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Wspomnienie ferii...

Przedszkolaki na warsztatach muzycznych w M-GOK.

Anglojęzyczne zabawy z panią Angelą Byczko.

A. Andrzejewski prezentuje swoją kolekcję starych lokomotyw. Legendarna maskarada w Uboczu.

Pokaz papierowej mody w Rząsinach.

Najpilniejsi uczestnicy z dyplomami w kolorach tęczy. Pamiątkowe zdjęcie w świetlicy środowiskowej.

Warsztaty lepienia w glinie w ośrodku kultury.
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Jak minęły ferie

W kolorach tęczy w Gryfowie
ciekawe zajęcia, interesujący goście
Zajęcia w bibliotece odbywa-

ły się codziennie, uczestniczyło 
w nich jednocześnie od 14 do 20 
osób. Na warunki lokalowe od-
działu dziecięcego to spora gro-
madka, czasem bywało ciasno, ale 
za to zawsze wesoło.

Dzieci brały udział w różnych 
formach pracy: plastycznych, czy-
telniczych i ruchowych. Każdy 
dzień był poświęcony innemu za-
gadnieniu, zapraszani byli też inte-
resujący goście. Odbyły się m.in. 
zajęcia ruchowo-bajkowe w języ-
ku angielskim prowadzone przez 
panią Angelę Byczko, młodzi lu-
dzie poznawali różne zawody,  
w tym dniu gościliśmy pielęgniar-
kę panią Agatę Skrzypek, która 
opowiadała o pracy anestezjologa, 
pokazała dzieciom sprzęt medycz-
ny i mówiła, jak można zostać pie-
lęgniarką. Odbył się także dzień 
poświęcony szydełkowaniu i ro-
bótkom ręcznym, gościem spotka-
nia była pani Bronisława Kunkie-
wicz, bibliotekarka filii w Krzewiu 
Wielkim, która w robótkach ręcz-

nych jest prawdziwą mistrzynią. 
W inny dzień ferii gościliśmy pra-
cownika kolei, który jest pasjona-
tem pociągów i parowozów. Pan 
Adam Andrzejewski opowiadał 
dzieciom o swojej pracy, pokazał 
film o parowozach, część kolekcji 
modeli pociągów oraz kilka albu-
mów ze zdjęciami pociągów. 

Odbył się także pamiętny „Bal 
u 12 miesięcy”, na który dzieci 
przebrały się w stroje 4 pór roku. 
Na zakończenie ferii przygotowa-
liśmy wspólnie słodkie przysmaki 
i przy degustacji kolorowych fry-
kasów, wspominaliśmy zbyt szyb-
ko minione ferie.

Dziękuję panu Andrzejowi 
Kotarbie za upieczenie ciasta 
specjalnie na tę okazję. Na feriach 
zgodnie z planem zajęć obowią-
zywały stroje w kolorach tęczy. 
Dziękuję rodzicom za zaangażo-
wanie w przebieranie swych po-
ciech. Dzięki Wam, nasze ferie 
były bardzo kolorowe.

Obszerna fotorelacja z ferii dostępna na naszej stronie pod adresem:
http://biblioteka.gryfow.info/ w dziale Aktualności

W Rząsinach królowały zajęcia plastyczne. Wyjątkowo twórczą formą 
okazała się zabawa w projektantów mody. Dzieci wykonywały stroje z papieru 
i gazet, a następnie paradowały, jak w profesjonalnym pokazie mody. Równie 
ciekawie przebiegały zajęcia czytelnicze, bajkowo-baśniowe, relaksacyjne. 
Cieszy fakt, że mimo panujących w czasie ferii chorób, maluchy docierały do 
biblioteki i zawsze chętnie spędzały tu czas.

Dzieci z Ubocza przychodząc do filii biblioteki  podczas ferii, podró-
żowały po polskich miastach. Poznając Toruń, słuchały czytanych o nim 
legend, piekły pierniczki walentynkowe. W Krakowie spotkały się ze 
Smokiem Wawelskim inscenizując legendę. Warszawa przywitała ich 
kalamburami, konkursami plastycznymi oraz legendami prezentowa-
nymi na DVD. Symbol Poznania – koziołki zaprezentowały się dzie-
ciom w różnych postaciach. Z okazji Dnia Kota dzieci wykonywały 
maski z podobiznami mruczków oraz przygotowały wystawę masko-
tek. Podsumowaniem tych wędrówek był konkurs plastyczny, którego 
rozstrzygnięcie nastąpiło w ostatnim dniu ferii bibliotecznych. Dzieci 
otrzymały nagrody ufundowane przez panią sołtys Marzeną Herdzik. 
Dziękujemy! Wesoło bawiono się też na legendarnej maskaradzie przy 
muzyce i słodkim poczęstunku. Urozmaiceniem spotkań bibliotecznych 
były zajęcia z pakietem edukacyjnym przygotowanym przez Fundację 
Orange – Bezpieczny Internet czyli zostajemy „sieciakami”.

Koszmarny Karolek zainspirował uczestników ferii w Krzewiu Wielkim 
do świetnej zabawy. Dzieci razem z Karolkiem przeżywały różne niesamowite 
przygody. Zachęcone złośliwym zachowaniem Karolka, pragnęły poznać dal-
szy ciąg jego przygód. Koszmarny Karolek i jego nie mniej złośliwi i wredni 
przyjaciele, pomogli dzieciom bawić się wspaniale i beztrosko. Na zakończenie 
ferii odbył się Wielki Bal Przebierańców. Były wybory Króla i Królowej Balu, 
konkurs na najładniejsze przebranie oraz na najoryginalniejszy taniec i wiele 
innych. Dzieci z rozradowanymi buziami opuszczały salę balową. Wszystkie 
zajęcia odbywały się pod patronatem pani sołtys wsi Anny Wieliczko, świetlicy 
środowiskowej (pani Anna Ochman) i niżej podpisanej bibliotekarki.

Ferie zimowe to czas wyjazdów nie tylko dzieci, ale i całych rodzin, 
podczas których chcemy myśleć wyłącznie o odpoczynku i relaksie. 
Gdy nie ma takiej możliwości, ferii w mieście nie trzeba spędzać przed 
telewizorem lub ekranem komputera. Nie nudzili się ci, którzy skorzy-
stali z oferty Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śl. Przez 
dwa tygodnie dzieci uczestniczyły w ogólnodostępnych formach zaję-
ciowych w salach M-GOK. W programie znalazły się zajęcia taneczne, 
warsztaty wokalne, plastyczne, decoupage oraz projekcje filmowe. Nikt 
się nie nudził, bo było wesoło, kolorowo i wciąż działo się coś nowego  
i ciekawego. Podobnie udanych ferii życzymy sobie i dzieciom za rok.

Książki na zapas
Z powodu przeprowadzki do nowego budynku, od 21 marca do koń-

ca kwietnia Biblioteka Publiczna będzie nieczynna. Stwarza to trudną 
sytuację uczniom (matury!) oraz wszystkim regularnie korzystającym  
z bibliotecznych usług. W związku z tym, uruchamiamy akcję „Książki 
na zapas”. Młodzieży przygotowującej się do egzaminów maturalnych 
oraz osobom, które nie wyobrażają sobie tak długiego czasu bez książ-
ki, umożliwiamy wypożyczenie większej ilości lektur jednorazowo na 
czas dłuższy niż w regulaminie, czyli do ponownego otwarcia biblioteki 
w nowym miejscu. Zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty oraz 
przepraszamy za utrudnienia. 

W M-GOK

W bibliotekach

Jolanta Kuczyńska

Wirtualne podróże w Uboczu 

Koszmarny Karolek w Krzewiu
Joanna Czerwiec

Plastycznie i baśniowo w Rząsinach

Podczas tegorocznych ferii zimowych wychowawcy Świetlicy 
Środowiskowej zapewnili wychowankom wiele atrakcji. W zajęciach 
uczestniczyło ok. 25 osób. Niesprzyjająca zimowa aura była pretekstem 
do wielu zajęć sportowych, plastyczno-technicznych, muzycznych,  
a nawet kulinarnych. Dużym powodzeniem cieszył się konkurs karaoke. 
Ferie zakończyła huczna zabawa karnawałowa z grami i konkursami 
przy muzyce. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w 
zajęciach i zapraszamy do Świetlicy Środowiskowej od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 12:00 do 18:00.

Pracownicy biblioteki

W Świetlicy 
Środowiskowej

ad

Bronisława Kunkiewicz

Teresa Cierlik

Katarzyna Rotkiewicz – wychowawca, Elżbieta Kostek – stażystka

PODZIĘKOWANIE
Dziękujemy Sandrze Gałce za przekazanie bibliotece (oddziałowi 

dziecięco-młodzieżowemu) książek, artykułów papierniczych i innych 
przydatnych akcesoriów.

Pracownicy biblioteki

(ważna informacja)



4 KURIER GRYFOWSKI  MARZEC 2011      

OGŁOSZENIE
Polski Komitet Pomocy Społecznej  

w Gryfowie Śląskim informuje, że są jesz-
cze wolne miejsca na turnus wczasowo-
rehabilitacyjny nad morzem w Jarosławcu w 
terminie od 25.06.2011 do 08.07.2011 r. (dwa 
tygodnie). Odpłatność – 1500 zł. Dzieci do lat 
8 – 700 zł (bez zabiegów).
W cenie: 
• transport autokarem w obie strony z Gryfowa,
• zakwaterowanie w pokoju 2-3 osobowym  
z pełnym węzłem sanitarnym ,TV, czajnikiem 
bezprzewodowym, balkonem;
• wyżywienie 3 posiłki dziennie (śniadania i kolacje 
w formie bufetu szwedzkiego, obiady porcjowane),
• całodobowa opieka pielęgniarki, 24 zabiegi re-
habilitacyjne + gimnastyka zgodnie z zaleceniami 
lekarza na podstawie informacji o stanie zdrowia
• wieczorki taneczne,
• 2 ogniska z grillowaniem i muzyką,
• biesiada turnusowa przy muzyce z poczęstun-
kiem oraz spotkania integracyjne, pogadanki, 
wspólne spacery piesze, rowerowe, nordic 
walking, świat dziecka, wycieczka autokarowa, 
warsztaty terapii zajęciowej: plastyczne, psycho-
terapeutyczne, komputerowe, muzykoterapia.
Zapisy w Klubie Seniora w godzinach otwarcia. 

Bliższe informacje 
tel. +75 78-12-662 lub 669-835-570

Zabiegi rehabilitacyjne:
kąpiel perełkowa, masaż wodny, wirówki kończyn 
dolnych, wirówki kończyn górnych, inhalacje solan-
kowe, masaż automatyczny, masaż limfatyczny dla 
amazonek, Lampa sollux czerwony i niebieski, gim-
nastyka ogólnousprawniająca, UGUL, rotory, atlas, 
magnetronik, prądy diadynamiczne i interferencyjne, 
jonoforeza, ultradźwięki, laser, krioterapia miejscowa, 
laser biostymulacyjny ze skanerem, odpłatnie masaż 
klasyczny.

Ferie zimowe to czas aktywnego, a przede 
wszystkim zasłużonego wypoczynku po trudach 
nauki w I semestrze roku szkolnego. Zabawa  
i relaks były, jak mniemam głównymi zajęciami 
młodych gryfowian w ostatnich dwóch tygodniach 
lutego. Ośmioro uczniów z gryfowskich szkół 
wybrało jednak inną formułę spędzania wolnego 
czasu. Uczestniczyli bowiem w jubileuszowej 
XXV sesji Dolnośląskiego Parlamentu Dzieci  
i Młodzieży, która pod hasłem „Autoprezentacja, 
nie tylko…” miała miejsce w dniach 14-16 lutego 
we Wrocławiu. Uczestników tego forum gościł 
nowoczesny ośrodek szkolno-wychowawczy przy 
ulicy Kamiennogórskiej. Przedsięwzięcie zostało 
sfinansowanie przez Dolnośląski Urząd Marszał-
kowski, a jego animatorem była pani Stanisława 
Bulanda, na co dzień nauczyciel pracujący w szko-
łach oleśnickich. Młodzi gryfowscy samorządow-
cy byli reprezentowani przez uczniów Gimnazjum 
im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej i Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. 
Jana Pawła II. Byli nimi:

1. Ernest Kuczyński (ZSOiZ) – marszałek Dolno-
śląskiego Parlamentu Dzieci i Młodzieży.
2. Katarzyna Kowalenko (Gimnazjum) – radna 
Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Gryfów 
Śląski.
3. Bartłomiej Białojański (Gimnazjum) – radny 
Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Gryfów 
Śląski.
4. Anna Cymerman (ZSOiZ) – przewodnicząca 
Samorządu Szkolnego.
5. Magdalena Jagiełło (ZSOiZ), 6. Krzysztof Kac-
przak (ZSOiZ) 7. Beata Kotarba (Gimnazjum) 8. 
Adam Puszka (Gimnazjum) – Samorząd Szkolny

W roboczej części sesji, prowadzonej przez 
marszałka Ernesta Kuczyńskiego, reprezentanci 
lokalnych samorządów, m.in. z Oleśnicy, Siech-
nicy, Obornik Śląskich, Góry Św. Katarzyny, No-
wogrodźca oraz oczywiście Gryfowa Śląskiego, 
obradowali w trzech blokach tematycznych:
1. „Plusy i minusy” Dolnośląskiego Parlamentu 
Dzieci i Młodzieży.
2. Nowelizacja dotychczasowego Statutu DPDiM.

