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11 grudnia o godz. 17.00 w gryfowskim ratuszu odbył się wernisaż wystawy rysunku Anny Jarnickiej 
„W konwencji japońskiej kreski”. Na otwarcie tej charakterystycznej wystawy przybyło liczne grono gości, 
wśród których byli m.in. włodzarze miasta, radni oraz lokalni artyści w osobach Joanny Małoszczyk, Ilony 
Cichoń i Andrzeja Lesława Turka. Ci ostatni nie szczędzili młodej adeptce rysunku słów uznania i cennych 
porad.

Anna Jarnicka od urodzenia mieszka w Gryfowie Śląskim. Jest absolwentką Państwowego Pomatural-
nego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu. Od 5 lat pracuje w Bibliotece 
Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śląski.
O swojej pracy twórczej rysowniczka wypowiada się nieśmiało i skromnie:

Przygodę z rysowaniem zaczęłam dość niespodziewanie, wręcz przypadkowo 10 lat temu. Widokówka 
przedstawiająca postacie stworzone z kresek była zachętą i początkiem zabawy rysunkiem. Niedługo po-
tem przyszła inspiracja Japonią, jej pięknem, specyficzną azjatycką urodą i kulturą – zwłaszcza japońskim 
komiksem, czyli mangą oraz wschodnim stylem rysowania. Długopis, ołówek, marker czasami długie 
godziny spędzone nad kartką pozwalają mi stworzyć rysunki, które można nazwać „grafiką komiksową”. 
Moje prace nie posiadają tytułów, co daje szersze pole do zastanowienia potencjalnemu odbiorcy.

Wernisaż uświetnił występ Pawła Ziółkowskiego z Lubomierza. Muzyk do niedawna grający w takich 
zespołach, jak Orient Express i JJ Band wykonał dla gości melodyjne improwizacje jazzowe.  Wystawa 
została zorganizowana przez Stowarzyszenie Awantura i Bibliotekę Publiczną w Gryfowie Śląskim. Projekt 
dofinansowało Starostwo Powiatowe we Lwówku Śląskim.

Mieszkańcy Gryfowa Ślą-
skiego nie mogą narzekać na 
nadmiar wydarzeń rozryw-
kowych i artystycznych. Od 
czasu, do czasu inicjatywa 
pojawia się ze strony instytu-
cji państwowych i organizacji 
pozarządowych. W tym ukła-
dzie ogromnym zaskocze-
niem było dla mnie wydarze-
nie, które odbyło się 19 grud-
nia w klubie CentROOM. Tego 
wieczoru w lokalu wystąpił 
wrocławski kabaret „Chyba”. 
Co ciekawe, impreza w pry-

watnym lokalu nie była bile-
towana, występ mógł oglą-
dać każdy, kto miał ochotę. 
Było na co popatrzeć. Młody 
kabaret rozbawił zgromadzo-
nych gości, niektórych nawet 
do łez. Szkoda, że sala zapeł-
niła się zaledwie w połowie, 
jednak może dzięki temu ka-
baret „Chyba” miał tak świet-
ny kontakt z publicznością. 
Jak mówi menadżerka loka-
lu Edyta Cichońska, to nie 
ostatnie spotkanie z kabare-
tem w CentROOM. Wystę-

py młodych i uzdolnionych 
artystów będą odbywać się 
raz w miesiącu, już 23 stycz-
nia w klubie wystąpi kabaret 
ADeHaDe ze Starej Kamieni-
cy Z przyjemnością odwie-
dzę również to wydarzenie –  
w końcu śmiech to zdrowie. 

Szczegółowe informacje  
o występach kabaretów znaj-
dują się na stronie interneto-
wej lokalu www.centroom.
info.

Nadchodzi ten jeden, najbardziej zimowy,
choć mroźny i śnieżny,  
ciepły dzień grudniowy.
Przez pola, przez lasy, 
gdzie wiatr śniegiem miecie,
zbliża się kolęda – najmilsza na świecie

Kolęda jest wspólną własnością wszystkich, 
bez względu na poziom kultury duchowej i upo-
dobania estetyczne, bez względu na przynależ-
ność do kościoła katolickiego czy innych wyznań 
chrześcijańskich, jest własnością także ludzi 
niewierzących. Wspólne muzykowanie to nie tylko 
podtrzymanie obyczaju, ale także zacieśnienie więzi 
i dobra zabawa. 

Jak co roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Gryfowie Śląskim przygotował świąteczne ko-
lędowanie przy choince. Podczas kolędowania 20 
grudnia na gryfowskim rynku w gorącym nastroju 
i w bardzo mroźnej scenerii można było nie tylko 
posłuchać starodawnych kolęd i pastorałek, ale 
także pośpiewać wspólnie z nami. Do przedsię-
wzięcia ochoczo i z zapałem włączyli się (za co 
serdecznie dziękujemy): zespół ludowy „Gryfowia-

Kabaret w Gryfowie
11 grudnia br. w Miejsko-Gminnym Ośrod-

ku Kultury w Gryfowie Śląskim, odbyła się 
pierwsza Aukcja prac plastycznych Dziecięco-
Młodzieżowej Pracowni Plastycznej. Inspiracją 
do jej zorganizowania było bardzo bogate 
archiwum prac oraz to, że rodzice często chcą 
zabierać prace swoich dzieci do domu. W ten 
sposób, środki uzyskane z licytacji (220zł) 
zostaną przeznaczone na rozpoczęcie remontu 
Pracowni Rzeźby w Glinie. Dziękujemy hojnym 
rodzicom!

Pierwsza aukcja

Kolęda od wieków 
łączy pokolenia

Marzena Staliś

Bibliotekarka z pasją

Marzena Wojciechowska

Mariusz Dragan1 lutego rozpoczynają się ferie zimowe. Dla 
dzieci z terenu naszej gminy przygotowano cie-
kawą ofertę rekreacyjno-kulturalną. Szczegóło-
we informacje już wkrótce na plakatach, a skrót,   
tego co się wydarzy przedstawiamy  poniżej.

Biblioteka:
Przedpołudnia z bajką i nie tylko…

W dniach 1-12 lutego, od poniedziałku do 
piątku, w godz. 11.00-13.00, Oddział Dziecięco
-Młodzieżowy Biblioteki Publicznej w Gryfowie 
Śląskim organizuje  zajęcia dla dzieci w wieku 
7-11 lat. 
Filie  biblioteki:
 ∙ w Krzewiu Wielkim: Zimowo-bajkowo,  
od 2 do 11 lutego, we wtorki i czwartki,  
w godz. 15.00-17.00.
 ∙ w Uboczu: W świecie baśni Charlesa Perraulta
od 2 do 11 lutego, godz. 15.00-17.00.
 ∙ w Rząsinach:  Martynkowe ferie
od 2 do 11 lutego, we wtorki i czwartki,  
w godz. 14.00-16.00.

Ośrodek kultury
Ferie zimowe bez nudy

Od 1 do 14 lutego Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury będzie walczył z nudą podczas ferii zimo-
wych. Każdego dnia w godz. 10.00 – 14.00 plano-
wane są zajęcia stałe (w tym: zajęcia plastyczne, 
muzyczne, sportowe i teatralne oraz gry i zabawy 
w terenie). Odbędą się warsztaty taneczne, pro-
jekcje filmów oraz warsztaty lepienia w glinie. 
W zależności od warunków atmosferycznych 
proponowany jest wyjazd na kulig.

Świetlica środowiskowa
Podczas tegorocznych ferii zimowych za-

praszamy dzieci i młodzież w wieku od 7 lat do 
Świetlicy Środowiskowej w Gryfowie Śląskim 
przy ul. Oldzańskiej 1B. Zajęcia odbywać się będą 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 
15.00.

W programie m.in. gry i zabawy, zajęcia 
plastyczne, muzyczne i sportowe, zabawa karna-
wałowa, walentynki. 

Przyjęcie dziecka na zajęcia do świetlicy odby-
wa się po uprzednim wypełnieniu przez rodzica/
opiekuna karty zgłoszeniowej (dotyczy dzieci, któ-
re po raz pierwszy będą uczestniczyć w zajęciach). 
Limit miejsc jest ograniczony.

Szczegółowych informacji udziela wychowaw-
ca świetlicy Marta Wilas w godzinach od 12.00 
do 18.00 w placówce Świetlicy Środowiskowej w 
Gryfowie Śl. (tel.: 501-173-563).

Już wkrótce ferie!

nie”, Przedszkole Publiczne w Gryfowie Śląskim, 
Szkoły Podstawowe z Gryfowa Śląskiego, Ubocza 
i Rząsin, Gimnazjum w Gryfowie Śląskim, grupa 
wokalna ze Świetlicy Środowiskowej w Gryfowie 
Śląskim oraz grupa wokalna z Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury. Prawdziwą niespodzianką dla 
najmłodszych był przyjazd św. Mikołaja, który 
rozdawał wszystkim kolędującym i zgromadzo-
nym pod choinką prezenty. Organizatorzy pragną 
podziękować Pani Helenie Okulowskiej-Stypułkow-
skiej - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej za życzliwość godną św. Mikołaja  
i ufundowanie wspomnianych paczek świątecz-
nych, a wszystkim uczestnikom za liczne przybycie.  
(Fotoreportaż z wydarzenia na stronie 19). 

Niezapomnianą noc spędziło na balu sylwe-
strowym w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury 
ponad 60 par. Była to prawdziwie szampańska 
zabawa   w nowo wyremontowanej sali widowi-
skowej . Do tańca przygrywał zespół „MAJ” z Je-
leniej Góry, który świetnie dobranym repertua-
rem bawił gości do białego rana. Było fantastycz-
nie! Do zobaczenia za rok, na następnym balu.

Karnawał 
rozpoczęty

Adam DominoZapraszamy



Kurier Gryfowski - Styczeń 2010 4

Chciałbym poruszyć na ła-
mach Kuriera Gryfowskiego spra-
wę wystroju świątecznego nasze-
go miasta. Skłonił mnie do tego 
przejazd w grudniu zeszłego roku 
przez kilkanaście okolicznych więk-
szych i mniejszych miejscowości.  
W każdej z nich dało zauważyć się 
prócz choinki stojącej na rynku kil-
kadziesiąt różnych ozdób (głów-
nie oświetleniowych) utrzymanych  
w klimacie świąt Bożego Narodzenia. 
Przystrojone były latarnie, w paru 
miejscach były nawet rozwieszo-
ne pomiędzy kamienicami duże 
świetlne ozdoby. Ciekawy, jak to 
wygląda u nas, przeszedłem się na 
gryfowski rynek. Moim oczom uka-
zał się dość smutny widok – jakby 
od niechcenia postawiona choinka, 
na której w dość niedbały sposób 
zostały zarzucone mikroskopijne 

lampki. W następnych dniach 
doszły jeszcze lampki rozwieszone 
na drzewach otaczających ratusz. 
I to wszystko. Gdyby nie wystrój 
okolicznych wystaw sklepowych 
nie byłoby już zupełnie na czym 
oka zawiesić (…).

Pytam się więc, czy w Gryfowie 
kiedykolwiek doczekamy się świą-
tecznego wystroju z prawdziwego 
zdarzenia?. Jak bynajmniej świą-
tecznej atmosfery w ogóle nie od-
czuwałem. Wszędzie szarzyzna  
i smutne ulice. A pamiętam, że jesz-
cze parę lat temu było inaczej. Do 
latarni stojących na rynku przywią-
zane były małe choinki oświetlone 
kolorowymi lampkami. Na wieży ra-
tuszowej migał nadchodzący kolej-
ny rok. Raz nawet można było od-
wiedzić żywą szopkę. Aż miło było 
wtedy odwiedzić nasz rynek. Czy 

Zostałam oszukana i chciała-
bym tym listem ostrzec podobnie 
do mnie łatwowierne osoby. Na 
początku roku po Gryfowie chodził 
wolontariusz stowarzyszenia Dobro-
mir z Żyrardowa. Twierdził, że zbiera 
pieniądze na chorującego na zanik 
mięśni Krzysia. Miał legitymację  
i wszystko, co trzeba. Kupiłam od 
niego obrazek za 10 zł z myślą o cho-
rym dziecku. Niestety, po powrocie 
do domu mój syn uświadomił mi, że 
zostałam oszukana. Wydrukował mi 
artykuł z internetu o oszustach pod-
szywających się pod wolontariuszy 
stowarzyszenia Dobromir. Dziecko, 
na które zbierają pieniądze nie ist-
nieje! (…). I jak tu wierzyć drugiemu 
człowiekowi, skoro na każdym kroku 
ktoś kłamie i oszukuje? (…)

Szanowna redakcjo
Życie w Gryfowie jest wystarczająco ciężkie i naprawdę nie trzeba go już bardziej utrudniać. 

