Ostatni dzwonek w Uboczu

Wyjątkowy charakter miało zakończenie roku w Szkole Podstawowej
im. Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu. Dziś po raz ostatni wybrzmiał tu dzwonek. Dzieci, młodzież, rodzice i nauczyciele pożegnali się
ze szkołą. Pożegnali się na zawsze, bo placówka zostanie zlikwidowana.
Z jednej strony wszystkim towarzyszyła radość z nadchodzących
wakacji, z drugiej tęsknota, niepewność oraz nadzieja, że od września
w Gryfowie Śląskim będzie równie dobrze jak tu.

Historia Szkoły Podstawowej
im. Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu

Szkoła Podstawowa w Uboczu powstała 1945 roku. Zmiany ustrojowe
i demograficzne po 75 latach istnienia wymusiły jej zamknięcie. Dziś byli
uczniowie z łezką w oku mogą powspominać. Działalności placówki od samego początku towarzyszyła kronika szkolna. Do końca sierpnia będzie ona
jeszcze dostępna w szkole i każdy będzie mógł ją obejrzeć oraz dokonać w niej
wpisu. My prezentujemy fragmenty kroniki z początku jej powstania.

Historia szkoły

Na stronie internetowej SP w Uboczu znajdujemy krótki opis historyczny placówki. Szkoła Podstawowa w Uboczu kształciła młodych ludzi
od 1945 roku. Organizatorem szkoły w tamtym czasie była Pani Anna
Herman, która przybyła na Ziemie Odzyskane jesienią 1945 roku i osiedliła się w Uboczu.
Początkowo nauka odbywała się w trzech budynkach: w Uboczu Górnym (nr 169), w budynku koło kościoła i w Uboczu Dolnym.
Od 1953 roku rozpoczyna się nauka w budynku po kapitalnym remoncie (nr 169), w którym szkoła ma swą siedzibę do dnia dzisiejszego. W
czerwcu 1954 roku mury szkoły opuszczają pierwsi absolwenci klasy VII.
W latach 1969/70 z inicjatywy kierownika szkoły Pana Mariana Kłodnickiego rozpoczęto remont szkoły. Zainstalowano centralne ogrzewanie
i doprowadzono wodę. W 1973/74 nauka odbywa się w dwóch budynkach: w budynku głównym tj. obecnej szkole (klasy IV-VIII oraz oddział
przedszkolny i świetlica), i w budynku byłej szkoły nr 2 w Uboczu Dolnym odległym o 2,5 km (klasy I-III, oddział przedszkolny i świetlica
dla dzieci dojeżdżających). Od grudnia 1975 roku uczniowie wszystkich
klas uczą się już w budynku głównym tj. obecnym budynku szkolnym.
W Uboczu dolnym pozostawiono oddział przedszkolny. W 1978 roku
dzięki zaangażowaniu rodziców i uczniów klas starszych dokonano modernizacji boiska szkolnego, wmontowano urządzenia sportowe i położono betonowe chodniki przed szkołą. Dwa lata później szkoła wzbogaciła
się o nowe meble i wykładziny.

Wielki remont i rozbudowa szkoły

Wcześniejsze remonty bardzo udogodniły funkcjonowanie szkoły,
ale wciąż brakowało sali gimnastycznej. Z tego względu zawiązało się
Stowarzyszenie Budowy Sali Gimnastycznej, które gromadziło finanse.
Plany później zmieniono, ponieważ w szkole brakowało toalet z prawdziwego zdarzenia, dzieci musiały chodzić do nieogrzewanego budynku na
podwórku. Postanowiono postawić dobudówkę, w której miały znajdować
się: szatnia, aula i toalety.
W roku 2000 szkoła otrzymała imię Władysława Stanisława Reymonta, dyrektorem szkoły była wówczas Pani Helena Nestmann. W tym cza-
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sie zaczęto działania w celu zdobycia wystarczających funduszy na rozbudowę i remont. Jednak sprawa rozbudowy szkoły ruszyła na dobre dopiero
dwa lata później, kiedy dyrektorem placówki została Anna Pląskowska.
Przedstawiciele szkoły zaczęli na różne sposoby pozyskiwać sojuszników swoich zamierzeń i zdobywać fundusze. W celu promocji szkoły
jeżdżono na zloty szkół reymontowskich, brano udział w różnych konkursach, zapraszano osobistości ze świata polityki i edukacji. Pomogła też
Rada Miejska w Gryfowie, Urząd Marszałkowski i Ministerstwo Edukacji
i Nauki, którzy wygospodarowali na cel rozbudowy pieniądze. Działające
od dłuższego czasu Stowarzyszenie Budowy Sali Gimnastycznej zebrało
przez kilkanaście lat 18 tys. zł., które również przekazano na ten cel.
Rozbudowa ruszyła w 2004 roku. Przy pracach uczestniczyła niemal
cała wieś, zaangażowanie było naprawdę godne podziwu. Pracę mieszkańców oszacowano na ponad 110 tys. zł. Przy okazji rozbudowy wyremontowano 6 klas, przedszkole, salę komputerową, bibliotekę z czytelnią oraz
pomieszczenia socjalne. Jak wspominają ci, którzy w remoncie brali udział:
“Prace dały się wszystkim we znaki, ale efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania”. Uczniowie mają praktycznie nową szkołę w starym budynku.
Dyrektor szkoły Anna Pląskowska za swoje działania na rzecz rozwoju
kultury, krzewienia wśród młodzieży zainteresowań tradycjami i zwyczajami polskiej wsi otrzymała od Ministra Kultury odznaczenie “Zasłużony
Działacz Kultury”.
Niestety, zmiany demograficzne skłoniły władze do likwidacji placówki. Pierwsze przymiarki poczyniono już pod koniec 2018 roku. Ostatecznie po wielkich bojach na początku 2019 roku radni przyjęli uchwałę
wyrażającą zgodę na likwidację szkoły. Jednak w tamtym roku szkoły nie
zlikwidowano. Nastąpiła natomiast zmiana dyrektora szkoły. Tę funkcję
objęła Pani Alicja Kuźniarz.
Tego samego roku władze gminy poczyniły kolejne przymiarki do
likwidacji placówki. Przygotowania przekuto w uchwały rady miejskiej
a następnie pozytywną opinię kuratora, która dała zielone światło do likwidacji SP w Uboczu w dniu 26 czerwca 2020 roku w Szkole Podstawowej w Uboczu wybrzmiał ostatni dzwonek. Nowy rok szkolny uczniowie
rozpoczną już w szkole Gryfowie Śląskim.
źródło: lwówecki.info

Prawnik radzi
W wakacyjnym numerze Kuriera
Gryfowskiego prawnik pani Bernadetta Baszak omawia temat ustawy
antyprzemocowej.

W dniu 30 kwietnia 2020 roku Sejm uchwalił tzw. ustawę antyprzemocową, która daje możliwość szybkiego i skutecznego działania w przypadku stosowania przemocy domowej w rodzinie. Ustawa wejdzie w życie
30 listopada 2020 roku.
Często w domu rodzinnym rozgrywają się tragedie, których ofiarami
są najczęściej dzieci i kobiety. Tragedie, których nie widzą sąsiedzi, znajomi czy rodzina. Ofiary tych tragedii często milczą, wręcz ukrywają
swoje problemy rodzinne. Problem ten stał się bardzo poważny w dobie
obowiązkowej izolacji w okresie epidemii koronawirusa. Niewątpliwie nastąpił znaczący wzrost przemocy domowej w okresie, kiedy rodziny zostały
zamknięte w domu, a dzieci do 18 roku nie mogły wychodzić na zewnątrz.
Dotychczas nie dysponowaliśmy skutecznymi środkami prawnymi, aby
przeciwdziałać przemocy i podjąć skutecznie szybką interwencję. Dostępne środki prawne takie jak eksmisja z wspólnie zajmowanego lokalu osoby,
która stosuje przemoc, trwały bardzo długo, tak samo możliwość zastosowania zakazu zbliżania się do ofiar mogła być zastosowana wyłącznie przez
Sąd lub Prokuraturę, co również zajmowało trochę czasu.

Jakie zmiany przewiduje ustawa antyprzemocowa?

Nowo uchwalone przepisy dają Policji i Żandarmerii Wojskowej możliwość szybkiego i skutecznego działania z przemocą domową w rodzinie.
Policja będzie miała możliwość do zastosowania szybkiego postępowania
w celu zobowiązania osoby stosującej przemoc do opuszczenia wspólnie
zajmowanego mieszkania, domu oraz zakazu zbliżania się do ofiar przemocy. Policja lub Żandarmeria Wojskowa będzie mogła wydać wobec

Zamiast...