3. Przygotowania do obchodów 10-lecia jego po-
wstania.

W trakcie przeprowadzonych obrad jego 
uczestnicy przyjęli kilka uchwał mających na celu 
poprawę relatywności działania tego dolnośląskie-
go gremium młodych samorządowców. Istotnym 
elementem XXV sesji Dolnośląskiego Parlamentu 
Dzieci i Młodzieży były warsztaty szkoleniowe 
przygotowane i przeprowadzone przez nauczycieli 
i uczniów Gimnazjum Nr 2 w Górze, poświęcone 
autoprezentacji. Oczywiście, poza „poważnymi” 
przedsięwzięciami, młodzi parlamentarzyści ba-
wili się wspólnie przy muzyce oraz zawierali nowe 
znajomości i przyjaźnie. Na terenie ośrodka można 
było również korzystać, oczywiście pod fachową 
opieką ratownika, z przyjemności kąpieli w znaj-
dującym się tam basenie. 

Pomimo bardzo napiętego harmonogramu ob-
rad i spotkań, gryfowscy uczestnicy sesji, znaleźli 
również czas na krótki, wieczorny spacer po cen-
trum Wrocławia, zakończony zakupami w Galerii 
Dominikańskiej. Jadąc autobusem na ulicy Ka-
miennogórskiej mogli również śledzić tempo prac 
na budowie stadionu piłkarskiego na wrocławskich 
Maślicach, będącego w niedalekiej przyszłości 
areną „Euro 2012”. Opiekunem gryfowskiej „re-
prezentacji” XXV sesji Dolnośląskiego Parlamen-
tu Dzieci i Młodzieży był niżej podpisany. Beata Reszko, kosmetyczka od pięciu lat prowadząca Stu-

dio Urody Beata w Gryfowie Śląskim, od grudnia zeszłego roku 
korzysta w swojej pracy z kosmetyków Nantes. Teraz chce się 
podzielić swoim odkryciem z mieszkankami Gryfowa.

– Są innowacyjne, skuteczne i sprawdzają się w działaniu 
– mówi pani Beata. - Wcześniej testowałam różne inne mar-
ki, ale Nantes przekonał. Tym bardziej, że to nasza, polska 
marka i na dodatek z pobliskiego Bolesławca.  Dzięki oparciu 
tych produktów o nanowodę – świetnie się wchłaniają i są po 
prostu dobre.

26 marca (w sobotę) o godzinie 17.00 Studio Urody Be-
ata w Gryfowie zaprasza na spotkanie z nanokosmetykami. 
Podczas specjalnej prezentacji mieszkanki Gryfowa będą mo-
gły zapoznać się z kosmetykami Nanolaboratory Nantes – in-
nowacyjnymi produktami  opartymi na nanowodzie – wodzie 
o zmienionej strukturze. Woda składa się z grup cząsteczek 
H2O. Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii duże 
skupiska cząsteczek wody ulegają rozbiciu na niewielkie, 
uporządkowane grupy tzw. klastery. Pojedyncza cząsteczka 
wody ma zaledwie 1 nm (nanometr) średnicy – stąd wywodzi 
się nazwa nanowody. W Bolesławcu zwykła woda trafia do 

komory próżniowej, w której jest poddawana obróbce pod wpływem zimnej plazmy. Wskutek takiego pro-
cesu woda zmienia swoje właściwości. Staje się doskonałym rozpuszczalnikiem dla aktywnych związków 
oraz – dzięki nanorozmiarom – wyjątkowym nośnikiem substancji odżywczych w głąb skóry. 

Odkrycie nanowody dało impuls do poszukiwania jej zastosowań, którego jednym z efektów jest użycie 
jej do wytwarzania wysokiej jakości kosmetyków. Nanowoda pozwala skórze niemal całkowicie wchłonąć 
substancje aktywne i odżywcze zawarte w kosmetykach, wzmacniając i pielęgnując skórę z nieporówny-
walnie lepszym skutkiem.
W oparciu o nanowodę w Nanolaboratory Nantes powstało już pięć serii kosmetyków. Zostały one do-
cenione złotym medalem na Targach Innowacyjności w Brukseli, srebrnym w Paryżu a także polskimi 
wyróżnieniami: Drzewkiem Życia i Laurem Konsumenta. Badania Nanolaboratory Nantes docenił również 
specjalnym dyplomem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

– Chciałabym aby gryfowianki poznały te kosmetyki, bo to naprawdę dobry sposób na dbanie o swoją 
urodę. Warto dowiedzieć się czym jest, jak działa i dlaczego pomaga nam nanowoda – mówi pani Beata.  
– Na spotkaniu gość z Nanolaboratory Nantes opowie o tym, jakie mają działanie i jak produkowane są kosme-
tyki Nantes. Nie zabraknie pokazu zabiegu kosmetycznego i upominków dla przybyłych gości. Studio Uro-
dy Beata to jeden z wielu fachowych zakładów kosmetycznych pracujących z użyciem kosmetyków Nantes  
i osiągających dzięki temu świetne efekty oraz zadowolenie klientek. Mieści się ono w Gryfowie Śląskim, 
ul. Rynek 2. Liczba miejsc na spotkaniu jest ograniczona, prosimy o mailowe lub SMS-owe potwierdzenie 
udziału w spotkaniu pod adresem studio.beata@op.pl  lub numerem telefonu +48 693-658-124. 

Dla uczestniczek spotkania przewidziano upominki od Nanolaboratory Nantes.

Obrady młodzieży we Wrocławiu

M. Gnach

Spotkanie z nanowodą w Gryfowie
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1 lutego po godz. 18.00, funkcjonariusze Komi-
sariatu Policji w Gryfowie Śląskim zatrzymali na 
gorącym uczynku niszczenia samochodów młode-
go mężczyznę. W dwóch samochodach zdążył po-
wyrywać już boczne lusterka. Zatrzymanym męż-
czyzną okazał się 22-letni mieszkaniec Gryfowa 
Śląskiego. Był pijany. Przeprowadzone badanie 
wykazało u niego blisko 3 promile alkoholu w 
organizmie. Sprawca spowodował straty na ponad 
500 zł. Po zatrzymaniu trafił do policyjnego aresztu.  
Teraz za swój czyn odpowie przed sądem.  
Za zniszczenie mienia grozi do 5 lat pozbawienia 
wolności. 

***
9 lutego funkcjonariusze gryfowskiego Ko-

misariatu Policji zatrzymali na ul. Sienkiewicza, 
59-letniego mieszkańca Gryfowa Śląskiego, który 
będąc w stanie nietrzeźwym, kierował samocho-
dem marki Daewoo Matis. Wynik badania na za-
wartość alkoholu wyniósł u zatrzymanego blisko 
2,10 promila. Mężczyznę po wykonaniu czynno-
ści zwolniono. Teraz za swój czyn odpowie przed 

sądem. Za jazdę pojazdem w stanie nietrzeźwym 
grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

***
16 lutego funkcjonariusze KP Gryfów 

Śląski zatrzymali 24-letniego mieszkańca 
Ubocza podejrzewanego o pomoc w ukryciu 
samochodu marki BMW. Odnalezione auto 
zostało skradzione dzień wcześniej na terenie 
Niemiec. Zatrzymanego osadzono w policyj-
nym areszcie. Obecnie policjanci wyjaśniają 
szczegółowo okoliczności tego zdarzenia. 
Zatrzymany mężczyzna za swój czyn odpowie 
przed sądem.

***
20 lutego funkcjonariusze Ogniwa Ruchu 

Drogowego KPP Lwówek Śląski zatrzymali 
w Gryfowie Śląskim na ul. Lubańskiej 35-let-
niego mieszkańca Giebułtowa, który w stanie 
nietrzeźwym kierował samochodem marki VW 
Golf. Wynik badania na zawartość alkoholu 
wyniósł u zatrzymanego blisko 2,0 promila. 
Mężczyznę po wykonaniu czynności zwolnio-

no. Teraz za swój czyn odpowie przed sądem. 
Za jazdę pojazdem w stanie nietrzeźwym grozi 
kara do 2 lat pozbawienia wolności.

***
23 lutego policjanci Komisariatu Policji  

w Gryfowie Śląskim, podczas przeprowadzonej 
kontroli drogowej zatrzymali 27-letniego męż-
czyznę, który posiadał przy sobie kilka porcji 
marihuany. W trakcie przeszukania w miesz-
kaniu zatrzymanego, policjanci z Wydziału 
Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji  
w Lubaniu, którzy włączyli się w realizację 
sprawy, ujawnili ponad 200 porcji marihuany 
oraz wagę do ich porcjowania. W trakcie czyn-
ności funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli 
dwie jednostki broni palnej oraz ostrą amunicję. 
Obecnie funkcjonariusze zajmujący się tą spra-
wą wyjaśniają wszystkie okoliczności przestęp-
czego procederu. Za nielegalne posiadane broni 
palnej lub amunicji bez wymaganego zezwole-
nia grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wol-
ności. Podejrzany odpowie także za posiadanie 
oraz handel środkami odurzającymi. 

Na podstawie informacji oficera prasowego 
KPP Lwówek Śląski asp sztab. 

Marka Madekszy
M.

Od kilku lat wzrosła ilość pożarów w Krze-
wiu Wielkim. W okresie ostatnich dwóch lat 
w sumie spaliły się dwa budynki gospodarcze 
i mieszkalne, te ostatnie na szczęście nie za-
mieszkałe. Ostatni pożar miał miejsce 27 lutego 
br. – spaleniu uległ budynek mieszkalny. Były 
też próby podpaleń, na szczęście nieudane. Pa-
liły się również trawy i pobliskie lasy.

Przypuszczalnie we wsi grasuje podpalacz 

Seria groźnych pożarów
lub podpalacze, którzy lubują się w tym proce-
derze. Dochodzenie prowadzi policja. 

Mieszkańcy każdego dnia i nocy boją się  
o swój dobytek. Przypuszczają, kto może pod-
palać, ale boją się o tym głośno mówić. 

Apeluje się do mieszkańców, aby w przy-
padku zauważenia podejrzanie zachowujących 
się osób, zgłaszać niezwłocznie ten fakt na 
policję tel. 997.
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23 lutego odbyło się I posiedzenie Powia-
towej Rady Zatrudnienia w nowej kadencji 
samorządów. W trakcie posiedzenia omówiono 
sprawozdanie dyrektora Powiatowgo Urzędu 
Pracy z działalności Urzędu w 2010 r. oraz 
przyjęto podział limitu środków Funduszu Pra-
cy na aktywne programy Rynku Pracy. 

W porównaniu z ubiegłym rokiem, Rząd RP 
drastycznie obciął środki finansowe na działal-
ność Urzędów Pracy. W 2010 r. Urząd Pracy 
w Lwówku Śląskim otrzymał 8 mln 821 tys. 
zł, w bieżącym roku dysponuję kwotą 1mln 94 
tys zł czyli ponad 80% niższą. Taka sytuacja 
spowodowała, że nie będzie w tym roku staży 

absolwenckich-najpopularniejszej w 2010 r. 
formy aktywizacji bezrobotnych (41% wszyst-
kich środków będących w dyspozycji PUP). 

W tegorocznym budżecie największe środ-
ki przeznaczono na refundację wyposażenia 
lub doposażenia stanowisk pracy, na podjęcie 
działalności gospodarczej, na roboty publiczne 
i szkolenia bezrobotnych. Członkowie Po-
wiatowej Rady Zatrudnienia liczą, że w ciągu 
roku zwiększą się jednak limity na aktywne 
formy zmniejszania bezrobocia, które obecnie  
w powiecie lwóweckim wynosi 25,4% i plasu-
je nasz powiat na 4 miejscu w województwie 
dolnośląskim.

10 lutego odbyło się pierwsze posiedzenie Ko-
mitetu Organizacyjnego ,,Kwisonalia 2011”. 

Skład Komitetu w porównaniu z ubiegłym 
rokiem nie uległ zmianie, także bez zmian działać 
będzie prezydium: przewodniczący – Olgierd 
Poniźnik, zastępcy przewodniczącego: Edyta 
Wilczacka i Robert Skrzypek, sekretarz – Jerzy 
Andrzejczak, szefowa Biura Organizacyjnego – 
Anna Domino i Biura Informacyjnego – Agniesz-
ka Muszka.

,,Kwisonalia 2011” odbędą się tradycyjnie na 
bulwarze nad Kwisą w dniach 10-12 czerwca. 
Program artystyczny będzie zatwierdzony na na-
stępnym posiedzeniu komitetu-dziś mogę uchylić 
nieco rąbka tajemnicy- w piątek wieczorem słu-
chać będziemy rytmów bluesowych w wykonaniu 
zespołów: Nocna Zmiana Bluesa oraz rodzinnych 
formacji ,,J.J.Band” i ,,Za Kratą”. W sobotni wie-
czór na początku będzie muzyka grecka, która 
wprowadzi nas w nastrój kabaretowy za przyczyną 
bardzo dobrego i będącego czołówką krajową-
kabaretu Neo-Nówka z zespołem ,,Żarówki”. Na 
zakończenie ,,Kwisonaliów 2011” przed pokazem 
ogni sztucznych zagra zespół ,,Lombard”. 