Zastanawiam się dlaczego w zimie robi się tak dziwne rzeczy, jak obcinanie gałęzi drzew i od 
rana wyłącza się ludziom prąd przy temperaturze – 7 stopni. Dodatkowo nie informuje się  
o tym nikogo. Pstryk i światło gaśnie w okolicach 8 rano. Jest 14 i nadal go nie ma. Zapewne 
tym, którzy pracują i siedzą sobie w miękkich fotelikach jest przyjemnie. Jednak niektórzy 
zostają w domu i mają ogrzewanie na gaz. A to nie działa bez prądu! Może gdyby mnie ktoś 
uprzedził wyjechałabym na ten dzień. A tak siedzę i marznę. Próbowałam się poskarżyć radne-
mu, ale zbył mnie jakimś śmiesznym tłumaczeniem. Do urzędu nie pójdę, bo przecież to nie ich 
sprawa. Proszę opublikować ten list. Może ktoś wie czyja to sprawa, że ludzie muszą marznąć 
nieuprzedzeni o akcji wycinania gałązek i nawet herbaty nie mogą sobie zrobić. Pewnie ktoś li-
czył, że nie spadnie śnieg, a tu taka niespodzianka. Gałęzie ciążą nie mniej niż decyzje, zapewne 
bardzo obciążonych pracą decydentów.

Listy do redakcji
Szarość świąt

naprawdę taki wystrój wymaga wiel-
kich nakładów finansowych i pracy? 
Wystarczyłoby wrócić do tych cho-
inek lub innych ozdób montowa-
nych do latarni. Na ulicy Bankowej  
i Kolejowej rozwiesić pomiędzy 
kamieniczkami dwie lub trzy duże 
świetlne gwiazdy lub inne symbo-
le związane ze świętami. Oświetlić 
też nowo wyremontowany ratusz 
lub fontannę. Zamontować oświet-
lenie na kamienicach. Przystro-
ić nasz park przy ulicy Kolejowej 
(stojąca obecnie pojedyncza cho-
ineczka wygląda dość żałośnie).  
A w Sylwestra dla tych, których nie 
stać (lub po prostu nie chce im się) 
by uczestniczyć w płatnych zaba-
wach, zorganizować na rynku jakąś 
imprezę przy muzyce. Myślę, że 
wtedy atmosfera świąteczna oraz 
noworoczna byłaby o wiele bardziej 
odczuwalna przez naszych miesz-
kańców. Nie wymagam oczywiście 
wystroju i koncertów na wzór du-
żych miast (Jelenia Góra, Wrocław) 
gdzie główne ulice po prostu toną 
w ozdobach, bo to inna liga i zupeł-

nie inne budżety. Ale jeśli stać na  
o wiele lepszy wystrój takie miej-
scowości jak Olszyna czy Mirsk, to 
powinno być stać i nas (…). 

Osobnym pomysłem było by też 
zorganizowanie jarmarku świątecz-
nego, który odbywałby się właśnie 
w centralnym punkcie miasta. Na 
pewno bowiem mamy w gminie 
ludzi, którzy mogliby coś na takim 
jarmarku zaproponować. Mogłaby 
to być i dla nich i dla miasta dobra 
promocja. Cykliczność takiej impre-
zy na pewno ściągałaby do nas co 
roku coraz większą rzeszę ludzi (za-
równo odwiedzających jak i wysta-
wiających swoje produkty). Podno-
siło by to z pewnością atrakcyjność 
naszej gminy w regionie(…).

Kończąc mój list mam marzenie, 
że znów kiedyś w przyszłości wyjdę 
podczas świątecznego okresu na 
miasto i …poczuję święta. 

Z noworocznymi życzeniami
Adam Baszak

Szanowna Redakcjo
Dziękuję bardzo za podjęcie tematu, o którym 

pisałem w swoim poprzednim liście. Z przyjemnością 
podejmuję współpracę w tej kwestii, bo nie ukrywam, 
że ochrona środowiska szczególnie leży mi na sercu. 
Dziękuję również czytelnikom za telefony z poparciem, 
utwierdziło mnie to tylko w przekonaniu, że problem 
którym się zająłem jest niezwykle istotny i ważny dla 
naszych mieszkańców, a jedynemu czytelnikowi, który 
zadzwonił, aby mnie obrazić, mogę powiedzieć, że zmo-
bilizował mnie tylko do jeszcze większej determinacji  
w walce o słuszną sprawę. Dziękuję również pani mgr 
Jolancie Imiołek za jej wyjaśnienia. Nie od dziś wiado-
mo, że spalanie węgla w piecu pociąga za sobą wy-
dzielanie się z komina czarnego dymu. Nie o taki dym 
jednak chodzi, bo ten wydzielany jest krótko, do czasu 
rozgrzania się komory spalania i po rozżarzeniu się wę-
gla niemal zanika i jedynie przy ponownym dokładaniu 
do pieca znowu pokazuje się na krótko. Niekoniecznie 
czarny dym, bo z węgla brunatnego i miału  żółto szary, 
jest powodem do niepokoju. Jasny dym może być bar-
dzo szkodliwy o wiele bardziej niż czarny i bynajmniej 
nie o jego kolor tu chodzi. Wiadome jest również to, że 

UWAGA
OSZUŚCI!

Zmarznięta
(imię i nazwisko do wiadomości redakcji)

Janina Kaczmarek

Polska węglem stoi i jest to na dzień dzisiejszy mimo, 
że nie tani opał, to jeden z tańszych. Trudno jest więc 
żądać od społeczeństwa, aby nagle przestało palić 
węglem i przeszło na bardziej ekologiczny gaz czy 
olej, których cena jest wysoka, a nasz rząd ani myśli 
o propagowaniu tej metody ogrzewania w postaci 
np. preferencji w podatku. Przeciwnie ciągle słyszy 
sie o zmniejszeniu dostaw gazu do naszego kraju  
i możliwości zamykania dostaw na razie do zakła-
dów produkcyjnych. Niestety gospodarka w naszym 
kraju jest jaka jest i nic nie wskazuje na polepszenie 
się sytuacji. Kopcenie pozostaje więc jeszcze per-
spektywą na długie lata, jeśli nie na zawsze, chyba, 
że wcześniej wyczerpią się zapasy węgla. Nieważne 
są i będą tego skutki, bo leczyć ma nas przecież kto 

(raczej nieskutecznie,  
w przypadku zachoro-
wań na nowotwory). 
Nasza służba zdrowia 

jest już tak "wspaniale" zreformowana, że sobie  
z tym problemem też poradzi. Mamy przecież za 
dużo łóżek w szpitalach, które świecą pustkami,  
o ironio losu naraz wszyscy są zdrowi! Rząd planuje 
ciągłe zmniejszanie nakładów finansowych na służ-
bę zdrowia (dobrze, że na przyszły rok nie zmniejszył 
nakładów). Czyżby wychodzono z założenia, że im 
więcej ludzi umrze tym mniej emerytur trzeba będzie 
wypłacić? Jeżeli już truć się musimy, to trujmy się 
przynajmniej rozsądnie, o ile istnieje trucie rozsądne 
i nierozsądnie, przepraszam za taką terminologię. 
Chodzi tu przede wszystkim o ograniczenie, a ma-
rzeniem jest likwidacja, emisji  spalin z materiałów 
szkodliwych. Kto ma tego jednak dopilnować, bo 
kiedy rozmawiam z pracownikami straży miejskiej, 
twierdzą oni, że nie posiadają na dzień dzisiejszy 
żadnych uprawnień. Przytoczę w tym momencie ar-
tykuł, który odnalazłem na stronie internetowej mia-
sta Torunia. Tam wyposażono Straż Miejską w takie 
uprawnienia i działa ona skutecznie. Apeluję więc i 
mam nadzieję, że Państwo mi w tym pomożecie, do 
naszych władz, a w szczególności do Rady Miasta 

„Trujmy się rozsądnie”



i Pana Burmistrza, aby Straż Miejską w takie 
uprawnienia wyposażyć. Wiem, że nie są to 
decyzje popularne, bo w roku przedwyborczym 
można narazić się ewentualnym „kopcącym” 
wyborcom, o tyle jednak można zyskać wiele 
poparcia wśród ludzi pragnących oddychać 
czystym powietrzem.. Skąd Toruń w moim 
przykładzie? Po prostu nagłośniono tę sprawę 
w radio i przypadkowo jadąc samochodem 
usłyszałem jak sobie z tym Toruń radzi. No bo 
co da nam rewitalizacja miasta, za którą jestem 
dwoma rękoma, jeśli sadza i spaliny z plastików 
i innych materiałów szkodliwych w kilka lat 
dokonają jej spustoszenia w postaci zacieków 
i plam na elewacjach wyremontowanych 
budynków nie mówiąc o plamach na płucach 
zdjęć rentgenowskich. 16 grudnia późnym wie-
czorem TVP wyemitowała program pod tytułem 
CHEMIA. Chyba tylko ten kto zachorował na 
raka, potrafi dostrzec ważność problemu o któ-
rym piszę. Serdecznie pozdrawiam wszystkich 
mieszkańców naszej Gminy i Miasta oraz życzę 
z Nowego Roku 2010 wszelkiej pomyślności no 
i CZYSTEGO POWIETRZA nad Miastem i Gminą 
Gryfów Śląski.

Bogdan Jaskuła
A oto fragment wspomnianego artykułu:  

Piec to nie śmietnik 
Strażnicy miejscy sprawdzą, czym torunia-

nie palą w piecach. Od połowy grudnia razem 
z pracownikami Wydziału Środowiska i Zieleni 
UMT będą kontrolować posesje ogrzewane byle 
czym. Do domowych pieców często trafiają 
opony, stare buty i ubrania, tworzywa sztuczne i 
inne odpady – to nienajlepszy sposób na ogrza-
nie mieszkania. Domowe „spalarnie śmieci” 
trują środowisko i są uciążliwe dla otoczenia 
– niestety temat wraca każdego roku wraz z roz-
poczęciem sezonu grzewczego. Mają temu za-
radzić kontrole prowadzone przez Straż Miejską 

i pracowników toruńskiego magistratu. Inspek-
cje będą odbywać się na podstawie uprawnień 
przyznanych municypalnym przez Prezydenta 
Miasta Torunia na mocy art. 379 ustawy 
Prawo ochrony środowiska. Funkcjonariusze 
Straży Miejskiej mają prawo wstępu na teren 
kontrolowanej nieruchomości, mogą również –  

Każde miasteczko ma swoje 
historyjki i anegdoty. Czasami 
śmieszne, a czasem i zmyślo-
ne. Takie właśnie opowieści, 
o ludziach, którzy osiedlili się 
po 1945r. w naszym mieście, 
starając ułożyć sobie życie po 
strasznej wojnie, nadają cie-
plejszej barwy historii Gryfowa 
Śląskiego. 

Było upalne lato 1948 roku, 
kiedy to do Gryfowa dotarła 
wiadomość, że już w wkrótce 
miejscową parafię odwiedzi bi-
skup. Trwały gorączkowe przy-
gotowania. Wiadukt nad torami 
na drodze w kierunku Lwówka 
Śląskiego ustrojono zielonymi 
girlandami i kwiatami. Przybyli 
licznie mieszkańcy grodu, grała 
strażacka orkiestra. Przybył 
też, jak na byłych frontowców 
przystało, na koniach, pan X  
z kolegą. Pan X był osadnikiem 
wojskowym, oprócz gospo-

darstwa dostał z przydziału 
konia. „Fryc”, bo tak miał koń 
na imię, też był na wojnie – lecz 
w niemieckich taborach. Bardzo 
znielubił nisko latające samoloty 
i warkot silników. Więc gdy 
nadjechał biskup w swoim 
mercedesie cabrio, koń spłoszył 
się i zrobiło się zamieszanie,  
w efekcie pan X wylądował bi-
skupowi na kolanach z girlanda-
mi na szyi, a „Fryc” pokłusował 
w kierunku wsi Ubocze, przez 
dwa dni błąkał się samotnie po 
lesie, nim go odnaleziono. 

W latach 50-tych, w naszym 
mieście, rowery często zmienia-
ły swoich właścicieli, czasem 
trzy razy dziennie. Koniunkturę 
na nią, postanowili wykorzystać 
dwaj młynarze. Naprzeciwko 
młyna rośnie do dziś drzewo,  
o które opierali na „wabia” 
rower, na kierownicy wieszali 
torby z mąką i śrutą. Z okna 

młyna obserwowali i czekali na 
potencjalnego amatora cudzych 
środków transportu. Zawsze raz 
dziennie się taki trafiał, wtedy 
dzwonili do swojego kolegi, któ-
ry miał warsztat na ulicy Młyń-
skiej. Złodziej zawsze kradzio-
nym rowerem przechodził lub 
przejeżdżał ul. Młyńską, myśląc, 
że boczną uliczką niezauważony 
wymknie się ewentualnej po-
goni. Lecz złodzieje rowerów 
byli w błędzie. Uprzedzony 
telefonicznie kolega młynarzy, 
wychodził na ulicę i metodą 
perswazji zabierał rower i opłatę 
za straty moralne w wysokości 
litra wódki. Jeśli wierzyć ów-
czesnym danym statystycznym 
Milicji Obywatelskiej, kradzież 
rowerów w tamtym okresie 
nagle drastycznie spadła. 

Na początku lat sześć-
dziesiątych, zakład fryzjerski 
działający w rynku gryfowskim, 

dobrze prosperował i miał różnych klientów. Lecz 
pewnego dnia, gdy klient rozsiadł się na fotelu, 
fryzjer aż zaniemówił, uporczywie wpatrując się  
w jego kark. Co pan tak patrzy – spytał klient? Ale 
pan ma karczycho – odpowiedział fryzjer. Trzeba 
jeść – mówi klient. Nie – nagannym tonem głosu 
powiedział fryzjer – trzeba myć! 