Krytyczne opinie nt. Kwisonaliów nie zdołały uczynić tego, co
stało się z powodu panującej od
kilku miesięcy pandemii – mam na myśli odwołanie tegorocznych Kwisonaliów. Zamiast czerwcowej imprezy plenerowej nad Kwisą, mogliśmy
odbyć sentymentalną podróż w czasie, za sprawą retrospekcyjnego Kuriera Gryfowskiego. Dziękuję Redakcji Kuriera Gryfowskiego za przypomnienie dwudziestoletniej historii Kwisonaliów i poprzedzających je Dni
Gryfowa Śląskiego.
Trzeba przyznać, że za każdym razem było to olbrzymie przedsięwzięcie. Ale należy odnotować również i to, że w miarę upływu czasu,
tradycyjna formuła trzydniowego święta miasta zaczęła się wyczerpywać
i skrócono czas trwania imprezy do dwóch dni.
Być może tegoroczna przerwa to dobry moment, aby wprowadzić korektę.
Pamiętam, że dużym zainteresowaniem cieszyły się Kwisonalia historyczne.
To przykład jednego z możliwych motywów przewodnich, któremu można
byłoby poświęcić kilka imprez. Gryfów ma bogatą historię, tak jak cała nasza
Ojczyzna – złożoną, trudną, ale przez to – fascynującą, począwszy od lokacji
miasta (z wyłączeniem okresu zaborów i międzywojnia). Historia rozwoju
naszego miasta po II wojnie światowej jest równie interesująca. Wielu pasjonatów historii, mogłoby w sposób profesjonalny tę tematykę zaprezentować.
Póki co, powyższe uwagi odnoszą się do zdarzeń przyszłych, niepewnych. Na dzień dzisiejszy otwarte pozostaje pytanie, czy panująca jeszcze
epidemia i jej skutki w postaci zamkniętego urzędu, spowolnienia gospodarczego i ograniczenia wpływów do budżetu miasta, nie zablokują
Kwisonaliów na czas dłuższy niż jeden – 2020 rok?
Helena Okulowska

CAŁOROCZNE KOREPETYCJE
Z JĘZYKA POLSKIEGO
Przygotowanie do egzaminu
ósmoklasisty i do matury.
Telefon 691-850-206

osoby stosującej przemoc w rodzinie, stwarzającej zagrożenie dla życia lub
zdrowia osoby dotkniętej przemocą, nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia
lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego otoczenia. Wskazany nakaz
i zakaz mogą być stosowane łącznie i są natychmiast wykonalne, co oznacza, że nakaz lub zakaz jest stosowany od razu. Policjant wydaje nakaz lub
zakaz podczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym mieszkaniu
lub jego bezpośrednim otoczeniu lub w związku z powzięciem informacji
o stosowaniu przemocy w rodzinie, w szczególności zgłoszenia przez osobę dotkniętą przemocą w rodzinie lub kuratora sądowego lub pracownika
ośrodka pomocy społecznej.
W przypadku zastosowania przez nakazu wobec sprawcy przemocy
np. opuszczenia mieszkania Policja będzie miała możliwość stosowania
środków przymusu. Nie będzie miało tu znaczenia czy osoba stosująca
przemoc ma się, gdzie wyprowadzić, czy nie. W przypadku, jeśli sprawca
nie będzie miał gdzie przebywać, wówczas Policja może wskazać schronisko dla bezdomnych. W przypadku, gdy sprawca przemocy nie będzie
stosować się do tego nakazu będzie można zastosować karę aresztu lub
grzywny.
Jak zostało powyżej wspomniane ustawa antyprzemocowa będzie
chronić ofiary przemocy w rodzinie. Ofiarami przemocy w rodzinie są
najczęściej kobiety i dzieci. Jednakże coraz częściej zdarza się, iż ofiarami
przemocy w rodzinie są również mężczyźni, oraz osoby starsze, czy niepełnosprawne. Przedmiotowa ustawa ma za zadanie również chronić te
osoby, które są nieporadne życiowo.
Pełen tekst wprowadzonych zmian znajdziemy pod tym linkiem:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000956/O/
D20200956.pdf
USTAWA z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postepowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 956).

Narodowe Czytanie Balladyny

Przed nami dziewiąta odsłona akcji Narodowe Czytanie. Tym razem cała Polska będzie czytać Balladynę Juliusza Słowackiego. Będzie
to wspaniała okazja, by spotkać się z wybitną polską literaturą i wspaniałą gryfowską publicznością. U nas tradycyjnie akcję przeprowadzimy
na gryfowskim rynku. 5 września o godz. 12.00 serdecznie zapraszamy
i czekamy na Państwa. Szczegóły już wkrótce na plakatach.
Organizatorzy

Ogłoszenie o naborze

Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne „Planeta Uśmiechu”
w ryfowie Śląskim ogłasza nabór dzieci od 2.5 do 6 lat. Oferujemy:
- Pobyt dofinansowany z środków Unii Europejskiej
- Wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
- Bogatą ofertę zajęć dodatkowych (zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, fizjoterapia, joga, rytmika, tańce, język angielski)
- Budynek po generalnym remoncie z pięknymi jasnymi salami dydaktycznymi i zabawowymi
- Nowoczesny plac zabaw

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców
do obejrzenia naszej placówki.
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Hala sportowa w Rząsinach
Letnie inwestycje

System odwodnieniowy
przy ul. Floriańskiej i Malowniczej

Po wybudowaniu nowoczesnego żłobka miejskiego przy ulicy Floriańskiej w Gryfowie Śląskim, po byłej cegielni, koniecznością było przywrócenie prawidłowego odbioru i odprowadzenia wód powierzchniowych
z tej części miasta. W tym celu na przełomie czerwca i lipca br. przeprowadzona została odbudowa istniejącego tam, ale całkowicie zamulonego
i zarośniętego, rowu melioracyjnego. Odtworzony został pierwszy odcinek rowu, o długości ponad 240 mb. tj. od wjazdu na teren Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina" do istniejącego przepustu pod ulicą Malowniczą
w Gryfowie Śląskim. Zakres wykonanych prac obejmował: wybudowanie
studni rewizyjnej, wykonanie rowu otwartego z umocnieniami z betonowych płyt ażurowych, wykonanie odcinka rowu „zakrytego” w rurach
karbowanych PP, a także wykonanie przepustów pod zjazdami, z betonowymi przyczółkami. Całość robót, które kosztowały 119 993,57 zł została
wykonana przez firmę remontowo-budowlaną z Lubania.
Inspektor ds. infrastruktury technicznej i budownictwa
Bogdan Wrona

Fot. Witold Mikos

W końcową fazę realizacji wkracza budowa namiotowej hali sportowej
przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rząsinach. W ostatnim czasie została zawarta umowa z firmą elektryczną „ZETHA" z Mirska, na wykonanie przyłącza elektrycznego do hali sportowej oraz instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych w hali. Jednocześnie zostanie przebudowane
stare i wyeksploatowane zasilanie energetyczne budynku szkoły.
Wykonawca deklaruje zakończenie wszystkich prac do 31 sierpnia
2020 roku. Namiotowa hala sportowa w Rząsinach jest obiektem jednokondygnacyjnym, zadaszonym dwuspadowym, symetrycznym dachem
ze specjalnej tkaniny powlekanej PCW. Konstrukcja obiektu złożona jest
ze stalowych słupów i dźwigarów, usztywnionych stężeniami i obudowana płytami warstwowymi w układzie pionowym. Dane wielkościowe
hali namiotowej są następujące: długość 20 m, szerokość 10 m, wysokość
ściany bocznej podłużnej 3,70 m i ściany szczytowej 6,0 m. Powierzchnia
użytkowa hali wynosi 195,60 m2 a jej kubatura 970 m3. Hale namiotową,
na miejsce, dostarczyła i zmontowała firma MG PLAZA z Rzeszowa.
Ostatnio, w połowie lipca br. odebrana została posadzka sportowa,
wylana warstwowo, o nawierzchni poliuretanowej, z wymalowanymi
liniami segregacyjnymi, które wyznaczają poszczególne boiska do gry.
Wykonawcą posadzki była firma Budmel – Korty, Boiska sportowe
z Trzebnicy. Dotychczasowe koszty całego zadania, obejmujące: opracowanie dokumentacji projektowej, nadzór archeologiczny i inwestorski,
stabilizację podłoża i wykonanie fundamentów, dostawę i montaż hali,
wylanie posadzki poliuretanowej, wykonanie zasilania i instalacji elektrycznej, wyniosą 343 723,68 zł.
Do całkowitego zakończenia pozostają jeszcze: zagospodarowanie
przyległego terenu oraz kwestia ogrzewania hali.
Inspektor ds. infrastruktury technicznej i budownictwa
Bogdan Wrona

Ankieta – Strategia
Gminy Gryfów Śląski
Szanowni Państwo. Mieszkańcy Gminy i Miasta Gryfów Śląski!
W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Śląski na lata 2021-2030 przez Instytut Maxa Webera Sp. z o.o. reprezentowanego przez dr Jerzego Tutaja, zwracam się do
Państwa z wielką prośbą o wypełnienie ankiety, która znajduje się pod
adresem: https://www.survio.com/survey/d/strategiarozwojugminygryfowslaski
Uprzejmie proszę Państwa o poświęcenie kilku minut na jej wypełnienie, co pozwoli lepiej przygotować projekt Strategii. Uczestnictwo
w badaniu jest anonimowe i za udział w nim bardzo serdecznie dziękuję.

