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu 
zawodowym i osobistym oraz bezpiecznych powrotów 
z akcji. Życzenia składamy również bliskim. 

Strażacy serdecznie dziękują  panu Wiesławowi 
Kutniemu za pomoc w sporządzeniu sprawozdań 
finansowych.

Strażackie
wieści

Zebrania

Pożary

Dotacje i zakupy

Życzenia

Podziękowania

Stanisław Jóźwiak

Komendant Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim
  podinsp. Jarosław Orabczuk
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Zarówno w Polsce jak i na oku-
powanych ziemiach radzieckich 
prowadzono przez cały okres okupacji 
również agitację na rzecz dobrowolne-
go wyjazdu na roboty i nie szczędzono 
środków finansowych na rozbudowę 
związanej z tym propagandy oraz na 
tworzenie bodźców materialnego zain-
teresowania, ale akcja ta nie przyniosła 
pożądanych rezultatów, gdyż łącznie 
podjęło pracę w Niemczech z własnej 
woli zaledwie kilkadziesiąt tysięcy osób, 
zmuszonych do tego bardzo trudnymi 
warunkami materialnymi. O poniesio-
nym fiasku akcji rekrutacyjnej opartej 
na zasadach dobrowolności zadecy-
dował przede wszystkim opór obydwu 
ujarzmionych społeczeństw. Mimo 
doznanej porażki nie zaniechano aż do 
końca wojny ze względów politycznych 
i ekonomicznych dobrowolnego wer-
bunku. Uzyskanie zaplanowanej liczby 
robotników w drodze ochotniczego 
naboru zapewniłoby bowiem władzom 
hitlerowskim szereg doraźnych korzy-
ści, jak: ukrycie przed światową opinią 
faktu przymusowych deportacji na 
roboty; zlikwidowanie jednej z przyczyn 
oburzenia okupowanej ludności; uwol-
nienie dużych oddziałów policji i wojska 
od udziału w akcjach zorganizowanych 
przez urzędy pracy i uzyskanie w ten 
sposób możliwości skierowania ich do 
innych zadań; wreszcie wydatne obni-
żenie kosztów rekrutacji. Hitlerowska 
administracja liczyła nadto na większą 
wydajność pracy osób wyjeżdżających 
na roboty dobrowolnie od skierowanych 
na nie przymusowo.

Na wszystkich pozostałych ujarz-
mionych terytoriach rekrutowano aż do 
początku 1942 r. siłę roboczą do pracy 
w Niemczech jedynie na zasadzie 
dobrowolności zgłoszeń. Sprzyjało 
wówczas tej metodzie werbunku istnie-
jące na niektórych obszarach dość duże 
bezrobocie oraz kształtujące się na nich 
niższe w porównaniu z Rzeszą zarobki. 
Ten wyłącznie dobrowolny zaciąg na 
roboty w Niemczech utrzymano aż do 
końca okupacji tylko w Danii i Grecji.

W rezultacie rekrutacji siły roboczej 
na okupowanych przez Wehrmacht 
terytoriach i werbunku robotników przez 
władze niemieckie w zaprzyjaźnionych  
i neutralnych państwach oraz zatrudnia-

nia więźniów obozów koncentracyjnych 
eksploatowano ogółem w Rzeszy w jej 
granicach z 31 sierpnia 1939 r. ponad 
9 mln obcej siły roboczej. Po dodaniu 
do tej liczby zamordowanych bądź 
zmarłych w Niemczech zatrudnionych 
jeńców wojennych i robotników przymu-
sowych oraz powracających w ojczyste 
strony osób chorych i części ciężarnych 
kobiet – pracowało w nich łącznie 
podczas drugiej wojny światowej przez 
różny okres czasu kilkanaście milionów 
cudzoziemców. 

Ogółem podczas drugiej wojny 
światowej wywieziono na roboty  
w Rzeszy z poszczególnych podbitych 
terytoriów następującą liczbę osób 
(wraz z jeńcami wojennymi zmuszony-
mi do podjęcia pracy): z okupowanych 
obszarów radzieckich 4 978 tys., z 
Polski ponad 2 826 tys., z Francji 964 
tys., z Włoch ponad 750 tys., z Protek-
toratu Czech i Moraw oraz z okręgu 
sudeckiego ponad 500 tys., z Holandii 
450 tys., z Belgii ponad 260 tys., z Serbii  
i Słowenii ponad 100 tys., z Danii i Grecji 
po kilkanaście tysięcy; z Luksemburga i 
Norwegii po kilka tysięcy. Nie wszyscy 
z nich przebywali w Rzeszy przez cały 
okres wojny; niektórzy spędzili tam tylko 
kilka tygodni lub miesięcy. Od dłuższej 
pracy w Niemczech wybawiła ich nie-
raz choroba albo ich udręki przerwała 
przedwczesna śmierć. Niekiedy zezwa-
lano na powrót do ojczyzny niektórym 
robotnikom z zachodniej i południowo
-wschodniej Europy ze względów 
rodzinnych oraz kobietom z powodu 
zajścia w ciążę (z wyjątkiem obywate-
lek radzieckich i od 1941 r. także Polek).  
Z tych przyczyn istniała w poszcze-
gólnych latach dość znaczna różnica 
pomiędzy wywiezionymi na roboty  
a aktualnym stanem zatrudnienia ro-
botników poszczególnych narodowości  
w Rzeszy, dochodząca w ostatnim okre-
sie wojny w niektórych przypadkach do 
kilkuset tysięcy osób.