Komitet organizacyjny
„Kwisonalia 2011”

Informuje się, że w przypadku wystąpienia 
na terenie naszej gminy sytuacji kryzysowej 
np.: powódź, nawalne deszcze, huraganowe 
wiatry całodobowo będzie czynne Gminne 
Centrum Zarządzania Kryzysowego – parter 
gryfowskiego ratusza, Rynek 1, (była siedziba 
PKO), pok. nr 1, telefon: +75 78-11-417. 

Komunikat Burmistrza Gminy
i Miasta Gryfów Śląski

W styczniu 2011 r. rozpoczynając proces ra-
cjonalizacji sieci szkół podstawowych w gminie 
Gryfów Śląski, podjęto decyzję o przedłożeniu 
pod obrady Rady Miejskiej Gminy Gryfów 
Śląski uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły 
Podstawowej w Rząsinach. Dlaczego tę szkołę?

Jest to najmniejsza szkoła, do której uczęsz-
cza w bieżącym roku szkolnym 41 uczniów  
(w tym 4 do oddziału ,,0”) i jednocześnie naj-
droższa szkoła-koszt utrzymania jednego ucz-
nia to około 20,5 tys zł. Gmina ze swojego bu-
dżetu dopłaca do jej funkcjonowania około 470 
tys. zł. Biorąc pod uwagę dane demograficzne 
z ewidencji ludności, w następnych latach nie 
wzrośnie liczba uczniów.

Sprawa likwidacji tej szkoły nie jest zasko-
czeniem, gdyż w czasie zebrania wiejskiego 18 
lutego 2009 r. dokonano analizy funkcjonowa-
nia szkoły, a burmistrz Olgierd Poniźnik – dał 
rząsińskiej społeczności szansę na utrzymanie 
tej szkoły obiecując, że do końca kadencji nie 

podejmie zamiaru jej likwidacji, ale w tym 
okresie rodzice uczniów szkoły wraz z nauczy-
cielami i miejscowymi liderami, zastanowią 
się nad utrzymaniem innej formy prowadzenia 
szkoły. Ten okres ,,karencji” przeminął i nic 
znaczącego w tej sprawie nie wydarzyło się. 
Założono jedynie Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi Rząsiny i wystąpiono do Krajowego Reje-
stru Sądowego o rejestrację Stowarzyszenia.

Biorąc pod uwagę tegoroczną trudną sytu-
ację finansową gminy i brak zdecydowanych 
kroków ze strony społeczności Rząsin, podjęto 
decyzję o zamiarze likwidacji szkoły. Zamiar 
ten omówiono na spotkaniu konsultacyjnym 
radnych z kierownictwem Urzędu oraz na spot-
kaniu z rodzicami uczniów szkoły. Następnie 
szczegółowo przedstawiono uzasadnienie do 
projektu uchwały na posiedzeniach stałych 
komisji Rady Miejskiej.

Zaproponowano trzy warianty rozwiązania 
sprawy. Pierwszy: uczniowie ze zlikwidowa-
nej szkoły zostaliby przeniesieni do Szkoły 
Podstawowej w Uboczu. Drugi: uczniowie 
zostaliby przeniesieni do Szkoły Podstawowej 
w Gryfowie Śląskim i trzeci: szkołę przyjmie 
jako organ prowadzący- Stowarzyszenie Roz-
woju Wsi. Po wielu dyskusjach stwierdzono, 
że wariant pierwszy i drugi nie są do przyjęcia, 

Sekretarz Gminy
Jerzy Andrzejczak

Zamiar likwidacji szkoły w Rząsinach
rodzice uczniów, samorząd sołecki i Stowarzy-
szenie Rozwoju Wsi zadeklarowali prowadze-
nie szkoły, ale od roku szkolnego 2012/2013  
i prosili o przesunięcie likwidacji o 1 rok.

Mimo tych deklaracji burmistrz nie wycofał 
projektu uchwały, gdyż stwierdził, że przeło-
żenie likwidacji o kolejny rok jest dla budżetu 
gminy nie bez znaczenia i nie daje gwarancji na 
realizację pomysłu zmiany organu prowadzące-
go, biorąc pod uwagę wcześniejsze działania.

28 lutego na nadzwyczajnej sesji Rady 
Miejskiej nie podjęto w/w uchwały stosunkiem 
głosów – 13 przeciw przy 2 wstrzymujących- 
sprzeciwiając się w ten sposób zamiarowi li-
kwidacji szkoły. Tę decyzję pozostawiamy bez 
komentarza.

Reasumując-decyzje dotyczące likwidacji 
nie tylko szkoły, ale także pojedynczych sta-
nowisk pracy są decyzjami bardzo trudnymi. 
Gdyby państwo polskie i elity rządowe trak-
towały samorządy terytorialne po partnersku  
i zapewniły wystarczającą subwencję, na pew-
no tych trudnych decyzji nie trzeba byłoby 
podejmować. Ale ponieważ tak nie jest i chyba 
długo nie będzie, to musimy, niestety, dalej 
borykać się z nieakceptowanymi społecznie 
decyzjami.

WYKAZY
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski 

informuje, że zostały podane do publicznej wia-
domości wykazy nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży od nr NK-1 do nr 10/2011, 
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sie-
dzibie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski 
oraz zamieszczenie na portalu w zakładce aktu-
alności Biuletynu Informacji Publicznej.

Jest w roku taki dzień,
W którym smutki idą w cień,

Więc z okazji tego dnia
Posłuchajcie czego życzymy Wam:

Dużo zdrowia i radości,
Szczęścia w życiu i miłości,

Moc najpiękniejszych wrażeń
I spełniania wszystkich marzeń

z okazji Dnia Kobiet życzą:
 

Burmistrz Olgierd 
Poniźnik

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Robert Skrzypek

Sekretarz Gminy 
Jerzy Andrzejczak
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Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski przekazuje poniżej apel Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobra-
zowych w sprawie szkodliwości wypalania traw i pozostałości roślinnych. Każdego roku nasza gmina wydaje 
co najmniej kilka tysięcy złotych na działania ratownicze naszych jednostek ochotniczych straży pożarnych, 
związane z gaszeniem bezmyślnie wypalanych traw. Za te środki można zakupić dla OSP brakujący 
sprzęt lub przeznaczyć je na remonty remiz. 

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, tak jak w 
poprzednim roku, podejmuje akcję informacyjną dotyczą-
cą nielegalnego i szkodliwego dla przyrody wypalania traw 
na terenie województwa dolnośląskiego. Oddział Jelenia 
Góra zwraca się z Apelem do właścicieli terenów o za-
niechanie takiej działalności, a przedstawicieli lokalnych  
i regionalnych instytucji, organizacji i szkół o podjęcie sku-
tecznych działań informacyjnych dotyczących zwalczania 
procederu wypalania roślinności w okresach wiosennych. 

Wypalanie traw i zarośli to brutalny sposób nisz-
czenia zieleni, nie przynosi żadnych korzyści, a wręcz 
przeciwnie – jedynie szkody. Zgodnie z zasadami wie-
dzy agrotechnicznej, wysoka temperatura wyjaławia glebę, 
nie eliminując z niej niepożądanych roślin i nie odnawiając 
łąk. Tereny, na których prowadzone jest wypalanie traw, 
ulegają zniszczeniu. Dotyczy to bezpośrednio owadów, 
gadów, płazów, gryzoni, a pośrednio także większych 
zwierząt: kaczek, zajęcy, kuropatw, które szukać muszą 
nowych miejsc lęgowych. Podczas wypalania powstaje 
dym, którego podstawowymi składnikami są węglowo-
dory aromatyczne, rakotwórcze dla ludzi i śmiercionośne 
dla przyrody. Dym utrudnia pszczołom zbieranie nektaru  
i w konsekwencji obniżenie plonów roślin. Do atmosfery 
przedostają się duże ilości dwutlenku węgla i siarki. Czar-
ne, wypalone rośliny i brak żyjących owadów, ptaków 
i innych zwierząt na łąkach budzą przerażenie. 

Wypalanie traw to także bardzo duże zagrożenie dla 
lasów. Łąki, lasy i obszary upraw rolniczych bezpośred-
nio sąsiadują ze sobą. W takich warunkach bezcenne 
drzewostany zagrożone są przeniesieniem się ognia  
z nieużytków, łąk i pastwisk na ściółkę leśną i podszycie. 
W temperaturze pożaru traw sięgającej średnio 700 ˚C 
uszkodzeniu ulegają rośliny dwuliścienne, ich korzenie  
i rozety liściowe. Następuje selekcja negatywna, giną tra-
wy, najcenniejsze gatunki ziół, pozostają rośliny głęboko 
korzeniące się, zostaje zniszczona warstwa próchnicza, 
flora bakteryjna i erozja gleby. Wypalona gleba pozbawio-
na jest możliwości wzbogacania w materię organiczną,  
a strawione ogniem tereny potrzebują kilku lat na regene-

rację. Jeśli proceder powtarzany jest co roku, wówczas 
rekultywacja tych terenów trwa bardzo długo. Dla świata 
przyrody wypalanie traw to katastrofa ekologiczna. Po-
nieważ przedstawione zagadnienie ma szeroki wymiar 
społeczny, pragniemy, przez skierowany do Państwa 
APEL i poniższe uregulowania prawne dotyczące wypa-
lania traw w świetle obowiązujących przepisów karnych, 
przypomnieć jak daleko sięgają straty w przyrodzie  
i w jakim stopniu ogień niszczy jej strukturę. Wypalanie 
traw jest nielegalne i szkodliwe. W naszym systemie 
prawa wypalanie traw na miedzach, zarośniętych łąkach, 
na nieużytkach i rowach jest przestępstwem w świetle 
przepisów kodeksu karnego, kodeksu wykroczeń, ustawy 
o lasach, jako zagrażające bezpieczeństwu i życiu, a także 
powodujące zagrożenia powstania trudnych do przewidze-
nia strat materialnych. Wypalanie traw jest karane również 
w oparciu o przepisy ustawy o ochronie przyrody, bowiem 
prowadzi ono do biologicznego zniszczenia wszystkiego, 
co żyje na powierzchni i w wierzchnich warstwach gleby. 
Za wypalanie traw grożą wysokie kary, o których mówią 
m.in.: • Kodeks karny – Art. 163 i art. 164, • Ustawa z 16 
kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody – art. 124 i 131, • 
Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach – Art. 30, ust. 
3, pkt. 3 • Ustawa z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń 
– art. 82.

Przewidują one dla sprawców kary grzywny oraz wię-
zienia od 3 miesięcy do 10 lat (kodeks karny – art. 163). 

Nie wypalajmy traw!

Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gryfowie Śląskim 
zwraca się z uprzejmą prośbą do szanownych podatników o przekazanie 1% podatku na rzecz ochotniczych 
straży pożarnych w naszej gminie. Środki te umożliwią OSP zakup brakującego sprzętu i umundurowania.

Aby przekazać 1% podatku: 
1. We „Wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”, który 
znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego wpisać tylko Numer KRS – 0000116212. 
2. W części „Informacje uzupełniające”, Cel szczegółowy 1% należy wpisać nazwę jedną z niżej podanych OSP 
oraz jej dokładny adres, z kodem pocztowym 59-620 Gryfów Śląski i woj. dolnośląskie. W przypadku OSP na 
terenie wiejskim nie wpisuje się numeru porządkowego posesji. Na terenie naszej Gminy działają Ochotnicze 
Straże Pożarne (OSP) w: Gryfowie Sląskim, ul. Floriańska 2, Krzewiu Wielkim, Młyńsku, Proszówce, Rząsi-
nach, Uboczu i Wolbromowie. Wybór OSP należy do podatnika. Za wsparcie serdecznie dziękujemy.

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski wspólnie  
z burmistrzami Mirska, Lubomierza i Świeradowa Zdroju, 
stanowczo zaprotestowali przeciwko likwidacji nocnej 
i świątecznej opieki medycznej w szpitalu w Gryfowie 
Śląskim, zarządzanym przez Powiatowe Centrum 
Zdrowia. Pani Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia 
zakontraktowała te usługi tylko w Lwówku Śląskim, mimo 
że Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia umożliwia 
utworzenie drugiego miejsca przyjmowania pacjentów. 
Jeżeli nasze stanowisko nie będzie uwzględnione, to 
po raz kolejny osoby odpowiedzialne za służbę zdrowia 
naruszą konstytucyjny obowiązek państwa – zapew-
nienia obywatelom równego dostępu do świadczeń 

opieki zdrowotnej. Z kolei wydłużenie drogi dojazdu do 
Lwówka i inne trudności spowodują duże zagrożenie 
zdrowia i życia naszych mieszkańców. Na spotkaniu ze 
starostą lwóweckim 28 lutego br. w gryfowskim Ratuszu 
nie usłyszeliśmy pozytywnych wiadomości. W związku  
z tym zaproponowano, aby miejsce świadczenia tych 
usług medycznych zlokalizować w Gryfowie Śląskim. Czy 
te propozycje zostaną rozpatrzone przez Zarząd Powiatu 
pozytywnie, okaże się wkrótce po posiedzeniu Zarządu  
i sesji Rady Powiatu. 