Awarie wodociągowo-kanalizacyjne
poza godzinami pracy ZBGKiM
prosimy zgłaszać pod nr tel.: 500-117-064
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W Gryfowie powstaje tor pumptrack

21 lipca podpisano umowę na zadanie pn.: Budowa obiektu sportowego przeznaczonego na sporty rowerowe – tor pumptrack. Przedmiotem
inwestycji jest przedsięwzięcie o zasięgu lokalnym, którego celem jest
utworzenie rowerowego placu zabaw i udostępnienie terenu różnym grupom użytkowników- rowerzystom, deskorolkarzom, rolkarzom czy osobom na hulajnogach. Tor Pumptrack składać się będzie z garbów, zakrętów profilowanych oraz małych „hopek” ułożonych w takiej kolejności, by
możliwe było rozpędzenie się i utrzymanie prędkości bez pedałowania.
Przeszkody toru wraz z zakrętami tworzyć będą zamkniętą pętlę po której można jeździć w obu kierunkach.
- powierzchnia toru po obrysie skarp: 707 m 2,

Budowa boksu śmietnikowego
przy ulicy Grodzkiej

13 lipca podpisano umowę na zadanie pn.: Budowa boksu śmietnikowego przy ulicy Grodzkiej. Zakres prac obejmował:
- prace ziemne i fundamentowe;
- wykonanie ścian i tynków;
- wykonanie dachu jednospadowego z blachodachówki;
- wykonanie rynien i obróbek blacharskich;
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
Wykonawcą ww. inwestycji jest firma: Malarstwo-Murarstwo-Dekarstwo Bogdan Remez. Wartość przeprowadzonych prac wyniesie
12 735,85 zł.
Podinspektor ds. inwestycji i infrastruktury
Rafał Olszówka

OGŁOSZENIE O WYKAZACH

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że wykazy
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu, dzierżawy
w roku 2020 znajdują się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim oraz na stronie internetowej
www.gryfow.pl i www.bip.gryfow.pl na zakładce nieruchomości.

- powierzchnia asfaltowa w rzucie 340 m 2,
- długość toru w rzucie 172 m,
- szerokość warstwy jezdnej toru min. 170 cm
Termin zakończenia zadania: 30.08.2020 roku. Wykonawcą ww. inwestycji jest firma: BTprojekt z Poznania. Wartość inwestycji wyniesie
334 560,00 zł.
Podinspektor ds. inwestycji i infrastruktury
Rafał Olszówka

Podziękowania dla ZBGKiM

Nawiązując do czerwcowego wydania „Kuriera Gryfowskiego” poświęconego w całości „Kwisonaliom” dziękowałem wszystkim, którzy
przyczynili się do ich powstania, a potem corocznej realizacji. W ferworze
różnych myśli zupełnie nieświadomie zapomniałem o olbrzymim wkładzie ludzi z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim w coroczne Kwisonalia. Ich wkład pracy organizacyjnej,
technicznej i fizycznej jest ogromny i nieoceniony. Były to prace związane z uporządkowaniem terenu, budową oczka wodnego, zdobyciem
kabli do zabezpieczenia technicznego, kolorowymi girlandami, napisem
„Kwisonalia” i wiele, wiele innych działań. Wszystko działo się to pod
okiem dyrektora Alberta Kwassa, który był pomysłodawcą, a potem wraz
z pracownikami realizatorem tych przedsięwzięć. Prace te były następnie
kontynuowane pod kierownictwem dyrektor Heleny Okulowskiej i kolejnej dyrektor Małgorzaty Uhornickiej. Raz jeszcze gorąco w imieniu
Komitetu Organizacyjnego Kwisonaliów bardzo dziękuję całej załodze
ZBGKiM i przepraszam za moje niedociągnięcie powstałe w czerwcowym wydaniu Kuriera Gryfowskiego.
Burmistrz Gryfowa Śląskiego Olgierd Poniźnik

Podziękowanie

Burmistrz Gminy i Miasta wraz z Prezesem Zarządu Ludowego
Klubu Sportowego ZRYW Ubocze, serdecznie dziękuje Państwu
Agnieszce i Piotrowi Olejnikom z Firmy PROBUD za nieodpłatne udostępnienie betonu w celu zamontowania wiat dla zawodników
rezerwowych na boisku sportowym w Uboczu, a Panu Edwardowi
Nestmannowi za transport betonu.
Burmistrz Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik
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Ścieżka spacerowa
w miejscowości Wieża

10 lipca zakończono prace związane z utwardzeniem drogi gminnej
dz. nr 107 obręb Wieża. Inwestycja ta kosztowała 10. 000 zł. Wykonawcą była pani Aniela Sikora z Wieży. Ścieżka ta ma długość 123 mb
oraz szerokości 150 cm, została utwardzona kruszywem łamanym oraz
zagęszczona. Bedzie onasluzylaprzede wszytkim jako bezpieczne dojscie
dla dzieci dogryfowskich szkół.

***
Przebudowa
łącznika pomiędzy
ul. Sanatoryjną
a ul. Garncarską

3 sierpnia zakończono prace związane z przebudową dojazdu od ul. Sanatoryjnej. Koszt zadania wyniósł 21
770,00 zł wykonawcą była pani Aniela
Sikora z Wieży. Droga ma całkowitą
długość 67 mb. Łącznik ten pozwoli na poprawę dogodnego dojazdu do
posesji.

***

			

Nowy chodnik
przy ul. 7 Dywizji

Rozstrzygnięty został przetarg na
budowę chodnika ul. 7-Dywizji, wygrała firma ANBUD z Lwówka Śląskiego
na kwotę 193 811 10 zł. Umowa została
podpisana w dniu 03.08.2020 r. Celem
przedmiotowej inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców
okolicznych domów a w szczególności
dzieci. Chodnik oddzieli część jezdną od
ruchu pojazdów kołowych, co poprawi
komunikacje pieszym. Poprawi on również infrastrukturę techniczną oraz estetykę przestrzeni. Szerokość chodnika
z nawierzchni kostki betonowej wynosił
będzie 2m.
Planowane zakończenie prac to październik 2020 r. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 193.811 10 zł.
Referent ds. drogownictwa
Anna Petruch
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Revival! w Gryfowie

Gmina Gryfów Śląski otrzymała dofinansowanie do projektu Revival!
- Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii, w ramach
Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020.
Celem projektu jest przybliżenie wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego poprzez rozwój turystyki kulturowej w obrębie historycznego centrum miasta. Efekty tych działań mają zwrócić uwagę
turystów na walory kulturalne miejskich śródmieść, zwiększyć ich rozpoznawalność i dostępność. Udział Gminy Gryfów Śląski jest uzasadniony
bogatą historią miasta. Zabytki śródmieścia stanowią potencjał rozwojowy gminy. Udział w tym projekcie umożliwi większą promocję miasta i zwiększenie ruchu turystycznego.W ramach działań pilotażowych
wykonanych zostało siedem tablic promujących zabytki i ciekawe miejsca
naszego miasta tj. ratusz, fontannę, kościół św. Jadwigi Śląskiej, Willę
Winklera obecnie Przedszkole Miejskie, mury obronne, park miejski,
jedna natomiast prezentuje historię miasta. Wykonano również gabloty,
które zostały umieszczone na terenie miasta. W ramach projektu wydana
zostanie również, w najbliższym czasie, monografia Gryfowa Śląskiego.
Natomiast 29 sierpnia zapraszamy na wędrówkę po zabytkach Gryfowa
Śląskiego i widowisko multimedialne jako działanie w ramach Dni Akcji.
Inspektor ds. współpracy z zagranicą i promocji gminy
Agnieszka Muszka

Od 17 sierpnia na gryfowskim rynku jest już dostępna wystawa objazdowa partnerów projektu Revival! - Rewitalizacja historycznych miast
Dolnego Śląska i Saksonii, w formie tablic zewnętrznych.
Odwiedzający mają możliwość zapoznania się z informacjami na czym
polega projekt oraz co każde z miast w jego ramach realizuje. Wystawa
będzie dostępna do 6 września br.