Zbieram takie gryfowskie anegdoty i historyjki. 
Jeśli któryś z czytelników zna i chciałby się podzie-
lić swoimi zasłyszanymi historyjkami, to proszę 
przesłać je na adres wysopjan@op.pl Korzystając 
z okazji, chciałbym życzyć wszystkim czytelnikom 
i mieszkańcom naszego miasta – szczęśliwego 
nowego roku, oraz podziękować za film „Dolny 
Śląsk – 1938 r.”, który otrzymałem od czytelniczki 
„Kuriera Gryfowskiego”. Dziękuję i wszystkiego 
dobrego.

O dwóch młynarzach, fryzjerze 
i koniu o imieniu Fryc

w przypadku popełnienia wykroczenia – zbierać 
materiały dowodowe. Właściciel posesji zobo-
wiązany jest do okazania instalacji grzewczej – 
pieca c.o. Jeśli nie wpuści strażników do domu, 
może – zgodnie z art. 225 § 1 Kodeksu karnego 
– pójść do więzienia nawet na 3 lata. Kontrole 
będą prowadzone przez cały okres grzewczy. 

Jan Wysopal

Statoil na podium
Stacja „Statoil” w Gryfowie Śląskim na-

leżąca do Spółdzielni Transportu Wiejskiego  
w Bolesławcu zajęła drugie miejsce w kraju 
w prestiżowym rankingu stacji świadczących 
usługi na najwyższym poziomie. 

Gratulujemy. 
Red.
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Przewozy miejskie
W wyniku zapytania o cenę wyłoniono no-

wego wykonawcę przewozów miejskich w 2010 
roku na trasie „Dworzec PKP – Szpital”. Nowym 
przewoźnikiem zostało Przedsiębiorstwo Ko-
munikacji Samochodowej „Voyager” Sp. z o.o.  
z Lubania. Trasa oraz godziny przyjazdów i odjaz-
dów pozostają bez zmian – tak jak w 2009 roku.

Ostatnia szansa na 
własne mieszkanie

Zebrania wiejskie

Kalendarz Towarzystwa 
Miłośników 

Gryfowa Śląskiego

XI Kwisonalia
W pierwszej połowie stycznia odbędzie się 

inauguracyjne posiedzenie Komitetu Organi-
zacyjnego „Kwisonalia 2010”. Skład Komitetu  
w porównaniu z ubiegłym rokiem uległ niewiel-
kim zmianom. Termin imprezy zaplanowano na 
11 – 13 czerwca. Serdecznie zapraszam pań-
stwa do pomocy w organizacji święta naszego 
miasta oraz przesyłania do nas nowych propo-
zycji, które wzbogaciłyby wizerunek imprezy.

Pod koniec 2009 roku Towarzystwo Miło-
śników Gryfowa Śląskiego wydało kalendarz na 
2010 rok, którego tematem jest Kościół Parafial-
ny pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej w Gry-
fowie Śląskim. Gratulujemy wydawnictwa.

Ogłoszono konkurs ofert na wsparcie działań na rzecz mieszkańców Gminy Gryfów Śląski w zakresie 
kultury fizycznej i sportu, podtrzymywania tradycji narodowej, działalności na rzecz osób niepełnospraw-
nych, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wypoczynku dzieci i młodzieży, 
promocji zdrowia. Przypominamy, że termin składania ofert upływa 27 stycznia 2010 roku.

Konkurs dla organizacji pozarządowych

Uprzejmie przypominam, że zgodnie  
z Uchwałą nr XXIII/149/2008 Rady Miejskiej 
Gminy Gryfów Śląski przedłużono możliwość 
zakupu mieszkań za 1% wartości do 31 grudnia 
2010 roku. Zachęcamy najemców, którzy nie 
wykupili jeszcze mieszkań do „wzięcia sprawy  
w swoje ręce” i złożenia stosownego wniosku  
w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Tradycyjnie już kolejne roczne zebrania wiejskie 
w sołectwach Gminy Gryfów Śląski odbyły się  
w dwie niedziele 6 i 13 grudnia 2009 r. 6 grudnia 
Burmistrz w towarzystwie pracowników Urzędu 
Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim oraz przed-
stawicieli policji, straży miejskiej i kierownika Biura 
Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa spotkał się z mieszkańcami sołectw: 
Rząsiny, Wolbromów i Ubocze. 13 grudnia w w/w 
składzie spotkano się z mieszkańcami Młyńska, 
Krzewia Wielkiego, Proszówki i Wieży.

Przebieg wszystkich zebrań był podobny – in-
formacja burmistrza o realizacji zadań publicznych 
w 2009 r. i zamierzeniach na 2010 r., następnie 
zapytania i odpowiedzi oraz dyskusja. 

Najczęściej poruszane sprawy dotyczyły:
 ∙ naprawy dróg gminnych i powiatowych,
 ∙ kanalizowania sołectw,
 ∙ budowy placów zabaw dla dzieci,
 ∙ bezpieczeństwa mieszkańców sołectw,
 ∙ remontu i wyposażenia świetlic wiejskich,
 ∙ zadłużenia kredytowego gminy,
 ∙ porządkowania posesji,
 ∙ gospodarowania gruntami agencyjnymi.

Frekwencja na zebraniach była różna, od  
8 osób w Wolbromowie do 40 osób w Wieży. 
Ogólna frekwencja była podobna do ubiegłorocz-
nej. Serdecznie dziękujemy mieszkańcom sołectw 
za wzięcie udziału w zebraniach, za trafne spostrze-
żenia i rzeczową dyskusję.

W imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów 
Śląski, przewodniczącego Rady Miejskiej oraz 
swoim, składam wszystkim instytucjom, zakładom 
pracy, związkom, towarzystwom i osobom prywat-
nym serdeczne podziękowania za złożone życzenia 
świąteczne i noworoczne. Kilkaset przesłanych  
i dostarczonych kartek z życzeniami stanowi 
dowód sympatii i zainteresowania naszą gminą. 
Jeszcze raz bardzo gorąco dziękujemy.

Podziękowania

Burmistrz Gryfowa przekazał nam adresowany do niego list, w sprawie kolejnego sukcesu braci Nie-
bieszczańskich, w branży mięsnej, na arenie ogólnopolskiej. Poniżej publikujemy jego fragmenty.

Z ogromną przyjemnością pragnę poinformować Pana, że w dniu 4 grudnia br. w Warszawie w Sali Kon-
gresowej Pałacu Kultury i Nauki odbyła się uroczysta Gala XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Przedsię-
biorstwo Fair Play” z udziałem wysokiej rangi przedstawicieli Rządu RP. Pośród 648 wyróżnionych firm z ca-
łej Polski znalazły się też Zakłady Mięsne Niebieszczańscy Sp. J. w Proszówce, które otrzymały Srebrny Laur 
Certyfikatu Krajowej Izby Gospodarczej „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest przedsięwzięciem realizowanym od 1998 roku na skalę ogólnopolską. 
Celem programu jest promowanie etyki w działalności gospodarczej, która obok wyników ekonomicznych winna 
odgrywać zasadniczą rolę. Wyróżnienie Zakładów Mię-
snych Niebieszczańscy Sp. J. w Proszówce w kolejnych 
latach po raz siódmy jest bez wątpienia ogólnopolskim 
sukcesem przedsiębiorstwa, które na stałe weszło do 
ścisłej czołówki krajowej zakładów w swojej branży.
      Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” to nie 
tylko uznanie i sukces braci Niebieszczańskich ale 
również zasługa i sukces załogi tych zakładów. Jest 

to zarazem promocja Gmi-
ny i Miasta Gryfów Śl., tym 
samym zachęcamy inne fir-
my z Pana terenu do udzia-
łu w tym Konkursie (...)

 
Z wyrazami szacunku 

i poważania
Waldemar Szydlik

 Regionalny  
Koordynator Programu 
Dolnośląskie Centrum 

Wspierania Biznesu

Kolejny sukces braci
Sekretarz UGiM

Jerzy Andrzejczak
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Kurier Gryfowski

Po opublikowaniu w „Ziemi Lubańskiej” artykułu o 
katastrofalnym stanie dworca kolejowego w Gryfowie 
Śląskim głos zabrał rzecznik prasowy PKP Bartłomiej 
Sarna, który m. in. pisze : 

W artykule „Kolejowa wizytówka miasta” dotyczą-
cym obiektów kolejowych na terenie miasta Gryfów 
Śląski chcielibyśmy zaznaczyć, że wieża ciśnień będzie 
prawdopodobnie zagospodarowana komercyjnie.  
W tej sprawie zgłosił się do nas potencjalny inwestor. 
Jeżeli chodzi o dworzec kolejowy w Gryfowie Ślą-
skim, to pragniemy zaznaczyć, że jesteśmy na etapie 
przygotowania kosztorysu remontowego (zostanie 
opracowany w grudniu tego roku). W przyszłości 
planujemy zagospodarować obiekt komercyjnie. 
Jednocześnie jesteśmy otwarci na współpracę  
z samorządem i nie wykluczamy jego przejęcia przez 
władze samorządowe.

Przestanie 
straszyć?

PODZIĘKOWANIE
Policjantom z Komisariatu Policji 
w Gryfowie i Lwówku Śląskim:

Krzysztofowi Królowi, Mariuszowi  
Skrobukowi, Arkadiuszowi  

Suwalskiemu i Jackowi Zbroi 
serdecznie dziękuję za sprawnie przeprowa-
dzoną akcję policyjną i odzyskanie mienia.

Andrzej Przybysz

źródło: www.gryfow.pl
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XXXVI sesja Rady Miejskiej, po-
święcona przyjęciu budżetu gminy na 
2010 rok stała się okazją do ostatniego 
w minionym roku spotkania radnych, 
burmistrza, sołtysów oraz szefów 
jednostek samorządowych i miesz-
kańców naszej gminy. 29 XII radni 
po raz ostatni w tej kadencji zajęli się 
uchwaleniem budżetu gminy.

Pierwszy głos zabrał burmistrz 
Olgierd Poniźnik. W swoim wystąpie-
niu (prezentujemy je obok) pokrótce 
scharakteryzował główne założenia 
budżetu, omówił zadania inwestycyj-
ne oraz kończąc, poprosił radnych o 
jego poparcie.

Wszystkie komisje przedstawiły 
pozytywne opinie na temat projektu 

budżetu. Odbyła się krótka dyskusja 
oraz przegłosowano wnioski komisji, 
a następnie radni podjęli uchwałę 
budżetową na 2010 rok. Uchwała 
podjęta została przy jednym głosie 
przeciwnym.

Na sesji poza budżetem radni 
podjęli jeszcze 13 innych uchwał 
oraz zgłosili 4 interpelacje i zapytania 
dotyczące: zniszczeń dokonanych 
przy usuwaniu wiatrołomów w lesie 
między Proszówką a drogą krajową 
nr 30, wydatków poniesionych przez 
budżet gminy na bezdomne zwierzęta 
w 2009 roku oraz środków wydanych 
z Gminnego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 
roku na działania proekologiczne.

Uchwały
Podjęte uchwały były w sprawach: 
 ∙ przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2010,
 ∙ przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych na rok 2010,
 ∙ planu pracy Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski na 2010 rok,
 ∙ uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami po-
zarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na terenie Miasta i Gminy Gryfów Śląski – w 2009 roku, 
 ∙ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntów,
przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Wieża – Gmina Gryfów Śląski 
na lata 2010 – 2016,
 ∙ zmiany uchwały nr XXX/216/09 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski 
z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do opracowania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
działki nr 176/283 obręb Wieża (w uzasadnieniu czytamy, iż dotyczy 
to terenu ośrodka wypoczynkowego, który wykracza poza teren jednej 
działki),
 ∙ określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegają-
cy się o uzyskanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 ∙ zmian budżetu na 2009 rok,
 ∙ wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009,
 ∙ zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miej-
skiej Gminy Gryfów Śląski na I półrocze 2010 roku,
 ∙ rozpatrzenia skarg.

2010 – rokiem inwestycji!
To i owo o pracy Rady Miejskiej

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Prace nad przyszłorocznym budżetem podjęliśmy w październiku 2009 r. Zgłoszo-

ne wnioski do budżetu były rekordowe i kilkakrotnie przekraczały możliwości naszego 
budżetu. Z tego też względu, jak i również z powodu ostatniego roku kalendarzowego 
obecnej kadencji prace nad budżetem przebiegły wyjątkowo trudno.

Dochody przyszłego budżetu wyniosą 22.955.677 zł, w tym dochody bieżące 18.743.876 
zł i dochody majątkowe 4.211.801 zł. Największe dochody to subwencja oświatowa wyno-
sząca 4.469.469 zł i subwencja wyrównawcza 3.270.504 zł, kolejna to wpływy z podatku do-
chodowego od osób fizycznych wynoszące 3.072.863 zł. To największe pozycje wpływów 
do przyszłorocznego budżetu. Niestety zmniejszą się wpływy w 2010 r. z podatku PIT, ze 
względu na 2 skale podatkowe, a także ze względu na obniżenia ceny żyta do podatku rol-
nego, która została przyjęta w cenie GUSowskiej tj. 34.10 zł/ za 100 kg.

