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Siedemdziesiąt lat minęło od chwili 
kiedy to 10 lutego 1940 r do polskich 
domów na wschodzie II Rzeczpospoli-
tej wtargnęli żołnierze Armii Czerwonej 
i Tajna Policja Rosji z rozkazu Stalina, 
celem wysiedlenia wszystkich miesz-
kańców narodowości polskiej. Była 
to największa deportacja z czterech w 
1940 r. 10 lutego deportowano 140 
tys. obywateli polskich w głąb ZSRR 
najwięcej na Syberię w rejon Archan-
gielska, gdzie życie straciło około 
1/3 deportowanych z ogólnej liczby.  
W Gryfowie obchody 70 rocznicy ma-
sowej deportacji ludności polskiej od-
były się 7 lutego. Sybiracy uczestniczyli 
w Mszy św., a po nabożeństwie odbyło 
się spotkanie w ośrodku kultury.

Dyrekcja M-GOK przygotowała 
wystawę pt. „Aby przetrwała 
pamięć”. Dokumenty na wystawę 
przekazali Sybiracy i ich potomkowie. 
Ekspozycja była jednym z elementów 
uczczenia pamięci i oddania hołdu 
ofiarom zsyłek i syberyjskich łagrów.

Otwarcia wystawy oraz powitania 
gości dokonała dyrektor Anna Do-
mino. Następnie głos zabrała niżej 
podpisana prezes koła Sybiraków 
w Gryfowie. Powitała zebranych  
i przedstawiła nowego członka koła 
Sybiraków Władysława Kulikowskie-
go. Chwilą ciszy oddano hołd zmar-
łym Sybirakom na obczyźnie i w kraju. 
Przedstawiono krótką historię depor-
tacji. Następnie głos zabrał Mieczy-
sław Śpiewak, wiceprezes Oddziału 
Związku Sybiraków w Jeleniej Górze. 
W dalszej kolejności głos zabierali 
z-ca burmistrza Edyta Wilczacka, 
przewodniczący Rady Miejskiej Ro-
bert Skrzypek, sekretarz powiatu Bar-
bara Rosochacka-Horanin. Po części 
oficjalnej wystąpiła młodzież z grupy 
teatralnej „my” z programem słowno 
– muzycznym w reżyserii Elżbiety 
Ryby. Były łzy wzruszenia nie tylko 
u Sybiraków i gorące podziękowania 
za występ zarówno młodzieży, jak  
i jej opiekunce. Następnie uczestnicy 
wysłuchali hymnu Sybiraków, a spot-
kanie zakończyło się przy wspólnym 
posiłku w Avanti.

Wspomniana wyżej wystawa, 
prezentująca fotografie, dokumenty 
i kopie map, szkiców, pamiętników 
oraz innych osobistych pamiątek 
osób zesłanych była następnie pre-
zentowana 
w holu na I piętrze ratusza i cieszyła 
się dużym zainteresowaniem, m.in. 
odwiedzały ją wycieczki szkolne.

W tym roku ferie w gryfowskiej bibliotece odbyły się pod hasłem 
„Przedpołudnia z bajką i nie tylko”. W spotkaniach, w trakcie których od-
bywały się zajęcia plastyczne i ruchowe, uczestniczyły dzieci w wieku 7-11 
lat. W ramach S.O.S dla zwierząt dzieci wraz z niżej podpisaną wybrały się 
do lasu dokarmiać głodne zwierzęta. Zima hojnie obdarowała nas śnie-
giem, więc lepiliśmy bałwany i jeździliśmy na sankach. Zorganizowaliśmy 
też pocztę walentynkową, a wyjątkową atrakcją dla dzieci były odwiedziny 
w gryfowskim komisariacie policji. Dzieciom pokazano pomieszczenia, 
przybliżono specyfikę pracy policji oraz zaprezentowano sprzęt, jakim 
dysponują pracownicy m.in. monitoring, kamizelki kuloodporne, kajdanki, 
pistolety. Chciałabym serdecznie podziękować komendantowi Jarosławo-
wi Orabczukowi za poświęcenie nam uwagi i miłe przyjęcie. Dzieci jeszcze 
długo wspominały tę wizytę, a niektóre z nich w przyszłości postanowiły 
zostać policjantami.  

Ferie zakończyliśmy balem u pani Wróżki, na którym dzieci najpierw 
wykonały karnawałowe maski, a później w nich tańczyły. Każde dziecko 
otrzymało pamiątkowy dyplom zaprojektowany przez Pawła Rubaja.

Podczas ferii zimowych wycho-
wawcy Świetlicy Środowiskowej, 
w ramach zajęć profilaktycznych, 
zapewnili wychowankom atrakcyjne 
formy spędzania wolnego czasu. 
Dzieci i młodzież chętnie uczestniczyli 
w zajęciach: sportowych, muzycz-
nych, plastycznych, technicznych,  
a nawet kulinarnych. 

Zimowa pogoda sprzyjała zaba-
wom na śniegu. W ramach zajęć zor-
ganizowano także zabawę karnawało-
wą, walentynki oraz karaoke. Tłusty 
Czwartek stał się okazją do wspólnego 
smażenia wyśmienitych przysmaków.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
za aktywny udział w zajęciach.

Poezja jest nie tylko dla wybrańców. Gryfowianie chcą jej słuchać. Udo-
wodnili to przybywając licznie w lutowy wieczór do czytelni biblioteki pub-
licznej, na autorskie spotkanie z młodym, utalentowanym poetą Tobiaszem 
Majstrenko, które zatytułowano „Modlitwy księżycowe”. Na widowni, oprócz 
„naszych”, byli także goście z Mirska, Lubania, a nawet Kowar. Dodało to sił 
Tobiaszowi, który po raz pierwszy wystąpił indywidualnie przed publicznością. 
Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji krótkiego filmu o autorze „Poeta duch 
niespokojny”. Po części oficjalnej wieczoru, wywiązała się ciekawa dyskusja, w 
której głos zabrała m.in. Elżbieta Śnieżkowska-Bielak, dyrektor MDK w Luba-
niu Kazimierz Kiljan oraz dziadek Tobiasza, Hilary Majstrenko, który pochwalił 
się, że w młodości również pisał wiersze, a jeden z nich nawet zacytował, 
co wywołało owację zebranych. Później, przy kawie, Tobiasz zbierał kwiaty, 
gratulacje i... cenne uwagi co do swojej twórczości. Wiele osób pytało o jego 
indywidualny tomik poezji. Na razie go nie ma, chociaż dorobek artystyczny, 
jaki posiada wystarczyłby na co najmniej trzy wydania. Na przeszkodzie stoją 
jedynie względy finansowe, które mamy nadzieję wkrótce pokonać.
 Warto jeszcze wspomnieć o wyjątkowej scenografii, w jakiej odbyło się 
spotkanie. Intrygującym akcentem wystroju były czarno-białe zdjęcia Tobiasza 
ustawione na sztalugach wokół sali. Niepowtarzalny klimat dawało światło 
płynące z …ogrodowej latarni oraz starej lampy kolejarza. Autorką scenografii 
była Agnieszka Szymańska, a zdjęć Paweł Rubaj. 

I jeszcze skromne, lecz z serca płynące dziękuję: Tobiaszowi, za to, że 
dostarczył nam tak wielu wzruszeń, cudownej publiczności, która natchnęła nas wiarą, że warto popularyzować poezję,  
Mariuszowi Draganowi za nagranie i montaż filmu.

Poeta duch niespokojny
zanim
zostałem jeźdźcem
twojego uśmiechu
linią rozkoszy
prostopadłą do kolan 

z zadumą po parkach
przechadzał się wieczór
bóg rozrzucał deszcze
po polach 

spojrzałaś na mnie
tak niespokojnie
jakby to wieczór
ostatni nie pierwszy

usiadło na szybie
światło latarni
ubrane w łagodne
cienie gałęzi

Tobiasz Majstrenko

Marzena Wojciechowska

Tradycją stają się wspólne ostatki seniorów zespołu Gryfowianie, koń-
czące karnawał. I w tym roku na zaproszenie Stanisława Dasiaka, przy 
pięknie przygotowanych i zastawionych stołach przez panie: Marysię, 
Romę i Celinę, wesoło spędziliśmy ostatkowy wieczór, podczas którego 
nie zabrakło oczywiście wspólnego śpiewania. 

70 rocznica 
masowej 
deportacji

Prezes Koła Sybiraków 
Elwira Urbańska

Wesoło w bibliotece

Śledzik u seniorów

Zygmunt Bodak

Ferie 
w świetlicy

 Marta Wilas – wychowawca
 Katarzyna Rotkiewicz – stażystka

Jolanta Kuczyńska

Podczas ferii zimowych w M-GOK-u przygotowano dla młodych fanów 
tańca prawdziwą atrakcję. Na zaproszenie instruktora Mariusza Kozaka 
przybyła do Gryfowa Natalia Madejczyk „Ruda”- zwyciężczyni pierwsze-
go w Polsce telewizyjnego programu tanecznego "Selections The Carefree 
Dance Academy", nadawanego na VIVA POLSKA, a także finalistka oraz 
choreograf kolejnego programu dla tancerzy „You Can Dance - Po Prostu 
Tańcz", realizowanego przez stację TVN. Licznie zgromadzona młodzież 
była bardzo zadowolona z tego spotkania, chętnie zadawała pytania  
i jeszcze chętniej ustawiała się w kolejce po autografy. W tym samym 
czasie w Lubaniu odbywały się warsztaty taneczne z „Rudą”, w których 
uczestniczyła również młodzież z Gryfowa (fot. obok).

Ruda w Gryfowie

M.

Niech nadchodzące Święta 
Wielkanocne przyniosą po-
godę ducha, wiele szczęś-
cia i radości wszystkim Sybi-
rakom, sympatykom i ich ro-
dzinom

życzy Zarząd Koła  
Sybiraków w Gryfowie Śl.
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Po przeczytaniu felietonu na luty "Ile w nas 
empatii?" postanowiłem podzielić się refleksjami 
dotyczącymi rodziców dzieci niepełnospraw-
nych. Aby być wiarygodnym, sięgnąłem do 
literatury przedmiotu. Jak podaje encyklopedia 
empatia (gr. empátheia "cierpienie") -w psycho-
logii zdolność odczuwania stanów psychicznych 
innych istot (empatia emocjonalna), umiejęt-
ność przyjęcia ich sposobu myślenia, spojrzenia 
z ich perspektywy na rzeczywistość (empatia 
poznawcza). W felietonie użyto stwierdzenia, "że 
pomoc udzielona chorym dzieciom jest rodzajem 
bezwarunkowej daniny, rodzajem podatku, który 
rodzice zdrowych dzieci powinni bez szemrania 
zapłacić". To nie ma nic wspólnego z empatią. 
Z takim sformułowaniem nie zgadzam się, po 
raz kolejny dano mi do zrozumienia, że wycho-
wując dzieci niepełnosprawne (od ponad 20 lat) 
jestem rodziną drugiej kategorii. Nie chcę i nie 
oczekuję, aby sytuacja społeczna mojej rodziny 
oraz innych rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi 
była uzależniona od "daniny", "jałmużny", którą 
otrzymam od rodziców zdrowych dzieci. Świat 

List otwarty do czytelników
 Kuriera Gryfowskiego

mojej rodziny ponad 20 lat temu wywrócił się do 
góry nogami! Co czują rodzice, którzy dowiadują 
się o chorobie (niepełnosprawności) dziecka, to 
można sobie tylko wyobrazić, bo tak naprawdę 
opowiedzieć się tego do końca nie da... chyba, 
że słowami piosenki "przeżyj to sam...". Parę 
lat temu zadałem sobie pytanie, kim są rodzice 
chorych przewlekle, niepełnosprawnych dzie-
ci. Moim zdaniem, to niedostrzegalna grupa 
społeczna ludzi, z niezdefiniowanym statusem, 
matki (niekiedy ojcowie) rezygnujących z pracy 
zawodowej (rezygnujących z własnego rozwoju 
zawodowego i osobistego) opiekujących się 
dzieckiem do końca życia swojego lub dziecka, 
często pozbawiona instytucjonalnego wsparcia 
finansowego, nie objęta systemem emerytalno-
rentowym, zmagających się z dyskryminującymi 
je przepisami (absurdalnymi), walczących  
o normalne ich traktowanie w życiu społecznym, 
towarzyskim, szkolnym, zmęczonych życiem,  
z poczuciem krzywdy, zagubionych. Pomimo 
poświęceń i wysiłków postrzegani są przez spo-
łeczeństwo jako niezaradni życiowo, wyciągający 
rękę po państwowe pieniądze... 

Rodzice dzieci niepełnosprawnych (prze-
wlekle chorych) oczekują po pierwsze, żeby 

nie ranić ich swoimi wypowiedziami, dobrej 
informacji o możliwości leczenia, rehabilitacji 
i szeroko pojętej pomocy, łatwego dostępu do 
placówek oferujących kompleksową dzienną 
rehabilitację, opiekę i edukację (szczególnie 
dla niepełnosprawnych ze sprzężonymi nie-
pełnosprawnościami), usług opiekuńczych 
świadczonych w domu, opiekunów (asystentów 
osób niepełnosprawnych) świadczących szero-
ko rozumianą opiekę, placówek integrujących 
ich z osobami pełnosprawnymi blisko miejsca 
zamieszkania. To że sytuacja ON w Polsce jest 
zła wynika z przeprowadzonych w roku 2007 ba-
dań dla PFRON przez ośrodek badawczy Pentor 
(...). 

Sytuacja w naszej gminie ON i ich rodzin 
nie jest lepsza od przedstawionych badań,  
w moim odczuciu jest gorzej. Przychylam się do 
sformułowania w podsumowaniu badań prze-
prowadzonych przez Ostrowską, Sikorską, Gą-
ciarz (pracowników naukowych UW, UT, APS) 
czytamy w nim „Pomimo odnotowanego wzro-
stu liczby i aktywności organizacji społecznych 
zorientowanych na rozwiązywanie problemów 
środowiska niepełnosprawnych, nadal ich zna-
czenie ma charakter marginalny. Urzędy gmin  
i miast nie są zainteresowane ich wspieraniem  
i współpracą w zakresie rozwiązywania ich prob-
lemów społecznych. Szczególna pustka panuje 
w środowisku wiejskim i małomiasteczkowym. 
Zaniedbane przez rodzinę, odrzucone przez śro-
dowisko, poniewierane fizycznie i psychicznie, 
nie leczone, skazane są na najbardziej nieludzki 
los." Chciałbym, aby ten artykuł przyczynił się 
do zrozumienia przez instytucje państwowe, 
samorządy oraz zwykłych ludzi istnienia praw 
osób niepełnosprawnych, ich znaczenia oraz 
konieczności kierowania się nimi w codziennym 
działaniu. Przypominam, że dekada 2003-2012 
w Unii Europejskiej jest dekadą wspierającą ON. 
Nie poruszyłem wszystkich problemów ON, są 
one bardziej złożone. Na pozór, do osób niepeł-
nosprawnych przywarła opinia - etykieta - cóż 
oni mogą potrzebować... przecież i tak sami nic 
nie potrafią zrobić. No właśnie... bo "zdrowe 
społeczeństwo" nie daje im szans na normal-
ność. Czasami warto się zatrzymać, pokusić  
o bycie osobą empatyczną, wrażliwą na codzien-
ne problemy innych osób

Autor jest ojcem dwóch niepełnosprawnych 
synów, działaczem społecznym na rzecz dzieci 
i osób niepełnosprawnych (prezesem TPD przy 
SOSW w Lubaniu, przewodniczącym Powiatowej 
Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 
we Lwówku Śl. drugiej kadencji, z wykształcenia 
pedagogiem).

Pan redaktor Mieczysław Gnach podjął próbę oca-
lenia pamięci o wydarzeniach z początku gryfowskiej 
władzy samorządowej. Dodać trzeba, że do 1990 
władza lokalna funkcjonować mogła tylko za zgodą  
i aprobatą przedstawicieli Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej, która w niewielkim zakresie dopuszczała 
do władzy przedstawicieli dwóch jeszcze legalnych 
stronnictw politycznych tj. Zjednoczonego Stronnictwa 
Ludowego  i Stronnictwa Demokratycznego. Oczywi-
ście tzw. lokalne władze miały znacznie ograniczone 
kompetencje, a realną władzę posiadali tzw. sekretarze 
komitetów gminnych PZPR. Wobec powyższych faktów 
rok 1990 był rzeczywistym przełomem, gdyż otwierał 
możliwość działania przed ludźmi, którzy odmawiali 
wcześniej współpracy z komunistami.