LIPIEC-SIERPIEŃ 2020 KURIER GRYFOWSKI

7

Burmistrz z wotum
zaufania i absolutorium

23 czerwca odbyła się sesja Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski,
głównym tematem obrad był Raport o stanie Gminy Gryfów Śląski za
rok 2019 oraz przyjęcie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu
za 2019 r.
Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski w głosowaniu udzieliła jednogłośnie Burmistrzowi Gminy i Miasta – Olgierdowi Poniźnikowi zarówno wotum zaufania jak i absolutorium.

30 lat samorządu

Burmistrz uhonorował pracowników

27 maja obchodzono Dzień Samorządu Terytorialnego. W tym roku
miał on wyjątkowo uroczysty charakter, gdyż równo 30 lat temu, 27 maja
1990 roku, odbyły się w Polsce pierwsze, w pełni wolne wybory samorządowe. W miastach, miasteczkach i wsiach – po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat poszliśmy wówczas do urn, by zadecydować o przyszłości
naszych małych ojczyzn i naszego kraju.
Z tej okazji w całym kraju odbyły się uroczystości samorządowe.
Z uwagi na epidemię koronawirusa nie były one tak huczne, jak pierwotnie planowano, niemniej samorządowcy z małych gmin i dużych miast
starali się uczcić tę rocznicę i uhonorować pracowników, którzy budowali
samorządy.
W Gryfowie Śląskim Burmistrz Olgierd Poniźnik podczas spotkań
z pracownikami poszczególnych wydziałów złożył wszystkim podziękowania, a w sposób szczególny uhonorował pięcioro urzędników, którzy od
30 lat pracują w tamtejszym Urzędzie Gminy i Miasta.
Listy gratulacyjne i pamiątkowe albumy otrzymały panie: Jolanta
Kozdęba, Anna Lis, Krystyna Samborska, Celina Buca oraz pan Stanisław Jóźwiak.

Czyste Powietrze 2020
w nowej odsłonie

Od 15 maja zmieniają się zasady programu, z którego możemy starać się o wsparcie na wymianę pieców czy termomodernizację budynków.
Dzięki nim otrzymanie dofinansowania ma być prostsze.
Wsparcie jest przeznaczone na dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła
spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac
termomodernizacyjnych budynku.
Program jest przeznaczony dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach
jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
• Beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania
mogą liczyć na wsparcie do kwoty 20 tys. zł.
• Jeżeli inwestycja obejmuje bardziej efektywne źródło ogrzewania, czyli
pompę ciepła – wtedy można dostać do 25 tys. zł.
• Jeśli do tego instalowane są panele fotowoltaiczne, to łączna wypłata
sięgnie nawet 30 tys. zł.
Obsługa wniosków ma być szybsza, ich rozpatrywania ma się skrócić
o jedną trzecią, z 90 dni do 30 dni. Prostszy i krótszy będzie też sam
wniosek. Część wymaganych dokumentów zostanie zastąpiona oświadczeniami, nie ma być we wniosku podawania informacji technicznych.
Będzie można finansować przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy
przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przy czym data ich rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż 15 maja 2020.
Zmieniona wersja programu umożliwia także wsparcie inwestycji już
zakończonych. Więcej informacji wraz z formularzem wniosku można
uzyskać na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska we Wrocławiu, w Oddziale Regionalnym WFOŚ w Jeleniej
Górze, Plac Ratuszowy 31/32, tel. 75 75 32 829, a także u doradcy energetycznego tel. 887447705.
www.czystepowietrze.gov.pl
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Podjęcie współpracy
pomiędzy gminą Gryfów Śląski
a Norweską Grupą Leśną NORSKOG
Postępujące od połowy XX wieku
zmiany klimatu stanowią coraz większe zagrożenie dla zrównoważonego
rozwoju zarówno dzisiejszych, jak
i przyszłych pokoleń.
W Polsce w ostatnich latach
przejawami tego zjawiska są przede
wszystkim: wzrost średniej rocznej temperatury powietrza, zmiana
struktury opadów atmosferycznych,
wzrost liczby zjawisk ekstremalnych
oraz susze. Wzrasta liczba dowodów
na to, że ekstremalne zjawiska pogodowe i klimatyczne w Europie stają
się coraz częstsze. Oczekuje się, że zmiany klimatu w przyszłości będą
miały podobną tendencję, natomiast konsekwencje związane ze skutkami
zmian klimatu ulegną znacznej intensyfikacji.
Na tego typu problemy odpowiada m.in. Program Operacyjny pn.:
„Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” finansowany z tzw. Funduszy
Norweskich. Mając powyższe na uwadze, władze Gminy Gryfów Śląski nawiązały kontakt z kilkoma podmiotami z Norwegii proponując im
partnerstwo przy realizacji określonych projektów w obszarze łagodzenia
zmian klimatu i adaptacja do ich skutków.
W rezultacie powyższy działań doszło do podjęcia współpracy i podpisania listów intencyjnych pomiędzy Gminą Gryfów Śląski a podmiotem
z Norwegii: NORSKOG – organizacją członkowską właścicieli lasów Norweską Grupą Leśną (NGL), reprezentującą ponad 1,2 miliona hektarów lasów w tym skandynawskim kraju. Celem współpracy pomiędzy
stronami jest przygotowanie i realizacja odpowiednich projektów w obszarze ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu.
Partnerstwo zakłada, że NORSKOG wraz z Norweską Grupą Leśna
(NGL), współpracować będzie z Gminą Gryfów Śląski w szczególności w zakresie edukacji w obszarze zrównoważonej gospodarki zasobami
naturalnymi, zagospodarowania terenu oraz odpowiedzialnej gospodarki
leśnej, co jest tematem jak najbardziej ważnym i aktualnym w dzisiejszych
czasach. Podmiot norweski świadczyć będzie pomoc w przygotowaniu
edukacyjnych materiałów dotyczących korzyści, jakich przysparzają
drzewa i lasy w zakresie łagodzenia zmian klimatycznych, w którym to
obszarze NORSKOG i NGL posiada bogate doświadczenie.
Podpisanie i wymiana listów intencyjnych miała miejsce 21.07.2020 r.,
w gryfowskim ratuszu, z udziałem Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów
Śląski – Pana Olgierda Poniźnika i Przedstawiciela NORSKOG – Pana
Rafała Chudego, który odwiedził nasz region wraz z małżonką – Panią
Karoliną. Wizyta Gości z Norwegii była okazją nie tylko do wzajemnego
poznania się, ale także do zaprezentowania walorów Gryfowa Śląskiego
i jego okolic. Głównym punktem zwiedzania był jednak gryfowski Park
Miejski, którego rewitalizacja będzie priorytetowym zadaniem i przedmiotem przyszłych projektów partnerskich z NORSKOG zgłaszanych
przez Gminę Gryfów Śląski do dofinansowania z Funduszy Norweskich.
Inspektor ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych
Krzysztof Rozenbajger

Śmieciowe kukułki

Resztki mebli, dywany, kanapy, opony, zabawki dużych rozmiarów
to tylko niektóre rzeczy, jakie można zobaczyć pod ogólnodostępnymi
pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie
naszego miasta. Wiele osób wciąż nie zdaje sobie sprawy z faktu, że wyrzucanie odpadów pod pojemniki jest karalne i podlega karze grzywny
do 500 zł. Nie można tak po prostu postawić kanapy przy pojemnikach
licząc na to, że ją ktoś wywiezie. Te podrzucane odpady nie tylko negatywnie wpływają na wygląd naszych ulic, ale również generują koszty ich
uprzątnięcia, które ponoszą ostatecznie wszyscy mieszkańcy gminy.
Dlatego też kolejny raz przypominamy, że odpady wielkogabarytowe,
kartonowe pudełka czy też gruz z drobnych prac remontowych można
bezpłatnie przekazać do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczącego się na terenie ZBGKiM w Gryfowie
Śląskim przy ul. Kolejowej 42.
Inspektor ds. gospodarki odpadami Agnieszka Olszówka

PSZOK czynny jest:
• od poniedziałku do czwartku w godzinach: 8:00 – 12:00
• w piątki: 14:00 – 18:00
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Powszechny Spis Rolny 2020