Wśród pracujących 
w latach wojny światowej 
w Niemczech robotników 
pochodzących z warstw 
okupowanych, tylko drob-
ny odsetek przypadł na 
przybyłych tam całkowicie 
z własnej woli.

Można przyjąć, iż Trzecia Rzesza 
wykorzystywała pracę co najmniej  
3 mln obywateli państwa polskiego na 
terenach Niemiec i obszarach, które 
znajdowały się pod okupacją. Zdecydo-
wana większość z tych osób znalazła się  
w Rzeszy wbrew własnej woli, jako dwu-
dziestowieczni „niewolnicy” państwa, 
uznawanego przez współczesnych 
za jeden z najbardziej cywilizowanych 
krajów świata. 

W przemyśle przede wszystkim za-
trudniono osoby osadzone w obozach 
koncentracyjnych. Wielkie koncerny 
niemieckie często tworzyły w pobliżu 
obozów swe filie i różnego rodzaju za-
kłady pomocnicze. Także i same obozy, 
takie jak: Bergen-Belsen, Buchenwald, 
Dachau, Flosenberg, Gross-Rosen, 
Mauthausen, Neuengamme, Ra-
vensbrück i Sachsenhausen tworzyły  
w różnych miejscowościach swe pod-
obozy i komanda, z których więźniowie 
dochodzili pod eskortą do pracy. Dla 
IG Farben, Reichswerke Hermann 
Göring, Bayerische Motowerke, Deu-
tsche Waffen und Nubitionsfabriken, 
Siemensa i Kruppa więźniowie stano-
wili tanią siłę roboczą, a dla SS źródło 
dochodu, ponieważ płacono tej orga-
nizacji za „wypożyczanych” do pracy. 
Polacy w zdecydowanej większości 
byli zatrudnieni w rolnictwie. W grupie 
„inne” gałęzie gospodarki najliczniej 
reprezentowane były polskie kobiety, 
pracujące jako pomoce domowe. Przez 
cały okres trwania II wojny światowej 
Ministerstwo Pracy Rzeszy czyniło 
wszystko, aby obniżyć status polskie-
go robotnika zesłanego do Niemiec  
w stosunku do pozycji, jaką zajmował 
pracownik narodowości niemieckiej. 
Niejasne były już same kontakty na 
linii pracodawca – pracobiorca ze 
względu na to, iż Polak nie dysponował 
żadną umową o pracę. Podstawę jego 
zatrudnienia stanowiło skierowanie do 
pracy wystawione przez urząd pracy. 

Pociągało to za sobą brzemienne  
w skutki konsekwencje. Nieznane było 
pojęcie rozwiązania stosunku pracy. 
Brakowało jasnego określenia wymia-
ru czasu pracy. Zapisano wprawdzie  
w ustawodawstwie prawo do korzysta-
nia z urlopów, ale pracodawca mógł go 
cudzoziemcowi nie udzielić, tłumacząc 
się koniecznością realizacji ważnych 
dla gospodarki wojennej zadań. Wyna-
grodzenie za przepracowane dniówki 
mogło być w każdej chwili pomniejszo-
ne pod pozorem słabej wydajności pra-
cy. Pracodawca nie zobowiązywał się 
wobec pracownika do zapewnienia mu 
bezpiecznych i higienicznych warunków 
pracy, ani też do umiarkowanego szafo-
wania jego siłami i zdrowiem.

Wprowadzono hańbiące obostrze-
nia: konieczność noszenia w miejscu 
widocznym znaku „P”, zakaz udziału  
w życiu kulturalnym i duchowym Niem-
ców, oddzielne korzystanie przez Pola-
ków i Niemców z wybranych restauracji  
i barów, nietolerowanie bumelanctwa 
w pracy, konieczność posiadania osob-
nego zezwolenia na przejazd koleją  
i innymi środkami komunikacji pub-
licznej, przyznawanie urlopów tylko za 
zgodą macierzystego urzędu pracy, 
posiadanie zezwolenia na udział w spe-
cjalnych nabożeństwach w kościołach 
i to tylko raz w miesiącu, nieużywanie  
w tych przybytkach języka polskiego, 
możliwość opuszczania kwater tylko za 
pozwoleniem władz policyjnych. Niemcy, 
którzy utrzymywali kontakty seksualne z 
polskimi robotnicami mieli być kierowani 
do obozów koncentracyjnych, natomiast 
Polaków za to samo przewinienie nale-
żało oddać do dyspozycji gestapo i suro-
wo ukarać, aż do kary śmierci włącznie.