Pozwalam sobie dopełnić informacje podane przez 
pana Redaktora moimi własnymi wspomnieniami  
w przekonaniu, że zarówno lektura archiwalnych nu-
merów Kuriera, jak i moja pamięć stanowią tylko frag-
ment rzeczywistości tamtych czasów i tylko poprzez 
pieczołowite dodawanie elementów zbliżamy się do 
poznania prawdy. Komitet Obywatelski rozpoczął kam-
panię wyborczą dość późno. Inne ugrupowania miały 
środki finansowe, miały członków, a Komitet Obywa-
telski musiał działać po partyzancku, poszukiwać ludzi 
i do tego uważać, aby nie weszli do niego agenci SB 
(może się to wydać nieprawdopodobne, ale do naszej 
formacji próbował wejść człowiek, który został publicz-
nie zdemaskowany jako esbecki szpicel na jednym  
z posiedzeń komitetu). Pan Jan Kowalski szybko 
został nieformalnym liderem naszej grupy. Był świet-
nym mówcą, imponowało nam jego amerykańskie 
doświadczenie, jego brak kompleksów, jego rozmach. 
Znakomity wynik Komitetu Obywatelskiego dał  prawo 
kreowania burmistrza. Wybór Jana Kowalskiego był 
czystą formalnością. Nie wszystkie koncepcje Jana Ko-
walskiego były łatwe do zaakceptowania. Ja nigdy nie 
zaakceptowałem modelu gminy jako przedsiębiorstwa. 
Ale na pewno był to lider z prawdziwego zdarzenia. 

Henryk Kamyk

Nie poprzestawał na odpowiadaniu na szanse i walce  
z zagrożeniami, ale sam kreował politykę lokalną. Jed-
nym z jego projektów był pomysł powiatu gryfowsko-
lwóweckiego. Koncepcji tej nie zdołał przeprowadzić 
do końca. W następnej kadencji stracił władzę, a po 
jego przedwczesnej śmierci samorządowcy lwóweccy 
skutecznie zwiedli radnych gryfowskich uzyskując ich 
poparcie dla powiatu lwóweckiego w zamian za obiet-
nicę utrzymania w niezmienionej strukturze gryfow-
skiego szpitala. Była to dramatyczna naiwność, której 
konsekwencje ciągną się do dzisiaj. Każdy kolejny 
starosta lwówecki poczytuje sobie wręcz za chlubę fakt 
oszukania społeczności gryfowskiej. Pamiętamy pub-
liczne deklaracje jednego z nich, że utrzyma oddział 
chirurgiczny, jak również zarzekania się drugiego, że 
rozwinie oddział wewnętrzny. Warto o tym pamiętać, 
przed kolejnymi wyborami.

Rafał Ślusarz
Od redakcji: 

Zachęcając czytelników do odzewu na 
przedstawiony na łamach „Kuriera Gryfowskiego” 
wybiórczy przegląd wydarzeń z dziejów lokalnego 
samorządu, trochę naiwnie sądziłem, że nastąpi 
eksplozja komentarzy, wręcz otworzy się swoiście 
polemiczna „Puszka Pandory”. Byłem przekonany, 
że uczestnicy tamtych wydarzeń, dzisiaj już często 
zapomniani, entuzjastycznie zechcą odnieść się do 
atmosfery „pionierskiego” okresu funkcjonowania 
demokratycznych reguł w gryfowskiej wspólnocie 
samorządowej. Z przykrością stwierdzam, że jedy-
nie Pan Rafał Ślusarz, aktywny uczestnik i świadek 
tamtych wydarzeń, skądinąd znany ze swojego 
talentu polemicznego, zechciał przedstawić swój 
pogląd na początki gryfowskiej transformacji ustro-
jowej, uwzględniając w swoich rozważaniach syl-
wetkę ówczesnego burmistrza Jana Kowalskiego.

Chciałbym jeszcze raz zdecydowanie podkre-
ślić, że „Glossa…” w żaden sposób nie mogą być 
odczytywane, jako „quasi monografia” wydarzeń 
mających miejsce po roku 1990, lecz są jedynie 
skromnym, autorskim komentarzem – „obrazkami 
historycznymi” – niżej podpisanego.

Mieczysław Gnach

Listy do redakcji

List w sprawie
 gryfowskiego samorządu

Od redakcji:
List Henryka Kamyka to kolejny głos w sprawie 

osób niepełnosprawnych. Temat ten budzi wiele emo-
cji, co wynika z analizy całkowicie wyjętego z konteks-
tu zdania z lutowego felietonu, od której zaczyna swój 
list autor. Chcemy jednak zaznaczyć, że wszelkiego 
rodzaju działania o charakterze empatycznym skie-
rowane są w stronę osób, które sobie tego życzą. 
Wszystkie charytatywne imprezy odbywają się za 
przyzwoleniem, aprobatą, nierzadko z inicjatywy ro-
dziców dzieci niepełnosprawnych. W następnym nu-
merze przedstawimy Państwu relację z koncertu na 
rzecz Szymona, który odbył się 7 marca 2010 r.
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O sprawie czytnika linii papilarnych, za pomocą którego sprawdza się obecność na 
nabożeństwach w gryfowskim kościele pisaliśmy w poprzednim numerze Kuriera Gry-
fowskiego. Czekaliśmy wówczas na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich do dyrektor 
Gimnazjum Alicji Kownackiej. Poniżej publikujemy pismo z biura rzecznika oraz odpowiedź 
pani dyrektor.
Szanowna Pani Dyrektor

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła 
informacja, iż nauczyciel religii tutejszego Gim-
nazjum od uczniów uczęszczających na lekcje 
religii, a przygotowujących się do przyjęcia 
sakramentu bierzmowania, pobiera odciski 
linii papilarnych celem sprawdzenia ich obec-
ności na nabożeństwach kościelnych. Udział  
w nabożeństwach jest obowiązkowy, aby uczeń 
mógł przystąpić do bierzmowania. Sprawdzanie 
obecności uczniów podczas nabożeństw właś-
nie tą metodą ma zaś ułatwić i usprawnić pracę 
katechety.

Sprawa ta wzbudziła wątpliwości Rzecznika 
Praw Obywatelskich pod kątem legalności 
zbierania tego typu danych osobowych ucz-
niów. Bezsporne jest bowiem, iż katecheta  
w posiadanie danych osobowych uczniów wszedł 
w związku z pełnieniem funkcji nauczyciela reli-
gii, który zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. 
w sprawie warunków i sposobu organizowania 
nauki religii w publicznych przedszkolach i szko-
łach (Dz. U. Nr 36, póz. 155), zatrudniony jest 
w oparciu o Kartę Nauczyciela (§ 5 ust. 4) na 
podstawie umowy o pracę bądź też mianowania. 
W związku z powyższym, nauczyciel religii - po-
dobnie jak każdy inny nauczyciel - odpowiada 
służbowo przed dyrektorem szkoły i organem 
prowadzącym szkołę.

Należy także podkreślić, iż w świetle posta-
nowień Konkordatu między Stolicą Apostolską 
i Rzeczpospolitą Polską, podpisanego dnia 28 
lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz.318), 
„w sprawach treści nauczania i wychowania re-
ligijnego nauczyciele religii podlegają przepisom  
i   zarządzeniom kościelnym, a w innych spra-
wach przepisom państwowym" (art. 12. 4). 
W przedmiocie zasad przetwarzania danych 
osobowych przez nauczycieli, z uwzględnieniem 
nauczycieli religii, obowiązują więc uregulo-
wania Konstytucji RP oraz ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, póz. 926 z późn. zm.). 
Konstytucja RP w art. 47 gwarantuje każdemu 
prawo do prywatności oraz prawo do tzw. auto-
nomii informacyjnej (art. 51 ust. l Konstytucji), 
czyli nikt nie może być obowiązany inaczej niż na 
podstawie ustawy do ujawniania informacji do-
tyczących jego osoby. W ocenie Rzecznika Praw 
Obywatelskich w przedmiotowej sprawie brak 
jest ustawowej podstawy do żądania/pobierania 
przez nauczyciela religii odcisków palców od 
uczniów. Nie sposób zgodzić się, iż wyrażenie 
zgody na taką praktykę przez rodziców ucznia 
legalizuje pobieranie i przetwarzania przez 
katechetę danych osobowych uczniów, w tym 
wypadku ich danych biometrycznych. Nie moż-
na bowiem w ten sposób rozszerzać katalogu 
danych osobowych, na których przetwarzanie 
zezwolił ustawodawca. Inny problem, który 
powstaje na kanwie opisanej sprawy, to zagad-
nienie prawidłowego zabezpieczenia zebranych 
danych i ich ochrona. Warto podkreślić, iż 
zgodnie z art. 26 ust. l pkt 3 ustawy o ochronie 
danych osobowych, administrator danych prze-
twarzający dane powinien dołożyć szczególnej 
staranności w celu ochrony interesów osób, 
których dane dotyczą, a w szczególności jest 
zobowiązany zapewnić, aby dane te były mery-
torycznie poprawne i adekwatne w stosunku do 
celów, w jakich są przetwarzane. Adekwatność 
ta powinna być rozumiana jako równowaga mię-
dzy prawem osoby do dysponowania jej danymi, 
a interesem administratora danych, który może 
żądać danych tylko w zakresie niezbędnym do 
wypełnienia celu, w jakim są one przetwarzane, 
(tak wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 maja 
2005 r., II SA/Wa 2499/04, niepubl.). W ocenie 
Rzecznika Praw Obywatelskich, w niniejszej 
sprawie zastosowana metoda sprawdzania 
obecności uczniów nie jest adekwatna do celów, 
w jakich dane biometryczne są zbierane przez ka-
techetę. Nauczyciel religii zatrudniony w szkole 
na podstawie umowy o pracę/mianowania działa 
w ramach nawiązanego stosunku pracy, a zatem 

nie może zwolnić się od regulacji prawnych 
dotyczących ochrony danych osobowych.

Mając powyższe na uwadze, z upoważnienia 
Rzecznika Praw Obywatelskich, działając na pod-
stawie art 14 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. 
o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001, 
Nr 14, poz.147 ze zm.), zwracam się z uprzejmą 
prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej 
kwestii, a w szczególności o rozważenie możli-
wości podjęcia działań mających na celu usunię-
cie dostrzeżonych nieprawidłowości.

Odpowiadając na pismo dotyczące wątpli-
wości Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie 
pobierania odcisków linii papilarnych od uczniów 
przygotowujących się do bierzmowania, uprzej-
mie wyjaśniam, że powyższe działania nie mają 
związku z działalnością tutejszego gimnazjum.

W szkole na lekcjach religii realizowany jest 
program „Wierzyć Chrystusowi" nr AZ-3-01/1 
dopuszczony przez Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej. W treści programu nie jest uwzględnione 
przygotowanie do sakramentu bierzmowania, je-
dynie ogólne jego omówienie. Przygotowaniem 
młodzieży do sakramentu zajmuje się wikariusz 
tutejszej Parafii Ksiądz Grzegorz Sowa. Zajęcia 
odbywaj ą się w Kościele lub salce katechetycz-
nej w godzinach popołudniowych lub niedzielę.

Należy tu też podkreślić, że fakt uczestnictwa 
w nabożeństwach lub też nie, w żaden sposób 
nie wpływa na oceny uczniów z religii. Takie 
działania są zgodne ze stanowiskiem Kościoła 
Katolickiego w Polsce zapisane w dokumentach 
wypracowanych przez Konferencję Episkopatu 
Polski w Krakowie w 2002 r., wśród których 
są „Podstawa programowa katechezy Kościoła 
Katolickiego w Polsce" i „Program nauczania 
religii".

Ksiądz Grzegorz Sowa nie jest zatrudniony 
w szkole, którą kieruję, zatem nie ma stosunku 
prawnego pomiędzy Księdzem a dyrektorem 
szkoły. Pobieranie linii papilarnych celem 
sprawdzenia obecności na nabożeństwach 
przygotowujących do sakramentu bierzmowania 
jest więc wewnętrzną sprawą Parafii, która jest 
niezależna od dyrektora szkoły.

Z poważaniem
 Mirosław Wróblewski 

Dyrektor Gimnazjum
mgr Alicja Kownacka

Sprawa czytnika

***
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Ranking wydatków na urzędy
W „Nowinach Jeleniogórskich” z 23 lutego br. 

opublikowano ranking wydatków na urzędy samo-
rządowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca. 
Ocenie poddano wydatki zaplanowane w budżetach 
gmin byłego województwa jeleniogórskiego (40 
samorządów) w 2010 roku. Gmina Gryfów Śląski 
wspólnie z gminą Bolesławiec uplasowały się na 
VI miejscu od końca z kwotą 231 zł na jednego 
mieszkańca. Odwracając kwalifikację i ustalając 
kryterium najoszczędniejszej gminy znajdujemy się 
też na VI miejscu, ale od początku. Dla porządku 
podam, że gminą z najniższymi kosztami jest Lwó-
wek Śląski – 185 zł, Mirsk – 192 zł, Bolków – 207 
zł, Bolesławiec miasto – 226zł, Olszyna – 230 zł,  
i my z Bolesławcem gminą 231 zł.
 Najwyższe koszty na utrzymanie urzędów samo-
rządowych poniosą: Karpacz – 780 zł., Bogatynia 
– 653 zł., Szklarska Poręba – 560 zł., Świeradów 
Zdrój – 507 zł.

Powiatowa Rada Zatrudnienia
12 lutego odbyło się we Lwówku Śląskim 

pierwsze w 2010 roku posiedzenie Powiatowej Rady 
Zatrudnienia. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
złożyła sprawozdanie o stanie i strukturze bezrobocia 
w latach 2007-2009 oraz realizacji aktywnych progra-
mów w 2009 r. Omówiono także założenia do planu 
finansowego na 2010 r. Ok. 40% środków Funduszu 
Pracy zostanie wydanych na staże, 16% na jednora-
zowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, 
16% na refundację wyposażenia lub doposażenia 
stanowiska pracy, po 5% na prace interwencyjne  
i roboty publiczne. W ramach pozostałych środków 
będzie realizowane m.in. porozumienie w sprawie 
utworzenia partnerstwa lokalnego na rzecz aktywiza-
cji zawodowej dla osób bezrobotnych oraz promocji 
instrumentów i usług rynku pracy. Między innymi 
w gryfowskim ratuszu będzie zorganizowana giełda 
pracy, a także zajęcia aktywizujące dla bezrobotnych 
i spotkania z doradcą zawodowym. W ubiegłym 

roku spotkania te cieszyły się niewielkim zaintereso-
waniem, dlatego już teraz zapraszam pracodawców  
i bezrobotnych do uczestnictwa w działaniach akty-
wizujących. O terminach będziemy informować na 
stronach internetowych, w “Kurierze Gryfowskim” 
oraz tablicach ogłoszeń. Gorąco zachęcam do uczest-
nictwa w tych spotkaniach.

Spotkanie z dyrektorką PUP
9 marca w godz. od 12.00 do 14.00 w gabi-

necie Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski 
dyżurowała Dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w Lwówku Śląskim – Dorota Piotrowska-
Maślanka. Wszyscy zainteresowani spotkaniem 
z panią dyrektor – szczególnie osoby planu-
jące prowadzenie lub prowadzące działalność 
gospodarczą, mieli możliwość zapoznania się  
z propozycjami aktywizacji rynku pracy.

Hotel „Stacja nad Kwisą”
Po wielu latach straszenia mieszkańców 

Gryfowa Śląskiego i naszych gości swoim wi-
dokiem, doczekaliśmy się pięknego, wyremon-
towanego hotelu pod nazwą „Stacja nad Kwisą”. 
Jego otwarcie nastąpi w kwietniu, o czym 
poinformujemy Państwa w kolejnym wydaniu 
Kuriera i opublikujemy rozmowę z managerem 
hotelu. Gratulujemy właścicielowi pięknego  
i bardzo potrzebnego miastu obiektu. 

Remont Oldzy
80 mln zł pochodzących z Programu Roz-

woju Obszarów Wiejskich 2007-2013 przezna-
czonych zostanie na zadanie – “Poprawienie  
i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem 
i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez 
gospodarowanie rolniczych zasobów wody”. 
Pieniądze na ten cel otrzymał Dolnośląski Zarząd 
Melioracji i Urządzeń Wodnych. Spośród 12 
zadań tego Programu w 2010 roku rozpocznie 
się realizacja- odbudowy cieku Oldza na terenie 
gmin Lubomierz i Gryfów Śląski- wartość zada-
nia 19,9 mln zł. Po wielu latach nastąpi kom-
pleksowa odbudowa Oldzy – łącznie z obiektami 
budowlanymi zabezpieczającymi przed powodzią 
od granic gminy Lubomierz do ujścia Kwisy.