Od 1 września do 30 listopada 2020 r., będzie prowadzony w całej
Polsce Powszechny Spis Rolny według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.
Ustawa o spisie rolnym reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego w 2020 r., oraz zakres, formę i tryb prac
związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu.
Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym do
podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie danych.
Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również
wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich
ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie
gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.
Spis rolny zostanie prowadzony w gospodarstwach rolnych:
• osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
• osób prawnych;
• jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.
Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie samopisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy
z rachmistrzem spisowym.
Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:
• Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji,
• Telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99
Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi:
• Telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym,
• Bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego.
Rolniku, Twoje dane są bezpieczne!
Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są
pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne
przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką
zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.” Więcej informacji:
spisrolny.gov.pl
Podinspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa
Agnieszka Bocian

Msza Dziękczynna

Z inicjatywy radnego Jerzego Guzego – 6 września (niedziela) o godz. 9:00 w kościele parafialnym pw. św. Jadwigi
Śląskiej w Gryfowie Śląskim odbędzie się uroczysta Msza
Święta Dziękczynna w intencji rolników i mieszkańców sołectw naszej gminy.
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Konkurs fotograficzny
„PSR 2020. Polska

W ramach promocji Powszechnego Spisu Rolnego 2020 Urząd Statystyczny we Wrocławiu organizuje Konkurs fotograficzny pt. „PSR 2020.
Polska wieś w obiektywie”.
Zrób zdjęcie polskiej wsi, np. prac polowych, krajobrazu, upraw, sadów, zwierząt gospodarskich, maszyn rolniczych, zabudowań gospodarczych lub innych przedmiotów czy osób, kojarzących się z wsią. Wkomponuj w nie w dowolny sposób napis #liczysięrolnictwo.
Konkurs trwa od 1 lipca do 30 listopada 2020 r. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie mieszkańcy województwa dolnośląskiego.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej, regulamin i karta zgłoszenia pod adresem: www.wroclaw.stat.gov.pl/spisy-powszechne/konkursy
Zapraszamy do udziału i dobrej zabawy!
Weź udział w Konkursie i wygraj atrakcyjne nagrody!

Program opieki nad zabytkami
Po opracowaniu Gminnej Ewidencji Zabytków, kolejnym krokiem
podjętym w służbie ochrony zabytków przez Gminę Gryfów Śląski
było przyjęcie w czerwcu br. przez
Radę Miejską Gminy Gryfów Śląski
Programu Opieki nad Zabytkami dla
Gminy i Miasta Gryfów Śląski 20202023.
Gmina i miasto Gryfów Śląski
zlokalizowane są w regionie o niepowtarzalnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych oraz na terenie
atrakcyjnym pod względem nasycenia
w obiekty zabytkowe. W związku z powyższym, niniejszy Program służy
określeniu możliwości ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego
gminy i miasta Gryfów Śląski, jak również wskazuje na jego potencjał
w aspekcie społecznym i ekonomicznym.
Z treścią dokumentu można zapoznać się na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski:
www.bip.gryfow.pl w zakładce „Prawo lokalne”.
Jednocześnie informuję, iż zasady przyznania dotacji samorządowej na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zawarte są w uchwale nr XIX/111/20
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 kwietnia 2020 r.
podinsp. ds. zagospodarowania przestrzennego
Aleksandra Serdakowska

Moja Woda

Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe, będzie można otrzymać z nowego programu „Moja
Woda”. To kolejna inicjatywa Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które zainwestują
100 mln zł w łagodzenie skutków suszy w Polsce. Nabór wniosków rozpoczął się 1 lipca 2020 roku. Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie
mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł, przy czym nie więcej niż 80% kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 roku. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże pieniądze do
szesnastu wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które są bliżej beneficjentów. To one będą przyjmowały od początku
lipca 2020 r. wnioski właścicieli domów jednorodzinnych na przydomowe
mikroinstalacje wodne. Wsparcie przewidziano na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem,
w efekcie czego wody te nie będą odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających
odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice,
place itp. Otrzymane pieniądze będzie można przeznaczyć na przewody
odprowadzające wody opadowe (zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej),
zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, instalację
rozsączającą oraz elementy do nawadniania lub innego wykorzystania
zatrzymanej wody. Program „Moja Woda” realizowany będzie w latach
2020-2024, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30
czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków do końca 2024 r.
Szczegółowe informacje znajdują się w Programie priorytetowym
„Moja Woda” oraz „Ogłoszeniu o naborze”. Informacje wraz z formularzem wniosku dostępne na stronie: www.wfosigw.wroclaw.pl, a także
pod numerem telefonu 75 75-35-882
UWAGA! Obowiązujący wzór wniosku jest dostępny w zakładce
"Formularz wniosku Moja Woda" dopiero po założeniu konta na Portalu
Beneficjenta WFOŚiGW we Wrocławiu i zalogowaniu się.

Pozwól żyć – Apelujemy
o nie zabieranie dzikich zwierząt!

Choć często wydaje nam się, że młode wyglądają na samotne i porzucone, nie zawsze tak jest. Rodzice są w pobliżu i wkrótce do nich powrócą. Nie zabierajmy ich od razu ze sobą.
Pierwszym odruchem, gdy zobaczymy samotne, młode dzikie zwierzęta
w parku czy w lesie, jest chęć udzielenia im pomocy. Jak informują leśnicy,
jeśli nie są one ranne, nasza ingerencja może im jedynie zaszkodzić!
W przypadku nietoperzy - Jeśli śpi on na jakiejś klatce schodowej, to
wystarczy wieczorem zostawić uchylone drzwi albo okno. Gdy jest zdrowy, na pewno ucieknie. W sytuacji napotkania nietoperza na chodniku
bądź w innym ruchliwym miejscu, możemy spróbować przenieść go w jakieś bezpieczne miejsce, tak żeby np. nie został zaatakowany przez koty.
Trzeba pamiętać, że nietoperze mogą przenosić wściekliznę i nigdy nie
powinniśmy ich dotykać gołymi rękoma.
Pomagamy tylko w sytuacji, gdy mamy pewność, że pozostawienie
zwierzęcia, oznacza dla nich pewną śmierć!!!
Podinspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa
Agnieszka Bocian

Podinspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa
Agnieszka Bocian

Ile gryfowskich zwierząt w schronisku?

Podliczono ilość zwierząt z terenu Gminy Gryfów Śląski przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Przylasek. Od roku 2014
do 30 czerwca 2020 r. przebywało w nim 176 psów i 113 kotów i innych
zwierząt, w sumie 289 zwierząt.

Podinspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa
Agnieszka Bocian
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Barszcz Sosnowskiego

Nowy samochód
dla strażaków z Ubocza

24 czerwca w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
we Wrocławiu uroczyście wręczono promesę na zakup nowego średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Uboczu. Promesę odebrali Ryszard Karaczun Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Uboczu,
Burmistrz naszej Gminy Olgierd Poniźnik oraz Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim bryg. Mariusz Mróz.