Pamięć historyczna jest potrzeb-
na wszystkim, i to nie do mnożenia 
wzajemnych uprzedzeń, lecz po to, 
by wyciągnąć wnioski z niechlubnej 
przeszłości i nie dopuścić, by historia 
się powtórzyła.

Roboty przymusowe i praca niewolnicza w Trzeciej Rzeszy c.d.

Mieczysław Gnach
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Kurier Gryfowski

Zadzwonił do nas oburzony czytelnik z infor-
macją, że na terenie remontowanego mostu na 
Kwisie, gryfowska młodzież urządza sobie zabawy. 
Rozwalono już drewniane zabezpieczenia, z belek  
i kantówek dowcipnisie zrobili ognisko na scho-
dach. Nasz czytelnik twierdzi, że w miejscu remontu 
są wykopy na 7 m głębokości, co stwarza ogrom-
ne niebezpieczeństwo dla wałęsających się tam  
w późnych godzinach wieczornych 20-osobowych 
grup, najprawdopodobniej gimnazjalistów. Nasz 
rozmówca uważa, że rodzice powinni się bliżej 
zainteresować tym, co robią ich dzieci. Za naszym 
pośrednictwem apeluje też do młodych o rozwagę, 
zanim wydarzy się jakiś tragiczny wypadek.

Niebezpieczne zabawy

Ukwiecone miasto – konkurs
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza  konkurs 

pod nazwą „Ukwiecone miasto”. Konkurs adresowany jest do 
wszystkich mieszkańców Gryfowa Śląskiego, dbających o este-

tykę 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:  
 

1. Najpiękniej ukwiecony balkon lub okno,  
2. Najpiękniej ukwiecony ogródek kwiatowy

 w zabudowie jednorodzinnej,  
3. Najpiękniej ukwiecony ogródek kwiatowy 

w zabudowie wielorodzinnej,  
4. Najpiękniej ukwiecony ogródek kwiatowy 

przy obiektach usługowo-handlowych. 
 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Techniczny Urzędu 
Gminy i Miasta Gryfów Śląski, telefon: +75 78-12-952. 

 
Karty zgłoszenia można odbierać w  sekretariacie Urzędu 

Gminy i Miasta Gryfów Śląski. Tam też należy składać 
karty zgłoszeń w terminie do dnia 15 czerwca 2010 r. 

Rok 2010 w gminie Gryfów Śląski jest wypełniony inwestycjami. 
1. „Rekultywacja wysypiska śmieci w miejscowości Wieża” to główne zadanie gry-

fowskiego samorządu. Inwestycja kosztowała w sumie 700 tys. zł., a 85% kwoty została 
pozyskana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wykonawcą projektu jest 
firma POLEKO ze Świdnicy.

2. Następnym istotnym dla Gryfowa przedsięwzięciem jest remont ulicy Młyńskej wraz 
z remontem kanalizacji deszczowej. Koszt zadania wynosi ponad 1.700.000 zł. Inwestycja 
ta będzie finansowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych  
i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (z każdego programu po ok. 600 tys. zł).  
W trakcie prac zostanie zbudowana nowa nawierzchnia, przebudowana kanalizacja 
sanitarna oraz wyremontowana deszczowa. Zakończenie zaplanowane jest na 30 listo-
pada, wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu będzie firma Insbud ze Zgorzelca. 
Europejskie 

3. Kolejnym inwestycją gryfowskich władz jest Europejskie Centrum Informa-
cyjno-Kulturalne, które powstanie przy ul. Kolejowej 44. Dofinansowanie na ten cel,  
w wysokości prawie 500 tys. euro, gmina pozyskała z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska – Saksonia (szerzej na temat 
centrum w kolejnych numerach Kuriera Gryfowskiego).

4. Z mniejszych przedsięwzięć – zakończył się remont placu zabaw przy ulicy Kole-
jowej, w który zainwestowano 30 tys. zł. (fot. poniżej).

Inwestycji czas

Niezbędnik europejczyka
Jaka Europa? Początki wspólnoty cywilizacyjnej c.d.

Strefa germańska
Na tej części obszarów germańskich (bez Skandy-

nawii i Anglii), która pokrywa się w ogólnych zarysach 
z Niemcami, świat rzymski i cywilizacja śródziemno-
morska były obce przez język, przez głębokie różnice 
struktur społecznych i kultury. Ale ziemie te znalazły się 
w VIII w. w jednym państwie – w monarchii karolińskiej 
– razem z obszarami dawnego cesarstwa rzymskiego. 