Wydatki budżetu zaplanowane zostały na 26.054.386 zł. Deficyt budżetowy wyniesie 
3.098.709 zł i zostanie pokryty z kredytu. Jeżeli weźmiemy wszystkie kredyty i te zaplano-
wane w 2009 roku i te zaplanowane na 2010 rok, to zadłużenie wyniesie 51% budżetu.  
W moim odczuciu nie będzie potrzeby wykorzystania w pełni obu kredytów, bowiem i w przy-
szłym roku przypadną płatności z wielu źródeł z pozyskanych środków unijnych.

Zadłużenie gminy w ostatnich 2 latach kadencji było świadome, tą świadomością było 
uzupełnienie środków własnych pod pozyskane dochody ze źródeł unijnych, w ciągu całej 
kadencji pozyskaliśmy prawie 10 mln zł, a więc tylko ile wynosić będzie nasze zadłużenie. 
Oczywiście mogliśmy się nie kredytować, ale nie byłoby szans na pozyskanie środków unij-
nych z różnych programów, które niestety już się kończą w obecnym okresie programowa-
nia na lata 2007-2013. Wg danych z Urzędu Marszałkowskiego na koniec grudnia 2009 zo-
stanie wykorzystanych ok. 85% środków unijnych. Będziemy mogli już tylko skorzystać z du-
żej i małej odnowy wsi, a także ze środków na rewitalizację miast do 10 tys. mieszkańców. 

Dochody budżetu – 22.955.677,00

Wydatki budżetu – 26.054.386,00

Niedobór budżetu – 3.098.709,00

Rozchody budżetu z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów  
i pożyczek – 1.151.291,00

Przychody budżetu z tytułu zaciągniętego kredytu przeznaczonego na 
sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach – 
4.250.000,00

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych i wnioskowanych po-
życzek i kredytów na koniec 2009 roku – 8.601.600,00

Najważniejsze dane liczbowe dotyczące budżetu 
Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2010 rok:

oprac. Dariusz Wojciechowski

Najważniejsze zadania inwestycyjne na 2010 rok to:
 ∙ remont ulicy Młyńskiej,
 ∙ remont dróg gminnych w Krzewiu Wielkim,
 ∙ remont drogi gminnej w Młyńsku,
 ∙ przebudowa drogi rolniczej w Uboczu,
 ∙ opracowanie dokumentacji na remont Przedszkola w Gryfowie Śląskim,
 ∙ budowa zbiornika wody pitnej w Uboczu,
 ∙ budowa sieci kanalizacyjno-wodociągowej ul. Młyńska,
 ∙ przepięcia przyłączy kanalizacyjnych,
 ∙ przełożenia kabla pod strefę ekonomiczną,
 ∙ rekultywacja składowiska odpadów komunalnych dla Miasta i Gmi-
ny Gryfów Śląski,
 ∙ modernizacja obiektu na Europejskie Centrum Kulturalno-Informa-
cyjne w Gryfowie Śląskim,
 ∙ budowa świetlicy w Młyńsku,
 ∙ remont widowni na stadionie w Gryfowie Śląskim,
 ∙ budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim.

Jak widać, chcemy udowodnić razem naszym mieszkańcom, że przyszły rok będzie 
kolejnym rokiem inwestycyjnym i za wyjątkiem jednego zadania tj. modernizacji budynku 
przy Kolejowej 44 na Europejskie Centrum Kulturalno-Informacyjne wszystkie z zadań 
chcemy zakończyć do końca naszej kadencji tj. do 30 listopada 2010 r. i jak widać z reali-
zowanych zadań dbamy także o zrównoważony rozwój całej naszej gminy.
Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Ten trudny budżet wymaga od nas, administracji samorządowej i naszych jednostek or-
ganizacyjnych gminy
 ∙ rygorystycznego ograniczenia wydatków bieżących i dosłownie oglądania każdej wy-
dawanej złotówki,
 ∙ zrozumienia wszystkich pracowników Gminy w zakresie braku podwyżek płac i ograni-
czenia funduszu nagród oraz ciągłego poszukiwania środków pozabudżetowych.

Realizacja przyszłorocznego budżetu odbywać się będzie jeszcze trochę pod rząda-
mi starej ustawy o finansach publicznych i wielu zmian wynikających ze znowelizowanej 
ustawy o finansach publicznych. To nakłada na nas, nie tylko na Wydział Finansowy, ale 
na całą administrację samorządową zwiększoną dyscyplinę oraz realizację nowego za-
dania, jakim będzie kontrola zarządcza. Jestem przekonany, że w obecnym składzie ka-
drowym zarówno Urzędu, jak i naszych jednostek organizacyjnych, będziemy w stanie  
w pełni zrealizować budżet 2010 roku.

Dziękuję wszystkim tym, którzy wnieśli wkład pracy w jego przygotowanie, a w sposób 
szczególny Wydziałowi Finansowemu na czele z panią skarbnik Anną Jankowską. Raz 
jeszcze proszę Wysoką Radę o przyjęcie przyszłorocznego budżetu.

Wystąpienie Burmistrza Gminy i Miasta na 
sesji Rady Miejskiej poświęconej przyjęciu 

budżetu Gminy i Miasta na 2010 r.
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Felieton na styczeń
Kiedy są święta?

Święta, święta, święta – odmieniane przez 
wszystkie przypadki już od początku grudnia, 
wyczekiwane przez zmęczonych jesienno- zimo-
wym przesileniem uczniów, tradycyjnie odtrą-
bione w połowie listopada przez reklamę Coca
-Coli. Zakupy, gonitwa, czas! Przed 24 grudnia 
te trzy słowa są w naszym życiu na pierwszym 
miejscu. Chodzimy od sklepu do sklepu, kupuje-
my prezenty, ozdoby świąteczne, sprawdzamy, 
która promocja jest najbardziej korzystna.

O co w tym wszystkim chodzi? Czy tylko na 
tym ma polegać Boże Narodzenie? Na ten temat 
dyskutujemy tak często, że wydaje się być nud-
ny. Niedługo stanie się to tradycją, jak corocznie 
pokazywany w święta „ Kevin sam w domu”. 

Tylko na mówieniu 
się jednak kończy. Nie 
zmieniamy swojego 

zachowania. Odpowiedź na pytanie, dlaczego 
tak wielu ludzi przestaje lubić święta, staje się 
prosta. Ponieważ powoli stają się czasem zdo-
minowanym przez komercję. Uczucia, refleksje 
– wszystko to schodzi na dalszy plan. Zamiast 
wypocząć i cieszyć się tym magicznym czasem, 
stajemy się drażliwi i pełni niechęci do wszyst-
kiego. Swoim zachowaniem sami przeczymy so-
bie. Narzekamy na brak pieniędzy, aby następnie 
pobiec do sklepu po kolejną, jak się później 
okaże, zbędną rzecz. Kuszą nas te wszystkie 
promocje, coraz bardziej wymyślne prezenty, 
ozdoby, pudełka, lampki. Stroimy domy, ogro-
dy, podwórka. Chcemy, żeby wszystko przy-
pominało nam święta, ale czy jesteśmy na nie 

Na nasz konkurs zdjęcia nadesłali: Zygmunt Bodak oraz Jerzy 
Andrzejczak. Tym razem nasz wybór padł na zdjęcie Jerzego 
Andrzejczaka, które prezentujemy na stronie 2. Postanowiliśmy 
również wyróżnić pracę pana Zygmunta Bodaka (po lewej). Otrzy-
maliśmy ponadto kilka zdjęć niezgodnych z aktualną tematyką, 
byliśmy więc niestety zmuszeni je odrzucić Gratulujemy laureatom i 
zachęcamy państwa do udziału w konkursie.

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

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

Poznaj miasto moje 
- konkurs dla mieszkańców

P.

gotowi? Czy jesteśmy pewni, że chcemy je mieć?  
Zawsze można przecież powiedzieć: „Takie czasy”. 
Zastanawiam się więc, kiedy są święta. Czy wtedy, 
kiedy zapalimy sobie lampki na choince w ogro-
dzie, czy może wówczas, kiedy szczerze otwieramy 
się na drugiego człowieka i jesteśmy w stanie bez 
cienia fałszu podać mu rękę na zgodę. Dodatkowe 
nakrycie na stole wigilijnym pojawia się w chyba 
każdym polskim domu, ale czy każdy jest w stanie 
po chrześcijańsku wybaczyć?

Czy można jeszcze dzisiaj poczuć prawdziwą 
magię świąt? Niedługo będziemy ją znali tylko z 
opowieści naszych dziadków. Być może nawet 
zapach prawdziwych świąt będzie można kupić w 
formie wymyślnych perfum. Trzeba będzie tylko 
rozpylić...

Ostatnio usłyszałam stwierdze-
nie, że przeklinanie dawno przestało 
być domeną rynsztoka i stało się 
powszechną normą. Wulgaryzmy, 
których używanie było kiedyś 
oznaką niskiego pochodzenia, dziś, 
zdaniem specjalistów, funkcjonują 
powszechnie i należą do języka 
wszystkich warstw społecznych, 

także inteligencji. Podobno nastąpiła 
przemiana i stało się normalne, że 
wszyscy klną. Aktorzy, prezenterzy, 
dziennikarze, politycy. Ponoć język, 
który kiedyś należał do ulicy, dziś się 
zdemokratyzował. Dla mnie te opinie 
są straszne. I nieprzekonywujące.  
Czy naprawdę wszyscy przestali się 
przejmować, jak i co mówimy? Jak 

Mówić bez wulgaryzmów
mówią nasze dzieci? Przekleństwa 
zastąpiły inne słowa, przez co język 
dzisiejszej młodzieży zamienił się w 
metajęzyk. Nie widzę w tym sensu, 
a oni się doskonale w ten sposób 
porozumiewają. 

Szłam dziś ulicą w biały dzień. Błoto, 
chlapa nie nastrajają optymistycznie, 
fakt. Ale to czego się nasłuchałam idąc 

na kolejnymi grupkami prze-
chodniów (nie tylko młodzieży), 
było zdecydowanie gorsze od 
pogody. Kiedyś, jak się przeklę-
ło, to człowiek się zawstydzał, 
było mu głupio. Dziś klnie się 
głośno i nieskrępowanie, mając 
za nic ludzi wokół. Widzę śliczną 
dziewczynę, długonogą, piękne 
włosy. Góra 15 lat. Kloaczne 

słownictwo do niej nie pasuje. Jakże 
wiele by zyskała mówiąc normalnie, 
bez tych okropnych przekleństw. Za-
stanawiam się czy ona potrafi inaczej, 
czy już raczej nie. Zastanawiam się też, 
jak odzywa się w szkole, w domu, u 
lekarza? Tak samo, czy też potrafi to 
jeszcze opanować?

Dlaczego akceptujemy wulgary-
zmy? Ludzie proszę zbuntujmy się, 
nie pozwólmy na taką normę. Rej 
mówił, że Polacy nie gęsi i swój język 
mają. Co w dzisiejszych czasach 
zostało z tego języka? Strzępy. Rdzeń 
każdej wypowiedzi zaczyna się na 
„k” lub na „ch”. Następnie powtarza 
wielokrotnie. Już nawet nie można 
powiedzieć, że to nie przystoi. To po 
prostu fizycznie boli. Apeluję do ro-
dziców i nauczycieli: zwróćcie uwagę 
na mowę swoich dzieci i uczniów. 
Zwróćcie uwagę na własną mowę.

Edyta Szydłowska
 klasa IIIb Gimnazjum w Gryfowie Śl.

Katarzyna Kuczko

                                                                                          fot. Zygmunt Bodak
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Sytuacja ab-
surdalna, jak z 
Cyrku Monty 
Pythona. Jest 
niebezpieczny 
pies, który na-
pada na ludzi i 
inne psy oraz są 
właściciele, któ-
rzy mimo próśb 
i gróźb nie za-
mierzają nic z 
tym zrobić, gdyż 
wbrew zdrowe-
mu rozsądkowi,  

uważają swego pupila za anielsko niewinne stworzenie.
Na mieszkańców ulicy Partyzantów padł blady strach. Szczęście mają 

ci, którzy poruszają się samochodami. Oni są bezpieczni, bo bestia, jak 
na razie nie rozgryza karoserii. Ci, którzy chcieliby pieszo pójść na spa-
cer, do szkoły czy miasta, mają problem. O każdej porze dnia i nocy 
może się pojawić na ich drodze krzyżówka owczarka niemieckiego z 
psem Baskervillów. 

Możliwości jest wówczas kilka: przechodnie mogą zostać wystraszeni 
(co oznacza przyspieszone bicie serca, które np. w przypadku posiadania 
bypasów może doprowadzić do zawału), „obskoczeni” (co oznacza, że 
pies rzuci się na nich wielkimi, ciężkimi łapami i pozostawi brudne ślady 
na ich ubraniu), „wyszarpani” (co oznacza, że bestia nie ma humoru i 
rozszarpie im np. nogawkę nowych spodni). Bezpośrednie rozmowy z 
panią opiekującą się psem nic nie dają. Telefony na policję, do straży 
miejskiej, skargi i wnioski, prośby, groźby- również. Pies pojawia się i 
znika. W międzyczasie dzieją się powyżej opisane historie.