Barszcz Sosnowskiego jest niezwykle inwazyjnym chwastem należącym
do rodziny selerowatych. Wyrasta najczęściej w miejscach nieużytkowanych
przez człowieka na przykład na łąkach, odłogach i przy drogach. Natknąć
się na niego można także wzdłuż brzegów jezior, rzek, na polach uprawnych,
pastwiskach czy w ogrodach i parkach. W Polsce barszcz Sosnowskiego rośnie w każdym województwie, jego populacja z roku na rok wzrasta.
W naszym kraju warunki rozwoju dla barszczu są wyjątkowo korzystne, dlatego niektóre rośliny dorastają aż do 3,5 czy 4 m wysokości. To nie
jedyna typowa cecha tej rośliny, warto zwrócić uwagę na okrągłą, zieloną
i bruzdowatą łodygę, która w dolnej części pokryta jest fioletowymi plamkami. U podstawy osiąga grubość około 8-12 cm. Wewnątrz jest pusta.
Szczególnie ważnym problemem jest pojawienie się barszczu Sosnowskiego na terenach zamieszkałych i w ich pobliżu. Roślina stanowi bowiem poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, szczególnie dzieci. Posiada
niebezpieczne właściwości parzące, zawiera olejki lotne, które w kontakcie
ze skórą, pod wpływem promieni słonecznych, powodują silne oparzenia
i rany. Parzące działanie tej rośliny nasila się w czasie wysokich temperatur i większej wilgotności powietrza. Bolesne oparzenia występują zwykle
z opóźnieniem, dopiero po upływie kilku godzin od kontaktu z rośliną.
Największe niebezpieczeństwo poparzenia występuje w okresie kwitnienia
i owocowania barszczu. Roślina może powodować oparzenia także u zwierząt hodowlanych, np. wymion krów mlecznych. Spożycie przez zwierzęta
zielonych roślin może spowodować stan zapalny przewodu pokarmowego,
krwotoki wewnętrzne i biegunkę. Dodatkowym zagrożeniem jest ograniczanie bioróżnorodności naturalnych siedlisk, barszcz tworzy, bowiem
liczne populacje, ograniczając w ten sposób przestrzeń życiową gatunkom,
którym biologia nie pozwala na konkurencję z tak okazałą rośliną. Stanowi poważne zagrożenie nie tylko dla rodzimych gatunków. Ze względu
na szczególnie niebezpieczny charakter, wysoką toksyczność barszczu Sosnowskiego, wszystkie osoby biorące udział w zwalczaniu tej rośliny bez
względu na stosowaną metodę i wykonywaną pracę, muszą być dokładnie
poinformowane o szkodliwości, toksycznych i parzących właściwościach tej
rośliny, muszą ponadto być wyposażone w odpowiednie ubrania ochronne,
konieczne jest zakładanie kombinezonów, rękawic i okularów ochronnych.
Pierwsza pomoc po kontakcie z barszczem obejmuje następujące działania:
1. należy szybko i bardzo dokładnie obmyć ciało wodą z mydłem;
2. przynajmniej przez 48 godzin unikać ekspozycji podrażnionych miejsc
na światło słoneczne;
3. należy natychmiast udać się do lekarza.
W Polsce brakuje przepisów wskazujących podmiot zobowiązany do
usuwania barszczu sosnowskiego z terenów, które nie są w zarządzie gminy,
co uniemożliwia skuteczną walkę z inwazyjnym gatunkiem. Brak takich regulacji utrudnia również właścicielom nieruchomości, poszkodowanym na
skutek zaniechania zwalczania roślin przez właścicieli nieruchomości sąsiednich, skuteczne dochodzenie swoich praw. Należy pamiętać, iż granica działki nie chroni przed emisją substancji toksycznych ani rozprzestrzenianiem
się nasion. Brak również jednoznacznych przepisów określających właściwy
sposób utylizacji pozostałości po barszczu po przeprowadzonych zabiegach.
Ze względu na zawartość substancji toksycznych rośliny nie powinny być
spalane w niekontrolowanych warunkach ani poddawane kompostowaniu.
Podinspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa
Agnieszka Bocian

Podziękowanie

Burmistrz Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim składa serdeczne podziękowania i wyrazy wdzięczności dla pana Mirosława Steca
z Młyńska za pomoc w zwalczaniu barszczu Sosnowskiego. Jeszcze raz
bardzo serdecznie i gorąco dziękuję.
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Na zakup tego pojazdu zostały zabezpieczone środki finansowe z:
- Gminy Gryfów Śląski – 200 000,00 zł., które następnie zwiększono do
kwoty 230 000,00 zł.,
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu - 380 000,00 zł.
- ze środków przekazywanych Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej przez zakłady ubezpieczeniowe – 180 000,00 zł.
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zakup
samochodu wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Specjalistycznego „Bocar”
sp.z o.o. w Korwinowie z ceną 789 906,00 złotych. W tym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta.
Przewiduje się, że nowy samochód
pożarniczy powinien przyjechać
do Ubocza do końca października
2020 roku. OSP Ubocze znalazła
się w gronie 37 jednostek z naszego
województwa, którym zapewniono
w bieżącym roku dotację z budżetu
państwa. Musiał być jednak zabezpieczony na pojazd typu średniego
wkład własny gminy, minimum
200 tysięcy złotych.
Zakup nowego samochodu pożarniczego przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa w naszej
gminie, tym bardziej że jednostka
jest bardzo aktywna i mobilna.

***

Dotacja dla OSP Ubocze

Strażacy – ochotnicy z Ubocza otrzymali promesę w kwocie 9574,32
zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski
program finansowania służb ratowniczych Część 2 / Dofinansowanie zakupu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, na zakup
specjalistycznego sprzętu dla swojej OSP tj. piły tarczowej do cięcia stali
i betonu, pompy pływającej, wentylatora oddymiającego oraz 4 szt. latarek
kątowych. Wartość ww. sprzętu to kwota 13 667,60 złotych. Dofinansowanie z WFOŚiGW wyniosło 70% zadania. Pozostałą kwotę 4103,28
złotych OSP pokryje z własnych źródeł.
Inspektor ds. zarządzania kryzysowego Stanisław Jóźwiak

Projekt „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów
w Szkołach Podstawowych w Gminie Gryfów Śląski”
Projekt współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Beneficjentem i ambasadorem projektu jest gmina Gryfów Śląski. Jego
całkowita wartość wynosi 882 575,85 złotych. Realizacja projektu rozpoczęła się w styczniu 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Gryfowie
Śląskim i Szkole Podstawowej w Uboczu.
W styczniu w obu szkołach przeprowadzono nabór uczniów do projektu. Od lutego realizację projektu rozpoczęło 129 uczniów 64 dziewczynki i 65 chłopców. Zajęcia realizowane były zgodnie z ustalonym i podanym do publicznej wiadomości harmonogramem w okresie od lutego
do 13 marca 2020r. W momencie ogłoszenia pandemii, zawieszono realizację zajęć. Mamy nadzieję, że od nowego roku szkolnego zajęcia ruszą
zgodnie z przygotowanym przez nauczycieli harmonogramem.
Dlaczego takie projekty edukacyjne, jak „Rozwijamy kompetencje
kluczowe uczniów w Szkołach Podstawowych”, są szkołom potrzebne?
Po pierwsze, pozwalają wyjść poza obowiązkowy program. Po drugie, umożliwiają obalenie mitu, że przedmioty ścisłe są trudne. Dzięki
takiemu projektowi, jak „Rozwijamy kompetencje kluczowe ”, jesteśmy
w stanie podać im wiedzę w ciekawy i przystępny sposób, dzięki czemu
zaczynają rozumieć, co mówi nauczyciel. Sami dochodzą do wniosków,
do efektów, na co często nie ma czasu na lekcji. Nie dajemy im gotowych
rezultatów, ale narzędzia, żeby sami wypracowali rozwiązanie. Nauczyciele mieli okazję stosować inne metody edukacyjne niż zazwyczaj, na
przykład opiekować się zespołami badawczymi, które zajmowały się konkretnym zagadnieniem. Opiekunowie mieli za zadanie nie tyle przekazać
uczniom konkretne rozwiązania, ile pobudzić ich kreatywność i twórczą
energię. A na eksperymenty czy samodzielne docieranie do odpowiedzi
na pytania często nie ma czasu na lekcji. Szkołom brakuje środków finansowych, by zapewnić wyjazdy do ośrodków badawczych, firm czy innych
ciekawych miejsc – a projekt daje taką możliwość. Warto wspomnieć
również o aspekcie wychowawczym: podczas pracy w grupie innej niż
klasa nauczyciel lepiej poznaje uczniów.
Realizowany poprzez te działania program kładzie nacisk na przekazanie uczniom wiedzy w sposób ciekawy i zrozumiały. Zajęcia były prowadzone przy zastosowaniu różnorodnych metod aktywizujących (m.in.
metoda projektu, debata, burza mózgów, drzewko decyzyjne, gry dydaktyczne, kula śniegowa, dyskusja panelowa, analiza SWOT i inne), budzących zainteresowanie uczniów, ich aktywne postawy i zaangażowanie.
W czasie realizacji programu była przekazywana uczniom nie tylko określona wiedza merytoryczna, lecz również stworzono młodzieży możliwość samodzielnego myślenia, kojarzenia, abstrahowania, tworzenia
analogii, odwoływania się do własnych doświadczeń i wiedzy. Założe-

niem programu jest żywy udział w zajęciach, który warunkuje kształtowanie postaw i umiejętności.
Sposób pracy w czasie wielu działań ma na celu zachęcenie uczniów
do ukierunkowania swojego rozwoju edukacyjno-zawodowego w stronę
nauk matematyczno-przyrodniczych. efekty pracy uczniów w projekcie
będą widoczne jeszcze długo po jego zakończeniu, a wartości, postawy
i umiejętności, jakie uczniowie pozyskają, są nieocenione i stanowią wartość dodaną tak dla nich samych, jak i dla rezultatów projektu.
Warto tu dodać, że obie szkoły realizują już drugi projekt skierowany
na kompetencje kluczowe stąd wspomniane wcześniej już osiągnięte wartości edukacyjne, ale warto też podkreślić, że obie szkoły zostały doposażone w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne, w tym sprzęt TIK i taka
sama pomoc czeka nas przy realizacji nowego projektu, który rozpoczął
się w lutym. Nadmienię, że całkowita kwota obecnie realizowanego
projektu wynosi 882 575,85 złotych, natomiast poprzedni projekt który
został zakończony w czerwcu otrzymał dotację w wysokości 836 889,60
złotych.
Zajęcia projektowe cieszą się popularnością i uczniowie chętnie z tej
propozycji korzystają. Na terenie obu szkół realizowane są zajęcia z języka angielskiego, języka niemieckiego, zajęcia informatyczne, zajęcia
rozwijające kompetencje cyfrowe, matematyka, fizyka, geografia, biologia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, zajęcia rozwijające
umiejętności społeczno – emocjonalne.
Na stronach internetowych obu szkół można na bieżąco śledzić sprawozdania ze zdjęciami z pracy poszczególnych grup. Od września wracamy ponownie i zachęcam do odwiedzania naszych stron.
Koordynator projektu Jadwiga Hawryluk