W wyniku tego wprowadzone tu zostały podobne jak 
w Galii i Italii struktury władzy i instytucje kościelne. 
Kontakt Bawarów, Sasów, Fryzów i innych plemion za-
mieszkujących wschodnią część imperium karolińskie-
go z dziedzictwem antycznym był więc późniejszy niż 
w części zachodniej i zapośredniczony przez Franków, 
a także przez misjonarzy anglosaskich i duchownych  
z Italii. Pełna unifikacja nie była jednak możliwa i obsza-
ry Germanii między Renem a Łabą cechowały znaczne 
odrębności w stosunku do zachodnich i południowych 
regionów imperium i wyraźna „młodszość” (jak określa-
ją to historycy) cywilizacyjna.
Strefa słowiańska

Na przełomie I i II tysiąclecia za pośrednictwem 
głownie tej właśnie, germańskiej części Europy na te-
rytoria słowiańskie (Polska, Czechy) i skandynawskie 
oraz na ziemie zasiedlone przez Węgrów zaczęły silniej 
oddziaływać wpływy płynące z Zachodu. Podstawową 
rolę w procesach przenikania na te tereny kultury za-
chodniej, a za jej pośrednictwem dziedzictwa antyczne-
go, odgrywały organizacja kościelna oraz monarchia 
wzorująca się na zachodnioeuropejskich modelach 
władzy. Włączanie do Europy łacińskiej trwało jednak 
długo i nie przekreśliło wielu odrębności tych krajów 
od Zachodu. Słabo i dopiero w późnym średniowieczu 

rozwinęły się struktury feudalne. Na wschodzie ta 
część kontynentu europejskiego sąsiadowała z Rusią, 
której władca zdecydował o przyjęciu chrztu w obrząd-
ku wschodnim i chrystianizacji kraju przez misjonarzy 
przysłanych z Konstantynopola. Ziemie ruskie znalazły 
się więc w kręgu cywilizacji bizantyńskiej. Oddziaływała 
ona silnie także na Słowian południowych oraz Bułga-
rów, zeslawizowany lud pochodzenia tureckiego, który 
na Bałkanach utworzył potężne państwo. Istotną cechą  
i zarazem zasadniczą różnicą w stosunku do Kościoła 
zachodniego było w Bizancjum dopuszczenie do liturgii 
języków miejscowych. Na obszarach słowiańskich był 
to język staro-cerkiewno-słowiański, wywodzący się  
z dialektu Słowian mieszkających w okolicach Salonik. 
Językiem tym posługiwali się Cyryl i Metody, zwani 
apostołami Słowian, w II połowie IX w. prowadzący mi-
sję chrystianizacyjną na terytorium Moraw i w Panonii. 
Przełożyli oni na ten język teksty liturgiczne oraz część 
Biblii, stworzyli też dla tego języka alfabet wzorowany 
na greckim. Przyśpieszyło to rozwój piśmiennictwa  
w krajach chrystianizowanych przez Kościół wschodni.
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Z telefonów do redakcji

Mieczysław Gnach

OTWARCIE HALI SPORTOWEJ
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Olgierd Poniźnik

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim Dariusz Zatoński 
zapraszają na uroczyste otwarcie Hali Widowiskowo-Sportowej 

przy ul. Uczniowskiej 17, 1 czerwca o godz. 9.00. 
(fotoreportaż z otwarcia opublikujemy w następnym numerze Kuriera Gryfowskiego).
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Zaproszenie na Kwisonalia
Sobotni Cud nad Kwisą
Turniej Miast „O galon wody święconej przemienionej w wino” czyli 

tzw. Cud nad Kwisą, na stałe wpisał się w scenerię Kwisonaliów. Rywalizacja 
sąsiadujących gmin od lat ma swoją widownię, która zawsze dzielnie sekun-
duje wybranej drużynie. Warto być wówczas nad Kwisą, bo zabawne kon-
kurencje wymyślane po nocach przez przedszkolanki przyprawiają o zawrót 
głowy i nieraz wprawiają w osłupienie zawodników, co powoduje mnóstwo 
zabawnych gagów na scenie i rzęsisty śmiech publiczności. Bawcie się Pań-
stwo z nami w sobotnie popołudnie, na które już została zamówiona piękna, 
słoneczna pogoda. Turniej poprowadzi Olgierd Poniźnik, a w jury zasiądą 
ksiądz dziekan Krzysztof Kurzeja, burmistrz Gryfic Andrzej Szczygieł oraz 
reprezentant Urzędu Marszałkowskiego Piotr Wnukowicz.  
Przypomnijmy, że prawo startu w Turnieju Miast mają pracownicy Urzędów 
Miast, radni Rad Miejskich, a także pracownicy jednostek organizacyjnych 
gmin. Tym razem w szranki staną gminy: Gryfów, Olszyna, Lubomierz.

Nagrodę główną stanowi 5 litrowy galon wody „przemienionej w wino”. 
Spotkajmy się 12 czerwca o godz. 17.00 przed kwisonalijną sceną.