Kolejna w tym roku sesja zwyczajna Rady Miejskiej 
odbyła się 23 lutego. Obrady XXXVIII sesji poświę-
cono dwóm tematom. Pierwszym, zaplanowanym 
w harmonogramie posiedzeń na bieżący rok, była 
„Ocena zasobów mieszkaniowych w gminie i mieście 
Gryfowie Śl.”. Drugim tematem, który w porządku obrad 
pojawił się w związku z ostatnimi wydarzeniami była 
„Informacja na temat funkcjonowania Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej w Gryfowie Śl.”. Omawianie stanu 
zasobów mieszkaniowych w gminie i mieście Gryfowie 
Śl. rozpoczęła prezentacja multimedialna przygotowana 
przez pracowników Zakładu Budżetowego Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej, poprowadzona przez pa-
nią dyrektor Helenę Okulowską (fragmenty publikujemy  
w ramce obok). Prezentacja dotyczyła zarówno działa-
nia Zakładu Budżetowego jak i stanu mieszkaniowych 
zasobów komunalnych, informacji o wykonanych 
remontach i stopnia zaspokojenia potrzeb mieszkanio-
wych w gminie. W materiale szczegółowo przedstawio-
no stan techniczny budynków mieszkalnych, ich ilość  
w podziale na komunalne i wspólnotowe oraz ich struk-
turę. Ponadto wykonane remonty i inne zadania reali-
zowane w zakresie budowy boksów śmietnikowych czy 
likwidacji szamb. Pani dyrektor wskazała na największe 
problemy związane z zasobami mieszkaniowymi, do 
których należą: zły stan techniczny budynków, które w 
większości są przedwojenne, zagrzybienie i zawilgoce-

To i owo o pracy 
Rady Miejskiej

Sekretarz Gminy i Miasta
Jerzy Andrzejczak

W dniach Wielkiej Nocy Niech Wam Mili 
Państwo będzie wiosennie, słonecznie 

i świątecznie. Niech cieszą Wasze 
oczy kolorowe pisanki i wielkanocne 

baranki. Niech się w Śmigusa Dyngusa 
woda na Was leje, a Wielkanocny 
Zając przyniesie radość i nadzieję.
Tego wszystkiego życzę Państwu 

wspólnie z Dyrektorami i Kierownikami 
gminnych jednostek organizacyjnych.

Sekretarz Gminy i Miasta
Jerzy Andrzejczak

Szanowny Ksiądz Dziekan Krzysztof Kurzeja, 
Szanowni Księża Dekanatu Gryfów Śląski

W Dniu Kapłaństwa w imieniu samorządu 
i mieszkańców Gminy i Miasta Gryfów Śląski 
składamy Szanownym Księżom najserdecz-
niejsze życzenia – dobrego zdrowia i radości, 
uśmiechu na twarzy, ciepła i dobroci od przy-
jaciół i życzliwych ludzi, sił dla dalszej duszpa-
sterskiej pracy oraz wszelkiej pomyślności. Z 
okazji Świąt Wielkanocnych życzymy także po-
gody w sercu i radości płynącej z faktu Zmar-
twychwstania Pańskiego oraz smacznego świę-
conego w gronie najbliższych i przyjaciół.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Robert Skrzypek

Burmistrz
Gminy i Miasta
Olgierd Poniźnik

Gryfowskie trojaczki
Miło jest mi poinformować Państwa, że 1 lu-

tego br. w rodzinie państwa Wirginii Połomskiej 
i Piotra Wilka urodziły się trojaczki: dziewczynka 
Nikola oraz dwóch chłopców Marcin i Igor. 
Życzymy noworodkom dużo dobrego zdrowia, 
a rodzicom dużo sił i wytrwałości w opiece  
i wychowaniu dzieci. Burmistrz Gminy i Miasta 
Gryfów Śląski ufundował z tej niezwykłej okazji 
trzyosobowy wózek, który zostanie niebawem 
wręczony. Zdjęcie niemowląt i z wręczenia pre-
zentu ukażą się w następnym wydaniu Kuriera.

I Posiedzenie Komitetu 
Organizacyjnego 

„Kwisonalia 2010”
25 lutego br. w Ratuszu odbyło się inaugura-

cyjne posiedzenie Komitetu Organizacyjnego Kwi-
sonaliów 2010 r. W składzie Komitetu są niewielkie 
zmiany – powołano w jego skład przedstawicieli 
Stowarzyszenia Rewolucja oraz Przewodniczącego 

Rady Młodzieżowej. Wybrano Prezydium Komitetu 
w składzie: Przewodniczący – Olgierd Poniźnik, Za-
stępca – Edyta Wilczacka i Robert Skrzypek, Sekre-
tarz – Jerzy Andrzejczak, szef Biura Organizacyjnego 
– Anna Domino i Biura Informacyjnego – Agnieszka 
Muszka. Na posiedzeniu ustalono, że XI Kwisonalia 
odbędą się w dniach 11 – 13 czerwca w tradycyj-
nym miejscu – zakole Kwisy. Program artystyczny 
w szczegółach będzie zatwierdzony na następnym 
posiedzeniu Komitetu w marcu, ale dziś mogę 
poinformować Państwa, że w piątek (11 czerwca) 
po uroczystości otwarcia scenę zdominuje muzyka 
młodzieżowa, w sobotę wystąpi zespół „Leszcze”,  
a w niedziele Andrzej „Piasek” Piaseczny z zespołem. 
O kolejnych ustaleniach i szczegółach Kwisonaliów 
2010 będę Państwa Informował w kolejnych wyda-
niach Kuriera Gryfowskiego.
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STAN MIESZKANIOWYCH ZASOBÓW KOMUNALNYCH
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim 

administruje budynkami mieszkalnymi, które w większości pochodzą z okresu 
przedwojennego. Najstarsze z nich mają prawie 200 lat. Technologia sprzed kilku 
stuleci nie przewidywała dokładnej izolacji pionowej i poziomej fundamentów. Brak 
zabezpieczeń fundamentów i piwnic ma duży wpływ na stan techniczny większości 
budynków. Budynki w znacznym stopniu są zawilgocone, zagrzybiałe w części 
piwnicznej i parterowej. Sytuacja finansowa nie pozwala na przeprowadzenie 
bardzo kosztownych prac związanych z likwidacją zawilgocenia i zagrzybienia, co 
w znacznym stopniu pogarsza stan techniczny budynków. Większość budynków 
wymaga modernizacji, ze względu na ich wiek, ogólny stan techniczny i koniecz-
ność dostosowania do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. Prace 
remontowe wykonywane w budynkach mają na celu głównie zapewnienie bezpie-
czeństwa ich lokatorom (...). W szczególności należy zwrócić uwagę na budynki 
przy ulicach Lubańskiej, Rynek, Sanatoryjnej, Wojska Polskiego, gdyż usytuowane 
są przy drogach wąskich o dużym natężeniu ruchu kołowego. Pociąga to za sobą 
niekorzystne zjawisko wstrząsów, których skutkiem jest pękanie ścian budynków 
oraz sufitów mieszkań i ogólny dyskomfort mieszkańców. Zapowiadana od kilku lat 
budowa obwodnicy Gryfowa pozwoliłaby zapobiec niekorzystnym zjawiskom. Jest 
zrozumiałe, że powyższe uwarunkowania mają wpływ na dekapitalizację domów, a 
co za tym idzie zakres remontów i koszty eksploatacji. Złożoność problemów związa-
nych z utrzymaniem starej substancji mieszkaniowej oraz infrastruktury komunalnej 
przy ograniczonych środkach na ich rozwiązanie wywołuje niejednokrotnie krytyczne 
uwagi oraz niemożliwe do spełnienia przez zakład oczekiwania mieszkańców.

STOPIEŃ ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKANIOWYCH
Ilość mieszkań komunalnych jest za mała w stosunku do popytu, który tworzą 

obecnie głównie ludzie młodzi chcący założyć rodziny, usamodzielnić się i wyprowa-
dzić z przeludnionych mieszkań rodziców. Aktualna lista oczekujących na mieszkanie 
komunalne, którzy kwalifikują się do jego otrzymania, wynosi 28 rodzin. Na lokale 
socjalne lub tymczasowe oczekuje 13 osób. Mieszkania do zasiedlenia Zakład pozy-
skuje jedynie z ruchu ludności, w związku z czym czas oczekiwania na mieszkanie 
wynosi kilka lat. Przydziały mieszkań komunalnych odbywają się z dużą pomocą 
Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

ZAKOŃCZENIE
Jak wynika z przedstawionych informacji zasoby mieszkaniowe miasta i gminy 

Gryfów Śląski nie zaspokajają potrzeb mieszkańców. Stan techniczny istniejących bu-
dynków komunalnych wymaga dużych nakładów finansowych, aby zachować ich funk-
cje i poprawić standard zamieszkujących w nich osób. Nakłady remontowe ponoszone 
przez ZBGKiM są duże, jednak są to głównie remonty zabezpieczające lub cząstkowe, 
gdyż wpływy czynszowe nie pozwalają na kompleksowe wymiany dachów i remont 
wszystkich elewacji, co jest niezbędne, aby uchronić starą substancję mieszkaniową 
przed zniszczeniem. W celu poprawy sytuacji konieczne jest wykorzystanie wszystkich 
możliwości organizacyjnych i finansowych, zwiększenie aktywności wspólnot miesz-
kaniowych i poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania remontów. Należałoby 
również rozważyć możliwość zmiany organizacji ruchu w zabytkowej części miasta lub 
przynajmniej ograniczyć ruch pojazdów ciężkich, które stanowią zagrożenie dla słabych 
konstrukcji starych budynków. Helena Okulowska

nie, brak środków na remonty, niski stan-
dard większości lokali mieszkalnych oraz 
zbyt mała ich ilość i brak odpowiedniej 
liczby lokali socjalnych. Prezentację koń-
czyła informacja o stopniu zaspokojenia 
potrzeb mieszkaniowych mieszkańców 
gminy.

Następnie odbyła się dyskusja, w któ-
rej głos zabierali radni, zaproszeni goście 
– prezes zarządu Spółdzielni Mieszka-
niowej GRYF Witold Rams – oraz miesz-
kańcy. Pytania w większości dotyczyły 
zarządzania przez Zakład Budżetowy 
wspólnotami mieszkaniowymi, w których 
gmina ma udział poniżej 50%, sposobów 
przekazywania kolejnych budynków pod 
zarząd wspólnot, sposobów pozyskiwa-
nia środków na remonty oraz budowę 
mieszkań socjalnych. Dyskutowano 
ponadto o problemach z osobami, które 
zajmują lokale mieszkalne jednocześnie 
latami nie płacąc czynszu. Także ważnym 
punktem były możliwości pozyskiwania 
środków na remonty starych budynków 
w ramach rewitalizacji i ulg remontowych 
oraz termomodernizacyjnych. Kończąc 
dyskusję głos zabrał burmistrz Olgierd 
Poniźnik, który wspomniał o staraniach 
gminy o środki finansowe z programów 
dostępnych dla gmin o liczbie mieszkań-
ców do 10 tysięcy. Dyskusję zakończono 
konkluzją, iż należy dołożyć wszelkich 
starań, by mieszkania były wykupywane 
z większą dynamiką niż dotychczas oraz 
by właściciele mieszkań przyjmowali 
na siebie w większym stopniu koszty 
ich utrzymania, a także, by powstawały 
nowe wspólnoty same zarządzające 

Aktualne stawki za dostarczoną wodę oraz oczyszczanie ścieków obowią-
zujące od 1 kwietnia 2010 roku na podstawie Uchwały nr XXXVIII/ 269/10 
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 23 lutego 2010.

swoimi budynkami Postanowiono także 
rozważyć, czy ponownie przedłużać 
kończącą obowiązywać w bieżącym roku 
uchwałę o sprzedaży lokali mieszkalnych 
z bonifikatą sięgajacą 99% ich wartości. 

Temat dotyczący funkcjonowania 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
w Gryfowie Śl. rozpoczął burmistrz 
informując zebranych o szczegółach 
ostatnich działań Powiatowego Cen-
trum Zdrowia i starostwa związanych  
z planowanym przeniesieniem nocnej  
i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekar-
skiej i pielęgniarskiej dla mieszkańców 
Gryfowa Śl. do Lwówka od 15 lutego 
br. Działania podjęte przez burmistrza 
doprowadziły do wycofania się 16 lutego 
z tej decyzji, jednakże stan i traktowanie 
gryfowskiego oddziału POZ pozostawia 
wiele do życzenia. Na sesję przybyli 
zaproszeni radni powiatowi Daniel Koko 
oraz Stanisław Dasiak. Niestety, mimo 
zaproszenia nie pojawił się nikt z PCZ 
ani starostwa. Po raz kolejny mieszkańcy 
Gryfowa zostali potraktowani nieelegan-
cko. Dyskusja, w której nie było nikogo, 
kto odpowiedziałby na pytania radnych, 
pani Donaty Widziewicz, burmistrza  
i mieszkańców przybyłych na sesję, za-
kończyła się podjęciem decyzji, popartej 
przez wszystkich radnych, o budowie 
nowej przychodni oraz przejęciu 
przez gminę POZ (więcej na ten temat 
w następnym numerze KG). Do tego 
jednak czasu zostaną także podjęte kroki 
mające na celu usprawnienie działania 
obecnej przychodni.

Na sesji radni zajęli się ośmioma pro-

Odbiorcy 

indywidualni – 

gospodarstwa 

domowe

Podłączeni do 

oczyszczalni 

Nie podłączeni do 

oczyszczalni 

Netto Brutto 

(z VAT)

Netto Brutto 

(z VAT)

cena za 1 m3 

wody 

2,62 2,80 2,62 2,80

cena za 1 m3 

ścieków 

3,85 4,12 1,66 1,78

Razem (woda + 

ścieki) 

6,47 6,92 4,28 4,58

Zakłady Podłączeni do 

oczyszczalni 

Nie podłączeni do 

oczyszczalni 

Netto Brutto 

(z VAT)

Netto Brutto 

(z VAT)

cena za 1 m3 

wody 

4,09 4,38 4,09 4,38

cena za 1 m3 

ścieków 

5,17 5,53 1,66 1,78

Razem (woda + 

ścieki) 

9,26 9,91 5,75 6,16

jektami uchwał oraz zgłosili 7 interpelacji 
i zapytań dotyczących: przejścia przez 
drogę krajową nr 30 (od Lidla), czytnika linii 
papilarnych zamontowanego w kościele 
katolickim w Gryfowie Śl., nieruchomości 
położonej w Rząsinach oraz mieszkania  
w tamtejszej świetlicy, uciążliwego parko-
wania na gryfowskim rynku oraz zagrożeń 
dla mieszkańców gminy ze strony uszko-
dzonych po zimie dachów i kominów.
Podjęte uchwały były w sprawach: 
∙ zmian w Statucie Związku Gmin „Kwisa”,
∙ wyrażenia zgody na wyodrębnienie  
w budżecie gminy środków stanowiących 
fundusz sołecki,
∙ zmiany cen za dostarczoną wodę oraz 
oczyszczanie ścieków przez ZBGKiM  
w Gryfowie Śl. (szczegóły tej uchwały pub-
likujemy w ramce po lewej),
∙ udzielenia poręczenia dla Stowarzysze-
nia Lokalna Grupa Działania – Partner-
stwo Izerskie,

∙ zaciągnięcia kredytu w 2010 roku (kre-
dyt zaplanowany w związku z realizacją 
zadań inwestycyjnych m.in. remontu ul. 
Młyńskiej i budowy Hali Sportowej przy 
Szkole Podstawowej),
∙ zmian budżetu na 2010 rok (głównie  
w związku z otrzymaniem środków na 
usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz 
otrzymaniem części dotacji na sfinanso-
wanie projektu Europejskiego Centrum 
Kulturalno - Informacyjnego),
∙ zmiany uchwały nr XXV/163/08 z dnia 3 
grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Wie-
loletniego Planu Inwestycyjnego Gmi-
ny Gryfów Śląski na lata 2008 – 2015 
(uszczegółowienie związane z realizacją 
projektu Europejskiego Centrum Kultural-
no – Informacyjnego),
∙ stwierdzenia nabycia uprawnienia do 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego 
przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów 
Śl. za 2009 rok.

Dariusz Wojciechowski
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Felieton na marzec

Zadziwiające, jak bardzo aktualne są słowa poe-
ty. Dzisiejsza rzeczywistość, choć tak wiele mówi 
o prawach człowieka, to, jakby na przekór, coraz 
częściej stawia nas w obliczu różnych przejawów 
upadku człowieczeństwa. Zachłyśnięci pseudo-
wolnością ulegamy różnym modom, pozwalamy 
manipulować sobą środkom masowego przekazu, 
politykom, uciekamy od odpowiedzialności za 
swoje słowa i czyny, boimy się wypowiadać własne 
myśli i poglądy, zajmujemy się błahymi sprawami, 
a to, co ważne odkładamy na później albo „na 
nigdy”, karmimy się tanią sensacją, ludzkim nie-
szczęściem, dajemy przyzwolenie na to, co jeszcze 
do niedawna nas oburzało; tworzymy nowe normy 
i granice ludzkiego (?) zachowania. 

Jakiś czas temu zginął policjant – miał wysokie 
poczucie obowiązku i odwagę. Zareagował na akt 
wandalizmu i agresji. Stanął w obronie bezpieczeń-
stwa innych. Tylu ludzi było wokół niego, nikt mu 
nie pomógł…

Quo vadis, homo?
„Słowo człowiek – to dźwięczy dumnie! 
powtarzamy za wielkim Maksymem. 
A tu coraz ktoś w pysk cię zasunie 
i powtarza, że jesteś psim synem.”  
    