Informacja z ostatniej chwili: niestety nasze prośby 
o przywrócenie opieki medycznej wygłoszone przez 
burmistrza i przewodniczącego Rady Miejskiej, a także 
naszych radnych powiatowych na sesji Rady Powiatu 
nie przyniosły pozytywnego rozstrzygnięcia. Wobec po-
wyższego grupa radnych pod kierunkiem radnego Rafała 
Ślusarza zgłosiła wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej 
Rady Powiatu. Odbędzie się ona 18 marca o godz. 12.00 
w sali M-GOK w Gryfowie Śląskim, ul. Kolejowa 33a. Być 
może wtedy doczekamy się pozytywnych decyzji.

Likwidacja nocnej i świątecznej opieki medycznej

Noel Wolny – urodził się 26 kwietnia 1937 roku 
w Belgii, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej. 
Jako nastolatek w 1950 roku przybył z całą rodziną 
na Ziemie Odzyskane do Gryfowa Śląskiego. Dal-
szą naukę podjął w liceum w Mirsku.

Krótko po przyjeździe rozpoczął również swo-
ją przygodę ze sportem i zaczął grać w piłkę nożną 
w Gryfowskim Klubie Sportowym (dzisiejszy KS 
,,GRYF” Gryfów Śląski). Po ukończeniu szkoły 
podjął pracę w gryfowskiej Spółdzielni ,,Przy-
szłość”, jako starszy majster budowlany. W 1963 r. 
wraz z żoną i dzieckiem wyjechali do USA. Tam, 
po kilku latach pobytu założył szkółkę piłkarską 
CRACOVIA SOCCER CLUB, która w ubiegłym 
roku obchodziła 30 rocznicę powstania. Nigdy 
jednak nie zapomniał o swojej małej ojczyźnie- 
Gryfowie Śląskim. Sam zgłosił się do zarządu 
klubu piłkarskiego „Gryf” z propozycją pomocy. 
Od 1990 roku był fundatorem pucharu dla najlep-
szego zawodnika sezonu oraz corocznie przesyłał 
komplet strojów piłkarskich dla poszczególnych 
drużyn. Za swoją działalność został uhonorowany  
w 2002 r. „Złotą Rybką” – odznaką dla zasłużo-
nych dla miasta i gminy. Po raz ostatni pan Noel 
wraz z małżonką odwiedzili nasze miasto w kwiet-
niu 2009 roku. Podczas tej wizyty doszło spotkania 
z władzami miasta. Była to okazja by podziękować 
państwu Wolnym za wieloletnią pomoc.

Pogrzeb N. Wolnego odbył się 7 marca  
w mieście Woonsocket w USA. Na zawsze zostanie  
w naszej pamięci.

Wspomnienie 
o Noelu Wolnym

Bardzo smutna wiadomość nadeszła do nas 
ze Stanów Zjednoczonych. 3 marca zmarł Noel 
Wolny.

Robert Skrzypek

PODZIĘKOWANIE
Składamy serdeczne podziękowania Rad-

nym Gminy i Miasta Gryfów Śląski za życzli-
wość oraz wsparcie naszych działań dążących 
do dalszego funkcjonowania szkoły.
Mieszkańcy Rząsin, Wolbromowa, uczniowie 

i pracownicy Szkoły Podstawowej im. 
ks. Alojsa Andrickiego w Rząsinach 

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
Olgierd Poniźnik
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Czy wiecie Państwo, która z na-
szych cech jest jedną z tych najbardziej 
nam Polakom szkodząca?

Odpowiedź nie jest taka prosta. 
Ktoś powie – rozpolitykowanie, inny 
że brak konsekwencji w realizacji 
planów, a jeszcze inny powie, że kłót-
liwość, czy skłonność do nadużywania 
alkoholu. I każdy z nich ma rację. Ale 
mało kto wie, że najwięcej szkód przy-
nosi nam Polakom poczucie, że my to 
wszystko „wiemy lepiej”, że jesteśmy 
przysłowiowymi „omnibusami”, „alfą 
i omegą” wśród innych narodów. Po 
cóż więc nam wszystkie przepisy, in-
strukcje, regulaminy i inne zakazy czy 
nakazy, my przecież „wiemy lepiej”. 
Przecież każdy z nas jest „ekspertem” 
i to niemal w każdej dziedzinie. Nam 
„nie wypada” pytać się fachowców, 
ekspertów czy choćby ludzi z „bran-
ży”, bo po co – my „wiemy lepiej”.

Niestety wiele działań podejmo-
wanych przez nas w poczuciu dobrze 
spełnionego obowiązku, z wewnętrz-
nej potrzeby „naprawiania świata”, ale 
zgodnie z zasadą przecież „wiemy le-
piej”, przynosi wręcz odwrotne skutki 
i zamiast poprawiać, pogarsza zastaną 
sytuację.

A teraz przejdźmy do tego, co jest 
mi bliskie, na czym się znam – jestem 
z zawodu zootechnikiem, a od ćwierć 
wieku również członkiem Polskiego 
Związku Łowieckiego. Hodowla 

zwierząt to jest mój zawód a hodow-
la dzikich zwierząt jest moją pasją. 
Hodowla to szereg różnych zabiegów 
takich jak; ocena wartości użytkowej i 
hodowlanej zwierząt, selekcja i dobór 
osobników do kojarzenia prowadzony 
w warunkach prawidłowego chowu. W 
przypadku zwierząt udomowionych, 
nie ma problemu, mamy nad wszyst-
kim pełną kontrolę. Ale jak to wygląda 
w przypadku zwierząt dzikich. Tu już 
kontrola jest utrudniona i dlatego ho-
dowlą tych gatunków zajmują się tylko 
fachowcy – myśliwi i leśniczowie. 
Dlaczego użyłem takiej kolejności? 
Dlaczego najpierw myśliwi? Bo to na 
nich spoczywa cała tzw. czarna robota, 
to oni zimą dokarmiają zwierzynę, oni 
zakładają w lasach poletka, budują paś-
niki i grodzą zagrożone uprawy. Rola 
leśników to tylko nadzór nad realizacją 
założeń hodowlanych.

Wróćmy teraz do meritum. Czy to 
nie jest syndrom „wiem lepiej”, że nikt 
nie zapyta się, czy tak można zrobić, 
czy to nie zaszkodzi, tylko próbujemy 
działać. Pytajcie Państwo myśliwych 
lub leśników, do których przecież dużo 
łatwiej trafić. Oni poradzą, pomogą a 
często nawet zorganizują korzystne 
rozwiązania i wtedy uniknęlibyśmy 
nieporozumień i szkód w tzw. zwie-

rzostanie i całym ekosystemie. 
• Gdyby każdy z nas, zanim zacznie 
z „dobrego serca” dokarmiać dzikie 
kaczki czy łabędzie wiedział, że 
wyrządza im wielką krzywdę, bo 
dokarmianie zatrzymuje je pomimo 
niesprzyjających, a wręcz groźnych dla 
nich niskich temperatur. Bo przecież 
nie na darmo „Matka Natura” przysto-
sowała te ptaki do jesiennego odlotu do 
ciepłych krajów w celu przetrwania.
• Gdyby każdy z nas zanim wybierze 
się z psem do lasu na spacer wiedział, 
że jego obecność powoduje potężny 
stres i niepokój, a obecność psa wręcz 
panikę wśród zwierzyny, może omija-
libyśmy lasy, a nasz pupil wyhasałby 
się w parku. Jako usprawiedliwienie 
często słyszę „przecież on sarny nie 
dogoni” – może i nie, ale wystarczy, 
że przy dużej pokrywie śnieżnej 
przerażona sarna ucieka gdy usłyszy 
szczekanie i traci tyle energii że bar-
dzo często osłabiona choruje, a nawet 
dochodzi do jej śmierci. Ona przecież 
nie wie czy ten pies ją dogoni, czy ma 
kaganiec, czy też nie.
• Często ludzie pytają się „gdzie są 
paśniki” – bo oni by chcieli dokarmić 
biedne zwierzęta, mówią że ambon to 
jest dużo, a paśników nie ma, dlacze-
go nie dokarmiamy zwierząt. Muszę  

to wyjaśnić – ambony są budowane 
zawsze na skraju lasu, są więc widocz-
ne, natomiast paśniki są budowane  
w miejscach ukrytych, dających 
zwierzynie spokój i poczucie bezpie-
czeństwa. Niekorzystnym jest więc 
penetrowanie rejonu paśnika przez 
ludzi, bo powoduje niepokój wśród 
zwierzyny. Dokarmianie pozostawmy 
zatem służbom do tego powołanym.
• Czasami zdarza się, że ktoś w „dobrej 
wierze” weźmie do domu chore lub 
osłabione dzikie zwierzę np. sarenkę.  
I co dalej? Tu powinna wkroczyć Pań-
stwowa Inspekcja Weterynaryjna, bo 
przecież nie wiadomo czy to zwierzę 
nie było chore np. na wściekliznę, a jest 
to śmiertelna dla ludzi choroba. Ponad-
to na przetrzymywanie w zamknięciu 
zwierząt dzikich może wydać zgodę 
tylko właściwy wojewoda, bez takiej 
zgody nie można hodować zwierząt 
dzikich. 

Jest to tylko niewielka część prob-
lemów, z jakimi się na co dzień spo-
tykamy, wszystkie one charakteryzują 
się tym że powstają wtedy, gdy ktoś 
„wie lepiej” i nie mając podstawowej 
wiedzy na temat hodowli dzikich zwie-
rząt zaczyna w tę hodowlę ingerować.
Na zakończenie jeszcze raz zwracam 
się do wszystkich zainteresowanych 
losem dzikich zwierząt. Pytajcie Pań-
stwo myśliwych lub leśników.

Wiemy lepiej?

Ryszard Krawczyk

Lektura artykułu ,,Rzetelność informacji czy cisza  
w eterze” zamieszczonego w ostatnim numerze Kuriera 
Gryfowskiego, autorstwa radnego Dariusza Wojciechow-
skiego oraz artykułu radnego Roberta Skrzypka ,,Trudny 
budżet” skłoniły mnie do podzielenia się z Państwem 
swoimi przemyśleniami odnośnie stosowanych w Radzie 
Miejskiej praktyk, jak również do zajęcia polemicznego 
wobec ostatniego artykułu stanowiska. Jako radny,  
a zarazem obywatel naszego miasta, podzielam pogląd 
radnego Wojciechowskiego, iż wyborca ma prawo wie-
dzieć, w jaki sposób radni głosują podczas sesji – nie 
tylko w najistotniejszych sprawach. Ponadto każdy radny 
powinien poczuwać się do obowiązku wobec swoich 
wyborców i informować ich rzetelnie o swojej pracy i jej 
efektach. Dlatego nie kryłem swojego zdziwienia, gdy na 
jednej z ostatnich sesji zwrócono uwagę radnemu Woj-
ciechowskiemu, iż nie otrzymał on zgody na relacjonowa-
nie w prasie przebiegu prac Rady Miejskiej. O ile mnie 
pamięć nie zawodzi, w poprzedniej kadencji jedynie radny 
Wojciechowski przejawiał jakąkolwiek inicjatywę informo-
wania społeczności lokalnej o podejmowanych przez 
Radę inicjatywach, uchwałach. Zamieszczane przez 
niego informacje o pracy Rady – nie stanowiły wówczas 
żadnego problemu, dziś zaś takim problemem się stały. 
Dla niektórych radnych ogromnym, o czym świadczy re-
prymenda, jakiej udzielono radnemu Wojciechowskiemu. 
Może dlatego, że wówczas informacje te nie dotyczyły 
„niewygodnych” głosowań. 

Podane przez radnego Wojciechowskiego informacje 
moim zdaniem były rzetelne, ale widocznie dotyczyły 
tematu na tyle nielubianego (głosowania nad uchwałą 
zmniejszającą diety radnym i uposażenie burmistrza 
– przyp. autor), że zabolały niektórych do tego stopnia, 

iż zapomnieli o zasadzie jawności w życiu publicznym. 
Zastanawiające jest to, że normalna w demokratycznym 
ustroju praktyka informowania obywateli o przebiegu głoso-
wania w gryfowskiej Radzie doznaje szczególnego waloru 
nienormalności. Przypomnę zatem, posiedzenia rad gmin 
i komisji rad są jawne. Jawność życia publicznego została 
zagwarantowana w art. 61 Konstytucji RP. Obywatel ma 
prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów 
władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publicz-
ne. Kwestie związane ze sposobem realizacji prawa do 
informacji zostały zawarte również w art. 11b ust. 2 ustawy  
o samorządzie gminnym. Warto w tym miejscu przytoczyć 
jeden z wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
we Wrocławiu, w którym Sąd ten uznał, iż ustawa o sa-
morządzie gminnym gwarantuje dostęp do dokumentów 
wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym 
protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy. 
Zdaniem Sądu, udostępnieniu podlegać powinny wszystkie 
dokumenty wynikające z wykonywania zadań publicznych i 
działalności organów władzy publicznej. 