Akcja Krwiodawstwa

Akcja krwiodawstwa w Gryfowie Śląskim odbędzie się w dniach 16
i 17 listopada w godz. 9:00-13:00 przed Wielospecjalistyczną Przychodnią Zdrowia przy ul. Malowniczej 1. Jeśli możesz – pomóż. Zapraszamy.

Podziękowanie

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski składa serdeczne
podziękowania Panu Michałowi Turkiewiczowi, Prezesowi
Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu, za użyczenie kontenera na odpady zebrane podczas akcji
sprzątania brzegu Jeziora Złotnickiego przez wędkarzy z Koła
PZW Gryfów. Dziękujemy za udzielone wsparcie.

OGŁOSZENIE DROBNE

SPRZEDAM STODOŁĘ DO REMONTU z przeznaczeniem
na warsztat, magazyn, restaurację itp. Metraż pomieszczenia w środku
80 m 2, metraż działki 125m 2. Stodoła na ulicy Floriańskiej 7.

Cena 30.000 zł. Kontakt: Hanna Kaca 721 199 549
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Międzynarodowe spotkanie
u burmistrza w dniu Święta Policji
Policja Państwowa RP została powołana do życia 24 lipca 1919 r. Ten
dzień jest obecnie oficjalnym świętem Policji w Polsce. 24 lipca belgijski
policjant Olivier Glineur oraz dwaj oficerowie w st. spoczynku Zbigniew
Marek i Zdzisław Mirecki byli gośćmi burmistrza Olgierda Poniźnika.
Włodarz Gryfowa złożył im życzenia i obdarował materiałami promocyjnymi miasta i gminy Gryfów Śląski. Spotkanie to było odbyło się w
ramach działalności Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA
(International Police Association), którego dewizą jest motto w języku
esperanto „Servo per Amikeco” tj. „Służyć poprzez przyjaźń”. Nie było
problemu z tłumaczeniem ponieważ policjant z Belgii nasz region odwiedza od 22 lat i nauczył się języka polskiego. Załączone zdjęcie upamiętnia
to spotkanie.
Zdzisław Mirecki

Kącik poetycki
Z wielką przykrością i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
naszego Czytelnika i Poety, który od dłuższego czasu dostarczał
nam swoich romantycznych wierszy do Kącika Poetyckiego, Pana
Edwarda Tabacharskiego. Rodzinie i przyjaciołom składamy serdeczne wyrazy współczucia. Poniżej zamieszczamy ostatni przesłany wiersz...
Redakcja
To byłoby przepiękne, iść z Tobą za rękę,
W jasną noc księżycową w łagodny czas lata,
Ty strojna w kolorową, przewiewną sukienkę,
Ja z lunetą, by zgłębiać tajniki Wszechświata.
W bezkresie nieba szukać tych gwiazd spadających,
Gasnących lub zalotnych, gdy do nas mrugają,
Jednych jasno świecących, innych ledwo tlących,
Gdy swym kodem tajemnym wieści wysyłają.
Zamyśleni, wsłuchani w ciche nocy głosy,
Nie pierwsi, co chcą pojąć pozaziemskie światy,
Twój i mój, dwa maleńkie w tym ogromie losy,
Splątane srebrną nicią miłosnej zatraty.
W której były już cuda dla gwiazd niepojęte,
Zamkniętych w nieskończoność swojego istnienia,
Przez samą bliskość nieba czyste, niemal święte,
które jedne zdołały prześcignąć marzenia.
Edward Tabacharski, październik 2016
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Sandra poleca
Książka na sierpień
„Głowa do góry, będzie dobrze!...
-Czy nie to samo mówili pasażerowie
Titanica, gdy tonęli?”
Krystyna Bartłomiejczyk
OBIETNICA KLARY
Mieć poukładany plan na życie, rozpisany harmonogram na każdy dzień tygodnia, na każdy tydzień roku,
porządek w domu i życiu- takie są priorytety Klarymłodej nauczycielki, która po śmierci swojej babci porzuca wielkomiejskie życie, by zamieszkać w odziedziczonym domu na wsi.
Urokliwy dom nad stawem, otoczony drzewami, położony na uboczu spokojnej wsi- czy można wyobrazić sobie lepszą oazę
spokoju? Dla Klary to niemalże raj na ziemi, ale do czasu... Wszystko zmienia się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki gdy na jej strychu postanawia zadomowić się niechciany lokator, który przewraca jej poukładane
życie do góry nogami, a jeśli dodamy do tego wścibskie sąsiadki i skomplikowane relacje z kolegą z dzieciństwa, okaże się, że owo Zacisze, wcale
nie jest tak spokojne, jak początkowo mogło się wydawać. Na domiar złego Klara dowiaduje się, że jej zmarła babcia ukrywała rodzinną tajemnicę,
której odkrycie wstrząśnie światem młodej nauczycielki.
„Obietnica Klary” jest moim drugim, po „Zawierusze w wielkim mieście”, spotkaniem z twórczością Krystyny Bartłomiejczyk i o ile co do
wcześniejszej książki miałam mieszane odczucia, to jej najnowszą powieścią jestem absolutnie oczarowana! Autorka perfekcyjnie przedstawiła realia życia na wsi gdzie każdy, wszystko, o wszystkim wie, a jednak mimo
tych „niedogodności”, to miejsce pełne uroku, niesamowicie klimatyczne
i spokojne, gdzie ludzie chętnie chronią się przed wielkomiejskim gwarem.
Duży plus należy się również za kreację bohaterów, którzy są niezwykle
charyzmatyczni, ale przede wszystkim każda przedstawiona postać pełni w powieści określoną rolę. Nie ma tu miejsca na przypadkowych, nic
niewnoszących bohaterów. Klara- główna bohaterka, jest kobietą, z którą
każda z nas chętnie spędziłaby wieczór na pogawędkach z kubkiem gorącej
herbaty lub lampką wina. Przez całą powieść jesteśmy świadkami niesamowitej, wewnętrznej przemiany, jaką przechodzi Klara, odkrywając, że
jej priorytety i marzenia z każdym kolejnym dniem ulegają coraz większej
zmianie.
Autorka operuje bardzo lekkim, prostym językiem, typowym dla literatury
kobiecej, akcja powieści nie ma zawrotnego tempa, ale też nie jest ono szczególnie potrzebne w tego typu powieściach, tym bardziej że rozwija się dość
jednostajnym tempem z kilkoma, naprawdę zadziwiającymi zwrotami akcji.
„Obietnica Klary” to idealna powieść na długie wieczory, z kubkiem gorącej herbaty: lekka, przyjemna, chwilami zabawna, chwilami wzruszająca.
Autorka potrafi wywołać w czytelniku cały wachlarz różnorakich emocji
i chyba właśnie to, jest w tej książce najpiękniejsze, że potrafi trafić do serca.
Zabierając się za tę lekturę, liczyłam na lekką, przyjemną, aczkolwiek raczej niewiele wnoszącą powieść, a dostałam coś znacznie lepszego, bo jeśli
książka potrafi w jakiś sposób poruszyć czytelnika, to zdecydowanie zasługuje na poświęcenie jej każdej ilości czasu i osobiście strasznie żałowałam,
że przygoda z tymi bohaterami trwała tak krótko.

Tajemnice
Schaffgotschów
Jest już nowa, dwujęzyczna publikacja

Towarzystwa Miłośników Gryfowa Śląskiego „Przewodnik po tajemnicach kaplicy
Schaffgotschów.” Wydawnictwo można
nabyć: - Na „Małej Poczcie” w rynku
- W Saloniku Prasowym w rynku
- W Centrum Informacji Turystycznej oraz
w Bibliotece Publicznej ul. Kolejowa 44.
Cena tylko 5 zł.