W. Broniewski 

Za ścianą słychać nieustanny płacz dziecka. 
Pijany ojciec „ćwiczy” na nim siłę swoich pięści. 
Dziecko umiera. Nikt nie zareagował w porę. Nawet 
matka…

W domu, u sąsiadki, jest chore dziecko, wyma-
gające kosztownej terapii. Rodzice robią, co mogą, 
by mu pomóc, ale niestety, pieniędzy nie starcza 
na wszystko. Ludzie w środowisku użalają się 
nad jego losem, ale gdy matka zwraca się do nich  
o wsparcie, gdy organizowane są akcje charyta-
tywne na rzecz jej dziecka, zaczynają ją rozliczać 
– „nowe ubranie, zadbane paznokcie, fryzura… na 
to ma, a dla dziecka – nie”. Gdyby miała na sobie 
wór pokutny, rozczochrane włosy, zaniedbane 
paznokcie, też wywołałaby falę krytyki – „niech się 
weźmie do pracy”, „państwo powinno się taką za-
jąć”, „odebrać jej dziecko”, itd. Zawsze ludzie mają 
coś do powiedzenia, a wystarczyłoby tak niewiele.

Na pewnym portalu w Internecie zamieszczono 
obraźliwy, nakręcony w podstępny sposób, film. 
Młody człowiek – bohater tej żenującej produkcji, 
popełnia samobójstwo. Winni temu zdarzeniu są 
przekonani, że to był tylko żart… Wszyscy, nawet 
na najwyższym szczeblu, widzą ile przestępstw 
i aktów łamania praw człowieka ma miejsce na 
portalach internetowych, ale jakoś nikt nie pró-

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

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

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

Helena Okulowska

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

Badania wykonywane będą w niedzielę - 18 kwietnia 2010 r. od godz. 9.00 
w mammobusie ustawionym przy sali „Pod Lotnikiem” w Uboczu

Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego oraz poprzedniego badania mammograficznego.

Wszelkich informacji udziela pani Krystyna Niebieszczańska, która prowadzi również reje-
strację pod numerem 661-750-007 lub też po godzinie 17.00 pod numerem (75) 78-12-394

Osoby poza przedziałem wiekowym mogą wykonać badanie odpłatnie - 75 zł.

Organizator: CARITAS Archidiecezji Wrocławskiej przy współpracy z Klubem „Amazonka” w Gryfowie Śląskim.

Zawiadomienie o badaniach mammograficznych

Drogi wybryk 
W wyniku czynności wykrywczych podjętych 

przez tutejszych policjantów, został ustalony  
i zatrzymany sprawca wybicia przedniej szyby  
w samochodzie marki „Peugeot 407”. Zdarzenie 
miało miejsce w nocy z 5 na 6 lutyego na gryfow-
skim rynku. Wandalem okazał się 20-letni miesz-
kaniec Gryfowa.Wcześniej, będąc w towarzystwie 
kolegi, wywołał awanturę w jednym z lokali, a gdy 
został z niego usunięty, postanowił zemścić się na 
pojeździe. Przy ustaleniu sprawcy, funkcjonariusze 
wykorzystali miejski monitoring. Nieprzemyśla-
ne zachowanie drogo kosztowało młodzieńca.  
W związku z tym, że była to szyba z elektronicznym 
wyświetlaczem funkcji, sprawca zmuszony był 
zapłacić właścicielowi pojazdu kwotę 2340 zł. Teraz 
odpowie przed sądem. Za uszkodzenie mienia grozi 
mu kara pozbawienia wolności do lat 5.

buje temu skutecznie przeciwdziałać. Obrażanie 
i uwłaczanie godności nazywane jest prawem do 
wyznawania własnych poglądów, błędy w pisowni 
– nową gramatyką podyktowaną rozwojem języka, 
poniżający filmik – dobrym (?) żartem, itd.

Czasami marzę o takim dniu, kiedy w radiu spi-
ker przywita słuchaczy informacją, że nie wydarzył 
się żaden wypadek, że nikt nie zginął, nikt na ni-
kogo nie napadł, a ludzie uśmiechają się do siebie 
przyjaźnie i szczerze, starają się być dla siebie po 
prostu ludźmi; że każdy ma równy dostęp do lecz-
nictwa, nikomu nie brakuje „na życie”, każdy ma 
pracę, itd… Niektórzy twierdzą, że gdyby tak było, 
świat stałby się nudny; ale czy jest on ciekawszy, 
kiedy dzieje się na nim tyle zła? Dzisiejszy świat 
nie sprzyja marzycielom, ludziom posiadającym 
ideały, szczerym altruistom, myślicielom.

W grudniu obchodziliśmy Święta Bożego Naro-
dzenia. Według podań ludowych w Wigilię nawet 
zwierzęta mówią ludzkim głosem. Dziś śmiało 
można to odnieść do człowieka – w Wigilię nawet 
ludzie mówią ludzkim głosem. Niedługo będą 
kolejne święta – Święta Wielkanocne; może już 
nie tak popularne i kolorowe jak Boże Narodzenie, 
ale też zapewne spowodują, że wielu przypomni 
sobie, co znaczy być człowiekiem. Wokół nas tyle 
okazji do zrobienia czegoś dobrego. Może warto  
z nich skorzystać? Może stać nas jeszcze na ludz-
kie zachowanie? Może warto do rzeczywistości 
XXI wieku wprowadzić trochę dobroci, życzliwości, 
uczciwości, empatii, odwagi, szacunku, itd, itp…

Na gorącym uczynku
3 lutego w czasie ferii zimowych, gryfowscy 

policjanci zatrzymali na gorącym uczynku czterech 
nieletnich, którzy bryłkami lodu wybijali szyby  
w budynku należącym do Urzędu Gminy i Miasta 
w Gryfowie Śląskim (były obiekt po ZSOiZ) przy 
ul. Kolejowej. Sprawcy są mieszkańcami Gryfowa 
i mają po lat 13. Za swój czyn odpowiedzą przed 
Sądem Rodzinnym i Nieletnich w Lwówku Śląskim. 
Rodzice zobowiązali się do pokrycia kosztów z tytułu 
wyrządzonej szkody – łącznie 375 zł.  

 Ujęcie dilera 
Poźnym wieczorem 17 lutego, na ul. Szkolnej 

w Gryfowie Śl., policjanci z Komisariatu Policji  
w Gryfowie wspólnie z funkcjonariuszami Wy-
działu Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji  
w Lwówku Śl. zatrzymali 21-letniego Rafała M., 
który posiadał przy sobie kilka porcji marihuany. 
Podczas przeszukania jego mieszkania, znaleziono 
jeszcze 120 porcji tego narkotyku. Podejrzany 

trafił do policyjnego aresztu. Za posiadanie i handel 
środkami odurzającymi grozi mu kara pozbawienia 
wolności do lat 10.

Mniej przestępstw
Od początku stycznia 2010r. do 20 lutego 2010 

r. na terenie gminy Gryfów Śląski odnotowano 
zauważalny spadek w przestępczości w istotnych dla 
społeczeństwa kategoriach, tj.: rozbojach, włama-
niach, kradzieżach mienia, kradzieżach samochodów, 
bójkach i pobiciach, uszkodzeniach ciała i uszko-
dzeniach mienia. W powyższym okresie, Komisariat 
Policji w Gryfowie Śląskim zarejestrował 12 wydarzeń 
w wymienionych kategoriach, podczas gdy w analo-
gicznym okresie takich wydarzeń było aż 19.

 Na podstawie informacji przekazanych przez
Komendanta Komisariatu Policji w Gryfowie 

Śląskim podinspektora Jarosława Orabczuka
M.

„Słowo człowiek-to dźwięczy dumnie! 
powtarzamy za wielkim Maksymem…”

Iwona Obrębska
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Chyba wszyscy pamiętają z swo-
jego dzieciństwa uczucie strachu  
z mieszane z radością, gdy pierw-
szy raz wyjeżdżało się z Gryfowa 
na wycieczkę do większego miasta. 
Rodzice lub starsze rodzeństwo 
opowiadało wtedy o babie która 
stała na moście we Wrocławiu lub 
Krakowie i wszyscy którzy pierwszy 
raz odwiedzali te miasta, musieli 
pocałować ją, czyli tę babę w..... 
"szerokie usta". Jakież było miłe 
rozczarowanie gdy zbliżając się do 
celu podróży, nie było mostu ani tej 
baby do całowania. I tutaj właśnie 
rozpiera mnie duma, gdy baba w 
większych miastach okazała się 
żartem i mitem, my w Gryfowie 
mieliśmy swoją babę. Była to po-
rządna baba, nie stara nie młoda, 
taka stateczna baba, jak wszystkie 
baby w naszym mieście. Stała sobie 
na cokole w parku miejskim przy 
chodniku, prowadzącym ze stacji 
kolejowej do rynku. Po obu bokach 
cokołu na którym stała baba, był 
napis – z jednej strony "Witaj w 
Gryfowie" to dla tych podróżnych, 
którzy dopiero, co przyjechali i szli 
w kierunku rynku i z drugiej strony 
"Wróć do mnie kiedyś" - dla tych, 
którzy spieszyli się na pociąg i szli 
w kierunku dworca. Albowiem była 
to baba drewniana i jaskrawo po-
malowana, nie obrażając naszych 
bab po prostu baba wyrzeźbiona 
z pnia drzewa. Stała sobie taka 
baba w parku i witała, a jedno-
cześnie żegnała gości i podróżnych 
odwiedzających nasze piękne 
miasto. Stała, stała aż zniknęła 

"Baba" w parku

Jan Wysopal

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim informuje, że w dniu 17 

lutego 2010 roku odbyło się rozstrzygnięcie konkursu ofert, ogłoszonego 
w dniu 28 grudnia 2009 roku, Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta 
Gryfów Śląski Nr 111/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku, na wsparcie dzia-
łań z zakresu kultury fizycznej i sportu, podtrzymywania tradycji narodowej, 
działań na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności wspomagającej roz-
wój wspólnot i społeczności lokalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży, pro-
mocji zdrowia.  

Na posiedzeniach w dniach 09 i 17 lutego 2010 roku Komisja Konkurso-
wa powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Zarządzeniem Nr 
12/2010 z dnia 01 lutego 2010 roku, w składzie:
1. Jerzy Andrzejczak – przewodniczący Komisji, 2. Bożena Raubo,  
3. Arkadiusz Klask, 4. Teresa Wolska, 5. Marek Kurec, 6. Robert Skrzy-
pek – członkowie Komisji dokonała otwarcia i oceny ofert złożonych na 
realizację zadań z zakresu.

Komisja podjęła decyzję o przyjęciu 20 ofert, które spełniły wymo-
gi określone w ogłoszeniu stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządze-
nia Burmistrza nr 111/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku. Przy oce-
nie wniosków wzięto pod uwagę spełnienie kryteriów, zainteresowa-
nie mieszkańców udziałem w działaniach, uzyskiwane wyniki. Komi-
sja przedstawiła wyniki konkursu Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów 
Śląski. Burmistrz przyjął przedstawione przez Komisję wyniki konkur-
su, podejmując decyzję o przyjęciu ofert do realizacji oraz przeznacze-
niu i wysokości przyznanej dotacji.

L.p. Nazwa  podmiotu Dotacja

Zad. 1 Kultura fizyczna i sport, wypoczynek i rekreacja dzieci i 
młodzieży 149.000

Zad.1/1 Prowadzenie zajęć sportowych, szkolenie zawodników w 
różnych dyscyplinach sportowych oraz upowszechnianie 
kultury fizycznej, organizowanie imprez sportowych 

140.000

Gryfowski Klub Sportowy „GRYF” 47.000
Uczniowski Klub Sportowy „ATLETA” 14.000
Rada Gminna Ludowych Zespołów Sportowych 29.000
Gminny Szkolny Związek Sportowy 21.000
Uczniowski Klub Sportowy ZSzOiZ w Gryfowie Śląskim 28.000
Stowarzyszenie HOMO  VIATOR 1.000

Zad.1/2 Organizacja wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży 7.000
Federacja Skautingu Europejskiego SHK ZAWISZA
Hufiec Gryfowski 5.000
Parafia Rzymsko-Katolicka w Rząsinach 2.000

Zad.1/3 Organizacja wyścigu kolarskiego w Proszówce 
Stowarzyszenie  Rozwoju Proszówki 2.000

Zad. 2 Szkolenie w zakresie pierwszej pomocy 
przedlekarskiej w szkołach 
Polski  Czerwony Krzyż

2.000

2.000
Zad. 3 Kultura, sztuka, tradycje narodowe i regionalne 

oraz inicjatywy promujące Gryfów Śląski 15.000
Zad.3/1 Organizacja uroczystości patriotycznych, spotkań 

i imprez okolicznościowych dla członków organizacji 
działających na terenie Gminy Gryfów Śląski 

4.000

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 1.000
Związek SYBIRAKÓW 1.000
Polski Komitet Pomocy Społecznej 1.000

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych 1.000

Zad.3/2 Propagowanie miasta i osób z nim związanych, rozwijanie 
zainteresowania historią Gryfowa Śląskiego, promocja 
walorów krajoznawczych, organizowanie konkursów
Towarzystwo Miłośników Gryfowa Śląskiego 

5.000
Zad.3/3 Organizowanie festiwalu piosenki 

patriotycznej i religijnej
Parafia Rzymsko-Katolicka w Rząsinach 

2.000

Zad.3/4 Upowszechnianie tańca towarzyskiego wśród dzieci, 
młodzieży i osób starszych jako aktywnej formy 
spędzania wolnego czasu

4.000

Stowarzyszenie „Akademia tańca” 2.000
Gryfowskie Stowarzyszenie Miłośników Tańca 2.000

Zad.4 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Polski Związek Niewidomych 

1.000
1.000

Zad.5 Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży
Stowarzyszenie AWANTURA

2.500
2.500

X Razem działalność pożytku publicznego
169.500

Zestawienie przyznanych dotacji na wsparcie działań z zakresu  
pożytku publicznego z budżetu gminy Gryfów Śląski w roku 2010

Sporządziła: T. Wolska

nie wiadomo gdzie, nie wiadomo 
jak i nie wiadomo kiedy. Może ją 
porwał nieśmiały zakochany w niej 
mężczyzna lub została porąbana 
przez zazdrosną inną babę, może 
wyjechała na Wschód i stoi do dziś 
gdzieś w Moskiewskich parkach 
lub skończyła w piecu w czasie jed-
nej z mroźnych Dolnośląskich zim. 

Nieważne, ważne że dziś na-
szemu miastu taka baba jest 
potrzebna. Gdy szuka się 
maskotek do promowania 
miasta a to jakiś pluszowy 

gryfik, a to mokra muszelka 
z dna Kwisy, to tylko praw-
dziwa baba z parku może 
poprawić wizerunek naszego 
Gryfowa Śląskiego. Jednak 
jedna baba nie wystarczy 
potrzeba będzie ich więcej, 
by postawić je na drogach 
wylotowych z naszego 
miasta z napisem - „Witaj  
w Gryfowie” z jednej strony  
i z drugiej strony – „Odwiedź 
mnie znowu”. Wtedy nasze 
miasto dzięki takim babom 
zyska rozgłos, stanie się 
sławne i bogate i wtedy 
powiatowe miasto Lwówek 
Śląski może nas pocałować - 
najlepiej w „szerokie usta”.
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Szczepańska.   
Redaktor naczelna: Marzena 
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Agnieszka Szymańska, Paweł Rubaj 
(foto).
Adres: Biblioteka Publiczna, ul. Kolejowa 
33a, 59-620 Gryfów Śląski, tel. 78-13-
387,
e-mail: biblioteka.gryfow@gmail.com
Dyżur redakcyjny: poniedziałek, wtorek, 
czwartek, piątek: 9 - 17, środy: 9 - 15. 
Nakład: 900 egzemplarzy,  
Druk: Smyk S.C., Kielce

Za treść ogłoszeń i reklam redakcja nie pono-
si odpowiedzialności oraz zastrzega sobie prawo 
skracania i przeredagowywania treści ogłoszeń   
i artykułów oraz odmowę publikacji. 

Kurier 
Gryfowski
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Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Grupa teatralna „MY”
zapraszają na

spektakl o walce Dobra ze Złem

pt.” Król Wschodzącego Słońca”
na podstawie scenariusza Adama Piekarzewskiego

w reżyserii Elżbiety Ryby
w wykonaniu grupy „MY”

Dla państwa wystąpią wspaniali aktorzy:
Hania Sobucka, Marek Sieradzki, Paulina Reszela, Jakub Sobucki  
i Patrycja Quach-Chi.

„Król wschodzącego słońca” to opowieść o każdym z nas, opowieść 
o życiu człowieka, który staje w obliczu dylematu: porzucić wartości,  
w które wierzył od dawna, czy ulec Złu i żyć z dala od dawnych nadziei.