Szanowni czytelnicy, zasada jawności nie jest jedy-
nie deklaracją, jest to zasada prawa, która gwarantować 
ma transparentność, przejrzystość działania władzy. 
Zasada ta, traktowana jest już powszechnie jako po-
winność, jako pewien standard, który w coraz większym 
zakresie jest egzekwowany przez obywateli.

Trzeba zatem głośno i wyraźnie powiedzieć – parafra-
zując słowa klasyka minionej epoki – „ręce precz od Woj-
ciechowskiego”. Uważam, że dla rzetelności informacji, jej 
obiektywizmu i kompletności lepiej będzie, jeśli pracę Rady 
Miejskiej relacjonował będzie nadal radny Wojciechowski, 
nie zaś inne zbyt powierzchowne wg mnie pióra. Wszak 
ostatni artykuł dotyczący pracy Rady Miejskiej kanonem 

rzetelności i kompletności nie jest. Pod lupę wezmę tu 
choćby jego fragment, cyt.: „radni przegłosowali kilka innych 
uchwał”… Jako czytelnik chciałbym jednak wiedzieć ciut 
więcej, np. nad jakimi uchwałami głosowali i jak głosowali 
poszczególni radni. Jakąż bowiem informację uzyskuje 
obywatel z przekazu: „radni przegłosowali kilka innych 
uchwał”?!. 

Oczywiście, sesje są otwarte, każdy ma prawo 
przyjść i zobaczyć, co się na nich dzieje. Często jednak 
w godzinach przedpołudniowych wyborca albo pracuje 
albo z innych prozaicznych powodów nie może na sesję 
dotrzeć. Czasopismo lokalne, skądinąd finansowane  
z lokalnych pieniędzy powinno być źródłem informacji  
o pracy organów gminy, o wynikach głosowania radnych 
nad uchwałami, o pracy każdego z nich. Dlatego nie 
kryję zdziwienia, że artykuł radnego Wojciechowskiego, 
informujący w sposób rzetelny o tym, jak głosowali po-
szczególni radni, budzi tak wiele kontrowersji.

Nie widzę, ani powodów czysto ludzkich, ani praw-
nych, by w jakikolwiek sposób krępować takie wypowie-
dzi. Nie wyobrażam sobie również, by ktokolwiek zabro-
nił radnym informowania opinii publicznej o faktach, jeśli 
trzymają się oni zasady rzetelności w formułowanym 
przekazie. Czas bowiem na całkowitą przejrzystość  
w działaniu władzy, również tej lokalnej. Czas, by każdy 
wyborca miał świadomość tego, co robi radny z jego 
okręgu. I ten, któremu udzielił w dniu wyborów poparcia, 
jak i ten, któremu tego poparcia nie dał. 

Mam nadzieję, że ten krótki wywód nie stanie się 
tematem kolejnej dyskusji podczas posiedzenia Rady 
Miejskiej. Wszak mamy dużo ważnych rzeczy do zro-
bienia. Ważnych dla mieszkańców naszej gminy.

Uciszyć radnego – czyli słów kilka o rzetelnym informowaniu opinii publicznej

Arkadiusz Cichoń
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13 lutego w świetlicy środo-
wiskowej przy ulicy Oldzańskiej 
w Gryfowie Śląskim odbyły się 
III Otwarte Mistrzostwa Miasta  
i Gminy Gryfów Śl w tenisie sto-
łowym, których organizatorem był 
Szkolny Związek Sportowy i LZS 
„Błękitni” Krzewie Wielkie.

W zawodach wzięło udział 25 
zawodników. O tytuł najlepszego 
zawodnicy rywalizowali w pięciu 
kategoriach wiekowych. 

Poniżej mistrzowie celuloido-
wej piłeczki: 

Kategoria: Kobiety
I miejsce – Magdalena August
II miejsce – Martyna Olejnik
III miejsce – Wiola Baszak

Kategoria: 
urodzeni 1998 i młodsi

I miejsce – Wojciech Trocewicz
II miejsce – Ernest Okuniewicz
III miejsce – Dawid Święch
Kategoria: urodzeni 1997-1992

I miejsce – Krzysztof Szczerbicki
II miejsce – Radosław Niebiesz-
czański
III miejsce – Patryk Wołoszyn

Kategoria: od 19 do 39 lat
I miejsce – Krzysztof August
II miejsce – Tomasz Kwiatkowski
III miejsce – Artur Okuniewicz

Kategoria: powyżej 40 lat
I miejsce – Zbigniew Przylepa

Mistrzostwa Miasta i Gminy Gryfów Śl. w tenisie stołowym

II miejsce – Marek Makowski
III miejsce – Piotr Olejnik

Zawodnicy otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy, puchary i medale 
ufundowane przez SZS i LZS, 
które w imieniu Burmistrza Miasta 

i Gminy wręczył sekretarz Jerzy 
Andrzejczak. Zawody odbyły się 
w miłej i sportowej atmosferze. 
Zapraszamy za rok 

20 lutego w świetlicy wiejskiej w Proszówce, odbył się Wielki Turniej Bilarda  
o puchar opiekuna świetlicy. W turnieju brało udział 18 zawodników z Proszówki  
i okolic. Po bardzo zaciętej i wyrównanej walce I miejsce wywalczył Damian Zadwor-
ny z Pisarzowic, II miejsce zajął Kazimierz Rutkowski z Proszówki, a III miejsce 
zdobył Henryk Burak z Olszyny. Puchary oraz nagrody wręczył opiekun, który ser-
decznie dziękuje zawodnikom za sportową walkę oraz kibicom za dopingowanie. 

13 lutego najmłodsi adepci piłki nożnej szkoleni przez trenera Arka-
diusza Cichonia, udali się na pierwszy swój turniej piłkarski do Oleś-
nicy. Wspólnie z rodzicami wyjechaliśmy na zawody o godzinie 6:30. 
Wszyscy byli podekscytowani, ale chyba najbardziej maluchy czyli 6 i 7 
latki, dla których były to pierwsze zawody sportowe. 

W turnieju wzięło udział 7 drużyn (należy podkreślić, że dzieci grały ze 
starszymi od siebie): Rataje Oleśnica I, Rataje Oleśnica II, Śląsk Wrocław, 
SMS Łódź I, SMS Łódź II, UKS-ZSOiZ Gryfów Śląski I, UKS-ZSOiZ 
Gryfów Śl. II. Nasza pierwsza drużyna zajęła V miejsce pokonując ko-
legów z II zespołu 3:0 oraz wygrywając z drużyną Rataje Oleśnica 1:0. 
W turnieju uczestniczyli Kacper Rzeszut, Jakub Cichoń, Igor Madej, 
Dominik Kudła, Łukasz Pisarczyk (bramkarz), Kacper Koćmierow-
ski, Ignacy Kręgielczyk, Maciek Marzec, Szymon Poprawa, Seweryn 
Pastuch, Kuba Sikorski (bramkarz) i Kuba Krakowski. Turniej wy-
grali bezkonkurencyjni zawodnicy z SMS Łódź.

Zawodnicy LZS „Błękitni” z Krzewia Wielkiego ostro walczą o zajęcie 
jak najlepszego miejsca w tabeli rozgrywek. W sezonie 2010/2011 nie jest 
łatwo. Poziom gry zawodników w ligach znacznie się poprawił. Każdy zdo-
byty punkt w meczu wymaga od zawodnika dużej koncentracji, odporności 
psychicznej i wylania dużej ilości potu. Przed drużynami jest do rozegrania 
jeszcze po 5 meczów. Sezon zakończy się dopiero w kwietniu. Mecze są 
rozgrywane w świetlicy środowiskowej przy ul. Oldzańskiej. 

Treningi: poniedziałek, środa, piątek od godz. 19.00. 
Mecze w soboty: o godz. 10.00 – IV liga, 12.00 – V liga, 14.00 – IV liga.

W tabelach rozgrywek: • IV liga jeleniogórska – na 10 zespołów: 
LZS „Błękitni” Krzewie Wielkie – 5 miejsce (stan na 10 luty), • V liga 
jeleniogórska – na 9 zespołów - LZS „Błękitni” II Krzewie Wielkie –  
7 miejsce (stan na 7 luty), • VI liga jeleniogórska – na 8 zespołów – LZS 
„Błękitni” III Krzewie Wielkie – 6 miejsce (stan na 14 luty)

Debiut drużyny ,,BAMBINO” 
z UKS-ZSOiZ Gryfów Śląski

Wielki Turniej Bilarda

Sezon tenisowy w pełni
Tadeusz Jagiełło

P.



tografie lub skany zdjęć zapisane na CD do Cen-
trum Informacji Turystycznej Rynek w Gryfowie 
Śląskim oraz do „Klubu przy szosie” Proszówka 
70.

Nam nie jest obojętna Proszówki historia. 
Tworzymy ją wszyscy i Ty i Ja i inni, 
i Ci, których już nie ma 
a o których pamiętać trzeba.

Osoba do kontaktu:
Anna Zawisza, tel. 692-512-771
e-mail: a-zawisza@o2.pl
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Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki rozpo-
czyna wielką akcję zbierania zdjęć oraz pocztó-
wek dokumentujących dzieje Proszówki. Za-
chęcamy mieszkańców Gryfowa i okolic po-
szperajcie w dawno nieotwieranych szufladach, 
przejrzyjcie stare albumy fotograficzne, może 
tam kryją się prawdziwe ikonograficzne pereł-
ki. Zdjęcia lub ich skany przekazane nam po-
zwolą na zorganizowanie wystawy wspomnień  
i wydanie kalendarza na rok 2012, w którym 
utrwalimy i niejednokrotnie ukażemy zmiany ja-
kie zaszły przez lata w Proszówce. Połączmy na-
sze siły z siłami innych, którzy chcą promować 

Fotografie Proszówki na kalendarza rozkładówki
Proszówkę i ocalić jej historię od zapomnienia.

Na jakie zdjęcia czekamy? Oczywiście naj-
cenniejsze są fotografie najstarsze. Mogą ukazy-
wać architekturę Proszówki. Zabytki, które lata 
świetności mają już za sobą, ważne dla Proszów-
ki wydarzenia i codzienne życie wioski oraz ludzi 
związanych z nią. Istotne będą dla nas informacje 
o okolicznościach powstania fotografii i historiach 
ludzi, którzy je wykonali.

Na zdjęcia czekamy do końca marca 2011 roku 
skany fotografii mogą Państwo przesyłać pocztą 
elektroniczną: a-zawisza@o2.pl lub jacoba@in-
teria.pl. Można również dostarczać osobiście fo-

Zewsząd atakują nas informacjami o tym, ile 
to badań powinniśmy wykonywać regularnie: 
morfologia, mocz, cytologia, mammografia – to 
tylko podstawowe z nich. I ponoć „Bezpłatne 
badanie morfologii krwi każdy pacjent może 
wykonać bezpłatnie zgłaszając się do swojego 
lekarza rodzinnego i prosząc o skierowanie”. 
Niestety nie jest to takie proste. I jeśli jeszcze 
jestem w stanie zrozumieć, że doktor X może po-
myśleć o mnie, że jestem hipochondryczką i nie 
zgodzić się na podstawowe badania, (chyba, że 
sobie zapłacę za nie) to ciężko mi zrozumieć, że 
może ich odmówić dziecku, bo... dobrze wygląda 
i... po co go męczyć. Uwagi, że mały zachowuje 
się inaczej niż zwykle, jest płaczliwy, nie ma ape-
tytu, pan doktor X zbywa. Nie jestem odosobnio-
nym przypadkiem. Moje koleżanki, matki dzieci, 
które chciałyby sprawdzić, czy z ich pociechami 
wszystko jest ok, bo coś je niepokoi, spotykają 
się z takim samym lekceważącym stanowiskiem. 
Oczywiście za wszystko można zapłacić i mieć 
wyniki od ręki. Ale po co w takim razie płacić 
składki zdrowotne? Jak się ma taki stan rzeczy 

Listy do redakcji
Upokarzająca walka o skierowanie

do kampanii w mediach, choćby ostatnia „Bia-
łaczka sprawdź czy nie weszła ci w krew” albo 
„Kochasz, chronisz, zapobiegasz" promująca 
badania profilaktyczne dzieci, skierowana do 
rodziców, mająca na celu uświadomienie im, jak 
ważne dla zdrowia ich pociech jest przeprowa-
dzanie badań profilaktycznych.