Nie mieszkam na ulicy Partyzantów, jednak jakiś czas temu miałem 
okazję nią przechodzić. Pies napadł na mnie. Straciłem nogawkę. Nie 
ugryzł mnie, więc machnąłem ręką. Teraz, kiedy dowiedziałem się, że 
to nie był pojedynczy incydent, żałuję. Na takie rzeczy należy reagować 
natychmiast. Jeżeli będziemy pobłażać ludziom bez wyobraźni, będziemy 
mieli sytuację, jak na Partyzantów, gdzie mieszkańcy stoją po pół godzi-
ny na drodze bądź w oknach czekając, aż ktoś łaskawie zamknie anielsko 
niewinne stworzenie.

Od redakcji: 
Mieszkańcy ulicy Partyzantów z powodu wyczerpania wszelkich środ-

ków perswazji i obrony, postanowili zainteresować sprawą twórców pol-
satowskiego programu „Interwencja”. 

Mariusz Dragan

Niewinna bestia
Zakończyła się runda jesienna  

rozgrywek 4 i 5 ligi tenisa stołowego
5 liga

V liga podzielona jest na dwie podgrupy A i B. LZS „Błękitni” Krzewie 
Wielkie II rozgrywał mecze w podgrupie B. W tabeli zajmuje II miejsce tra-
cąc jeden punkt do lidera którym jest Kaczorów II i ma bardzo duże szanse 
awansować do IV ligi. Na pewno zadecyduje bezpośredni mecz z Kaczoro-
wem, który odbędzie się jako ostatni w rundzie wiosennej. Do czołowych 
zawodników drużyny należeli: Tomek Maj, Piotr Olejnik. Tadeusz Jagiełło, 
Artur Okuniewicz, Mirek Hryniewicz, Zygmunt Krzyworączka, Krzysztof Ści-
ban. Rundę jesienną należy zaliczyć do udanych. Początek rundy wiosennej 
23 stycznia 2010 roku. 

4 liga 
Po rundzie jesiennej LZS „Błękitni” Krzewie Wielkie zajmuje bardzo dobre 

IV miejsce. Pierwsze miejsce w tabeli zajmuje LZS Bednarz Włosień i jest on 
głównym faworytem wejścia do 3 ligi. Rozgrywane mecze stały na bardzo 
dobrym poziomie. Zawodnicy walczyli o każdy punkt. Bardzo dobre miejsce 
w rankingu zajmuje Krzysztof August, Zbyszek Przylepa, Tomek Kwiatkowski. 
Na początku sezonu nie mógł odnaleźć swojej formy Marek Makowski, ale w 
końcówce już było całkiem nieźle. W rundzie wiosennej najważniejsze będzie 
nie stracić IV miejsca i rewanż za porażkę z MLKS Lwówek. Runda wiosenna 
rusza 16 stycznia 2010 r. Mecze rozgrywane są w świetlicy środowiskowej 
przy ul. Oldzańskiej w soboty: V liga godz. 12.00, IV liga godz. 14.00.

Serdecznie zapraszamy młodzież i nie tylko, do gry w tenisa stołowego 
w każdy poniedziałek, środę i piątek od godz. 19.00. Zapewniamy 6 stołów 
do tenisa stołowego i bardzo dobre warunki do uprawiania tej jakże przy-
jemnej dyscypliny sportowej.

Tabela V ligi – Podgrupa B

Kolejność, Drużyna, 
Mecze, Punkty, Sety
1. KACZORÓW II 6    11  59:29 
2. KRZEWIE II 6    10  55:34 
3. PROSZOWA 6      7  54:37 
4. TOP IV                 6      6  51:37 
5. ŁOMNICA 6      4  23:49 
6. BOBRY III 6      4  39:50 
7. ŚWIERZAWA 6      0  15:60

TABELETabela IV ligi – Podgrupa B

Kolejność, Drużyna, 
Mecze, Punkty, Sety
1.  WŁOSIEŃ 9   18   90:19
2.  TOP II                 9   16   83:33 
3.  LWÓWEK 9   14   78:49 
4.  KRZEWIE  9   10   64:56 
5.  BOBRY II 9     9   77:62 
6.  TOP III 9     8   55:76 
7.  KACZORÓW 9     7   54:76 
8.  ŚWIĘCI II 9     6   49:78 
9.  ZARĘBA II 9     2   31:85 
10. BOGATYNIA 9     0   43:90 Tekst: JAG

Tradycją stało się organizowanie 
kameralnego spotkania wigilijnego 
dla dzieci i młodzieży uczestniczą-
cych w zajęciach Świetlicy Środo-
wiskowej w Gryfowie Śląskim.

Atmosfera, jakże ciepła i przy-
jazna towarzyszyła nam podczas 
tegorocznego spotkania. Wspólne 
życzenie, łamanie się opłatkiem, 
radość na twarzy, śpiewanie kolęd, 
jak i wspólny posiłek przygotowany 
przez dzieci sprawiły, że wiele osób 
poczuło się jak w domu.  

Spotkanie 
wigilijne  

w świetlicy 
środowiskowej

Marta Wilas

Tenis stołowy



Kurier Gryfowski - Styczeń 2010 10

Dzięki finansowemu wsparciu Starostwa Powiatowego w Lwówku 
Śląskim oraz Stowarzyszenia Homo Viator, Szkolne Koło PCK pozyskało 
niezmiernie cenny, choć skromnie wyglądający przyrząd szkoleniowy 
– mammotom, czyli atrapę kobiecej piersi, która zawiera dwa złośliwe 

guzki. 
Cykl szkoleń przewiduje instruktaż dotyczący samokon-

troli w zakresie raka piersi. Prowadzi go szkolna pielęgniarka 
– Elżbieta Świercz. Kolejnym zadaniem każdej uczestniczki 
warsztatów jest zlokalizowanie niebezpiecznych zgrubień 
na mammotomie. Szkoleniem zostaną objęte wszystkie 
uczennice ZSOiZ w Gryfowie Śl. Akcja „Walcz o życie!” 
włącza się w panoramę działań prozdrowotnych SK PCK. 
Szkoła rozpoczyna starania o nadanie certyfikatu „Szkoły 
promującej zdrowie”.

Walcz o życie! – prozdrowotna 
akcja w gryfowskim ogólniaku

Uczniowie podczas zajęć z mammotomem

22 grudnia gryfowscy licealiści powtórzyli swój happening, który poruszał 
newralgiczne tematy związane z wypadkami drogowymi, udzielaniem pierw-
szej pomocy oraz honorowym krwiodawstwem. Tym razem adresatami tego 
przedsięwzięcia byli uczniowie klas III gryfowskiego gimnazjum. Komentarz 
do prezentacji wprowadzającej w klimat przedstawienia wygłosił komendant 
Komisariatu Policji w Gryfowie Śl. Jarosław Orabczuk. O satysfakcji wynika-
jącej z pracy ratownika medycznego mówił Robert Skrzypek. Dyrektor szkoły 
Jan Okulowski złożył wszystkim bożonarodzeniowe życzenia.

PODZIĘKOWANIE
Pacjenci oddziału reumatologicznego  

Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Gryfowie Śląskim przebywający  

w szpitalu od 16 do 27 listopada 2009 r. 
składają gorące podziękowania personelowi 

szpitala za miłą i serdeczną obsługę 
oraz życzą dalszych sukcesów w pracy.

Serdecznie dziękujemy panu Eugeniuszowi  
Basiukajciowi za przekazanie książek 

do biblioteki publicznej.

Happening na bis 

Patrycja Michnierowska, Paweł Askuntowicz, Elżbieta Świercz oraz 
Robert Skrzypek podczas akcji ratunkowej.

W lutym w naszym mieście Związek Sybiraków organizuje uroczystość 
związaną z 70 rocznicą masowej deportacji ludności polskiej w głąb ZSRR. 
Z tej okazji 7 lutego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Gryfowie Ślą-
skim, o godz.10.30 odbędzie się montaż poetycko-muzyczny w reżyse-
rii Elżbiety Ryby, poświęcony Sybirakom. Wstęp na spektakl jest wolny.  
Serdecznie państwa zapraszamy. 

Zaproszenie na spektakl

PODZIĘKOWANIE

M.Sz.

Pracownicy biblioteki

Fot. Waldemar Pasternak

M.Sz.
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Przez wielu do dziś na-
zywany „biblią pauperum”, 
jest komiks jednym z najdy-
namiczniej rozwijających się 
gatunków sztuki. Tak, sztu-
ki właśnie, co do tego nie  
ma wątpliwości. Tę prawdę 
udowodnić chcieli organi-
zatorzy przedsięwzięcia ma-
jącego promować komiks 
jako gatunek Adresowane 
ono było do uczniów gry-
fowskiego ogólniaka, którzy 
mieli okazję usłyszeć mię-
dzy innymi informacje do-
tyczące arcydzieł gatunku-
komiksu” Maus” – opowie-
ści o Władku Spiegelmanie 
– polskim Żydzie ocalałym 
z zagłady. Choć wielu oso-
bom pomysł opowiadania 
o Holokauście za pośrednic-
twem rysunków wydaje się kontrowersyjny, „Maus” jest w tej chwili kultową 
pozycją, która doczekała się między innymi Nagrody Pulitzera w 1992 r. Po-
dobny status osiągnął „Persepolis” Marjane Satrapi – obsypany międzynaro-

Jesienno – zimowe potyczki komiksowe 
dowymi nagrodami komiks 
opowiadający o Iranie cza-
sów Chomeiniego. Twór-
cy dobrego komiksu zaczy-
nają być zauważani także 
w Polsce. Janusz Christa, 
Tadeusz Baranowski oraz 
Henryk Jerzy Chmielewski 
wyróżnieni zostali prestiżo-
wym medalem „Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis”.

Prezentację dotyczą-
cą historii i genezy gatun-
ku oraz jego współczesne 
odsłony, ubarwiła wystawa 
komiksów Michała Prusz-
czyńskiego, absolwenta 
gryfowskiej szkoły, który 
za pracę „Inflacja” otrzymał 
nagrodę Fundacji Forum 
Obywatelskiego Rozwoju 

założonej przez Leszka Balcerowicza. Wystawę oglądać można w bibliotece 
ZSOiZ w Gryfowie Śl do końca stycznia.

Przedsięwzięcie zorganizowało Stowarzyszenie Homo Viator we współ-
pracy ze Stowarzyszeniem Awantura przy finansowym wsparciu Starostwa 
we Lwówku Śl. M. Szczepańska

ZSOiZ w Gryfowie Śl. ma ofertę 
dla amatorów najróżniejszych 
maszyn, silników i wszelkich urzą-
dzeń. Jest to technikum mecha-
niczne. Nauka w nim trwa 4 lata, 
absolwent po ukończeniu uzy-
skuje specjalizację samochodową  
w zakresie: naprawa i obsługa 
pojazdów samochodowych. 

W trakcie edukacji realizuje 
szereg specjalistycznych przed-
miotów, takich jak:
„Podstawy konstrukcji maszyn  
i urządzeń” – czyli treści z zakresu: 
rysunku technicznego, mechaniki 
technicznej oraz części maszyn 
tj. wykonywanie szkiców części 
maszyn, odczytywania rysunków 
złożeniowych i schematycznych, 
wykonywania obliczeń wytrzyma-
łościowych oraz projektowania 
elementów maszyn.
„Technologia mechaniczna” 
–  czyli wiedza z zakresu mate-
riałoznawstwa pomiarów warsz-
tatowych, podstawowych technik 
wytwarzania i montażu.
„Układy sterowania i regulacji”, 
które przygotowują absolwenta 
do posługiwania się podstawową 
terminologią z zakresu elektro-
techniki, elektroniki i automatyki 
oraz wykonywaniu niezbędnych 
obliczeń wielkości elektrycznych.
„Maszynoznawstwo” – uczniowie 
nabywają tutaj wiedzę z zakresu 
budowy, działania oraz zastoso-
wania typowych maszyn użytko-
wanych na stanowiskach pracy 

Jeśli uczyć się, to tylko w Gryfowie … cz. IV 
w zawodzie oraz umiejętności ich 
doboru do wykonywanych zadań.
„Eksploatacja maszyn i urzą-
dzeń”, czyli wiedza o eksploatacji 
typowych maszyn użytkowanych 
w zakładach produkcyjnych i usłu-
gowych różnych branż przemysłu 
oraz umiejętności planowania 
czynności eksploatacyjnych i logi-
stycznych.
„Pracownia techniczna” – tutaj 
uczniowie utrwalają i pogłębiają 
wiedzę z zakresu przedmiotów 
zawodowych.
„Zajęcia praktyczne” -– odgrywa-
ją kluczowa rolę w procesie kształ-
cenia. Łączą teorię z praktyką, 
ułatwiają zrozumienie zagadnień 
teoretycznych oraz utrwalają wia-
domości i umiejętności zdobyte na 
innych zajęciach.
„Praktyka zawodowa”, która za-
poznaje ucznia z założeniami pracy 
zawodowej. Odbywa się w real-
nych warunkach produkcyjnych 
lub usługowych przedsiębiorstwa. 

Po zakończeniu nauki uczeń 
zdaje zewnętrzny egzamin pań-
stwowy i uzyskuje certyfikat 
potwierdzający kwalifikacje zawo-
dowe technika mechanika. Nauka 
w technikum mechanicznym bar-
dzo dobrze przygotowuje uczniów 
do podjęcia studiów związanych  
z wybranym zawodem, tak na 
uczelniach technicznych – cywil-
nych, jak również wojskowych.

Zdzisław Szkadun

Wykład Mieczysława Gnacha o komiksie historycznym.