A wszystko zobaczycie Państwo już 26 marca o godz. 18.00 w sali 
widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim, 
przy ul. Kolejowej 33 a.

ZAPRASZAMY!
A.D.

Uchwałą Sejmu RP z dnia 9 maja 2008 r., rok 2010 ustanowiono Ro-
kiem Chopinowskim. Liczne uroczystości zaplanowane w kraju będą oka-
zją do uczczenia jubileuszu 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim zainicjował ten 
wyjątkowy czas zaproszeniem do wzięcia udziału w KONKURSIE WIEDZY 
O FRYDERYKU CHOPINIE. Do gimnazjów w naszym regionie zostały roze-
słane regulaminy i karty zgłoszeń. Finał konkursu zaplanowany jest na 23 
kwietnia o godz. 15.00 w sali widowiskowej M-GOK.

Do końca marca można będzie również obejrzeć wystawę tematycz-
ną poświęconej życiu i twórczości Chopina, która została zainstalowana  
w Galerii Korytarzowej M-GOK przy ul. Kolejowej 33a.

Sukcesywnie będziemy zapraszać Państwa do udziału w kolejnych 
działaniach, dzięki którym Gryfów Śląski aktywnie włączy się w obchody 
ogólnopolskiej rocznicy.

Rok Chopinowski w Gryfowie Śląskim

A.D.

Towarzystwo Miłośników Gryfowa zwraca się do mieszkańców z prośbą 
o udostępnienie materiałów zdjęciowych i innych dotyczących dzieciństwa 
w Gryfowie Śląskim (lata 1945-1980). Materiały można składać w siedzibie 
TMG przy ul. Bankowej, w każdy czwartek od godz 17.30 do 19.00 lub  
w bibliotece publicznej. Termin składania do 30 czerwca br.

Materiały po wykorzystaniu zostaną zwrócone właścicielom. Celem zbie-
rania informacji jest stworzenie wystawy „DZIECIŃSTWO W GRYFOWIE” 
Zachęcamy do tworzenia historii naszego miasta.

Dzieciństwo w Gryfowie

W imieniu zarządu TMG 
Iwona Jarosz 

3 maja, o godz. 16.00 na estradzie 
na gryfowskim Rynku odbędą się  
I Gryfowskie Potyczki Kabaretowe 
„O Złotego Gryfa”.

Zapraszamy wszystkie młode  
i trochę starsze amatorskie kabarety 
do udziału w Przeglądzie, którego 
organizatorem jest Miejsko – Gminny 
Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim. 
Mamy nadzieję, że impreza na stałe 
wpisze się w kalendarz imprez nasze-
go miasta. Jej celem jest promowanie 
amatorskiej twórczości kabaretowej 
oraz umożliwienie prezentacji dorobku 
szerokiemu gronu odbiorców.

W przeglądzie mogą brać udział 
soliści oraz grupy kabaretowe. Pod-
stawą wzięcia udziału jest przesłanie 
na adres Biura Organizacyjnego wy-

pełnionej karty zgłoszenia. 
Regulamin i karta zgłoszenia do 
pobrania na stronie www.gryfow.pl 
w zakładce „kultura” oraz w siedzibie 
Biura Organizacyjnego Przeglądu.
Zwycięzca potyczek kabaretowych 
zaprezentuje się na głównej estradzie 
podczas XI Kwisonaliów w dniach 
11 – 13 czerwca 2010 r.

Adres Biura Organizacyjnego:
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury  
w Gryfowie Śląskim
ul. Kolejowa 33 a
59-620 Gryfów Śląski
Tel./fax (75) 78-12-900
Fax (75) 78-13-408
e-mail: mgokgryfow@wp.pl

Zapraszamy!

Potyczki kabaretowe

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfów Śląski oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kul-
tury zapraszają na kolejną edycję Jarmarku Wielkanocnego, który odbędzie się 
dnia 28 marca 2010 roku na Gryfowskim Rynku w godzinach 10.00 – 15.30. 

Impreza rozpocznie się o godz. 10.00 prezentacją tradycyjnych stołów wiel-
kanocnych przygotowanych przez delegacje sołectw z terenu gminy. O godzinie 
11.30 otworzymy Jarmark i zaprosimy Państwa na występy estradowe oraz pre-
zentację pieśni i tańców ludowych. Odwiedzający tego dnia Gryfów Śląski będą 
mogli zakupić rękodzieło ludowe prezentowane przez twórców powiatu lwówe-
ckiego. Doroczny Jarmark Wielkanocny pomyślany jest jako impreza dla całych 
rodzin, kultywująca tradycje ludowe. Już dzisiaj zapraszamy do udziału, życząc 
wielu pozytywnych, przedświątecznych wrażeń i radości.

Szczegółowy program estradowy:
 godz. 11.30 – Otwarcie Jarmarku sztuki ludowej
Świąteczne programy przygotowane przez przedszkole, szkoły oraz zespo-
ły folklorystyczne:
∙ godz. 11.35 – Przedszkole Publiczne
∙ godz. 11.40 – Szkoła Podstawowa Rząsiny
∙ godz. 13.00 – Szkoła Podstawowa Ubocze
∙ godz. 13.20 – Szkoła Podstawowa Gryfów Śląski
∙ godz. 13.40 – Gimnazjum Gryfów Śląski 
∙ godz. 14.00 – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
∙ godz. 14.20 – Zespół Ludowy „Rząsinianki” 
∙ godz. 14.40 – Zespół Ludowy „Sołtysowe Gryfinki” 
∙ godz. 15.00 – Zespół Ludowy „Gryfowianie”
∙ Około godz. 14.00 ogłoszenie wyników konkursu na najładniejszy  
stół wielkanocny.

Imprezy towarzyszące:
∙ prezentacja konkursowa stołów wielkanocnych sołectw z gminy 
∙ prezentacja dorobku twórców ludowych powiatu – Rynek
∙ stoiska z wyrobami świątecznymi z możliwością zakupu – Rynek
∙ kuchnia polowa – tradycyjny świąteczny żurek
∙ Wystawa retrospektywna zdjęć z minionych edycji Jarmarku Wiel-
kanocnego

Jarmark Wielkanocny 
w Gryfowie Śląskim

Gryfowskie stowarzyszenie po-
mocy dzieciom i młodzieży niepełno-
sprawnym „Rewolucja” organizu-
je akcję charytatywną. Polega ona na 
zbieraniu listków z torebek herbaty 
„Lipton” oraz plastikowych nakrę-
tek po napojach, sokach i środkach 
chemicznych. Jeżeli z waszą pomo-
cą zbierzemy 9 kg listków i 150 tysię-

UWAGA! cy plastikowych nakrętek uda 
nam się zdobyć wózek inwa-
lidzki. Pomóż, spraw, by po-
szkodowanych stać było na 
godne życie.

Kontakt pod numerami: 
781-073-156 – Tomek,  
782-307-130 – Michał,  
502-037-569 – Marek

Gryfowskie Stowarzyszenie
„Rewolucja”   
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Apel do mieszkańców
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszka-

niowej w Gryfowie Śląskim zwraca się do mieszkańców 
Gminy i Miasta o prawidłowe użytkowanie sieci kanalizacji 
sanitarnej. Od kilku miesięcy dochodzi permanentnie do 
zatykania się pomp w przepompowniach ścieków. Podczas 
oczyszczania pomp stwierdza się nawinięte na wirniki 
pomp szmaty, pampersy, podpaski, prezerwatywy. Ponad-
to w przepompowniach pływają kiszone ogórki i duże ilości 
tłuszczu.

Zanieczyszczenia te powodują uszkodzenia pomp, któ-
rych koszt naprawy jest bardzo wysoki, a który to koszt 
brany jest pod uwagę przy wyliczaniu ceny usług wodo-
ciągowo-kanalizacyjnych na następny rok. Krótko mówiąc 
im większy koszt napraw tym wyższa cena dostawy wody  
i odbioru ścieków.

Apelujemy o niewyrzucanie do ubikacji przedmiotów, 
które nie ulegają rozdrobnieniu. W przypadku konieczności 
następnych interwencji na skutek nieodpowiedzialnych 
działań odbiorców, Zakład Wodno-Kanalizacyjny przepro-
wadzi kontrole przyłączy kanalizacyjnych.

Jednocześnie informujemy, że do kanalizacji sanitarnej 
nie mogą być podłączone rynny deszczowe oraz odpływy 
z podwórek i podjazdów. Warsztaty samochodowe muszą 
być wyposażone w separatory olejów.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości nałożone 
zostaną kary przewidziane w Dz.U. Nr 72 Ustawa o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków nr 747 
z 07 czerwca 2001r. 

I. Została utworzona nowa lista 
przepięć budynków do kanalizacji 
sanitarnej, co oznacza likwidację 
kolejnych kilkunastu osadników 
szambowych w mieście. Środki 
finansowe na ten cel zostały ujęte 
w budżecie Gminy na rok 2010.
Zadanie nie zostanie jednak w tym 
roku ukończone z dwóch powodów.  
Pierwszym jest brak środków na 
wykonanie wszystkich przepięć, 
a drugim – brak nowego OKF 
(otwarta komora fermentacyjna) 
na oczyszczalni ścieków, przez co 
oczyszczalnia nie jest w stanie sku-
tecznie oczyścić zwiększonej ilości 
ścieków.

Dobra wiadomość to ta, iż dzięki 
staraniu kierownictwa Zakładu 
Budżetowego i Zastępcy Burmistrza 
Gryfowa Śląskiego oraz pomocy 
Starostwa Powiatowego w Lwów-
ku Śląskim i wielu osób z obsługi 
procesu inwestycyjnego możliwe 
będzie wykorzystanie istniejącej 
dokumentacji projektowej i koszto-
rysowej do rozbudowy oczyszczalni. 
Na realizację procesu inwestycyjne-
go jest przewidziany okres trzyletni, 
to jest od roku 2010 do roku 2012.
Wykaz planowanych na 2010 rok 
przepięć:
1. Budynek podłączony do osadnika  
przy ulicy Rynek nr 35
2. Budynki podłączone do osadnika 
przy ulicy Garncarskiej nr 6
3. Budynek podłączony do osadnika 
przy ulicy Woj. Polskiego nr 1, 1a
4. Budynek podłączony do osadnika 
przy ulicy Partyzantów nr 1, Wąska 
nr 4
5. Budynki podłączone do osadnika 
przy ulicy Kolejowej nr 28
6. Budynki podłączone do osadnika 
przy ulicy Grodzkiej nr 3
7. Budynek mieszkalny ul. Kwiatowa  
nr 42 
8. Budynek podłączony do osadnika 
przy ulicy Felczerskiej nr 12
9. Budynek podłączony do osadnika  
przy ulicy Grodzkiej nr 12
10.Budynek podłączony do osadnika 
przy ulicy Grodzkiej nr 13

II. Niekończące się pasmo awarii 

urządzeń wodno-kanalizacyjnych 
spowodowanych złym stanem sieci 
i warunkami zimowymi generuje 
olbrzymie straty, które wynikają 
po pierwsze z ilości wody, która w 
sposób niekontrolowany wypływa z 
sieci w miejscach uszkodzeń, a po 
drugie – z kosztów usunięcia każdej 
awarii.

Wykaz w poprzednim numerze 
Kuriera Gryfowskiego został zakoń-
czony na awarii obok sklepu DINO. 
∙ 30 stycznia (w sobotę) – awaria 
przy Placu Kościelnym. Ze względu 
na media – usuwano ją ręcznie  
z niewielką pomocą koparki – około 
13 godzin.
∙ 7 lutego – awaria na przyłączu 
wodnym obok budynku poczty. Po-
nieważ przyłącze biegnie pod ulicą 
Kolejową, aby nie niszczyć nowej 
nawierzchni asfaltowej, kierownik 
ZWiK zamówił usługę w firmie 
wykonującej przeciski pod jezdnią. 
Dzięki temu wykonano całkowicie 
nowe przyłącze bez rozkopywania 
jezdni, bez zmiany organizacji  
i utrudnień w ruchu pojazdów, w tej 
najbardziej ruchliwej części miasta.
∙ 15 lutego (poniedziałek) – Kie-
rownik ZWiK zgłosił brak droż-
ności przewodów wodnych tzw. 
deszczowni na stacji uzdatniania 
wody przy ulicy Jeleniogórskiej 6.  
W wyniku długiej eksploatacji świat-
ło przewodów powoli się zmniejsza, 
aż do całkowitego zaniku. Konieczna 
jest budowa nowej stacji uzdatniania 
wody. Doraźnym rozwiązaniem jest 
wykonanie obejścia, ale jest to kolej-
ny koszt (ok. 10.000 złotych) i tylko 
doraźne rozwiązanie problemu.
∙ w międzyczasie kilkakrotnie 
udrażniana była przepompownia  
ścieków w Wieży.
∙ do usunięcia pozostała awaria 
kanalizacji przy ulicy Łąkowej.

Ile jeszcze pęknięć znajduje się  
w ziemi tego nie wie nikt. Nadzieja 
w tym, że nie wrócą już takie mrozy 
jak w styczniu. Ale problem starej 
sieci wodno-kanalizacyjnej nie minie 
z odejściem zimy.

 

Gospodarka komunalna

Dyrektor ZBGKiM
Helena Okulowska

Dyrektor ZBGKiM
Helena Okulowska

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Gryfowie Śląskim informuje, że zgłoszenia w sprawach:

1/ awarii w budynkach komunalnych – w godzinach pracy Zakładu przyjmuje ZGM,       
     tel. (75) 78 13 484, (75) 78 13 412,
2/ awarii sieci wodno-kanalizacyjnej – całą dobę przyjmuje ZWiK,
     tel. (75) 78 13 413, 
3/ dotyczących czystości na ulicach gminnych, chodnikach, parkach i placach przyjmuje ZGK,  
tel. (75) 78 13 412, (75) 78 13 484 w godzinach pracy Zakładu.

Poza godzinami pracy zakładu, we wszystkich wyżej wymienionych  
sprawach można dzwonić do dyrektora Zakładu – tel. kom. 503 379 132. 

III. W związku z przeniesieniem 
wszystkich biur do jednego budyn-
ku, trwa przebudowa i adaptacja 
pomieszczeń wewnątrz biurowca 
Zakładu;
∙ wewnętrzne przejście połączy 
wszystkie biura w budynku 
głównym przy ulicy Kolejowej 42
∙ w trakcie przebudowy 
jest węzeł sanitarny
∙ kasa zostanie przeniesiona do 
innej części budynku z odrębnym 
wejściem, nie kolidują-
cym z obecnym ciągiem 
komunikacyjnym. 
Mimo nakładów 
związanych z adaptacją, 
utrzymanie kasy jest 

uzasadnione, ponieważ korzysta 
z niej duża liczba mieszkańców 
naszego miasta i gminy.

W następnym numerze Kuriera 
Gryfowskiego zostaną omówione 
zadania z zakresu gospodarki remon-
towej w budynkach komunalnych  
i wspólnot mieszkaniowych na terenie 
Miasta i Gminy, administrowanych  
i zarządzanych przez ZBGKIM.

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 – (075) 78-45-392
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Karnawał, karnawał…
W SP w Uboczu

28 stycznia uczniowie bawili się na szkolnej 
zabawie karnawałowo-walentynkowej. Dzieci 
przebrane w różne stroje miały możliwość 
wytańczenia się, wzięcia udziału w różnych 
konkursach oraz przekazania sobie walentynek. 

Przedstawienie teatralne 
„Okruszek Nieba”

22 lutego 2010 roku dzieci z klas młodszych 
obejrzały spektakl teatralny w Lubańskim Domu 
Kultury. Przejazd autokarem oraz bilety zafundo-
wała Rada Rodziców. Serdecznie dziękujemy!

Konkurs 
przyrodniczo-ekologiczny

24 lutego 2010 roku laureaci szkolnego konkursu 
przyrodniczo – ekologicznego dla klas IV-VI, którzy 
uzyskali 70% i więcej prawidłowych odpowiedzi brali 
udział w VII Regionalnym Konkursie Przyrodniczo-
Ekologicznym LOP w Gryfowie Śląskim. Na etapie 
szkolnym I miejsce zajął Bartłomiej Duda, II miejsce 
Beata Kumoś, III miejsce Sylwia Krawiec. Organizato-
rem była niżej podpisana

W Gimnazjum

4 marca odbył się Szkolny Konkurs Recytator-
ski „Pegazik" zorganizowany przez nauczycielkę 
Elżbietę Rybę. Uczestnicy konkursu recytowali 
wiersze i fragmenty prozy, które oceniało jury 
w składzie: dyrektor M-GOK – Anna Domino, 
nauczyciel bibliotekarz – Iwona  Tatarczuk oraz 
absolwenci gimnazjum: Hanna Sobucka i Marek 
Sieradzki.
Wyniki konkursu:
1. miejsce Karina Semków - klasa 3f
2. miejsce Patrycja Quach-Chi - klasa 3f
3. miejsce Katarzyna Kowalenko - klasa 1a
Wyróżnienia otrzymali: Paulina Łazarska - klasa 
3f,  Małgorzata Zmaczyńska - klasa 2f,  Oliwier 
Rybski - klasa 2f. Laureatom gratulujemy!