W artykule poświęconym kampanii czy-
tam: „Zdaniem specjalistów, każde dziecko co 
najmniej raz do roku powinno mieć wykonane 
podstawowe badania moczu i krwi. Niestety 
dzieje się inaczej. Zdecydowana większość 
opiekunów wykonuje takie badania jedynie 
wtedy, gdy dziecko objawia jakieś dolegliwości. 
Tymczasem zapobieganie chorobom jest ważne 
nie tylko w przypadku chorób ciężkich, ale także 
przy schorzeniach „wieku dorastania" czy na 
przykład otyłości. – Pediatra prowadzi badania 
bilansowe i w ramach tych badań może wyłapać 
wile nieprawidłowości, które można korygować, 
i które prowadzą do tego, że dziecko może się 
prawidłowo rozwijać (...) Dziecko w okresie 
rozwoju powinno być systematycznie oglądane 

przez pediatrę. – Warto zrobić dziecku badania 
profilaktyczne w postaci badan podstawowych, 
morfologię krwi, badanie moczu(...). Pediatra 
zaleca badanie moczu zwłaszcza wtedy, gdy 
zauważamy u dziecka krótkotrwałe stany go-
rączkowe”. Jak miło czytać takie rzeczy i jak 
niemiło jednocześnie skonfrontować to z szarą 
rzeczywistością u naszego lekarza. Czytając 
dalej: „Lekarze namawiają rodziców także 
do tego, aby wykonywać dzieciom USG jamy 
brzusznej. - Z tego powodu, że może ono bardzo 
szybko i wcześnie ujawnić nieprawidłowości 
wrodzone, które mogą w jamie brzusznej być 
zlokalizowane.” Pytam, jacy lekarze? Gdzie oni 
są? Dlaczego płacąc składki (w tym podwójną 
zdrowotną z racji dwóch miejsc pracy) muszę 
błagać o skierowanie na morfologię? (...) Jeste-
śmy w ogonie Europy jesli chodzi o profilaktykę. 
Wykrywalność nowotworów, w pierwszej, łatwej 
do wyleczenia fazie, jest w Polsce dramatycznie 
niska. Mówią „lepiej zapobiegać niż leczyć.” 
Mam wrażenie, że w naszych małych, prowin-
cjonalnych miasteczkach lepiej jest leczyć, bo to 
bardziej ekonomiczne... dla niektórych lekarzy. 
(...) 

Oby nasze dzieci były zdrowe i oby stać nas 
było na płatne badania kontrolne.

Zaproszenie
Kółko fotograficzne działające 

przy M-GOK zaprasza mieszkań-
ców Gryfowa na pokaz swoich prac 
zatytułowany „Podsumowanie 
zimy”. Osoby, które posiadają włas-
ne zdjęcia z tegorocznej zimy i chcia-
łyby się nimi podzielić z publicznoś-
cią, zapraszamy do udziału w poka-
zie (prosimy przynieść fotografie na 
nośniku cyfrowym).

Spotkanie odbędzie się w ho-
telu Stacja nad Kwisą, 19 marca  
o godz. 18.00. Dla zachęty na stro-
nie 20 prezentujemy zdjęcia, które 
wezmą udział w pokazie.

Ilona Cichoń

W pierwszą niedzielę naszych zimowych ferii zapro-
siłam młodzież z kółka fotograficznego do Bolesławca 
na „Pociąg do gliny”, czyli wernisaż wystawy fotogra-
ficznej. W pomieszczeniach dworca PKP oraz na pero-
nach rozmieszczono prace powstałe podczas  sierpnio-
wej imprezy „Gliniada”. To jeden z głównych punk-
tów odbywającego się od 16 lat w Bolesławcu Świę-
ta Ceramiki. W tradycyjnym pochodzie biorą udział 
ludzie przebrani w różnego rodzaju stroje pokryte gli-
ną. W 2010 r. oprócz poprzebieranych osób w para-
dzie na specjalnych podestach przejechały także figury 
Glinoludów. Podczas niedzielnego happeningu, w po-
mieszczeniach bolesławieckiego dworca również zaro-
iło się od białych, magicznych postaci, w zestawieniu 
z normalnymi podróżnymi, informacjami płynącymi  
z głośników o nadjeżdżających pociągach i wyglądający-
mi z okienek kasowych paniami, tworzyło to niesamowi-
te wrażenie wymieszania sztuki z życiem codziennym. Ja podziwiałam doskonałe, przepojone 
słońcem fotografie, „Glinoludy” są bardzo atrakcyjnym tematem do portretowania. Organizato-
rzy, Stowarzyszenie „Via Sudetica” uhonorowali zwycięzców konkursu fotograficznego nagro-
dami a wnętrze dworca kolejowego wypełniła muzyka duetu wokalno-gitarowego co dopełni-
ło  kulturalne wydarzenie. Gryfowska młodzież powróciła z wernisażu z głowami pełnymi inspi-
racji do artystycznych działań.

Glinoludy

Ilona Cichoń

P. Zawisza

Matka
(imię i nazwisko do wiadomości redakcji)
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Na nasz konkurs zdjęcia nadesłali: Agnieszka Nester, Paweł Zatoński, Ro-
bert Grzelczak i Janusz Gałucha. Tym razem zwycięstwo przypadło w udziale 
Robertowi Grzelczakowi (nagrodzoną fotografię prezentujemy na stronie 20).

Natomiast pan Andrzej Żabski przysłał na nasz konkurs zdjęcia nietypowe, 
bo... z 1962 roku. Na jednym z nich (po prawej) widnieją nieistniejące obecnie 
kamienice nr 22, 23 i 24 w Rynku. Na drugim (na dole) jest dziadek pana An-
drzeja, ciocia i kuzyn z panoramą miasta w tle. Pan Andrzej pyta nas, czy wiemy 
w którym to jest miejscu. Przyznajemy, że musieliśmy nad tym pogłówkować. 
Ciekawi nas też, czy Państwo to wiedzą? 

W związku z tym, że po raz pierwszy nadesłano na nasz konkurs zdjęcie „retro”, 
przyznajemy mu oczywiście wyróżnienie w postaci publikacji, a przy okazji, ogłasza-
my kolejną kategorię w konkursie „Poznaj miasto moje”: fotografia z przeszłości.

Zachęcamy państwa do udziału w konkursie. Oczekujemy zdjęć, na których znajdą się:
• architektura Gryfowa (zabytki, budowle, charakterystyczne dla miasta detale 
architektoniczne),
• ludzie (mieszkańcy Gryfowa),
• ciekawe miejsca, wydarzenia związane z naszym miastem,
• fotografie z przeszłości.

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

Poznaj miasto moje – 
konkurs dla mieszkańców

P.

OGŁOSZENIE
Nauczycielka języka angielskiego udzieli 

korepetycji. Zapewniam materiały dydaktycz-
ne i dojazd do ucznia.

Tel.: 693-003-129

PODZIĘKOWANIE
Piotrowi Baszakowi za opał i dobre ser-

ce dziękuje gryfowianka z ul. Kolejowej.

Kolejny walentynkowy charytatywny bal 
ZSOiZ w Gryfowie Śl. za nami. Zorganizowa-
ny przez stowarzyszenie Homo Viator i Radę 
Rodziców szkoły, poprowadzony został przez 
Macieja Wowka – DJ Muzycznego Radia,  
o którym członkowie Stowarzyszenia mówią, 
że jest ich narodowym dobrem. Maciek wspiera 
bowiem działania Homo Viatora od początku 
jego powstania, jego nazwisko zaś skutecznie 
przyciąga uczestników balu. Nawet grypa nie 
popsuła planów organizatorom i chociaż roz-
chorowali się uczniowie, którzy polonezem 
mieli otworzyć uroczystość, z powodzeniem 
zastąpili ich nauczyciele oraz inni uczestnicy 
zabawy. Kolejną niespodzianką był występ 
Beaty Grzelczak oklaskiwanej dzięki jej ener-
getycznemu fitness-dance. Ten swoisty blok 
artystyczny zakończył DJ Mulat – wschodząca 
gwiazda beatboxu. 

Dochód z imprezy przeznaczony zostanie na 
doposażenie sali gimnastycznej. Organizatorzy już zapraszają na plenerową majówkę (oczywiście z Maćkiem Wowkiem), która odbędzie się 12 maja.

Szałowe walentynki
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W SP w Uboczu

10 lutego uczniowie naszej szkoły bawili się 
w dyskotece karnawałowo-walentynkowej. DJ 
– pan Paweł Kaczmar z pomocnikami z klasy 
V, uświetniał zabawę porywającymi do tańca 
utworami. 

Pani Alicja Kuźniarz zorganizowała konkurs 
na najciekawszy strój. Oczywiście wszyscy 
przebrani uczniowie otrzymali niespodzianki. 
Pani Maria Swatkowska zorganizowała taniec 
na gazecie, Alicja Celejowska z Danutą Sie-
radzką taniec z balonami. Wszyscy uczestnicy 
zostali nagrodzeni ogromnymi brawami i nie-
spodziankami. Rodzice zorganizowali w kla-
sach poczęstunek, do którego dołączyła się Rada 
Rodziców. Z pocztą szkolną krążyły walentyn-
kowe serca, przygotowane przez wielbicielki i 
wielbicieli. Zabawa była udana, a największym 
powodzeniem cieszyły się konkursy. 

Ferie już za nami. Przed rozpoczęciem 
zimowego wypoczynku, w klasach przepro-
wadzono pogadanki na temat bezpieczeństwa 
w czasie ferii oraz jak ustrzec się przed grypą 
A/H1N1. Na szczęście wszyscy wrócili wy-
poczęci i zadowoleni – z plecakiem pełnym 
niezapomnianych wrażeń.

Bezpieczne ferie

Walentynki… karnawał...

10 lutego w Przedszkolu Publicznym w 
Gryfowie Śl. odbyło się uroczyste przekaza-
nie darów z akcji charytatywnej Schronisku 
Małych Zwierząt w Jeleniej Górze. Gościem 
honorowym spotkania był kierownik schroni-
ska, a tym samym Prezes Zarządu Głównego 
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Euge-

Alicja Celejowska

Akcja charytatywna 
„Ekolog – przyjaciel zwierząt” 

W Przedszkolu

Organizatorzy

niusz Ragiel. Dzieci z grupy „Mucho morki” 
przedstawiły inscenizację o potrzebie pomocy 
bezdomnym zwierzętom, a dopełnieniem częś-
ci artystycznej było wspólne zaśpiewanie pio-
senki pt. „Jamniczek”.

Pan Eugeniusz Ragiel wręczył na ręce dy-
rektor Małgorzaty Krakowskiej dyplom dla 

przedszkola „Honorowy Przyjaciel Schroniska 
dla Zwierząt”, a dzieciom drobne gadżety  
o tematyce opieki nad zwierzętami.

Dzieci z wszystkich grup wiekowych 
otrzymały z rąk pani dyrektor podziękowania 
za udział w akcji charytatywnej. Przedszkole 
już po raz kolejny włącza się w akcję pomocy 
bezdomnym zwierzętom i wspiera schronisko  
w Jeleniej Górze. W tym roku akcja nosiła 
nazwę „Ekolog- przyjaciel zwierząt”. W jej ra-
mach dzieci zebrały 5 244 puszki, ze sprzedaży 
których została zakupiona duża, ocieplana buda  
z wyposażeniem (miski, sucha karma). Zbie-
rając aluminiowe puszki dzieci przyczyniły się 
nie tylko do ochrony naszego środowiska, ale 
również do poprawy warunków życia zwierząt 
w schronisku. Dzięki takim akcjom uwrażliwia-
my dzieci na potrzebę pomagania zwierzętom, 
które z woli i ręki człowieka spotkał samotny 
los za metalowymi kratami.

Szczególne podziękowania za wsparcie 
akcji kierujemy do rodziców dzieci oraz do 
pani Izabelli Jasińskiej z Przedsiębiorstwa 
Produkcyjno-Handlowo-Usługowego w Bie-
drzychowicach za sponsoring jednej budy.  
Z całego serca dziękujemy wszystkim za 
bezcenne wsparcie, za sprzeciw wobec obo-
jętności, za nadzieję, że można zmieniać to, co 
zmieniać trzeba, że można po prostu chcieć.
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W sobotę 12 lutego w świetlicy Centrum Kultu-
ralnego „Pod Lotnikiem” w Uboczu, odbył się Bal 
Gimnazjalny uczniów klas trzecich gryfowskiego 
Gimnazjum. Bal rozpoczął się perfekcyjnie zatań-
czonym polonezem, do którego przygotował ucz-
niów nauczyciel Krzysztof Złocik. Uroczystego ot-
warcia dokonała dyrektor Alicja Kownacka, życząc 
wszystkim gimnazjalistom wspaniałej zabawy, jak 
również pomyślnego zdania egzaminu gimnazjal-
nego, wysokich ocen na świadectwie oraz dostania 
się do wymarzonych szkół ponadgimnazjalnych. 
Ze strony rodziców głos zabrała pani Małgorzata 
Uchornicka, która swoje słowa skierowała do ucz-
niów, wychowawców klas i nauczycieli, dziękując 
im za działania dydaktyczne i opiekę przez prawie 
trzy lata. 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskie-
go – Maciej Burkot i Aleksandra Paszkowska 
podziękowali  gronu pedagogicznemu za wkład 
wniesiony w kształcenie i wychowanie młodego 
pokolenia, a pani dyrektor Alicji Kownackiej  
i wychowawcom klas młodzież wręczyła kwiaty. Po części oficjalnej rozpoczęły się tańce. Gimnazjaliści wspaniale bawili się przy przebojowej muzyce, 
przerywanej kilkakrotnie na pokazy tańca i konkursy z nagrodami. Pod koniec zabawy wybrano Króla i Królową Balu. Zostali nimi: Kamila Przybyła z klasy 
3a i Przemysław Hutnik z klasy 3d.