Mariusz Dragan opowiada o komiksie undergroundowym.



22 grudnia odbyły się w szkole wigilie klasowe 
z rodzicami, pracownikami szkoły i zaproszonymi 

gośćmi. Wszyscy obejrzeli jasełka przygotowane przez Alicję Kuźniarz. Narodziny Dzieciątka, świąteczny 
nastrój oraz wspólne kolędowanie przeniosły nas w magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia. 
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W SP w Uboczu
Wszystkie dzieci  

Mikołaja kochają...
4 grudnia roku naszą szkołę odwiedził Świę-

ty Mikołaj z pomocnikami. Przybył z zaśnieżonej 
Laponii z prezentami dla dzieci. Klasa druga pod 
kierunkiem Danuty Sieradzkiej powitała Gościa 
piosenkami i wierszykami. Następnie Mikołaj 
w asyście aniołków i diabełków wędrował po 
szkole i wręczał paczki. 

Mikołaj w Rapsenavie

Jasełka

Bieg Mikołajkowy

W teatrze –  
Opowieść wigilijna

W Pielgrzymce
5 grudnia delegacja naszej szkoły: dyrektor 

Anna Pląskowska, nauczycielka języka polskie-
go Janina Hryniewiecka oraz poczet sztanda-
rowy uczestniczyli w uroczystości nadania 
Sztandaru Gimnazjum im. W.S. Reymonta  
w Pielgrzymce i inauguracji Roku Reymon-
towskiego 2010. Święto rozpoczęła Msza św. 
pod przewodnictwem Biskupa Legnickiego 
Marka Mendyka, który poświęcił sztandar. 
Po mszy odsłonięto i poświęcono w szkole 
tablicę pamiątkową. W części artystycznej 
przedstawiono fragmenty powieści W.S. Rey-
monta „Chłopi” oraz wysłuchano napisanego 
na tę okazję hymnu szkolnego. Uroczystość 
zakończył wspólny obiad przygotowany przez 
rodziców i Kasztelana Zamku Grodziec Zenona 
Bernackiego.

6 grudnia nasi uczniowie osiągnęli wysokie 
wyniki w II Ulicznym Biegu Mikołajkowym. 
Pomimo niesprzyjającej, niedzielnej pogody 
zajęliśmy pierwsze miejsca w różnych katego-
riach wiekowych:
∙ klas I (dziewczęta) – I miejsce Aneta Kordalska
∙ klas III (chłopcy) – III miejsce Maciej Celuch
∙ klas IV (chłopcy) – I miejsce Grzegorz Romanowski
∙ klas V (chłopcy) – III miejsce Kamila Cybulska
∙ klas VI (chłopcy) – I miejsce Tomasz Herdzik

Życzymy wszystkim sportowcom dalszych 
sukcesów.

10 grudnia 2009 roku uczniowie z całej 
szkoły obejrzeli spektakl „Scrooge Opowieść 
wigilijna” – adaptację jednego z najpopularniej-
szych dzieł Dickensa w Teatrze C.K. Norwida  
w Jeleniej Górze. Po obejrzeniu sztuki poznaliśmy  
teatr od strony „kulisowej” – m.in. pracownię 
krawiecką, malarską, garderobę, scenę.

Występ aktorów, muzyka, taniec, scenografia 
dostarczyła wielu przeżyć i wzruszeń zarówno 
młodszym, jak i starszym widzom. „Opowieść 
wigilijna” przeniosła nas w magię świąt Bożego 
Narodzenia, która sprawia, że wszystko staje się 
możliwe, a dobro zawsze zwycięża.

Dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowa-
nie przejazdu autokarem.

Alicja Celejowska

W SP w Gryfowie
6 grudnia uczniowie klasy 3a i 4a SP w Gry-

fowie Śląskim (Julia Matuszewska, Katarzyna 
Szeliga, Piotr Bulewicz, Nikola Wiedro, Katarzy-
na Cielicka, Nikola Mierzyńska, Piotr Kuchare-
wicz, Igor Trzebiotowski, Damian Turowicz, Oli-

wia Majchrowska, Na-
talia Rusnarczyk, Ju-
lia Boska, Aleksandra 
Gawlińska-Żółkiewska) 
wzięli udział w zabawie 
mikołajkowej w cze-
skiej Raspenavie. 

Zabawa odbyła się 
w tamtejszym domu 
kultury. Uczniowie na-
szej szkoły brali udział 
w różnych konkuren-
cjach, za które otrzy-
mali drobne upomin-
ki. Gospodarz impre-
zy przygotował dla nas 
słodki poczęstunek,  
a każdy uczestnik spo-
tkania otrzymał mały 
prezent od św. Miko-
łaja. Dzieci wróciły do 
domów szczęśliwe, za-
dowolone i pełne wra-
żeń. 

Działanie było re-
alizowane w ramach 
projektu EWT RCZ – 
RP 2007-2013 pod 
nazwą „Dziesięciole-
cie współpracy trans-
granicznej: Raspenava 
– Gryfów Śląski.

Opiekunowie:  
Beata Hryciew- 

Listwan 
Anna Łukasik 



Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w 10 
jubileuszowej akcji "Góra Grosza" organizowa-

nej przez  Towarzystwo "Nasz dom". Ogólnopolska akcja trwa w dniach 23.11.- 04.12.2009 r.
Grupa uczniów – wolontariuszy z Anitą Ochocką i Elżbietą Kilarską zbierała groszówki (od 1 do 

50 groszy) na rzecz dzieci z państwowych i rodzinnych domów dziecka. Akcja cieszyła się dużym 
powodzeniem wśród gimnazjalistów. Wolontariusze Gimnazjum w Gryfowie Śl. w akcji "Góra Gro-
sza" zebrali łącznie kwotę: 107,71.
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W Gimnazjum
Udział w XV Powiatowym 

Konkursie Szopek 
Betlejemskich w Niwnicach 
10  grudnia  do   Szkoły Podstawowej w Niwnic 

zostały przewiezione  prace uczniów Gimnazjum 
im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie 
Śląskim, które wzięły udział w Powiatowym Kon-
kursie Szopek Betlejemskich w Niwnicach. 

Impreza organizowana po raz XV, obchodzi-
ła swój jubileusz. Organizatorami  byli: Szkoła 
Podstawowa im. J. Gielniaka w Niwnicach przy 
współpracy Lwóweckiego Ośrodka Kultury  
w Lwówku Śląskim.  

Spośród prac zgłoszonych do konkursu 
szopka autorstwa Łukasza i Michała Jezioro 
zajęła III miejsce w IV grupie wiekowej.Ponadto 
wykonawcami prac  naszego gimnazjum byli: 
Justyna Horodowicz, uczennica kl. 1B, Agniesz-
ka Jóźwiak i Jakub Korpysa, uczniowie kl. 3D.

Grosz do grosza 

Sukcesy szkolnych 
siatkarzy

W dniach 14 i 16 grud-
nia 2009 r. w  Lubomierzu 
dobyły się Mistrzostwa Po-
wiatu Szkolnego Związku 
Sportowego w Siatkówce. 
Reprezentacja Gimnazjum  
w Gryfowie Śl. chłopców 
zajęła pierwsze, a dziew-
cząt drugie miejsce. Druży-
na chłopców wygrała mecze  
z Gimnazjum we Lwówku Śl., 
Lubomierzu, Wleniu i w Mir-
sku po 2:0. Dziewczęta prze-
grały tylko jeden mecz z Gimnazjum we Lwówku Śl. w setach 1:2 a wygrały z Gimnazjum w Mirsku, 
Wleniu i w Lubomierzu po 2:0. Opiekunami drużyn byli Krzysztof Babiak i Krzysztof Gajewski.

źródło: www.gimnazjum.gryfow.info

Odwiedziny Mikołaja wzbudzają wiele emocji szczególnie  
u najmłodszych dzieci.

Oczekiwanie, dzwonki, a potem gruby głos: Ho! Ho!  Ten głos 
należał do przedstawiciela Rady Rodziców p. Mariusza Swastka, 
który we wspaniałym przebraniu odwiedził 4 grudnia zachwycone 
przedszkolaki. Dzieci przywitały Mikołaja przygotowanymi wcześniej 
okrzykami powitalnymi oraz piosenkami. Po czym Mikołaj Główny 
poprosił swoich pomocników o wręczanie prezentów w pozostałych 
grupach. Tegoroczne prezenty rozdawali aż czterej Mikołajowie. 
Mikołajowie pomocniczy to młodzież gryfowskiego gimnazjum 
zrzeszona w wolontariacie. Przybyli wraz z opiekunkami p. Elżbietą 
Kilarską i p. Anitą Ochocką. Gimnazjaliści zachowywali się bardzo 
profesjonalnie. Byli dobrze przygotowani do swoich ról. Oprócz 
Mikołajów: M. Niebieszczańskiego,  J. Sobuckiego, E. Głowackiego 
byli  też  aniołowie: P. Łazarska, K. Prochownik, K. Strauchman  
i niewinnie wyglądające diabełki: M. Karaczun, A. Aleksandrowicz  
i M. Jagiełło które jednak nie miał komu wręczyć rózgi. Wiadomo,  
w naszym przedszkolu wszystkie dzieci są  grzeczne.

W Przedszkolu
Świątecznie w gryfowskim przedszkolu

Atmosferę podkreślały pięknie udekorowane 
pracami dzieci i girlandami światełek przedszkol-
ne korytarze. Na pożegnanie i pamiątkę wizyty 
w przedszkolu, gimnazjaliści otrzymali prace 
plastyczne, które zawisną w bibliotece gimna-
zjum, wykonane przez  uzdolnionych plastycznie 
przedszkolaków. 

Bardzo podobała nam się ta inicjatywa wo-
lontariuszy. Zachęcamy młodzież do realizowania 
swoich pomysłów na rzecz dzieci młodszych. Nad 
całością imprezy czuwały panie z grupy „Słonecz-
ka” Jadwiga Lewandowska i Renata Sobucka.

***
W poniedziałek 14 grudnia odbył się kiermasz 

świąteczny, na którym można było kupić min. stro-
iki, makaronowe i papierowe bombki, piernikowy 
domek, koronkowe dzwonki i anioły wykonane 
przez personel przedszkola oraz rodziców naszych 
przedszkolaków, którym serdecznie dziękujemy 
za zaangażowanie. Dochód ze sprzedaży zostanie 
przeznaczony na potrzeby przedszkola.

Agnieszka Burbul
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Jednym z ostatnich działań realizowanych przez samorządy województw 
w ramach PROW 2007-2013 jest działanie Osi 4 – Leader. Celem osi czwar-
tej jest przede wszystkim budowanie kapitału społecznego poprzez aktywi-
zację mieszkańców oraz przyczynienie się do powstawania nowych miejsc 
pracy na obszarach wiejskich, a także polepszenie zarządzania lokalnymi za-
sobami, poprzez pośrednie włączenie lokalnych grup działania (LGD) w sy-
stem zarządzania danym obszarem. Tak więc Leader jest oddolnym partner-
skim podejściem do  rozwoju obszarów wiejskich. Jaki zakres pomocy prze-
widuje Leader? 
1. Na operacje odpowiadające warunkom przyznania pomocy w ramach 
działań osi 3,  a więc na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolni-
czej”, „Tworzenie mikroprzedsiębiorstw”, „Odnowę i rozwój wsi”. 
2. Na małe projekty dotyczące:
∙ podnoszenia świadomości społeczności lokalnej, w tym przez organiza-
cję szkoleń,
∙ podnoszenia jakości życia społeczności lokalnej, w tym przez organizację 
imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, 
∙ rozwijania aktywności społeczności lokalnej, w tym przez promocję lokal-

Leader Oś 4

nej twórczości kulturalnej, kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów, 
rzemiosła i gwary,
∙ rozwijania turystyki lub rekreacji na obszarze objętym lokalną strategią roz-
woju, w tym budowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, jak 
punkty widokowe, miejsca biwakowe, szlaki rowerowe, ścieżki spacerowe 
lub dydaktyczne,
∙ zachowania, odtwarzania, zabezpieczenia lub oznakowania cennego, lokal-
nego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego,
∙ zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym re-
mont lub wyposażenie świetlic wiejskich, odnowienie dachów lub elewacji 
zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wo-
jewódzką ewidencja zabytków,
∙ inicjowania powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek pro-
duktów i usług opartych na lokalnych zasobach,
∙ wykorzystania energii pochodzących ze źródeł odnawialnych w celu popra-
wienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej.