Młodzi chemicy w Myśliborzu

Pegazik

Tradycją naszego gimnazjum stały się już coroczne 
wyjazdy trzecioklasistów do Centrum Edukacji Ekolo-
gicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu.

Od 1 do 2 marca członkowie Koła Chemicznego wraz 
z innymi uczniami zainteresowanymi chemią uczestniczyli 
w dwudniowych zajęciach laboratoryjnych i seminariach. 
Tego typu wycieczki edukacyjne organizowane są przez 
niżej podpisaną nauczycielkę chemii oraz Martę Nowak, 
która chętnie angażuje się w organizację tego wyjazdu. 
Podczas pobytu w centrum edukacji gimnazjaliści 
mieli możliwość samodzielnego wykonywania ćwiczeń 

Alicja Celejowska

25 lutego w auli szkoły odbył się "Szkolny Kon-
kurs Karaoke". Organizatorem konkursu była klasa 
2b z wychowawczynią panią Marzanną Krawiec oraz 
M-GOK w Gryfowie Śl. (…) W rywalizacji udział 
wzięło 30 uczniów. 

Podczas konkursu nie zabrakło aplauzu licznej 
widowni, która wypełniła do ostatniego miejsca aulę 
szkoły. Konkurs karaoke trwał ok. 2,5 godziny. W 
tym czasie wszyscy świetnie się bawili. Zarówno 
wykonawcy, jury, jak i widownia. Wiele piosenek 
uczestnicy konkursu śpiewali wraz z publicznością 
(...). Powszechną wesołość wzbudziła śpiewająca 
grupa, której przewodził uczeń klasy 3d – Jakub 
Korpysa.

Nad technicznym przebiegiem karaoke czuwał 
Adam Domino wraz z niżej podpisanym. Jury  
w składzie: Agnieszka Patron, Marta Nowak, Jolanta 
Pasternak, Agnieszka Pasternak (laureatka konkur-
su sprzed dwóch lat),  Adam Domino (z ramienia 
M-GOK w Gryfowie Śl.) oraz przedstawiciele klasy 
organizującej konkurs: Roksana Sosnowska  
i Klaudia Bielejewska, po obejrzeniu wszystkich 
występów oraz długiej naradzie wyłoniło laureatów.
Wyniki Szkolnego Konkursu Karaoke:
I miejsce – Karina Semków, II miejsce – Monika 
Markowska, III miejsce – Aneta Okulska i Patryk 
Hołub, IV miejsce – Alicja Kulik i Agnieszka 
Jóźwiak, V miejsce – Emil Głowacki. 

Szczególne podziękowania składamy państwu 
Annie i Adamowi Domino z M-GOK-u za wypożycze-
nie na potrzeby konkursu sprzętu nagłaśniającego 
oraz jego obsługę.

Karaoke

Bartosz Bigdowski

 Renata Figurska

Największą atrakcją cieszyły się konkursy oraz 
oczekiwanie na walentynkę od wielbiciela, czy 
wielbicielki. Zabawę prowadziła Maria Swat-
kowska,  muzykę zapewnili chłopcy z klasy VI. 
Przebierańcy otrzymali nagrody pocieszenia.

laboratoryjnych polegających m.in. na izolowaniu bar-
wników asymilacyjnych, wykrywaniu białek, tłuszczów  
i węglowodanów w produktach żywnościowych, badaniu 
właściwości różnych gleb oraz oznaczaniu stopnia 
czystości wód pochodzących z różnych środowisk 
naturalnych. Uczestnicy wyjazdu brali również udział w 
warsztatach o tematyce ekologicznej oraz seminariach 
poświęconych ochronie przyrody. 

Wszyscy wrócili z pracami plastycznymi wykonanymi 
na własnoręcznie sporządzonym papierze czerpanym 

Biegiem powitajmy wiosnę
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w XII Ogólnopolskim Biegu Przeła-

jowym „Powitanie Wiosny”, który odbędzie się 10 kwietnia 2010 o godz. 12.00 na stadionie w Rzą-
sinach. Kategorie wiekowe od 5 do 105 lat! Zgłoszenia grupowe do 7 kwietnia 2010 u Pawła Kaczmara 
tel. 604-662-027 lub elektronicznie: atletarzasiny@o.pl dla zwycięzców medale i nagrody rzeczowe!
Organizatorzy: UKS „ATLETA” Rząsiny, Szkoła Podstawowa Rząsiny, M-GOK Gryfów Śl.



rozbudzanie empatii oraz rozwijanie u dzieci wrażli-
wości na krzywdę innych ludzi. 15 lutego wszystkie 
zebrane rzeczy zostały zawiezione i ofiarowane na 
ręce wicedyrektor domu Dziecka w Jeleniej Górze. 
Dziękujemy wszystkim rodzicom za wsparcie naszej 
akcji i przekazanie rzeczy na tak szczytny cel.
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W Przedszkolu  Sportowa Mini-Olimpiada
Piękna, tegoroczna zima była inspiracją do 

zorganizowania w przedszkolu pierwszych Mini 
Igrzysk. W tym dniu dzieci z wszystkich grup za-
opatrzone w odpowiednią, ciepłą odzież i obuwie 
zebrały się na zaśnieżonym placu przedszkolnym. 
Zgodnie z tradycją otwarcie sportowych zmagań 
rozpoczęto od zapalenia symbolicznego znicza, 
a kolorowe bibułowe, olimpijskie koła ułożone 
przez dzieci były charakterystycznym akcentem 
zapowiadającym zgodną rywalizację.
Zawody przebiegały bardzo sprawnie, panie 

sprytnie ciągnęły sanie z obciążeniem, dzieci 
dzielnie podążały śladami widniejącymi na śnie-
gu i brały udział w zabawnych konkurencjach. 
Niestety śnieg się nie lepił, więc mali zawodnicy 
nie mieli możliwości spróbowania własnych sił 
w rzucie śnieżkami do celu, nie powstały też 
,,śnieżkoludki”. Mimo niedogodności, wszyscy 
doskonale się bawili. Uwieńczeniem całej impre-
zy było wręczenie dyplomów i medali wszystkim 
drużynom, które bez wątpienia dzielnie walczyły.  
Po wspólnych zabawach dzieci z czerwonymi 
noskami wróciły do sal, gdzie czekał na nie 
pyszny, ciepły obiadek.

W ramach akcji „Pomagamy innym” Przed-
szkole Publiczne w Gryfowie Śląskim zorganizowało 
zbiórkę na potrzeby Domu Dziecka przy ulicy Jana 
III Sobieskiego w Jeleniej Górze. W apelu do 
rodziców proszono o środki higieniczne, ubranka 
i zabawki. Rodzice naszych wychowanków nie 
pozostali obojętni, aktywnie uczestnicząc w akcji, 
której głównym przesłaniem było przede wszystkim 

Dzieci dzieciom

Wioletta Frydrych, 
Monika Smykowska,  

Agnieszka Spiżewska

W naszym przedszkolu stało się już trady-
cją pomaganie zwierzętom znajdującym się  
w schronisku. W zeszłym roku zbieraliśmy karmę, 
a w tym roku po raz pierwszy nasze przedszkole 
zorganizowało akcję „Góra Grosza 2010 r.”

W tym uroczystym dniu usypywania góry 
grosza pani dyrektor Małgorzata Krakowska 
wręczyła dyplomy i podziękowania oraz słodkie 
upominki tym grupom, które uzbierały najwięcej 
grosików: 
Słoneczka – 113,67, 
Muchomorki – 98, 
Misie – 70, 
Gumisie – 68, 
Kotki – 44,28, 
Biedronki – 38, 
Krasnale – 34,70, 
Motyle – 32,19, 
Smerfy – 29,38, 
Zajączki –18,26
Zebrano ogólną sumę w wysokości: 546.59 zł.

Za zebrane pieniądze zostały zakupione dwie 
ocieplane budy, dwie miski i karma dla psów 
i przekazane Panu Eugeniuszowi Ragielowi – 
kierownikowi Schroniska dla Małych Zwierząt  
w Jeleniej Górze.

Dzięki takiej akcji przekonaliśmy się, jaką siłę 
może mieć 1 grosz. Jeden grosz znaczy niewiele, 
ale potężna góra grosza może przyczynić się do 
poprawy losu zwierząt w schronisku.

Takie działanie uwrażliwia dzieci na problemy 
istot żyjących, uczy odpowiedzialności za włas-
ne zwierzęta. Po raz kolejny nasze przedszkolaki 
wykazały, że rzeczywiście interesują się losem 
pokrzywdzonych zwierząt. Cieszymy się, że nie 
jesteśmy obojętni. Wszystkim, którzy wzięli 
udział w akcji „Góra Grosza 2010 r.” serdecznie 
dziękujemy. Elżbieta Dubaniewicz

Agata Mrozik z grupy „Muchomorki”

Przedszkolaki  
wspierają schronisko

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju ZSOiZ 
-Homo Viator, zaprasza mieszkańców Gryfowa 
Śląskiego na: 

∙ szkolenie, które poprowadzi licencjono-
wany instruktor nordic walking Daniel Men-
delewski. Kurs odbędzie się 25 marca 2010 r. 
o godz.17.00 w budynku ZSOiZ w Gryfowie Śl 
przy ul Wojska Polskiego (sala gimnastyczna),

∙ wykład doktor Doroty Czudowskiej do-
tyczący zdrowego stylu życia, jako najbardziej 
efektywnego elementu profilaktyki antynowo-
tworowej. Doktor Czudowska jest dyrektorką 
Legnickiego Centrum Diagnostyki Nowotworo-
wej w Legnicy. Wykład odbędzie się 21 kwietnia 
2010 r. w świetlicy na ulicy Oldzańskiej  
o godz. 10.00             
Zainwestujmy w swoje zdrowie!

Prozdrowotne 
inicjatywy

Homo Viatora

M. Sz.
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Gdzie i jak zgłaszać szkody łowieckie w uprawach?
Zbliża się wiosna a wraz z nią wzrasta aktywność dzikich zwierząt, które 

w poszukiwaniu żywności wyrządzają szkody na łąkach i uprawach polowych. 
Nie wszyscy rolnicy wiedzą do kogo i w jaki sposób dokonać zgłoszenia, by za 
wyrządzoną szkodę dostać odszkodowanie. Procedurę ubiegania się o odszko-
dowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne reguluje ustawa z dnia 13 
października 1995 r. Prawo łowieckie oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód 
oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych. Procedurę 
dochodzenia odszkodowania rozpoczyna się od ustalenia, na obszarze którego 
koła łowieckiego wyrządzone zostały szkody. Poszkodowany zgłasza w formie 
pisemnej szkodę do uprawnionej do przyjmowania zgłoszeń osobie, działającej 
w imieniu właściwego koła łowieckiego. Na terenie naszej gminy działa kilka kół 
łowieckich:
1.Koło Łowieckie „WIENIEC” Świeradów Zdrój ul. Polna 6,    
59-850 Świeradów Zdrój. Tel. (075) 78-16-535
2.Koło Łowieckie „GŁUSZEC” Jelenia Góra, ul. Kolejowa 1a,    
59-830 Olszyna. Tel. (075) 75-32-919
3.Koło Łowieckie „LEŚNIK” Lwówek Śląski, ul Chopina 39,  
59-600 Lwówek Śląski. Tel. (075) 78-23-080
4.Koło Łowieckie „BÓBR” Lwówek Śląski ul. Partyzantów 11/5,   
59-600 Lwówek Śl. Tel. (075) 72-21-965
5.Koło Łowieckie „HUBERT” Gryfów Śląski ul. Zielona 2;, 
59-620 Gryfów Śląski.

Pisemne zgłoszenie do koła łowieckiego, jak również pisemne zawiadomie-
nie o planowanym zbiorze uszkodzonej uprawy warto złożyć według wzoru za-
mieszczonego obok.

ZGŁOSZENIE SZKODY
Zgłaszający prawny posiadacz uprawy……………………

Adres zamieszkania ……………………………….
Telefony/ Fax.…………….. tel. kom …………………….

Gatunek uprawy…………….. Odmiana ………
Położenie uprawy, nr Pola: 

………………………………………………………………….....
Wieś………… Gmina………………. Powierzchnia [ha] …………. 

 Data powstania szkody …………………
Podpis czytelny – (nazwisko i imię)

ZAWIADOMIENIE
       W związku z ustalonymi zasadami pragnę zawiadomić, iż dnia 

……………………..
Planuję zbiór uszkodzonej uprawy przez zwierzynę łowną.

Gatunek uprawy ……………….. Odmiana ……………………….
Położenie uprawy, nr pola: 

………………………………………………...
Wieś ……... Gmina ………Powierzchnia [ha] ………. 

Data powstania szkody 
………………………………………………………………

Podpis czytelny – (nazwisko i imię)
Potwierdzenie przyjęcia – data, podpis czytelny – (nazwisko i imię)

Informacje z PZD
Powiatowy Zespół Doradców Rolniczych w Lwówku Śląskim wraz 

z   Ośrodkiem Kultury i Sportu w Lubomierzu organizują VII Edycję 
Powiatowego Konkursu - Dekoracje Wielkanocne, 27 marca br. we wsi 
Wojciechów, gmina Lubomierz. Patronat nad konkursem objął Starosta 
Powiatu Lwóweckiego. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji lu-
dowych, kontynuacja przekazu pokoleniowego i zachowanie tożsamości 
regionów wiejskich. Uczestnicy to gospodynie i młodzież wiejska, kobiety 
zamieszkujące wsie, nie związane z gospodarstwem rolnym, Koła Gospo-
dyń Wiejskich, młodzież ze szkół oraz młodzież zrzeszona w klubach 4-H.
Czas trwania konkursu – konkurs będzie rozstrzygnięty w Świetlicy Wiej-
skiej w Wojciechowie dnia 27.03 2010 – rozpoczęcie o godz.10:00
Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Karty zgłoszeń do pobrania w następujących miejscach:
Zespół Doradztwa Rolniczego w Gryfowie Śl, ul. Rynek 1 (wejście od 
strony postoju taksówek),
Ośrodek Kultury i Sportu w Lubomierzu ul. Plac Wolności 50, 
Powiatowy Zespół Doradców w Lwówku Śl. ul. Wojska Polskiego 25. 
2. Termin złożenia do 19.03.2010. Informacji udziela Teresa Polesiak – 
telefon kontaktowy (075) 78-11-264

***
Na stronie Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocła-

wiu ogłoszono VI edycję wojewódzkiego konkursu „Najaktywniejszy lider 
pracujący na rzecz społeczności wiejskiej”. Zapraszamy do udziału.   
Informacji udziela Teresa Polesiak – telefon (075) 78-11-264.

Wieści z sołectw
Krzewie Wielkie

Wielki kulig 
6 lutego w Krzewiu Wielkim odbył 

się kulig dla dzieci, który był urozma-
iceniem czasu wolnego podczas ferii 
zimowych. W kuligu wzięło udział 

bardzo dużo dzieci i młodzieży. Małe 
dzieci, pod opieką rodziców, jechały 
w dużych saniach wyścielonych 
sianem. Po kuligu dzieci rozgrzewały 
się przy ognisku piekąc kiełbaski  
i pijąc gorącą herbatę. Organizatorem 
kuligu byli: Sołtys, Rada Sołecka oraz 
Ochotnicza Straż Pożarna.

Na przełomie stycznia i lutego 
w Świetlicy Wiejskiej zostały zorga-
nizowane dwa turnieje. 31 stycznia 
odbył się turniej gry karcianej "66". 
Po zaciętej walce zwyciężył Piotr 

Proszówka
Turnieje

Teresa Polesiak

Ciąg dalszy na następnej stronie.

Witold Mikos

Żol i Edward Paliwoda. Tydzień 
później byliśmy świadkami walki 
o Puchar Opiekuna Świetlicy  
w turnieju bilardowym, w którym 
zwyciężył Kazimierz Rutkowski. 
Drugie miejsce zajął Tadeusz Żol.  
Dziękuję wszystkim za liczne przy-
bycie i wspólne kibicowanie oraz  
zapraszam za rok.
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PODZIĘKOWANIE
Strażakom OSP w Gryfowie Śląskim pod komendą p. Zbignie-

wa Jakubowskiego, jak również naczelnikowi OSP Młyńska Jano-
wi Kubiszynowi i Edwardowi Wilasowi za ofiarne zaangażowanie i 
ugaszenie pożaru komina, a także wszystkim, którzy okazali nam 
zainteresowanie i wsparcie. E. Wilasowi dziękujemy za bezintere-
sowną pomoc przy budowie komina.