Otrzymają je:
Hartmut Schaar

Szef Kulturamt (odpowiednik ośrodka 
kultury) w Bischofswerdzie – naszym 
partnerskim mieście, z którym współpra-
cujemy z krótką przerwą od prawie 30 lat. 
To głównie za sprawą Schaara rozwinęły 
się partnerskie stosunki między naszymi 
miastami. Jest motorem, inicjatorem  
i organizatorem współpracy pomiędzy 
naszymi miastami, przede wszystkim 
na niwie kulturalnej. On też jest głównym 
partnerem realizacji wniosku Europejskiej 
Współpracy Terytorialnej Polska-Sakso-
nia, dzięki któremu realizujemy obecnie 
Europejskie Centrum Kulturalno-Informa-
cyjne, powstające przy ul. Kolejowej 44.
Jerzy Nowosielski

Profesor Jerzy Nowosielski jest moc-
no związany z Gryfowem i Uboczem.  
Tu spędził swoje młodzieńcze lata. Tu też 
mieszka jego rodzina. Na co dzień pełni 

funkcję dziekana Wydziału Konserwacji  
i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie. Jest wybitnym 
specjalistą z zakresu ekspertyz doty-
czących zagadnień techniki i technologii 
malarstwa na obiektach zabytkowych. 

Jest również wykonawcą wielu 
realizacji technologiczno-malarskich w 
obiektach zabytkowych. Nas szczególnie 
cieszy wykonany przed laty projekt oraz 
realizacja rozwiązania kolorystycznego 
wnętrz gotycko-renesansowych kościoła 
parafialnego w Gryfowie Śląskim, a także 
częściowa rekonstrukcja sgraffita stropo-
wego, także w naszym kościele.
Marek Baraniak

Pułkownik Marek Baraniak jest 
dowódcą 6 Ośrodka Przechowywania 
Sprzętu – JW- 3284 z Głogowa. To dzięki 
niemu powstała przeprawa przez Kwisę 
w sołectwie Wieża. Ten tymczasowy 
DMS-65 (Drogowy Most Saperski) służył 

i jeszcze służy szcze-
gólnie mieszkańcom 

Wieży, okolicznych sołectw i innym użyt-
kownikom drogi wojewódzkiej 360, jako 
objazd na czas remontowanego mostu. 
To dzięki jego zaangażowaniu realizacja 
tego zadania, które uchroniło mieszkań-
ców Wieży i innych użytkowników drogi 
wojewódzkiej od uciążliwego objazdu 
przez Mirsk do Gryfowa Śląskiego, była 
możliwa. To także, dzięki pułkownikowi 
powstała kładka skracająca drogę na 
tegoroczne Kwisonalia.
Piotr Chudziak

Wieloletni prezes Gminnej Spółdzielni 
„SCh” w Gryfowie, w latach 70. i 80., 
Naczelnik Gminy i Miasta Gryfów Śląski, 
zastępca burmistrza GiM w latach 1994-
1998.
Zdzisław Mirecki

Wieloletni zastępca Komendanta 
Powiatowego Policji w Lwówku Śląskim,  
pochodzący z Młyńska regionalista i kolek-
cjoner, promotor Gryfowa na wielu płasz-
czyznach. Propagator idei honorowego 
krwiodawstwa, wieloletni członek PCK.

Komu Złotą Rybkę?
W trakcie tegorocznych Kwisonaliów zostanie wręczonych pięć „Złotych Rybek” czyli tradycyjnych odznaczeń dla 

osób zasłużonych dla gminy Gryfów Śląski.

Przymiarka do wędkarstwa
W piątek 11 czerwca na terenie „Kwisonaliów” od godz. 16.00 będą się 

odbywać zapisy dzieci do konkursu wędkarskiego o Puchar Prezesa Koła 
PZW w Gryfowie Śląskim. O 17:00 rozpoczną się zawody dla najmłod-
szych, a już ok. 17:30 najlepsi „zgarną” nagrody. Zapraszamy dzieci do 
udziału w konkursie.

Nie dla śpiochów
W sobotę 12 czerwca, nad Jeziorem Złotnickim, o „dzikiej” godzi-

nie czyli 5 nad ranem rozpocznie się zbiórka i rejestracja zawodników. 
Ok. 5:55 rozpoczną się Indywidualne zawody wędkarskie w dyscyplinie 
spławikowej o „Złoty Haczyk” Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 
Ogłoszenie wyników nastąpi ok. godz. 11:00. 

W niedzielę wędkarze będą musieli wstać jeszcze wcześniej, gdyż 
zbiórka i rejestracja zawodników do udziału w Zawodach Wędkarskich 
Indywidualnych i Drużynowych w Dyscyplinie Spławikowej o Mistrzostwo 
Związku Gmin Kwisa, odbędzie się już o 4 nad ranem.

„Pierwszy sygnał” (nęcenie zanę-
tą ciężką) będzie ok. godz. 6:30. 
Pierwsza tura zawodów zakończy 
się ok. 9:30, następnie zaś od-
będzie się ważenie ryb. Początek 
drugiej tury zawodów przewidziany 
jest na ok. 10:30, zaś zakończenie  
i ważenie ryb na 16:00. Nagrody  
w konkurencjach zostaną wręczone 
na scenie podczas Kwisonaliów.