Kto może być beneficjentem? W przypadku małych projektów – osoby fi-
zyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nie posiadające osobo-
wości prawnej, w tym jednostki samorządu terytorialnego, organizacje samo-
rządowe, związki wyznaniowe i kościoły, posiadające siedzibę lub prowadzą-
ce działalność na obszarze działania Lokalnej Strategii Rozwoju. Pomoc finan-
sowa w przypadku małych projektów, na jeden projekt nie może przekraczać 
70% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 25 000 zł. Poziom dofinanso-
wania dla danego beneficjenta nie może przekroczyć w okresie programowa-
nia kwoty 100 000 zł.  Konkursy na składanie wniosków o przyznanie pomocy 
ogłasza a następnie prowadzi nabór wniosków Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania – Partnerstwo Izerskie Ubocze 300

Powiatowy 
Zespół 

Doradców 
informuje

19 grudnia w Centrum Handlowym w Mag-
nolii Park we Wrocławiu odbyła się prezentacja 
zespołów folklorystycznych i „Tradycyjnych Sto-
łów Wigilijnych – Dolnego Śląska 2009”. Powiat 
Lwówecki prezentowało dwa zespoły folklory-
styczne „Rząsinanki” z Rząsin  i „Sołtysowe Gry-
finki” z Proszówki (zdjęcie po prawej). W spotka-
niu uczestniczyło 45 zespołów.
    Podczas imprezy został podsumowany  kon-
kurs wojewódzki dla klubów 4-H „Ekologicz-
na Ozdoba Choinkowa”. Z naszego powia-

Prezentacje w Magnolii

tu w  konkursie uczestniczyły trzy kluby, w tym 
dwa zajęły czołowe  miejsca: II miejsce „Zim-
na Woda” z Pasiecznika gmina Lubomierz 
i specjalne wyróżnienie klub 4-H „Trzepak”  
z Rząsin gmina Gryfów Śląski. Organizatorami 
spotkania byli:  Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Dolnośląskiego i Dolnośląski Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego we Wrocławiu.  

Sołtysowe Gryfinki z Proszówki - kolędowanie.

Kolędowanie
22 grudnia na rynku w Leśnej odbyło się 

wspólne kolędowanie. Na zaproszenie burmistrza 
Leśnej, w prezentacji uczestniczył zespół folklory-
styczny „Sołtysowe Gryfinki” z  Proszówki wraz 
z trzema zespołami ludowymi: „Smoliczanie” ze 
Smolnika, „Łużyczanie” z Pobiednej i „Lasowa-
nie” z Pieńska. Wspólne kolędowanie trwało do 
bardzo późnych godzin wieczornych. Organizato-
rem spotkania był Urząd Miejski w Leśnej i  Hotel 
Leliwa, który ugościł  wszystkich  ciepłym posił-
kiem, za co serdecznie  dziękujemy.

Witold Mikos

Rząsinianki - stół wigilijiny. ciąg dalszy obok
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Wieści z sołectw
Proszówka 

Życzenia noworoczne według dawnej tradycji 
dla mieszkańców Proszówki śle sołtys…

„Żebyście byli zdrowi, weseli jako 
w Niebie Anieli. Cały rok!

Żeby Wam się darzyło, wodziło, kapiło  
i dyszlem do stodoły obróciło. Cały rok!

Żebyście mieli pełne komory, pełne pudła i żeby Wam 
gospodyni przy piecu nie schudła. Żebyście mieli żyto 
jak koryto, ziemniaki jak chodaki, buraki jak pniaki.

Tyle wołków co w płocie kołków,
Tyle cieliczek co w lesie jedliczek,

Tyle owieczek, co w lesie mróweczek,
I żeby gospodarz chodził pomiędzy  

snopkami jak księżyc pomiędzy gwiazdami.
A wszystkim dzieciom życzę żeby się da-

rzyło i zawsze wesoło było,
A w szkole tyle szósteczek co w serze dziureczek.

Do siego Roku!!

Zabawa na 102
6 grudnia o godz. 17.00 – do 

Świetlicy wiejskiej w Proszówce 
przyjechał Św. Mikołaj. Warunki 
pogodowe nie sprzyjały podróży 
saniami, więc już niemal tradycyjnie 
Mikołaja przywiózł Naczelnik OSP 
Proszówka Leszek Wróblewski 
– wozem strażackim na sygnale. 
Dla dzieci była to nie lada atrakcja. 
Witały Mikołaja gromkimi brawami.  

Zabawa z Mikołajam trwała 
prawie 3 godziny. Dzieci tańczyły, 
uczestniczyły w konkursach. Mi-
kołaj rozdał wszystkim dzieciom 
prezenty. Niespodziewanie prezenty 
otrzymały również „Sołtysowe 
Gryfinki” – sponsorem był sołtys, 
który w ten sposób podziękował 
za aktywne uczestnictwo w organi-
zacji wielu imprez. Mikołaj wręczył 
również na ręce Naczelnika OSP 
Proszówka Leszka Wróblewskiego  
dwa kompletne mundury koszarowe 
i dwie pary specjalistycznych butów 
dla naszej straży pożarnej. Pozostałe 
paczki, po które dzieci z Proszówki 

się nie zgłosiły zostały przekazane 
na rzecz Koła Parafialnego CARITAS 
dla dzieci z biednych rodzin.

Zabawę przygotowało i czuwało 
nad jej oprawą Stowarzyszenie 
Rozwoju Proszowki, a prowadził 
Mariusz Swastek. Paczki dla dzieci, 
zabawę, Mikołaja ufundowała Rada 
Sołecka Proszówki z własnych 
składek oraz środków na utrzymanie 
świetlicy. Świetlicę przygotował i 
ogrzał opiekun 
pan Ryszard 
Baszak, ciasto 
upiekły panie z 
zespołu „Soł-
tysowe Gryfi-
cki”, herbatę 
przygotowała 
i podała pani 
Maria Baszak. 
W s z y s t k i m 
współorgani-
zatorom zaba-
wy serdecznie 
dziękuję.

Jan August 

Jarmark i konkurs
    20 grudnia  na Placu Kościelnym w Lubomierzu odbył się Jarmark i konkurs 
bożonarodzeniowy podczas którego prezentowały się dwa zespoły folklorystycz-
ne „Rząsinianki” z Rząsin i „Sołtysowe Gryfinki” z Proszówki  z gminy Gryfów 
Śląski. Organizatorami byli Ośrodek Kultury i Sportu w Lubomierzu  i Powiato-
wy Zespół Doradców Lwówek Śląski

Wystawa bożonarodzeniowa.

Teresa Polesiak  
Zdjęcia wykonał: Jan August

Kolędowanie „Rząsinianek”.



Kurier Gryfowski - Styczeń 2010 16

Byliśmy wyczerpani, chciało nam 
się sikać a nie mieliśmy czym, bo 
przecież prawie nic nie piliśmy przez 2 
dni. Dano nam do picia znowu „kipia-
tok", gorącą wodę, podwójną porcję 
tym razem i po kawałku sucharów. 
Nazajutrz wyruszyliśmy rano w dalszą 
drogę, wycieńczeni, głodni niemiło-
siernie. Brat Władek nas podtrzymywał 
na duchu, już chyba niedaleko, mówił 
do tego „raju", on był najbardziej z 
nas wytrzymały, może dlatego, że był 
najstarszy. 

Jechaliśmy i jechaliśmy, wciąż 
tą skutą lodem rzeką, ubolewaliśmy 
nad naszym losem, wpatrywaliśmy 
się w mamę, naszą nadzieję a ona 
nas pocieszała, że już niedługo to się 
skończy. Ubolewała nad tym, że nie 
ma taty z nami obawiała się o jego 
życie. Ukraińcy mogli go tam zamor-
dować. Najbardziej brakowało taty 
najmłodszemu bratu -Jankowi oraz 
Staszkowi. Później wieziono nas tylko 
w dzień, a na noc umieszczano nas w 
takich ciepłych jurtach, co szczególnie 
ważne było dla małych dzieci. 

Dziś nie potrafię naprawdę zrozu-
mieć i wyobrazić sobie, jak myśmy 
przebyli taki świat drogi saniami w 
takich polarnych warunkach. Ze stacji 
Rożyszcze do stacji Kotłas przejecha-
liśmy pociągiem 2745 kilometrów a 
saniami po lodzie Północnej Dwiny 
230 kilometrów. Łącznie przebyliśmy 
w tak trudnych, nieznośnych warun-
kach sybirskiej zimy prawie 3 tysiące 

kilometrów w ciągu trzech tygodni. 
Jednego wieczoru umieszczono nas 
na noc w domu u Rosjan. Warunki 
były kiepskie, było ciasno, ale mieliśmy 
ciepło i zasmakowaliśmy domowego 
jedzenia, herbaty dano nam ile kto 
chciał. Podczas jazdy saniami byliśmy 
prawie bez jedzenia i picia. Jak się 
nam chciało pić lizaliśmy śnieg.

Wreszcie na początku marca 
dotarliśmy do celu przeznaczenia, to 
jest do miejscowości (posiołek) Jol, 
Leńskiego rajonu, Archangielskiej 
Obłaśti. Mróz w lutym tego roku utrzy-
mywał się w granicach -30 stopni C. 
W tym rejonie gdzie nas dowieziono 
mróz był jeszcze większy, sięgał - 50 
stopni C, a miejscowość to pusta 
ogromna przestrzeń. W zimie widać 
było niekończący się jedynie śnieg i w 
oddali las. Kiedy nam powiedziano, że 
tu będziemy mieszkać zjawił się jakiś 
komendant (NKWD), który stanął na 
podwyższeniu i po kolei wyczytywał 
po nazwisku i imieniu. Stoimy pod 
gołym niebem, na trzaskającym mro-
zie, nikt nie brał pod uwagę tego, że je-
steśmy po tak wyczerpującej podróży, 
w takich ekstremalnych warunkach. 
Mama mówiła, że bardzo dobrze 
orientowali się o naszej sytuacji. Na-
stępnie komendant wyczytał nakazy 
i zakazy, oraz przewidziane kary za 
ich nie przestrzeganie. Za ucieczkę 
grozi kara śmierci, mówił komendant 
z naciskiem. Umieszczono nas w 
barakach drewnianych, w których już 

ktoś wcześniej mieszkał, nękały nas 
tu pluskwy i wszy. Baraki były zbite 
z okrąglaków, nawet niekorowanych. 
Tu będziecie żyć i pracować wybełkotał 
po rusku funkcjonariusz. Byliśmy 
odtąd „pracownikami" niewolnikami 
Sowchozu. W baraku pod ścianami 
były prycze zbite z okrąglaków niekoro-
wanych. Mama się rozpłakała bardzo i 
mówiła: „To tu mamy żyć w takich wa-
runkach. Tu mamy pozostać na zawsze 
i nie wrócić do Ojczyzny, tam gdzie 
wszystko było nasze najlepsze, bardzo 
drogie dla nas, dom, ogród, gospodar-
stwo, przyjaciele, sąsiedzi". Straszne to 
było dla nas, a szczególnie dla mamy 
dorosłej osoby, zdającej sobie sprawę 
z tego co nas czeka. Gdy dorosłem, 
lepiej zrozumiałem wszystko: naszą 
niedolę, płacz ciągły mamy, wszelkie jej 
obawy o nas, troskę o przyszłość naszą, 
tęsknotę za Wołyniem, za rodzinnymi 
Złotnikami, za rodziną tam będącą, 
którą pozostawiła wyjeżdżając na Wo-
łyń. Mimo upływu czasu, to wszystko 
było dla mnie tak bliskie i tragiczne, 
że wciąż mimo woli wracałem myślą 
do tamtych dni  –  straconej naszej 
młodości, trudnej do wytłumaczenia 
tułaczki na sybirskim zesłaniu. Przykre 
jest to, że dziś młodzi ludzie takich 
tragedii ludzkich jak zesłanie na Sybir, 
z małymi szansami na przetrwanie, czy 
wręcz skazanie na zagładę nie rozumie-
ją. Przecież nic nikomu nie zrobiliśmy 
złego, tym bardziej jako kilkuletnie lub 
kilkunastoletnie dzieci. W dniu, w któ-
rym przywieziono nas do posiołka Jol 
zezwolono nam na kąpiel w tzw. rzym-
skiej łaźni, szybko skleconej. Ale dobre 
i to było dla nas, po tak ciężkiej podróży 
przez trzy tygodnie. Pojawił się ktoś z 

S o w c h o z u 
i przywiózł 
jakąś zupę, 
była ciepła, 
co nas trochu 
r o z g r z a ł o . 
Zaraz na drugi 
lub trzeci dzień 
s t a r s z y c h 
przydzielono 
do wyrębu 
lasu, dzieci 
starsze do no-
szenia gałęzi 
na stertę, którą 
później pod-
palano. Jedni 
ścinali drzewa, 
składali na 
pryzmę, inni 
po sprawdze-
niu przez nad-
zorcę ilości, 
wywozili nad 
rzekę, jeszcze 

inni zbijali je w tratwy, aby przy rozto-
pach statki mogły je spławiać do Morza 
Białego. Młodsze dzieci pozostawały 
przy rodzinie, która była odpowiedzial-
na za nie. Rodzina pracowała, ale mu-
siała się opiekować dziećmi. Władek 
miał wtedy 16 lat, przydzielono go do 
pracy wraz z mamą, przy wyrębie lasu, 
nazywano tę pracę „lesopował", dano 
im walonki, kufajkę i spodnie waciaki. 
Na głowę dano im też czapki waciaki z 
nausznikami. Wyposażono ich w ręcz-
ną piłę i siekierę. Tak piła jak i siekiera 
były stare i tępe, ale wyboru nie było. 
Obydwoje, mama i Władek prawie od 
świtu do nocy ścinali drzewa w śniegu 
po pas. Zaledwie dwa dni ten ubiór był 
suchy, na trzeci dzień był mokry, zu-
pełnie nasiąknięty wodą. Wysuszyć nie 
było gdzie, zdejmowali go po przyjściu 
z lasu i kładli obok siebie, ale odtąd ni-
gdy już nie był suchy, przecież nie było 
ku temu ani warunków ani czasu, rano 
tylko świt na znak syreny trzeba było 
iść do pracy. O wymianie odzieży nie 
było z kim rozmawiać. Rabotać nużna 
(pracować trzeba) odpowiadali, którzy 
nas nadzorowali. Jak się zrobiło cieplej 
problem walonek przemokniętych nie 
był już tak uciążliwy, buty nakładano 
jakie kto miał. Na początku zesłania 
baliśmy się, że w tych sybirskich wa-
runkach ani jedne zimy nie przeżyjemy. 
Nadszedł 2 maja 1940 roku był to 
czwartek. Wniebowstąpienie Pańskie, 
wieczorem odmówiliśmy Litanię do 
Serca Pana Jezusa, oprócz codzien-
nego pacierza. 3 maja Święto Matki 
Boskiej Królowej Polski, odmawiamy 
Litanię Loretańską do Matki Boskiej. 