 Wdzięczna rodzina Sokołowskich z Młyńska

Pod takim hasłem dzieci z Ubocza miały okazję 
spędzić przyjemnie zimowe popołudnia, wolne od 
nauki szkolnej. Biblioteka przygotowała szereg 
ciekawych zajęć. Uczestnicy mogli korzystać  
z nowo otwartego centrum multimedialnego- 
oglądali bajki na DVD,grali na w gry komputerowe 
oraz słuchali muzyki. W pierwszym tygodniu ferii 
dzieci przygotowały teatrzyk kukiełkowy ,,Kop-
ciuszek”. Sztukę zaprezentowały zaproszonym 
gościom swoim najbliższym oraz członkom Klubu 
Seniora. Przedstawienie wszystkim bardzo się 
podobało. W drugim tygodniu dzieci przygotowy-
wały się do Walentynkowego Balu Przebierańców 
– wykonywały maski i walentynki. W zabawie, 
która odbyła się w Tłusty Czwartek uczestniczyło 
ponad 20 osób. Uwieńczona została ona słodkim 
poczęstunkiem zorganizowanym przez sołtysa 
Roberta Mizgiera. Pączki ofiarowała piekarnia pana Kownackiego. Składamy za te słodkości serdeczne podziękowania. Przypominamy, że przy bibliotece w 
Uboczu działa Klub Młodego Czytelnika – cykliczne spotkania w piątki od 15.00 do 17.00, oraz Klub Seniora (Dojrzałego Czytelnika) – spotkania w środy od 
15.00 do 18.00. Wszystkich chętnych, którzy chcieliby umilić swój wolny czas serdecznie zapraszamy!

Dla dzieci w Młyńsku ferie rozpoczęły się zabawą karnawałową. 27 stycz-
nia przybyły one z rodzicami na tańce zorganizowane przez niżej podpisaną soł-
tys Młyńska i Radę Sołecką. Każde dziecko mogło wziąć udział w konkursach, 
zabawach i grach, przygotowanych i poprowadzonych przez opiekunkę świet-

licy Martę Wilas. Podczas zabawy królowały dzieci barwnie przebrane za 
bajkowe postacie. Uczestnicy zabawy zapewniony mieli słodki poczęstu-
nek i ciepłą herbatę. Pomocą służyła młodzież Młyńska: Monika Skrakow-
ska, Magdalena Pfajfer, Aleksandra Zawistowska oraz Magda Okulowska.  
W trakcie zabawy zostały wręczone przez niżej podpisaną słodycze w postaci 
paczek, na które dzieci niecierpliwie czekały od samego początku. Nieobec-
nym dzieciom na zabawie, paczki dostarczono osobiście do domów. 

Zabawa była udana, a radosna atmosfera, jaka panowała, trwała do 
późnych godzin wieczornych. Był to dobry początek jakże zimowych te-
gorocznych ferii.

Ubocze
W Świecie Baśni 

Charlesa Perraulta

Joanna Czerwiec

Młyńsko
Zabawa karnawałowa w Młyńsku

Maria Sosnowska – sołtys Młyńska

Wieża
Zimowe szaleństwo w Wieży
6 lutego Sołtys i Rada Sołecka wsi Wieża 

zorganizowała dla wszystkich dzieci i starszych 
mieszkańców kulig. Impreza, dzięki niespodziankom 
przygotowanym przez organizatorów przebiegła  
w świetnej atmosferze. Dzięki uprzejmości pani Anny 
Burkackiej (główny sponsor) sanie były ciągnięte 
przez zaprzęg konny. Później został zorganizowany 
zaprzęg do traktora pana Tomasza Krawczyka, 
który obwoził dzieci po całym sołectwie ponad 2 
godziny. Zmarznięte dzieci podczas przerw mogły 
zagrzać się w świetlicy w której zostały zorganizo-
wane dla nich ciepłe przekąski m.in. garnek bigosu, 

kawa zbożowa na mleku wiejskim od pani Danuty 
Krawczyk oraz gorące i złociste placki ziemniaczane. 
Na ten cel gospodarstwo państwa Anety i Roberta 
Sadowskich przekazało worek ziemniaków. Dziękuję 
państwu Agacie i Piotrowi Penderom, panu Jerze-
mu Guzy – członkowi Rady sołeckiej oraz Arturowi 
Hryniewiczowi za czynny udział w organizacji w/w 
przedsięwzięcia.

Rekultywacja wysypiska
Mieszkańcy Wieży pragną złożyć ser-

deczne podziękowania za podjęcie działań 
w celu uzyskania środków na rekultywacje 
byłego śmietniska w Wieży. W tej chwili 
trwają tam związane z tym prace a wykonawcą 
zadania jest firma FOLEKO ze Świdnicy.  

W pierwszym etapie zostanie nawieziona 
podsypka z piasku (pierwsza warstwa podłoża).  
W późniejszym etapie zostanie wyłożone 3500 
m3 gliny. Ostatnią będzie świeża ziemia na której  
w końcowym stadium prac zostanie posadzona 
trawa. Przywróci to naturalny ład i porządek  
w otoczeniu dawnego składowiska odpadów. 
Rada Sołecka miejscowości Wieża serdecznie 
dziękuję szanownemu panu burmistrzowi, sza-
nownej Radzie Miejskiej i wszystkim pracownikom 
UGiM w Gryfowie, który dołożyli wszelkich starań  
w pozyskaniu środków na ten cel. W kwietniu, jak 
powiedział kierownik budowy zostaną zakończo-
ne wszystkie prace. Sprawa ciągnąca się latami 
zniknie jak zły sen. 

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękuję Joannie Czerwiec za 8-miesięczną, społeczną 

pracę na rzecz świetlicy w Uboczu, za zaangażowanie i pomoc w doprowa-
dzeniu jej do stanu zgodnego z europejskimi standardami. 

Sołtys Wieży
Alicja Hryniewicz

Sołtys Ubocza, Robert Mizgier
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Wieżę, most na Kwisie i część Gryfowa 
Śląskiego opanowały lisy. Można je spotkać na 
chodniku i na środku drogi. Podkradają kury  
i prychają na mieszkańców. Niewiele możemy  
z tym zrobić – odpowiadają myśliwi.
Pierwszy lis pojawił się gdzieś jesienią – szacuje 
Artur Hryniewicz z rady sołeckiej Wieży.
- Teraz jest ich dużo. Chodzą po całej wsi  
i straszą. Niedawno dziecko sąsiadki bało się iść 
do szkoły. Przybiegło z płaczem, gdy zobaczyło 
lisa stojącego i patrzącego mu w oczy. Ja też wi-
działem lisa. Siedział na schodach koło mojego 
domu. Dopiero jak podszedłem blisko, podniósł 
się i odszedł.

Krystyna Samborska z Urzędu Miasta i Gmi-
ny w Gryfowie Śląskim opowiada, że jeszcze pod 
koniec ubiegłego roku mieszkańcy miasteczka  
i Wieży z zadowoleniem opowiadali o pojawia-
jących się na granicy obu miejscowości dzikich 
zwierzętach.
- Nie przeszkadzały im wówczas - mówi. - Uwa-
żali, że to trochę taka atrakcja. Dopiero później, 
gdy pojawiło się ich znacznie więcej, zaczęli nas 
alarmować.
Tylko co my możemy z nimi zrobić? - pyta reto-
rycznie Olgierd Poniźnik, burmistrz miasteczka.
- Powiadomiliśmy powiatowego lekarza wete-
rynarii i koło łowieckie. Sami przecież ich nie 
odstraszymy.

Koło łowieckie nie odpowiedziało na pismo 
do dziś. Lekarz weterynarii przyjechał na miejsce, 
porozmawiał z ludźmi i na podstawie zachowa-

nia zwierząt orzekł: nie są wściekłe, przydałoby 
się jednak ograniczyć ich populację poprzez 
odstrzał. Tyle tylko, że odstrzał jest w praktyce 
niemożliwy. Tłumaczy Kazimierz Koncewicz, 
przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego 
Związku Łowieckiego w Jeleniej Górze:
- Nie bardzo sobie to wyobrażam. Jest zima, 
mróz. Myśliwy musiałby czekać na zwierzęta 
gdzieś na łąkach. Godzinę, dwie, pięć? Zmarzłby, 
a lisy by nie przyszły. Przyszłyby, później.  
W zabudowaniach strzelać nie można - najbliżej 
100 metrów od nich. W innym wypadku zaraz 
pojawiłaby się policja i prokuratura...

Artur Hryniewicz opowiada tymczasem, że 
zwierzęta są coraz bardziej rozbestwione i na 
coraz więcej sobie pozwalają. Jeden z lisów 
spacerował niedawno chodnikiem, inny szedł 
środkiem wojewódzkiej drogi i nie zważał nawet 
na trąbiące na niego samochody (...).
Kazimierz Koncewicz mówi, że nieprawdziwa 

jest powszechna opi-
nia głosząca wzrost 
populacji lisów dzięki 
stosowaniu szcze-
pionek przeciwko 
wściekliźnie.
- Lisów jest nawet 

Lisie królestwo

Poniżej publikujemy fragmenty artykułu Zbigniewa Rzońcy, który ukazał się 23 lutego w tygodni-
ku „Nowiny Jeleniogórskie”.

mniej niż dawniej - twierdzi. - Są za to zdrowe. 
To, co dzieje się w Wieży, jest bardzo rzadkie, 
może nawet wyjątkowe. Myślę, iż lisy muszą 
gdzieś tam mieć jakieś dobre źródło pożywie-
nia... Może śmietnik tam jest jakiś otwarty,  
a może ktoś je dokarmiał i się przyzwyczaiły?

Jest śmietnik – zastanawia się Artur Hry-
niewicz – ale są też i dzikie kaczki. Pływa ich  
w Kwisie około dwustu. Prawdopodobnie więc 
lisy polują właśnie na nie (...).

Pani Grońska mieszka tuż przy moście, ale 
już na terenie Gryfowa. Mówi, że lisa widziała 
tylko raz, za to w bardzo nieprzyjemnych oko-
licznościach.
- Patrzył na mnie, nie bał się i prychał - wspo-
mina. - Dopiero musiałam zrobić kilka kulek ze 
śniegu i nimi w niego rzucić. Wtedy uciekł.

Lisy widziało wielu gryfowian. Jedni przy 
śmietniku przy ul. Żeromskiego, inni w parku, 
jeszcze inni na moście (...).
A wracając do lisów, to sam widziałem (Ka-
zimierz Koncewicz przyp. red.) jednego na 
jeleniogórskim Zabobrzu – mówi. – Jadł na 
śmietniku, a potem uciekł w kierunku ogródków 
działkowych przy ul. Paderewskiego. Podobnie 
jest z sarnami: w czasie śnieżnej zimy schodzą z 
gór niżej. Po co mają żerować w dwumetrowych 
zaspach, jeśli mogą w półmetrowych? Trzeba 
to zaakceptować. Taka jest przyroda. Nic jej nie 
zmieni.

***
Z ostatniej chwili

24 lutego na drodze wojewódzkiej 360  
w miejscowości Wieża (przy wjeździe na Jezioro 
Złotnickie) samochód potrącił jednego z lisów 
terroryzujących wieś. Powiadomiono o tym  
zdarzeniu powiatowego lekarza weterynarii, 
który przyjechał na miejsce i zabrał martwego 
lisa do zbadania. Próbki zostaną wysłane do 
analizy do Wrocławia. Za informacje o zdarzeniu 
dziękuję Szymonowi Miłoskowi.

Artur Hryniewicz
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Pierwsza kadencja gryfow-
skiego samorządu nie obfitowała  
w wydarzenia dramatyczne, nagłe 
i niespodziewane zwroty akcji, ale 
co już podnosiłem w poprzednim 
odcinku, niosła oczywiście ze 
sobą wiele interesujących faktów. 
Były one naturalną konsekwencją 
tworzenia od podstaw lokalnej 
demokracji. 

Lata 1990-1994 należałoby 
określić mianem „gryfowskiej pracy 
u podstaw”. Po przeprowadzeniu 
19 czerwca 1994 roku wyborów 
samorządowych, gryfowianie wy-
brali 22 radnych, z których tylko 
4 zasiadało w radzie poprzedniej 
kadencji. Wśród zawodów przez 
nich wykonywanych, aż 6 było 
rolnikami. Poza tym było m.in. 4 
nauczycieli, 3 lekarzy, 5 ekonomi-
stów.

Nowym przewodniczącym Rady 
Gminy i Miasta został Piotr Chu-
dziak, a po jego wyborze na sta-
nowisko wiceburmistrza, na czele 
rady stanął Szymon Młynarczyk.
Na sierpniowej sesji rady w wyni-
ku zakulisowych działań, targów 
politycznych, w trakcie których rej 
wodził lokalny PSL, został odsu-
nięty od władzy poprzedni zarząd 
z burmistrzem Janem Kowalskim.  

W efekcie nowym włodarzem gmi-
ny został wybrany Ryszard Reszke.

Wydarzenia te były początkiem 
późniejszych gorących sporów, 
polemik absorbujących uwagę ów-
czesnej gryfowskiej „klasy politycz-
nej”, które ogniskowały się wokół 
trzech głównych problemów:
∙ groźba zapaści finansowej gminy 
i miasta związana z potencjalną 
koniecznością zwrotu do budżetu 
państwa dotacji celowej, uzyskanej 
przez poprzednią „ekipę” na uzbro-
jenie terenów osiedli mieszkanio-
wych w okolicach ulic: Oldzańskiej, 
Partyzantów;
∙ referendum z 1995 roku, zainicjo-
wanego przez Izerskie Stowarzy-
szenie Handlu i Usług, mającego 
na celu odwołanie władz miejsko-
gminnych,
∙ kontynuowanie dyskusji i podej-
mowanie działań na rzecz przynależ-
ności Gryfowa Śląskiego w ramach 
przyszłej struktury powiatowej.

„Kurier Gryfowski” relacjonując 
te wydarzenia, tak mocno upo-
litycznione, był w owym czasie 
ważnym źródłem informacji dla 
naszych czytelników i wszystkich 
mieszkańców gminy.

Jak myślicie Państwo czy pszczoła może być ciekawym tematem rozmowy? 
Czy o pszczołach, pasiekach i miodzie można mówić z zacięciem i swadą godną 
najbardziej pasjonującego hobby? Okazało się, że tak. W redakcji Kuriera spotka-
liśmy się z panami Józefem Piotrowskim i Antonim Stebułkowskim reprezen-
tującymi Miejsko-Gmine Koło Pszczelarzy w Mirsku. Panowie są w trakcie wer-
bownia grupy kursantów, gdyż organizują szkolenie, dzięki któremu zdobyć bę-
dzie można certyfikat pszczelarza. 

-–Czy macie panowie już komplet kursantów?
  – J.P. Kompletu jeszcze nie mamy, ale wciąż dzwonią zainteresowani  

i mamy nadzieję, że uda nam się uzbierać wymagane 30 osób. Kurs odbędzie 
się najprawdopodobniej w listopadzie, ale zależy nam, aby już teraz wzbudzić  
zainteresowanie, bo to przedsięwzięcie  godne uwagi. Kurs będzie bezpłatny, 
zakończy się egzaminem, w wyniku którego zdobyć będzie można certyfikat 
wykwalifikowanego pszczelarza.  Od 2013 roku będą one bezwzględnie wyma-
gane od tych, którzy będą chcieli prowadzić pasieki pszczele.

– Dlaczego tak zależy wam, aby zainteresować tym projektem młodych ludzi?
- A.S. W 1972 Miejsko- Gminne Koło Pszczelarzy w Mirsku liczyło 130 

członków. Te dane można wyczytać z naszej kroniki. Dzisiaj jest nas 20 i szcze-
rze mówiąc my dwaj  należymy do grona najmłodszych.  Młode pokolenie jak-
by zapomniało, że istnieje takie zajęcie, które z powodzeniem może być, dość 
oryginalnym jak na dzisiejsze czasy, hobby. To bardzo ważne, aby przyciąg-
nąć młodych, bo obawiamy się, że nie będzie komu przekazać tej tradycji. Nie 
możemy dopuścić do jej zaniku, bo absolutnie nie mamy się czego wstydzić. 
Na warsztaty pszczelarskie, które organizujemy przyjeżdżają regularnie Niem-
cy. W samym Berlinie jest zarejestrowanych 30 kół pszczelarskich. Berlińczy-
cy na dachach swoich domów hodują pszczoły. To bardzo popularne u nich 
zajęcie. Co prawda są to nieagresywne gatunki, więc nie żądlą, ale to też za-
sługa Polaka- profesora  Freie Universitat w Berlinie- Benedykta Polaczka, któ-
ry  taką pszczołę wyhodował. Ostatnia obserwuje się nawrót zainteresowania 
miodem. Na tej niwie chcielibyśmy niejako wskrzesić tradycje.