Serdecznie zapraszamy miłoś-
ników wędkarstwa oraz wszystkie 
zainteresowane zawodami „ranne 
ptaszki”. Szczegółowych infor-
macji udziela Prezes Koła PZW  
Krzysztof Guzy.

O Złoty Haczyk i nie tylko

Konkurs Kulinarny „Smaki Kwi-
sy” był przebojem ubiegłorocznych 
„Kwisonaliów”. 

W tym roku zasady jego prze-
prowadzenia będą podobne: każda 
z ekip będzie miała do wykonania 
dwie potrawy rybne, czas przygo-
towania od momentu wejścia na 
stanowisko, do momentu zakoń-
czenia pracy nie może przekroczyć 
2 godzin, w konkursie mogą brać 
udział tylko amatorzy, nie związani 
profesjonalnie z gastronomią.

Jury będzie oceniało: smak po-
trawy, estetykę potrawy i stołu oraz 
oryginalną nazwę dania. Organiza-
torem konkursu jest Urząd Gminy 
i Miasta Gryfów Śląski oraz Polski 
Związek Wędkarski Koło Gryfów 
Śląski.

Zapraszamy serdecznie do 
obserwacji kulinarnych zmagań naj-
lepszych gminnych kucharek i ku-
charzy. Początek w niedzielę o godz. 
14.00. Rozstrzygnięcie konkursu  
i wręczenie nagród o godz. 17.30.

Smakowite
widowisko

11 czerwca o godz. 16.00 w gryfowskim ra-
tuszu odbędzie się spotkanie miast partnerskich 
i znanych gryfowian, a godzinę później o 17.00 
nastąpi uroczyste otwarcie wystawy „Miasto part-
nerskie Bischofswerda przedstawia się”. Swoje 
prace na wystawie prezentować będą fotograficy  
z takich grup jak Foto Skalla, Foto Schaarschmidt, 
„Fotoclub Bischofswerda” oraz indywidualnie 
Detlef Krüger.

Jak nazwa wystawy wskazuje, nasi partnerzy 
przedstawią fotografie, za pomocą których będą 
chcieli zapoznać gryfowian i przyjezdnych gości ze 
swoim pięknym miastem. Zapraszamy serdecznie 
do obejrzenia tej interesującej wystawy.

Bischofswerda 
jaka jest?

Niepowtarzalna okazja przeżycia niesamowitych 90 minut  
z Królową Pszczół czeka nas podczas tegorocznych Kwisona-
liów, w sobotę 12 czerwca o godz. 14. Warsztaty pszczelarskie 
z udziałem członów Koła Pszczelarzy z Mirska rozpoczną się 
ekspozycją szklanego ula, który pokaże jeden z odcinków pracy 
pszczół oraz rolę, jaką odgrywa w tym procesie Królowa Matka. 
Panowie pszczelarze pokażą archaiczny już ul z wirówką oraz 
inne atrybuty pracy pszczelarza. Całość opatrzona będzie fascy-
nującym komentarzem dotyczącym pracy pszczół, specyfiki ich 
funkcjonowania, miodu oraz jego nieocenionych właściwości.

Serdecznie zapraszamy do udziału w niepowtarzalnym, 
pszczelim show.

Oko w oko 
z Królową Pszczół 
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W ubiegłym roku podczas jubileuszowych Kwiso-
naliów w Spływie rzeką Kwisą „Na czym kto może” 
wzięła udział rekordowa liczba dwunastu świetnie 
do przeprawy przygotowanych uczestników. Wieść 
niesie, że w tym roku liczba ta zostanie podwojona, 
a może nawet potrojona? Wszystko przez to, że 
gryfowianie mają niebywałą wyobraźnię, jeśli chodzi 
o wymyślanie konstrukcji „nie z tej ziemi”.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku zwycięzcami 
konkurencji zostali Kacper i Kamil Olszewscy na 
pojeździe „Faraon na Kwisie”, drugie miejsce zajął 
Paweł Kaczmar na pojeździe „Wyczynowy Kibel”, 
trzecie Łukasz Madeksza i Przemysław Walenciak 
na pojeździe „Żabcia”.

Zapraszamy do udziału w naszej tradycyjnej 
przeprawie w niedzielę, 13 czerwca o godz. 15.00. 
Do zobaczenia!
Wyciąg z regulaminu: Organizatorem spływu „Na 
czym kto może” na rzece Kwisie jest: 

Kto przebije Faraona i Wyczynowy Kibel?
· Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śl.
· Komitet Organizacyjny Kwisonaliów 
· ZBGKiM w Gryfowie Śl.
· Ochotnicza straż Pożarna w Gryfowie Śl.
· Gimnazjum w Gryfowie Śl.
Uczestnictwo w Imprezie: 
1. W zawodach może wystartować każdy, kto zbu-
duje pływający pojazd, który nie zatonie i będzie 
w stanie przepłynąć z prądem rzeki wyznaczony 
odcinek rzeki. 
2. Impreza ma charakter otwarty i będzie prowa-
dzona w duchu fair-play. 
3. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się  
z możliwymi zagrożeniami  i zaleceniami organi-
zatorów w sprawie bezpieczeństwa. 
4. Uczestnik bierze udział w spływie na własne 
ryzyko i świadomy zagrożeń zobowiązuje się 
pisemnie nie dochodzić żadnych odszkodowań  
z tego tytułu od organizatorów. 