W Gimnazjum
Bal gimnazjalny

Jak co roku, uczniowie trzecich klas gimnazjal-
nych, jak również ich rodzice, stoją przed poważnym 
dylematem związanym z wyborem szkoły ponad-
gimnazjalnej. Proponujemy gryfowski ZSOiZ. Ze-
spół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. 
Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim to placówka edu-
kacyjna, która na trwałe wrosła w krajobraz szkolny 
powiatu lwóweckiego i doliny rzeki Kwisy.
W 2011 roku nasza szkoła obchodzi 60 rocznicę 
swego powstania, a także 20 rocznice utworzenia 
Liceum Ogólnokształcącego. 10 lat temu przyjęli-
śmy imię wielkiego patrona – Jana Pawła II.

Aktualnie do ZSOiZ uczęszcza ok. 360 uczniów 
kształcących się w 15 oddziałach. Pracuje w niej 
bardzo dobrze wykwalifikowana kadra pedago-
giczna. Ogółem liczy ona 32 nauczycieli (14 dy-
plomowanych, 10 mianowanych, 8 kontraktowych,  
a 11 naszych pedagogów ukończyło studia pody-
plomowe). Stale udoskonalamy naszą infrastrukturę 
i bazę edukacyjną. Dumni jesteśmy z profesjonalnie 
wyposażonych pracowni informatycznych, sal 
lekcyjnych i gabinetów: do nauki języków obcych, 
fizyczno-chemicznego, języka polskiego, matema-
tyki, historii, przedmiotów ekonomicznych, geogra-
fii, biologii, pracowni multimedialnej oraz małej sali 
gimnastycznej. Od kilku lat nieustannie przebudo-
wujemy i adoptujemy budynek przy ulicy Wojska 
Polskiego, który jest naszym głównym miejscem 
pracy dydaktycznej. Stale dążymy do uatrakcyjnie-
nia naszej oferty edukacyjnej.

W roku szkolnym 2011/2012 Zespół Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła 
II w Gryfowie Śląskim proponuje naukę w Liceum 
Ogólnokształcącym, Technikum Zawodowym  
i zasadniczej Szkole Zawodowej pod okiem wy-
kwalifikowanej kadry pedagogicznej. Oto nasza 
propozycja:
Liceum Ogólnokształcące – trzyletnie:
• klasa o nachyleniu psychologiczno-pedagogicz-
nym (rozszerzona biologia, nowe przedmioty: psy-

chologia, pedagogika, filozofia),
• klasa o nachyleniu ratownictwo medyczne (zaję-
cia ratownictwa medycznego, otrzymanie unijnego 
certyfikatu),
• klasa ogólna,
• klasa o nachyleniu językowym (zwiększona liczba 
godzin języków obcych).
Technikum Zawodowe – czteroletnie
• Technikum Informatyczne; zdobyty zawód: tech-
nik informatyk,
• Technikum Hotelarskie; zdobyty zawód: technik 
hotelarz,
• Technikum Ekonomiczne; zdobyty zawód: tech-
nik ekonomista,
• Technikum Mechaniczne: zdobyty zawód: technik 
mechanik.

ZSOiZ w Gryfowie Śląskim ma ogromne, wie-
loletnie doświadczenie w szkolnictwie zawodowym 
i właśnie to jest gwarancją zdobycia kwalifikacji 
zawodowych na wysokim poziomie pod okiem 
fachowców. Nauka w Zasadniczej Szkole Zawodo-
wej trwa od 2 do 3 lat (w zależności od wybranego 
zawodu). Proponujemy naukę w następujących 
klasach:
• zawód sprzedawca,
• mechanik pojazdów samochodowych,
• monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych,
• zawody budowlane (murarz, posadzkarz, betoniarz
-zbrojarz, malarz-tapeciarz, inne),
• klasa wielozawodowa (kucharz małej gastronomii, 
fotograf, lakiernik, blacharz, kominiarz, piekarz, 
cukiernik, fryzjer, rzeźnik-wędliniarz, kamieniarz  
i inne zawody).

Nasza współpraca z wiodącymi w regionie 
pracodawcami, zaowocowała podpisaniem porozu-
mień o praktykach dla uczniów w roku szkolnym 
2011/2012. Prowadzimy szereg dodatkowych zajęć 
edukacyjno-wychowawczych; realizowane są one 
w ramach fakultetów przygotowujących do egza-
minów maturalnych, zawodowych, kółek zaintere-

sowań, wycieczek itp., m.in. w ramach programów 
unijnych (dolnośląskich i powiatu lwóweckiego), 
tak jak m.in. projekt: „Modernizacja kształcenia 
zawodowego na Dolnym Śląsku, oraz projekt: 
„Lepsza edukacja – lepsza przyszłość!”. Absolwen-
ci gryfowskiego Zespołu już od wielu lat kończą 
renomowane uczelnie w Polsce, a także z sukcesa-
mi studiują poza jej granicami. Są również atrakcyj-
nymi pracownikami dla przyszłych potencjalnych 
pracodawców, nie tylko w naszym regionie. Szkoła 
zapewnia swoim uczniom udział (z sukcesami na 
szczeblu okręgowym) w konkursach i olimpiadach 
przedmiotowych, a także zróżnicowaną i atrakcyjną 
ofertę zajęć pozalekcyjnych oraz interesujących 
przedsięwzięć kulturalnych, społecznych i sporto-
wych. Więcej informacji na ten temat czytelnicy 
mogą znaleźć na naszej stronie internetowej http://
zsoiz.gryfow.pl/. Od kilku tygodni bieżącego roku 
szkolnego uczniowie mogą korzystać na terenie 
szkoły z bezprzewodowego, darmowego Internetu!

Składanie dokumentów odbywa się za pośredni-
ctwem Internetu na stronie: www.dolnoslaskie.edu.
com.pl/Kandydat. Uczniowie, którzy z przyczyn 
technicznych nie będą mogli dokonać zapisu przez 
Internet proszeni są o kontakt telefoniczny 75 78 
13 454 lub osobiste przybycie do szkoły (ul. Kolejo-
wa 16). O przyjęciu uczniów do danego typu szkoły 
stanowi liczba punktów uzyskanych z egzaminu 
gimnazjalnego i z wybranych zajęć edukacyjnych 
na świadectwie ukończenia gimnazjum. Uczniowie 
do w/w szkół ponadgimnazjalnych będą przyjmo-
wani od największej liczby punktów do wyczerpa-
nia limitu w klasie, jednak powinni osiągnąć min. 
punktów: LO – 35 pkt, technikum – 25 pkt i ZSZ 
– bez limitu pkt.

Drodzy uczniowie gimnazjum, zapraszamy Was 
w gościnne i przyjazne podwoje ZSOiZ im. Jana Pa-
wła II w Gryfowie Śląskim. Do zobaczenia 1 wrześ-
nia, na inauguracji roku szkolnego 2011/2012.

Co po Gimnazjum? Oczywiście nauka w Gryfowskim ZSOiZ
Więcej zdjęć z balu na stronie 19.

Mieczysław Gnach
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Wieści z sołectw
Młyńsko

Drzewa i krzewy ozdobne liściaste
Przedwiośnie i wczesna wiosna to dla wielu roślin okres najbardziej 

niebezpieczny. Jeżeli w ciągu dnia utrzymuje się temperatura powyżej 
zera, zdejmujemy lub przynajmniej rozchylamy okrycie zabezpieczają-
ce rośliny, aby nie zaparzyły się pod szczelną osłoną. Niewielkie nocne 
przymrozki nie powinny zagrażać pąkom, okrycie może się jednak przy-
dać, gdy zapowiadane są silne mrozy.

Iglaki
Wszystkim gatunkom iglastym zagraża o tej porze tzw. susza fizjo-

logiczna. Gdy słońce silnie grzeje, wilgoć paruje z igieł, a zamarznięta 
ziemia nie pozwala korzeniom uzupełnić jej niedoborów. Warto zatem 
cieniować krzewy (owinąć je delikatną agrowłókniną lub papierem), aby 
ograniczyć parowanie, a gdy nie ma mrozu, podlewać rośliny, co przy-
spiesza rozmarzanie podłoża. Ziemia szczególnie wolno rozmarza tam, 
gdzie leży gruba warstwa kory lub innej ściółki.

Drzewa i krzewy owocowe
Prześwietlamy jabłonie, grusze i śliwy. Duże drzewa przyci-

namy radykalnie, pozostawiając jedynie siedem, osiem konarów. 
Z koron jabłoni i grusz usuwamy przewodniki (każde drzewo 
wytwarza taki jeden najsilniejszy pęd), dzięki czemu korony le-
piej się rozkrzewiają. W drugiej połowie miesiąca przycinamy 
drzewka posadzone jesienią. To cięcie wpływa na kształt całej ko-
rony w przyszłości, dlatego warto się do zabiegu przygotować, 
sięgając po literaturę fachową. Rany zabezpieczamy maścią ogrodniczą. 
Pod koniec miesiąca, gdy ziemia rozmarznie, możemy sadzić nowe 
drzewka i krzewy. Trzeba się z tym spieszyć, aby się przyjęły, zanim 
nadejdą bardzo ciepłe wiosenne dni. Lepszy jednak jest jesienny termin 
sadzenia, bo ryzyko, że rośliny się nie przyjmą, jest wówczas mniejsze.

Byliny
Zeszłoroczne zeschnięte liście wyrywamy delikatnie, aby nie uszko-

dzić wybijających w pobliżu młodych pędów. Gdy tylko młode wierz-

Marzec w ogrodzie

chołki wyrosną nad powierzchnię gruntu, dokładnie, ale płytko, spulch-
niamy ziemię wokół roślin. Zasilamy nawozem (najlepiej saletrą amono-
wą) rośliny cebulowe, stosując dawkę 30-50 g/m2. Nawóz rozsypujemy 
w taki sposób, by granulki nie pozostały na liściach. Bezpieczniej jest 
podlewać rośliny roztworami nawozów sypkich lub płynnych. Można 
stosować jedną z wielu mieszanek dla zielonych kwiatów doniczkowych, 
ale rozcieńczać ją o wiele bardziej niż zaleca producent. Jeśli chcemy 
rozmnożyć rośliny kwitnące latem i jesienią, np. liliowce, ostróżki, dzie-
lżany czy rudbekie, właśnie teraz możemy podzielić ich kępy i posadzić 
w nowym miejscu. Po zabiegu rośliny dobrze podlewamy i przez kilka 
dni pilnujemy, aby nie miały za sucho.

Kwiaty jednoroczne i dwuletnie
Wysiewamy nasiona żeniszka, szałwii i aksamitek do pojemników 

ustawionych w jasnym, niezbyt ciepłym pomieszczeniu (15-18° C). Naj-
lepszym podłożem jest mieszanka przesianego przez sito torfu i piasku  
w proporcji 1:1. Można też zastosować gotową mieszankę do wysiewów.

Pikujemy siewki roślin wysianych w styczniu i lutym. Sadzimy je 
pojedynczo w skrzynkach w rozstawie 3x3 cm, w specjalnych paletkach 
(tzw. wielodoniczkach) lub w małych pojemnikach o średnicy około  
5 cm (można wykorzystać np. kubeczki po jogurtach, ale trzeba pamię-
tać o zrobieniu dziurki w dnie). Rabaty przeznaczone pod gatunki jed-
noroczne, których nie przekopaliśmy jesienią, możemy spulchnić teraz. 
Najlepiej rozsypać wcześniej na ziemi nawóz (100 g/m2), a potem jak 
najszybciej zgrabić ziemię, by nie traciła wilgoci.

Trawnik
Gdy ziemia nieco przeschnie, grabimy murawę, aby usunąć tzw. filc 

(resztki zeschłej trawy). Taka zbita warstwa utrudnia oddychanie korze-
niom i opóźnia wzrost roślin. Po zabiegu wałujemy trawnik, aby zlikwi-
dować powstałe zimą nierówności. Możemy też murawę zwapnować, 
jeśli w ubiegłym sezonie pojawiło się na niej dużo mchu, bo obecność 
mchu świadczy o zakwaszeniu podłoża.

Warzywa
W marcu można wysiewać: sałatę, rzodkiewkę, zielony groszek, mar-

chew i pietruszkę, oraz sadzić cebulę dymkę. Na glebach lekkich robimy 
to, gdy tylko ziemia rozmarznie, na cięższych - gdy nieco się nagrzeje. 
Wschody posianych teraz roślin będą pewniejsze, niż tych posianych  
w późniejszych tygodniach, bo w ziemi jest jeszcze spory zapas wilgoci. 
Rośliny zdążą się rozrosnąć, zanim pojawią się pierwsze chwasty i bę-
dzie je łatwiej pielić.

Życzenia na urodziny
W 18 urodziny Adriana Bruszniewskiego 

szczęścia na całe życie, przyszłości wspa-
nialszej od marzeń, sukcesów i wytrwałości  
w życiu osobistym 

życzy rodzina Sosnowskich z Młyńska Pamiątkowe zdjęcie z ks. Szymonem Bajakiem i bratem Jakubem. Wykonano po mszy św., która 
odbyła się w styczniu w intencji 18 urodzin Adriana Bruszniewskiego.