– Obawiacie się jednak o przyszłość populacji pszczół na naszym terenie
- J.P. Niepokoi nas sytuacja, w której dość łatwo otrzymuje się pozwolenie 

na wycinkę drzew miododajnych, czyli lipy, akacji, wierzby i klonu. Urzędy, refe-

Współczesna cywilizacja, w swoim 
wymiarze globalizacyjnym niesie ze 
sobą nieustanne dążenie do rozwoju 
coraz węższych specjalności zawo-
dowych. Postęp naukowo-techniczny 
wymaga od przyszłych uczestników 
współczesnego rynku pracy, również 
tego europejskiego, coraz większych 
umiejętności i wiedzy.

Takie możliwości daje absolwentom 
gimnazjum Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących i Zawodowych im. Jana Pawła 
II w Gryfowie Śląskim.

Nasza szkoła ma ogromne, wielo-
letnie doświadczenie w szkolnictwie 
zawodowym i właśnie to jest gwaran-
cją zdobycia kwalifikacji zawodowych 
na wysokim poziomie pod okiem 
fachowców.
Nauka w Zasadniczej Szkole Zawodo-
wej trwa:
– 2 lata (kucharze małej gastro-

Pszczoły nie znają granic raty ochrony środowiska, burmistrzowie powinni być zainteresowani, aby tych 
wycinek było jak najmniej. Co prawda osoba takie pozwolenie otrzymująca musi 
posadzić nowe drzewo, ale tak naprawdę nikt tego nie kontroluje. W ogóle od-
nosimy wrażenie, że brak jest koordynacji działań, jeśli chodzi o ochronę drzew. 
Brak polityki uświadamiającej ludziom, że walka o zachowanie w odpowiednich 
proporcjach ekosystemu to nie dziwactwa ekologów, ale po prostu konieczność. 
Aby pszczoła skorzystała z drzewa to musi minąć 20 lat. Tak więc sadzimy je nie 
sobie, ale przyszłym pokoleniom. Poza tym nikt nie mówi głośno o tym, że 70 % 
rzepaku mamy dzięki pszczołom właśnie.  Jeśli spróbujemy pokusić się o pyta-
nie, kto dzięki pszczołom zyskuje najbardziej, to odpowiedź jest taka, że w 80% 
gospodarka rolna, środowisko. Sam pszczelarz z miodem, który może sprze-
dać plasuje się tutaj na ostatniej pozycji. To zaledwie 1-2 %. Tak więc nasuwa 
się prosta konkluzja, że pszczoła jest nie dla pszczelarza, lecz przede wszystkim 
dla środowiska. 

– Czy prowadzenie pasieki się opłaca. Innymi słowy, czy można z tego żyć?
- J.P. Na pewno się opłaca, jeśli się prowadzi mądrą politykę pasieczną. 

Znam ludzi, którzy mają jedynie 50 rodzin i utrzymują się tylko z pszczół. 
– Porozmawiajmy w takim razie o miodzie, o jego zaletach.
Zacznijmy może od tego, czym jest miód. To przede wszystkim cukry pro-

ste, które organizm doskonale wchłania. Byłem na wykładzie profesora Akade-
mii Medycznej, który twierdził, że glukoza zawarta w miodzie szybciej wchłania 
się do organizmu niż przez kroplówkę. Ten produkt tak naprawdę jest do dziś ta-
jemnicą dla naukowców...

Ciąg dalszy rozmowy w następnym numerze.

Glossa do historii gryfowskiego samorządu

Mieczysław Gnach

Jak chcesz uczyć się, to tylko w Gryfowie cz. VI
Zasadnicza Szkoła Zawodowa

nomii, posadzkarze, fotografowie, 
malarze-tapeciarze, betoniarze-zbro-
jarze, lakiernicy, blacharze, kominiarze  
i sprzedawcy)
- 3 lata (mechanicy pojazdów samocho-
dowych, piekarze, cukiernicy, fryzjerzy, 
rzeźnicy-wędliniarze, kamieniarze i inne 
zawody).

Nasza współpraca z wiodącymi  
w regionie firmami zaowocowała pod-
pisaniem porozumień o praktykach dla 
uczniów w roku szkolnym 2010/2011.

Więcej informacji na temat szkol-
nictwa zawodowego w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych 
im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim 
można znaleźć na stronie internetowej 
www.zsoiz.gryfow.pl, a także poprzez 
bezpośredni kontakt ze szkołą (przede 
wszystkim z kierownikiem Praktycznej 
Nauki Zawodu – Krystyną Młynarczyk 
– tel. 75 78-13-459).

Na nasz konkurs zdjęcia nadesłali: Dorota Urban, Robert Grzelczak, Kamila 
Hryniewicz oraz Izabela Nowicka. Tym razem nasz wybór padł na zdjęcie Roberta 
Grzelczaka. Dodatkowo wyróżniliśmy dwie prace Doroty Urban (prezentujemy je na 
stronie 20). Gratulujemy laureatom i zachęcamy państwa do udziału w konkursie.

W związku z tym, że otrzymujemy wiele pytań dotyczących tematyki kon-
kursu wyjaśniamy, że oczekujemy zdjęć, na których znajdą się:
 ∙ architektura (zabytki, budowle, charakterystyczne dla miasta detale 
architektoniczne)
 ∙ ludzie (mieszkańcy Gryfowa)
 ∙ ciekawe miejsca, wydarzenia.

Konkurs adresowany jest nie tylko do mieszkańców naszej gminy. Zdjęcia 
może nadsyłać każdy, kto ma na to ochotę, pod warunkiem spełnienia po-
wyższych założeń. Zdjęcia prosimy nadsyłać do 25 dnia każdego miesiąca na 
adres biblioteka.gryfow@gmail.com 

Poznaj miasto moje 
- konkurs dla mieszkańców

P.

Rozmawiała Małgorzata Szczepańska
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Poruszaliśmy już w Kurierze Gryfowskim temat wspól-
not mieszkaniowych. Były to jednak tylko sygnalne arty-
kuły, dotyczące samego zjawiska ich powstawania. Dla 
zachęcenia mieszkańców do organizowania się i brania 
spraw w swoje, postanowiliśmy pokazać przykłady wspól-
not, które dobrze sobie radzą i... coraz lepiej wyglądają. 
Do takich wspólnot należy w Gryfowie Wspólnota Miesz-
kaniowa przy ul. Kolejowej 21 a.

Umawiam się z zarządcą Piotrem Wolniewiczem pod 
budynkiem, na którym wrą prace remontowe. Dołącza do 
nas inspektor nadzoru Piotr Browarczyk, który właśnie dzieli 
się uwagami z pracującymi na rusztowaniu robotnikami oraz 
Ryszard Piszczek „prawa ręka zarządcy” i Zygmunt Hry-
ciew – członek zarządu. Moi rozmówcy, z zaangażowa-
niem opowiadają o początkach wspólnoty, zakończonych 
remontach i o obecnie przeprowadzanej inwestycji.

Wspólnota funkcjonuje od czterech lat, dokładnie od 
września 2005 r. W zarządzie poza panem Hryciewem, są 
Krystyna Szynal i Tomasz Chrupczalski.

Na pytanie czy mieszkańcy są zadowoleni z działań za-
rządcy, odpowiadają, że tak, ponieważ jak na cztery lata 
zrobiono bardzo dużo we wspólnocie. Wcześniej to była rui-
na, a przez cztery lata zrobili cały dach, obróbki blacharskie, 
inne prace remontowe. Dach kosztował ok. 60 tysięcy zło-
tych. Kredyt na dach nie był brany, wspólnota poradziła so-
bie sama (...) Na klatce schodowej są okna termiczne, pię-
cioelementowe, na najwyższej termice, i nie ma uciekania 
ciepła. Założone są też czujniki ruchu, światło nie zapala się 
w całym budynku, tylko po kolei na każdym piętrze po któ-
rym się idzie. Balkony, okienka – wszystko jest ocieplone...
- Skąd decyzja o potrzebie ocieplenia budynku?

- P.W. Podjęliśmy taką decyzję po to, żeby oszczędzać 
na ogrzewaniu. W tym celu zrobiliśmy audyt energetyczny, 
który wykazał, że będziemy mieli oszczędności w granicach 
30%. Zarząd przekonał właścicieli do poparcia tego wnio-
sku. Dzięki uporowi zarządu udało się załatwić kredyt w wy-
sokości 120 tys zł. (...) Zarządca może przygotować doku-
menty, ale kiedy bank widzi, że nie ma oparcia w zarządzie, 
to może być ciężko. Ale jeśli jest bezpośrednia komunikacja, 
wspólne rozmowy i stanowisko, to o wiele łatwiej o kredyt.

- R.P. Podnieśliśmy składkę na fundusz remontowy,  
30% środków musieliśmy mieć własnych, żeby zacząć ro-
bić to ocieplenie, klatka schodowa jest już prawie zrobiona, 
oprócz klatki schodowej, wymieniliśmy jeszcze część in-
stalacji elektrycznej, zrobiliśmy wewnętrzną linię zasilającą, 
oszacowaliśmy, że zmieścimy się w kwocie 140 tys. Kredyt 
został przyznany na 120 tys.

– P.W. Mało tego, kwotę 24 tys. dostajemy w ramach 
dotacji, ponieważ kredyt jest udzielany, jako termomoder-
nizacyjny, finansowany z budżetu państwa, takie inwesty-
cje prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego, w którym 
jest stworzony fundusz na przedsięwzięcia „ekologiczne”. 
Jest pula z budżetu państwa, która ma promować takie in-
westycje. Ścieżka, którą zarządcy wybrali, to ścieżka dla 
wspólnot mieszkaniowych: opracowano audyt, teraz ten 
remont i w momencie zakończenia prac, dostarczenia od-
powiedniej dokumentacji do banku, nastąpi wypłata pre-
mii termomodernizacyjnej. Ta premia jest uzależniona od 
emisji, czyli ograniczenia ciepła. 

– Z.H. Ale efekty ocieplenia już są. Przedtem przy takim 
samym sposobie palenia w piecu miałem w mieszkaniu 17-
18 stopni, teraz 21. To jest opłacalna sprawa dla wszystkich.  
Bo nie dość że taniej, bo mniej idzie w komin, a i atmosfera 
mniej zanieczyszczona.
 – 120 tysięcy to bardzo duża kwota, czy mieszkańcy 
nie mieli obaw?

– Z.H. Do wzięcia obecnego kredytu i remontu przeko-
nał mieszkańców zarządca. On poddał pomysł, a zarząd  

i mieszkańcy po przemyśleniu sprawy zgodzili się. Trochę 
było oporów, bo we wspólnocie mieszka 20 rodzin i trzeba 
było wielu mocno przekonywać, ale teraz raczej nie żałują. 
Dwa lata trwało, zanim wszystkich ludzi się przekonało.

– P. B. Gdyby w Gryfowie więcej było takich remontu-
jących się wspólnot, z zaciągniętymi kredytami, to łatwiej 
było by przekonać mieszkańców do takich przedsięwzięć. 
A to jest teren niemal dziewiczy pod tym względem. Niestety 
najbliższe przykłady są w Lubaniu, gdzie ludzie wzięli spra-
wy w swoje ręce i miasto pięknieje z dnia na dzień. Najważ-
niejsze jest budowanie świadomości wśród mieszkańców, 
żeby ludzie wiedzieli, że jest zarządca, który robi to dobrze, 
w Lubaniu podglądał pracę innych zarządców, tam im wy-
szło, to czemu w Gryfowie ma nie wyjść? Ludzie pytali co 
my z tego będziemy mieli, a w Gryfowie ciężko o przykład. 

– R.P. W naszej wspólnocie mieszkańcy świadomie 
ustalili czynsz, nie po „dwa grosze”, aby tylko na prąd, na 
klatkę schodową i wywóz śmieci, jak się potocznie mówi, 
tylko świadomie, na jakimś sensownym poziomie, żeby po 
okresie dwóch lat, mieć już ten wkład własny, aby możliwe  
było wzięcie kredytu i aby bank chciał z nami rozmawiać, jak 
ze świadomym klientem. Musieliśmy również mieć dobrze 
przygotowaną dokumentację, wykazać się dobrą współpra-
cą zarządcy i zarządu z mieszkańcami. Kredyt jest finanso-
wany wyłącznie z wpłat zaliczek na fundusz remontowy. To 
jest w granicach 70% zaliczki miesięcznej. Reszta zostaje 
na ewentualne jakieś drobne awarie. Są to wolne środki, 
które są odkładane. Ten fundusz jest na takim poziomie, że 
w momencie wpłacania miesięcznych zaliczek, on starcza 
na spłacanie raty kredytu. To było ustalone dwa lata temu i 
absolutnie nie ma żadnych podwyżek.. Na fundusz remon-
towy płacimy 1,50 od metra kwadratowego.

– Z.H. Tam gdzie mają powiedzmy 50 zł od mieszkania, 
to tacy za dziesięć lat nic nie zrobią, no bo i za co?
Moi rozmówcy zgodnie podkreślają odpowiedzialność 
mieszkańców wspólnoty. Angażują się oni w wiele przedsię-
wzięć i w czynie społecznym wykonują prace na rzecz bu-
dynku. M. in. cała elektryka na klatce schodowej, zadasze-
nie przed klatką schodową, utrzymanie zieleni przed budyn-
kiem – to wszystko społeczna praca mieszkańców na rzecz 
wspólnoty. Zdjęcie rusztowań i odbiór budynku już wkrótce. 
Wszystko zależy od pogody. Może nawet i za miesiąc, a na 
maj to już na 100%.

Na koniec zaczynają marzyć, że chodniki trzeba będzie 
robić, mini parking, śmietnik. Ze śmietników korzystają nie 
tylko członkowie wspólnoty. Jest tam bałagan i zarząd na 
spotkaniu z burmistrzem poprosił o wybudowanie boksu za-
mykanego na klucz. Burmistrz wyraził chęć pomocy w tym 
względzie, ponieważ chce wspierać aktywne wspólnoty.

Gdyby każdy człowiek, każda wspólnota zaczęła dzia-
łać, to po pięciu latach, zaczniemy wychodzić już na ze-
wnątrz, poza swój teren i Gryfów będzie piękniał – konklu-
duje Piotr Browarczyk.

W sierpniu 2009 roku w Gryficach, w ramach 
organizowanych przez Gryficki Dom Kultury Arty-
stycznych Spotkań Przyjaciół odbyły się plenery ma-
larski i fotograficzny, w których uczestniczyli również 
artyści z Gryfowa Śląskiego – Joanna Małoszczyk, 
Marzena Staliś, Ilona Cichoń i Paweł Rubaj. 

5 marca w gryfowskim Ratuszu odbył się niecodzienny 
wernisaż, otwarto bowiem wystawę, która przywędrowała 
do nas z partnerskich Gryfic. Prezentowane na wystawie 
obrazy i zdjęcia są owocem poplenerowych i powarsztato-
wych zmagań artystów. 

 Na parterze wyeksponowano prace malarskie, a na 
piętrze fotografie. Wernisaż stał się okazją do spotkania 
z delegacją z Gryfic, która pomimo niesprzyjającej w tym 
dniu aury przybyła do nas punktualnie. Wśród gryfickich 
gości była inicjatorka przedsięwzięcia, dyrektor domu 
kultury Róża Szuster, sekretarz gminy Wanda Piwoni 
oraz dwóch panów Przemysław Łukomski – instruktor 
fotografii oraz Mateusz Iżakowski – korespondent Radia 
Vox FM i Eska. 

W trakcie wernisażu wymieniono się upominkami  
i kwiatami oraz powiedziano wiele ciepłych słów o przyjaź-
ni i rozwijającej się współpracy. Po części oficjalnej zebrani 
z zainteresowaniem obejrzeli dwie diaporamy cyfrowe 
autorstwa uczestników warsztatów fotograficznych. 

Podczas gdy ostatni goście podziwiali jeszcze prace, 
a niektórzy nawet starali się o ich kupno, w gabinecie 
burmistrza odbyło się spotkanie z przedstawicielami sa-
morządu i gryfowskimi artystami, na którym omawiano 
m.in. możliwości dalszej współpracy z Gryficami na niwie 
szeroko rozumianej kultury.

Gorąco zapraszamy do obejrzenia wystawy, która bę-
dzie czynna do końca marca w godzinach pracy urzędu.

Wernisaż 
gryficko-gryfowski

Wspólnota jak malowana 

20 lutego w CentROOM odbyła się kolejna 
noc kabaretowa. Wystąpił kabaret Statyf z Dą-
browy Górniczej. Wieczorny występ spotkał się 
z dużym zainteresowaniem publiczności. Sala 
zapełniła się po brzegi, jak się później okazało 
naprawdę warto było przyjść. Młody kabaret 
popisał się świetnym występem, zarówno gra 
aktorska jak i prezentowany humor były na wy-
sokim poziomie. Kolejne spotkanie z kabaretem 
odbędzie się 20 marca, kiedy to do CentROOM 
zawita kabaret N.O.C z Rybnika. Po raz kolejny 
wstęp wolny!

Występ kabaretu 
w CentROOM

M.D.

M.

Rozmawiała M. Wojciechowska