Mama wspomina Jasną Górę, 
i opowiada nam o tym cudownym 
miejscu. 12 Maja Zielone Święta, u nas 
w domu na Wołyniu zawsze pachniało 
wtedy umajoną zieleniną, i tatarakiem, 
tu mróz i sypie śnieg. Mama i Władek 
nadal pracują od świtu do nocy, w lesie, 
żeby zarobić na wyżywienie, najpierw 
musieli pokonać kilka kilometrów dro-
gi, której nie było, aby dojść do miejsca 
pracy, ścinali drzewa na wysokości 
pasa, bo taki był śnieg, następnie mu-
sieli okrzesać drzewo z gałęzi, przeciąć 
na odpowiednią długość przenieść na 
wyznaczone miejsce zgłosić urobek 
nadzorującemu, on zapisał, inaczej 
nikt nie dałby wiary, że ta ilość drzewa 
została ścięta i zostalibyśmy wszyscy 
bez deputatu żywnościowego w na-
stępnym dniu. Kiedy zrobiło się cieplej 
my dzieci cieszyliśmy się słońcem, bo 
było takie jak u nas na Wołyniu. Mama 
mówiła, że to słońce jest inne jak u nas 
na Wołyniu, dzień też jakiś inny, ponury, 
bez nadziei na lepsze. Las otworzył dla 
nas dzieci wówczas bogactwo jagód 
bardzo kwaśnych, cierpkich jarzębin 
i grzybów, czego nigdy nie było na 
Wołyniu, mieliśmy wówczas co jeść. 

Poniżej przedstawiamy fragmenty wspomnień Alojzego Indyka – mieszkańca 
Gryfowa spisane przez Edmunda Maziarza. Książka „Sieroty Sybiru” została poda-
rowana przez pana Alojzego Bibliotece Publicznej. Mamy nadzieję, że publikowane 
w Kurierze fragmenty zainteresują Państwa i zachęcą do jej przeczytania.

Sieroty Sybiru (IV)

Zdjęcie przedstawia dzieci z Rosyjskiego Domu Dziecka w Jareńsku. Od lewej: Indyk Alojzy, NN-
kolega, Indyk Władysław, NN-kolega. c.d. w następnym numerze
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Po trzech miesiącach intensywnego 
remontu na moście prowadzącym  
z Gryfowa w kierunku Wieży 11 grudnia 
znowu przywrócona została przeprawa  
i można było przejechać po odnowio-
nym obiekcie. Inwestorem kapitalnego 
remontu jest Dolnośląski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich i Kolei. 

Płyta główna jest bardzo ładnie wyre-
montowana, są porządne chodniki dla pie-
szych i zamontowane nowe barierki – mówi 
burmistrz Gryfowa Olgierd Poniźnik. - Za-
biegamy jeszcze, żeby w okresie wczesnej 
wiosny Zarząd Dróg Wojewódzkich i Kolei 
wykonał dodatkowo jeszcze przyczółki od 
strony ulicy Sanatoryjnej, ponieważ są one 
w bardzo złym stanie technicznym. Dopie-
ro po wykonaniu wspomnianego zadania 
rozebrany zostanie most rezerwowy, który 
został postawiony na Kwisie przez wojsko. 
Władze miasta mają nadzieję, że komplek-
sowy remont tego obiektu zakończy się 
jeszcze przed latem 2010 roku, ponieważ 
tymczasowa wojskowa przeprawa będzie 
musiała być rozebrana.

Most na Kwisie

źródło: www.gryfow.info Co słychać w Metaforze?

W połowie grudnia odbyła się poetycka Wigilia, 
na którą poeci zaprosili zaprzyjaźnionego malarza 
z partnerskich Gryfic – Waldemara Sieniutę. 
Przebywający warz z synem w pobliskim Karpaczu 
artysta, chętnie odwiedził gryfowskich przyjaciół, 
przez co uroczystość nabrała wspomnieniowego 
charakteru. Były życzenia, wiersze, ale i prezenty. 
Joanna Małoszczyk dla wszystkich uczestników 
spotkania przygotowała niespodziankę w postaci 
namalowanych własnoręcznie rysunków. Na 
pożegnanie Waldemar Sieniuta podarował biblio-
tece obraz olejny swojego autorstwa pod tytułem 
„Widok na Jałtę” (prezentujemy go na zdjęciu 
powyżej).

Z nowym rokiem poeci ostro wzięli się do pra-
cy. Właśnie powstaje ciekawy plan przedsięwzięć 
na rok 2010, powstają też nowe wiersze. Przoduje 
w tej kwestii Tobiasz Majstrenko. Poniżej pre-

zentujemy państwu jego tryptyk o miłości. Ponadto 
informujemy, że wieczór autorski Tobiasza odbędzie 
się w gryfowskiej bibliotece najprawdopodobniej  
w połowie lutego. Szczegóły już wkrótce na plakatach. 
Zapraszamy.

Cykl życia cz. 1 spotkania

Zakochała się w poecie

wielcy miasta zabiegali
o jej względy

jeden nawet kupił
jej dom z widokiem
na jutro
wolała wiersze 

jak listy
pisane piórem serca
kiedyś stwierdziła że musi odejść

późną nocą 
oddała mu ciało i duszę

leżeli nad rzeką
on płakał

nie wiedziała
że wiersze 
pisał ze smutku

Cykl życia cz. 2 miłość

Przyszłaś nieproszona
za każdym razem mówisz
że nie wrócisz
dlatego w piwnicy
składuję zdjęcia
i chowam wino
na specjalne okazje

porównam cię z tą
która odeszła
kieliszkiem wina 
powitam jak pierwszą

Cykl życia cz. 3 zdziwienia

Napisałaś w liście
że tęsknisz

nasączyłaś 
kartkę perfumą

wiesz że
nocą też widać
słońce

Gryfowscy bibliotekarze mają nadzieję, że ten piękny „Widok na Jałtę”, już wkrótce ozdobi ścianę nowej siedzi-
by biblioteki w budynku Europejskiego Centrum Kulturalno-Informacyjnego przy ulicy Kolejowej 44.



Kurier Gryfowski - Styczeń 2010 18

Wyremontowano, wyposażono i oddano do użytku świetlicę 
wiejską w Uboczu. Nazwa świetlica trochę nie pasuje do nowo 
wyremontowanego obiektu. Teraz to prawdziwe centrum kultu-
ralne wsi. Dotychczasowa sala „Pod Lotnikiem” przekształciła 
się w nowoczesną, doskonale wyposażoną placówkę. 

Ogromnie zyskała filia biblioteki publicznej. Poza kapital-
nym remontem z wymianą instalacji elektrycznej oraz okien, 
zakupiono dla potrzeb jej użytkowników nowoczesne meble 
biblioteczne i sprzęt multimedialny. Będą tu teraz m.in. trzy 
stanowiska komputerowe z dostępem do internetu, 42 calo-
wy telewizor, wieża, dvd.

Sala na piętrze jest w tej chwili największą i najładniejszą 
w gminie. Wspaniały parkiet, nowe meble, przestronność 
robią ogromne wrażenie. Pomieści ponad 200 osób, więc 
doskonale będzie się nadawać na wszelkiego rodzaju zaba-
wy i wesela. Tym bardziej, że rada sołecka zadbała o takie 
szczegóły, jak zakup nowych naczyń i sprzętu kuchennego, 
potrzebnego do organizacji uroczystości. Uroczyste otwar-
cie świetlicy odbędzie się 23 stycznia o godz. 17.00. W tej 
sprawie 5 stycznia odbyło się już zebranie rady sołeckiej, rady 
rodziców z tamtejszej SP oraz mieszkańców, którzy przy tej 
okazji chcą podziękować władzom miasta i osobom zaanga-
żowanym w projekt. Wkrótce potem, bo już 30 stycznia dzięki 
uprzejmości rady sołeckiej odbędzie się pierwsza uroczystość 
Bal Gimnazjalny. 

Wniosek na remont i wyposażenie świetlicy z ramienia 
gminy przygotowali Dariusz Majchrowski i Bogdan Wrona 
w czerwcu 2009 roku, procedurę przetargową dotyczącą 
wyłonienia wykonawcy i dostawy wyposażenia przeprowadził 
Andrzej Tartak. Nad kwestią wyposażenia świetlicy czuwał 
sołtys Ubocza Robert Mizgier. Roboty Budowlane i Instalacyj-
ne wykonała firma „Stolbrat" Spółka z o.o., roboty elektryczne 
- Firma Elektryczna "Zetha" z Mirska. I jeszcze kilka słów o 
kosztach. Całkowity koszt inwestycji to 587 353,46 PLN, w 
tym otrzymane dofinansowanie 361 078,00 PLN.

Świetlica, 
jakich 
mało

Z naszą redakcją skontaktował się pan Mateusz 
Królak. Wysłał list, w którym skarży się na działania 
kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, pana 
Bogdana Jaskuły.

21 stycznia doszło do poważnej awarii sieci wodo-
ciągowej na ulicy Kolejowej. W wyniku awarii zalana 
została piwnica pana Mateusza. Uważa on, że kie-
rownik ZWiK zignorował problem, przez co doszło do 
znacznego opóźnienia w akcji ratunkowej. Dodatkowo 
pan Jaskuła po pojawieniu się na miejscu zdarzenia nie 
obejrzał zalanej piwnicy, a właścicieli piwnicy poinfor-
mował, że nie da się odciąć dopływu wody, ponieważ 
konsekwencją tego byłoby wstrzymanie dostaw dla 
połowy mieszkań w Gryfowie. Opinia ta oburzyła pana 
Królaka.

W sprawie skontaktowaliśmy się z kierowni-
kiem  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Pan Bogdan 
Jaskuła powiedział nam, że akcja ratunkowa 
została podjęta w przeciągu godziny. Swoją 
decyzję o niezakręcaniu wody argumentował 
tym, że zbliżały się święta, wiele osób podczas 
przygotowań do nich korzystało z wody. 

Stan gryfowskiej kanalizacji jest na tyle zły, 
że nie dało się zakręcić najbliższych zaworów, 
zakręcenie faktycznie groziło odcięciem dostę-
pu do bieżącej wody dla połowy mieszkańców 
miasta. Jak przyznał kierownik, była to jedna 
z najtrudniejszych akcji w historii, stąd też, za-
miast oceniać stopień zalania piwnicy, od razu 
zabrał się za załatwianie koniecznej pomocy 
- ZWiK nie dysponuje pompą, która mogłaby 
wypompować wodę z piwnicy. Z rozmowy 
wynikało, że zrobił co było w jego mocy, aby 
rozwiązać problem. Odmiennego zdania jest 
pan Królak, który uważa reakcję kierownika 
za opieszałą i nieudolną. Ostatecznie awarię 
udało się usunąć następnego dnia, w późnych 
godzinach popołudniowych.

To zdarzenie uświadamia przede wszyst-
kim, w jak złym stanie jest kanalizacja i sieć 
wodociągowa w naszym mieście. Stare że-
liwne rury pękają, zawory odcinające dopływ 
wody nie działają. Kierownik wodociągów 

Przejazd tą drogą w sezonie zimowym to nie lada wyczyn dla amatorów sportów zimo-
wych. Amatorom sportów letnich oraz tym, którym wszelkie dyscypliny sportowe są obojęt-
ne stanowczo odradzamy korzystania z niej.

Tor przeszkód przy Lwowskiej

Wydawać by się mogło, że to bardzo popularny znak - jak się okazuje wielu go nie zna.

stanął przed wyborem mniejszego zła. Nie-
zależnie od podjętej decyzji ktoś by na tym 
ucierpiał.

Pan Królak chciałby serdecznie podzięko-
wać Ochotniczej Straży Pożarnej z Gryfowa 
Ślaskiego za szybką interwencję oraz pra-
cownikom  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
za żmudną całonocną pracę.

Jak poinformowała nas wiceburmistrz 
Edyta Wilczacka, w lipcu zarządzeniem 
burmistrza, został powołany zespół do spraw 
opracowania wieloletniego programu gospo-
darki wodno-ściekowej w mieście i gminie 
Gryfów Śląski na lata 2010-2020. We wrze-
śniu ubiegłego roku uchwałą Rady Miejskiej, 
opracowany program przyjęto do realizacji. 
Wśród 14 zadań zaplanowano wykonanie 
koncepcji modernizacji sieci infrastruktury 
wodociągowej dla całego miasta.

Mniejsze zło?

Mariusz Dragan M.