5. Każdy uczestnik powinien mieć aktualne ba-
dania lekarskie. Osoby nie posiadające zaświad-
czenia o zdolności do udziału będą mogły wziąć 
udział w spływie na własną odpowiedzialność po 
podpisaniu stosownego oświadczenia. 
6. Spływ przeznaczony jest dla osób fizycznych  
i mają w nim prawo wystartować osoby, które 
do dnia Imprezy ukończą 18 lat. Osoby, które nie 
ukończyły 18 roku życia mogą startować za pisem-
ną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. 
7. Warunkiem przystąpienia do „Spływu na czym 
kto może” jest wcześniejsze zgłoszenie pocztą elek-
troniczną na adres: gimgryf@zg.pl, telefonicznie:  
75 78-13-269 (w godzinach 8-15) lub w dniu 
zawodów w biurze, do godz. 15:00. 
8. Wszyscy uczestnicy Imprezy muszą potwierdzić 
tożsamość oraz złożyć wymagane oświadczenia 
w Biurze Spływu na starcie Imprezy. Do potwier-
dzenia tożsamości uczestnicy muszą posiadać 
dowód osobisty lub legitymację szkolną. 
9. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia winny 
zgłosić się z rodzicem lub opiekunem prawnym. 
10. Przed startem uczestnicy Imprezy winni są do-
starczyć organizatorom opis pływającego pojazdu.
11. Do startu dopuszczane są załogi jedno  
i dwuosobowe.
12. Każdy uczestnik zgłasza się na starcie z własnym 
sprzętem pływającym będącym w stanie utrzymać 
załogę odpowiednio jedno lub dwu osobową 
13. Przechowalnia Imprezy będzie znajdowała się 
w Biurze Spływu na Starcie i będzie przyjmowała 
do depozytu rzeczy osobiste zawodników na czas 
zawodów.
14. Uczestnicy zobowiązani są do samodzielnego 
dotarcia na miejsce zawodów 
Zasady spływu i punktacja:

Po oględzinach sprzętu i przepłynięciu wyzna-
czonego odcinka z nurtem rzeki punktowane będzie: 
stabilność i solidność konstrukcji sprzętu pływają-
cego, estetyka wykonania wehikułu, pomysłowość, 
szybkość spływu, prezentowanie się pojazdu na 
wodzie, stabilny kurs płynącego sprzętu
Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.
Klasyfikacje:

W ramach „Spływu na czym kto może” bę-
dzie prowadzona jedna, ogólna klasyfikacja dla 
wszystkich uczestników spływu.
Nagrody: 
· Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają 
nagrody rzeczowe.
· Każdy uczestnik „Spływu na czym kto może” 
otrzyma pamiątkowy dyplom 

Nagrody zostaną wręczone na scenie po za-
kończeniu Imprezy

Dzięki uprzejmości organizatorów w trakcie Kwisonaliów odbędzie się akcja adopcyjna psów. Nie 
będą to szczeniaki z hodowli, lecz biedne, porzucone czworonogi ze schroniska w Jeleniej Górze.  
W imieniu inicjatorki przedsięwzięcia Elżbiety Siomko zachęcamy Państwa do wzięcia w niej udziału.  
Z Jeleniej Góry przyjedzie kilka piesków. Znając wspaniały gest i serce gryfowian wierzymy, że nie 
będą musiały wracać do ciasnych klatek. Mamy nadzieję, że tu nad Kwisą znajdą swój nowy dom  
i odpowiedzialnego właściciela. Zachęcamy Państwa do przeczytania tekstu E. Siomko na str. 19. 

Akcja adopcyjna nad Kwisą

Patronat VIP:

Marszałek Województwa Dolnośląskiego Marek Łapiński
Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego Eugeniusz Grabowski 
Patronat prasowy: 
Wiadomości Wędkarskie, Nowiny Jeleniogórskie, Ziemia Lubańska, Kurier Gryfowski. 
Patronat radiowy: Muzyczne Radio Jelenia Góra, 
Patronat telewizyjny: Telewizja „Łużyce”.

Kwisonalia 2010 pod patronatem

Możemy też pomóc:
W schronisku zawsze potrzebne są:

• jedzenie (ryż, makaron, puszki i suche jedzenie – 
szczególnie dla kotów). 
• wyposażenie dla zwierząt: smycze, obroże, szelki,  
w tym miski dla psów (niepękające na mrozie),
• duże garnki, wiadra itp. pojemniki  
do gotowania i karmienia,
• koce, ręczniki, materace, bawełniane szmaty,
• budy dla psów
• typowe środki i narzędzia utrzymania czystości,
• narzędzia ogólnego użytku (jak drabina, łopata, 
pędzel itp.),

• odzież robocza: rękawice, fartuchy, buty gumowe,
• środki na pchły,
• witaminy dla psów i kotów,

W/w przedmioty można przynosić do zakładu 
fryzjerskiego przy ul. Wojska Polskiego 1 do Elżbiety 
Siomko bądź też bezpośrednio do schroniska:

Adres:
Schronisko dla małych zwierząt
ul. Spółdzielcza 33a, 58-500 Jelenia Góra
Tel.: 75 642-01-56, 
http://jelenia.schronisko.net/

Bądźcie Państwo z nami w sobotę 12 czerwca w godz. 16:00-17:00.