Podziękowanie
Dziękuję mieszkańcom Młyńska 

za zaufanie i oddanie na mnie głosów  
w wyborach na sołtysa.

sołtys Młyńska
Maria Sosnowska

***
Panu Zygmuntowi Jarkowcowi, 

mieszkańcowi Młyńska za społecznie 
wykonane prace na rzecz miejscowości 
Młyńsko.

sołtys Młyńska
Maria Sosnowska

Ogrodniczka
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PZDR informuje
22 stycznia odbyła się uroczystość w 25- lecie 

„Bogdanek”, na którą zaproszono dwa zespoły 
ludowe z naszej gminy: Rząsinianki i Sołtysowe 
Gryfinki. Spotkanie odbyło się w sali widowisko-
wej w Mirsku, gdzie bawiono się do białego rana.

***
Fundacja Edukacyjna 4H w Polsce ogłosiła 

ogólnopolski konkurs nt: Ogródki przyszkolne 2011 
– zgłosiły się dwa kluby z powiatu lwóweckiego: 
„Trzepak” z Rząsin i „Zimna Woda” z Pasiecznika

***
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa 

we współpracy z Wydawnictwem Scholar ogłosiły 
III edycje konkursu Polska Wieś – Dziedzictwo  
i Przyszłość. Termin zgłoszeń wykonanych prac – 
do 29 lipca 2011 r. Zachęcamy do udziału.

26 lutego w świetlicy wiejskiej w Rząsinach odbyła się druga 
edycja „Karnawału na ludowo”. Organizatorami były dwa zespoły 
ludowe „Sołtysowe Gryfinki” z Proszówki i „Rząsinianki z Rząsin. 
W spotkaniu karnawałowym uczestniczyło sześć zaprzyjaźnionych 
zespołów ludowych z powiatu lwóweckiego, lubańskiego i zgorzele-
ckiego: „Bogdanki” z Mirska, „Jarzębin” ze Skorzynic, „Marysieńki” 
z Radostawia i „Podolanie” z Czerwonej Wody oraz gospodarze im-
prezy „Sołtysowe Gryfinki i „Rząsinianki. Podczas kilkugodzinnego 
spotkania były nie tylko tańce i śpiewy, ale również prezentacje zespo-
łów oraz zabawne konkurencje, które wywołały dużo emocji wśród 
uczestników. Na „Mistera” Karnawału na Ludowo wybrano jedno-
głośnie członka zespołu „Bogdanek” pana Józefa Zająca. Tradycyjnie 
na stołach nie mogło zabraknąć przepysznych potraw, wyśmienitych 
wypieków i ciepłego bigosu oraz pajdy chleba ze smalcem. 

Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele władz samo-
rządowych oraz Ksiądz proboszcz Stanisław Bakes. Organizatorzy 
serdecznie dziękują za przybycie. Wspólne biesiadowanie to już 
tradycja, a coroczne spotkanie integracyjne jest już na stałe wpisane  
w kalendarz imprez.

Opracowała Teresa Polesiak, Zdjęcia: Józefa Tomczuk

Co się wydarzyło...

Podgórzanie – Mirsk – 25 lecie Bogdanek
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Samodzielny Publiczny Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Bogatyni

zaprasza na 
BEZPŁATNE BADANIA 
MAMMOGRAFICZNE

• w ramach Programu profilaktyki raka piersi -
wszystkie kobiety w wieku od 50 do 69 lat

(przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia),
• spełniające jedno z poniższych kryteriów:

1) nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy;
2) otrzymały w ramach realizacji programu profilaktyki raka piersi w roku 2009 
i 2010, pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficz-
nego po upływie 12 miesięcy z powodu obciążenia następującymi czynnikami 
ryzyka: • rak piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry lub córki), muta-
cje w obrębie genów BRCA l lub BRCA 2.

Kryteria wykluczające:
Programem nie mogą być objęte kobiety u których już wcześniej

zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi.
 Miejsce udzielania świadczeń w ramach w/w Programu: 

Pracownia mammograficzna 
w Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Bogatyni 

przy ul. Wyczółkowskiego 15; 59-920 Bogatynia.
 

Rejestracja na badania – pod numerem telefonu: +75 77-32-046  
wew. 20, gdzie można uzyskać również dodatkowe informacje na temat 
realizowanego przez SP ZOZ w Bogatyni, przedmiotowego Programu.

 Serdecznie zapraszamy do skorzystania z wyżej wymienionych 
bezpłatnych badań, prowadzonych w najwyższym standardzie, w ramach 

pracy stacjonarnej Pracowni mammograficznej naszego ZOZ-u.

Istnieje możliwość wykonani a badań mammograficznych  
w dzień wolny od pracy (np. wolna sobota),  

w przypadku wcześniejszej rejestracji na przedmiotowe 
badania zorganizowanej, większej grupy kobiet.

SPRZEDAM
Mieszkanie 60 m2 w kamienicy na ul. Kolejowej 

w Gryfowie Śl. (blisko centrum) 
3 pokoje, kuchnia, łazienka. Cena: 80 tys. 

Tel. 601-849-533

SPRZEDAM
Dwie działki budowlane 

położone w Proszówce „pod zamku” 
k/ Gryfowa Śl. o pow. powyżej 900 m2 

Tel. 601-849-533

OGŁOSZENIE 
Poszukiwana osoba do pomocy  

w wiosennych pracach  
w przydomowym ogrodzie.

 Kontakt:
75 78-14-486 lub 517-059-506



  OGŁOSZENIE

    
Kierownik budowlany z upraw-
nieniami do kierowania robo-
tami budowlanymi bez ograni-
czeń w specjalności konstruk-
cyjno-budowlanej oraz dużym 
doświadczeniem zawodowym 
podejmie nadzór nad pracami 
przy budowie domków jedno-
rodzinnych i innych obiektów.

Tel.: 697-932-875
USŁUGI SPRZĄTANIA        

„AGMAR”

Tel. kontaktowy: 795-624-134
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Myślisz o własnej firmie?
Sięgnij po środki finansowe na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej do 40 000 zł  
i wsparcie pomostowe – 800 zł przez 6 miesięcy!

Agencja Rozwoju Wsi zaprasza do udziału w projekcie „Wsparcie na starcie”:
• osoby w wieku 45-64  lat,

• z powiatów: lwóweckiego, bolesławieckiego, jaworskiego, 
kamiennogórskiego, lubańskiego i złotoryjskiego. 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dokumenty oraz szczegółowe informacje dostęp-
ne na stronie internetowej: www.arw.bariz.pl oraz 
w biurze projektu:

Agencja Rozwoju Wsi
58-500 Jelenia Góra

ul. Groszowa 7, III piętro
Tel.: +75 615-13-73

e-mail: wsparcienastarcie@o2.pl
www.arw.bariz.pl

Projekt „Wsparcie na starcie” jest współfinanso-
wany przez Unię Europejską w ramach środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wsparcie na starcie 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja 
przedsiębiorczości samozatrudnienia

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.
Polecamy cykliczne i jednorazowe sprzątanie 
specjalistycznym sprzętem i środkami piorącymi 
renomowanej firmy KÄRCHER.
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19 marca (sobota) o godz. 17.00, na zaprosze-
nie Towarzystwa Miłośników Gryfowa Śląskiego, 
w siedzibie Biblioteki Publicznej, odbędzie się 
spotkanie z dr Joanną Nowosielską-Sobel z Insty-
tutu Historii Uniwersytetu Wrocławskiego, spe-
cjalizującą się w dwudziestowiecznych dziejach 
Wrocławia i Śląska. Jej praca doktorska dotyczyła 
społecznego odbioru sztuk plastycznych, rzemio-
sła artystycznego i architektury we Wrocławiu  
w latach 1900-1932.

Jest autorką licznych artykułów poświęconych 
Śląskowi postrzeganemu tak z historycznej, a także 
kulturowej perspektywy, a także redaktorem wydaw-
nictw naukowych odnoszących się do tej problema-
tyki, min. „Wybitni wrocławianie. Osobowości w 
historii miasta”. Dla pani doktor przyjazd do naszego 
miasta jest swoistą podróżą sentymentalną do czasów 
dzieciństwa i wczesnej młodości. Od urodzenia była 
mieszkanką Krzewia Wielkiego. Jest absolwentką 
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim.

Spotkanie z nią, będzie szczególne dla młodych 
słuchaczy niepowtarzalną okazją kontaktu z bada-
czem historii, szczególnie tej, w wymiarze regional-
nym. Zapraszamy.

Po raz szósty zostały wybrane najlepsze blogi pol-
skiej blogosfery. Wyboru dokonali internauci w głoso-
waniu oraz specjalnie powołana Kapituła Konkursu, 
w skład której weszły osobowości ze świata kultury 
i mediów: m.in. Jerzy Stuhr, Jolanta Kwaśniewska, 

Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju, 
której założycielem jest prof. Leszek Balcero-
wicz, ogłosiła błyskawiczny konkurs na rysunek 
przedstawiający, wyjaśniający i komentujący 
zaproponowane 30 grudnia 2010 roku przez rząd 
zmiany w podziale składki emerytalnej na część 
wpływającą do ZUS i do OFE (rysunek prezentu-

Na ogłoszony pod koniec ubiegłego roku 
konkurs na zaprojektowanie znaku graficznego 
Wydziału Technicznego Karkonoskiej Państwo-
wej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze wpłynęły 
prace z J. Góry, Gryfowa, Białegostoku, Żagania, 
Kożuchowa, Ostrowa Wielkopolskiego, Skoczo-
wa, Wojcieszowa, Szklarskiej Poręby, Nowej 
Rudy, Lubania, Kamiennej Góry, Sosnowca oraz 
Radomia.15 stycznia 2011 r. komisja konkursowa 
ogłosiła zwycięzcę. Spośród 32 prac konkurso-
wych, większością głosów postanowiono przyznać 
nagrodę w postaci mobilnego dysku HDD WD 
1TB MY PASSPOPRT USB o równowartości 
500 zł, naszemu redakcyjnemu koledze Mariu-
szowi Draganowi. Mariusz, jako właściciel praw 
autorskich do poprzedniego znaku graficznego 
Wydziału Technicznego, który zaprojektował 
będąc jeszcze studentem tego Wydziału, tym ra-
zem stanął w konkursowe szranki, wykorzystując 
dobrze już spozycjonowaną grafikę do stworzenia 
nowego projektu. Konkurencja była duża, a mimo 
to udało się. Gratulujemy.

Badaczka historii w podróży sentymentalnej do Gryfowa

M.G.

Gryfowianie zwyciężają 

Monika Olejnik oraz Maria Czubaszek. Ostatnia 
z wymienionych – ceniona pisarka, dziennikarka  
i satyryczka, była jurorem w kategorii „Absurdalne  
i offowe”. W tej właśnie kategorii zgłosił na konkurs 
swój blog gryfowianin, nasz były kolega redakcyjny 
Tomasz Latawiec. 17 lutego w Teatrze Capitol od-
była się uroczysta Gala Konkursu Blog Roku 2010. 
Prowadziła ją Magdalena Kowalczyk (Onet.pl) wraz 
z Olivierem Janiakiem. 

Tomasz Latawiec, autor dajdwiefajki.blox.pl, 
otarł się o zwycięstwo, jednak ostatecznie zdobył 

Offowy bloger

Narysował
los składki

Najlepszy projekt

wyróżnienie główne. Wręczał je wiceprezes zarządu 
Onet.pl Maciej Żak (fot. poniżej). Niemniej cenna, 
jak nagrody, była dla Tomka opinia pani Marii Czu-
baszek, której offowy blog bardzo przypadł do gustu. 
Gratulujemy i życzymy Tomkowi, napisania książki, 
tej, o której mówi, że „nikt nie chce zapłacić za nią  
z góry”. (Może teraz znajdzie się ktoś taki?)

jemy na stronie obok). Udział w konkursie mogli 
wziąć profesjonaliści i amatorzy, a rysunki miały 
pomóc zrozumieć najbardziej dyskutowaną i dys-
kusyjną kwestię ekonomiczną początku 2011 roku. 
Gryfowianin, Michał Pruszczyński po raz kolej-
ny (w ub.r. zdobył wyróżnienie w konkursie na 
komiks o tematyce ekonomicznej) wziął udział 
w ogólnopolskim konkursie. Tym razem nie dał 
szans rywalom zdobywając I miejsce oraz nagrodę 
750 zł. 

Umiejętność obserwacji rzeczywistości, świet-
ne pomysły, niebywały talent rysowniczy – tym 
wszystkim charakteryzują się prace Michała. Już 
nie raz mogliśmy się o tym przekonać ponieważ 
zwykle zajęty projektami Michał, ulega czasem 
naszym namowom i rysuje okazjonalne komiksy, 
które publikujemy na łamach Kuriera Gryfowskie-
go. Gratulujemy mu zwycięstwa i życzymy coraz 
częstszych sukcesów na arenie ogólnopolskiej.

Oprac. M.

Dr Joanna Nowosielska-Sobel na zjeździe naukowym (Wrocław 2010).





Fot.: Robert Grzelczak (więcej na stronie 11).

Poznaj miasto moje

Tymi zdjęciami zapraszamy Państwa na „Podsumowanie zimy” (więcej na stronie 10).