PROGRAM 
OBCHODÓW

Piątek  11.06.2010 – Ratusz
15:00 – Spotkanie miast partnerskich i laureatów „ZŁOTYCH RYBEK˝ - Ratusz.
17:00 – „Miasto Bischofswerda przedstawia się˝ – wernisaż wystawy fotograficznej – I piętro Ratusza.

Bulwar nad Kwisą
16:30 – „Kwisonalia 2010 CUP” – Turniej Piłki Plażowej i Siatkowej.
17:00 – Konkurs wędkarski dla dzieci i młodzieży o Puchar Prezesa Koła PZW w Gryfowie Śląskim. 
17:30 – Koncert Orkiestry Dętej Reprezentacyjnej Miasta i Gminy Olszyna.
18:00 – Uroczysta inauguracja XI Kwisonaliów.
18:45 – Koncert zespołu „Gryfowianie”.
19:15 – Przekazanie „Kluczy do miasta” dla Młodzieżowej Rady Gminy. 
19:30 – PAJUJO (reggae ska).
20:45 – Rozstrzygnięcie konkursów młodzieżowych. 
21:15 – Blady Kris (beatbox).
22:30 – Występ finalistów konkursu gimnazjalnego „Mam talent”.
22:45 – East West Rockers (raggamuffin).

Sobota  12.06.2010
5:00 – Zawody Wędkarskie w dyscyplinie spławikowej o „Złoty haczyk”  

             Burmistrza Gryfowa Śląskiego – Jezioro Złotnickie.
11:00 – „Kwisonalia 2010 CUP OPEN” – Turnieje Piłki Plażowej i Siatkowej.

12:00 – Bieg Gryfitów – START Kapliczka Proszówka – META Rynek.
14:30 – Wręczenie nagród dla zwycięzców w zawodach wędkarskich.
15:00 – Prezentacje Szkół Podstawowych z Gryfowa, Rząsin i Ubocza.

16:05 – Program artystyczny przygotowany przez młodzież gimnazjalną i licealną. 
17:00 – Turniej Miast „O galon wody święconej 

przemienionej w wino” – Lubomierz, Olszyna, Gryfów.
18.20 – Wręczenie nagród w Turnieju „Kwisonalia CUP 2010 OPEN”   

18:30 – Pokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu „Akademii Tańca Gryfów Śląski”. 
19:00 – Pokaz tańca towarzyskiego przygotowany przez 

Gryfowskie Stowarzyszenie Miłośników Tańca.
19:30 – Kabaret ADHD z Jeleniej Góry.

20:30 – Gwiazda wieczoru – Leszcze.
Niedziela  13.06.2010
  4:00 – Zawody wędkarskie w dyscyplinie spławikowej o Mistrzostwo Związku Gmin Kwisa – Jezioro Złotnickie. 
10:00 – „Kwisonalia 2010 CUP OPEN” – Turnieje Piłki Plażowej Siatkowej i Nożnej.
14:00 – Konkurs kulinarny „SMAKI KWISY”. 
15:00 – Spływ rzeką Kwisą „na czym kto może”.
15:40 – Wręczenie nagród w Turnieju Piłki Plażowej „Kwisonalia CUP 2010”.
15:50 – Wręczenie nagród w zawodach wędkarskich.
16:00 – Formacje taneczne z M-GOK.
16:30 – Występ zespołu wokalnego „Veron” z M-GOK.
17:30 – Rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego „Smaki Kwisy”.
18:00 – Koncerty zespołów z Bischofswerdy (LUNACY) i Raspenavy (RAIN).
20:30 – Gwiazda wieczoru – ANDRZEJ PIASECZNY Z ZESPOŁEM.
22.30 – Pokaz ogni sztucznych.

Imprezy towarzyszące
· Sobota (od 14:00 do 15:30) –  Oko w oko z Królową Pszczół – pokazy i warsztaty pszczelarskie.
· Sobota (od 16:00 do 17:00) – Akcja adopcyjna nad Kwisą (poszukiwanie domu dla piesków ze schroniska).
· Wesołe miasteczko,
· Liczne stoiska gastronomiczne
· Wystawa plenerowa pt. „Zaginiona Flota” przygotowana przez Towarzystwo Miłośników Gryfowa.
· Firma ABI-POL: pokaz sztuki rzeźbiarskiej połączony z wystawą wyrobów z piaskowca. 

Więcej na 
www.kwisonalia.pl