Źródło:
FB Policja Lwówek

Kronika policyjna

Motocyklista uciekał, bo nie miał uprawnień

12 sierpnia około godziny 23:00 funkcjonariusze z Gryfowa Śląskiego
używając sygnałów dźwiękowych i świetlnych podjęli czynności zmierzające do przeprowadzenia kontroli drogowej kierowcy motocykla marki
Yamaha, który na skrzyżowaniu ulic Jeleniogórskiej i Kolejowej nie zastosował się do znaku B-20 „stop”. Kierowca na widok radiowozu znacząco
przyspieszył i podjął ucieczkę. Po pewnym czasie zjechał na znajdującą
się po lewej stronie jezdni łąkę. Tam stracił panowanie nad prowadzonym
pojazdem i się wywrócił. Kierowca nie doznał żadnych obrażeń. 30-latek
z Gryfowa Śląskiego tłumaczył, iż uciekał przed policjantami, gdyż nie
posiadał uprawnień kat. A uprawniającej do kierowania motocyklem.

Zabezpiecz swój rower przed kradzieżą

Sezon rowerowy w pełni, co widać na drogach powiatu lwóweckiego. Zwiększa się też zagrożenie
kradzieżami jednośladów. Chcąc
zapobiec utracie roweru, warto go
odpowiednio zabezpieczyć.
Oto kilka rad, aby ustrzec się przed kradzieżą
i utrudnić działanie złodziejowi:
· postaw na profesjonalne zabezpieczenie roweru – warto skorzystać
z mocnych i profesjonalnych blokad; nawet najprostsze zabezpieczenie
może utrudnić kradzież;
· stosujmy zawsze linki rowerowe- zostawiając rower tylko na tzw. „chwilkę” przypnijmy rower do nieruchomej części otoczenia; warto pamiętać,
że linka powinna trzymać ramę z kołem, a nie tylko koło, które łatwo
jest zdjąć;
· pamiętajmy, że skuteczniejsze są dwa zabezpieczenia niż jedno; im
więcej czasu zajmie złodziejowi pokonanie naszych zabezpieczeń, tym
mniejsze prawdopodobieństwo, że stracimy swój rower;
· zadbajmy też o jak najlepsze zabezpieczenie naszej piwnicy, w której
trzymamy rower - złodzieja goni czas, a zatem dobrze zabezpieczone piwnice będzie omijał;
· zwracajmy uwagę na to, kto wchodzi do naszej klatki schodowej; często
zdarza się, że wpuszczamy do bloku osoby już po usłyszenia dzwonka domofonu nie sprawdzając, kto chce wejść na klatkę; w ten sposób do bloku
mogą dostać się różne osoby, wśród których może być złodziej;
· gdy w bloku nie ma domofonu – wnioskujmy o jego zamontowanie;
· o wszystkich podejrzanych osobach zauważonych w okolicach naszego
bloku, które na przykład coś wynoszą z piwnicy, wchodzą lub wychodzą
z niej bez powodu, zawiadamiajmy Policję.
· uczulmy też nasze pociechy, aby nie pozostawiały swoich rowerów niezabezpieczonych lub bez nadzoru.

Jak zabezpieczyć działkę przed włamaniem:

Sezon wiosennego wypoczynku i prac na
terenie ogródków działkowych trwa na całego.
Wzmożone wizyty na działkach nie odstraszają jednak złodziei. Łupem sprawców najczęściej
padają elektronarzędzia czy agregaty. Apelujemy do mieszkańców o właściwe zabezpieczenie
swojego mienia nie tylko w miejscu zamieszkania ale i na terenie ogródków działkowych.
· nie zostawiaj w altankach przedmiotów wartościowych oraz łatwopalnych (butli gazowych, piecyków), w miarę możliwości zabierz je do domu
lub ukryj w taki sposób, aby nie pozostawały one w widocznym miejscu;
· wartościowe przedmioty dobrze jest oznaczyć w trwały i widoczny sposób oraz zrobić zdjęcia;
· wzmocnij drzwi do altanki, zamontuj atestowane zamki w drzwiach
jeśli jest taka możliwość załóż kraty na okna;
· wybierz się na spacer i sprawdź czy wszystko jest w porządku, nie zapomnij zwrócić uwagi na sąsiednie działki;
· podczas pobytu na działce zwróć uwagę na obce osoby kręcące się bez
celu w okolicy- może to być sposób zbierania informacji przez złodziei;
· o bezpieczeństwo na działkach warto zadbać wspólnie z sąsiadamipoznaj sąsiadów, wymieńcie się telefonami i zwracajcie uwagę na wasze
działki i wszystkie niepokojące sytuacje.

Uwaga SENIORZY️. Jak nie dać
się oszukać metodą na wnuczka?

Pamiętaj:
· Policjanci nigdy nie proszą o przekazanie żadnych pieniędzy.
· Policjanci nigdy nie proszą o zostawianie pieniędzy w umówionych
miejscach.
· Policjanci nigdy nie mówią o prowadzonych przez siebie akcjach, a tym
bardziej nie proszą o udział w takich działaniach innych osób.
Zwracamy się z apelem, zwłaszcza do osób młodych – informujmy naszych
rodziców i dziadków o tym, że są osoby, które mogą chcieć wykorzystać ich
życzliwość. Powiedzmy im jak zachować się w sytuacji, kiedy ktoś zadzwoni do
nich z prośbą o pożyczenie dużej ilości pieniędzy. Zwróćmy uwagę na zagrożenie osobom starszym, o których wiemy, że mieszkają samotnie.

Bezpiecznie na motocyklu

Sprzyjająca pogoda wakacyjna sprawia, że na drogach jest dużo niechronionych uczestników ruchu drogowego. Rosnąca liczba miłośników jednośladów wpływa na udział tej grupy w statystykach zdarzeń
drogowych. Wypadki drogowe, w których uczestniczą motocykliści
często pociągają za sobą poważne skutki. Kierowco samochodu, zanim
rozpoczniesz manewr wyprzedzania upewnij się, że bezpiecznie możesz
go wykonać. Motocykle ze względu na swoje gabaryty często poruszają
się sprawniej i bardziej dynamicznie, stają się przez to mniej widoczne
dla pozostałych uczestników ruchu. Obserwuj drogę, patrz w lusterka
– w tym przypadku, te z pozoru proste czynności nabierają ogromnego znaczenia i mogą uratować ludzkie życie. Motocyklisto, przestrzegaj
przepisów ruchu drogowego, w tym dostosuj prędkość do warunków ruchu, zawsze zawczasu i wyraźnie sygnalizuj zamiar wykonania manewru.
Pamiętaj, że każdy uczestnik ruchu drogowego musi mieć na względzie bezpieczeństwo własne oraz innych użytkowników dróg.
źródło: BRD KGP

Uwaga! Oszustwa metodą
„na bon turystyczny”

Już od 1 sierpnia będzie można skorzystać z nowego świadczenia - bonu
turystycznego, którego celem jest wsparcie polskich rodzin oraz jednocześnie wsparcie polskiej branży turystycznej, która mocno ucierpiała w związku
z epidemią. Jednocześnie jest to okazja dla przestępców, którzy wykorzystują każdą okazję, aby wyłudzić pieniądze lub dane osobowe. Obecnie na celowniku oszustów znajdują się osoby, które mogą być rodzicami małoletnich
dzieci. Sprawcy dzwonią do potencjalnych ofiar i podając się, np. za pracowników Ministerstwa Rozwoju, zachęcają do skorzystania ze "specjalnej oferty
na voucher urlopowy", informując, że warunkiem przysłania vouchera, jest
wpłacenie na podane konto, pieniędzy za dodatkowe 4 dni pobytu na wakacjach (rzekomo 3 dni są za darmo w ramach bonu).

Przypominamy!

W związku z wciąż panującą epidemią koronawirusa przypominamy
o obowiązkowych obostrzeniach sanitarnych. Dbajmy o własne zdrowie
i bezpieczeństwo innych.

Obowiązek utrzymania co najmniej
1,5-metrowej odległości między pieszymi.

Wyłączeni z tego obowiązku są:
· rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
· osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
· osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie,
· osoby, które zasłaniają usta i nos.

Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych

Maseczkę trzeba wciąż obowiązkowo nosić m.in.:
· w autobusie, tramwaju i pociągu, · w samochodzie osobowym, jeśli
jedziesz z kimś, z kim nie mieszkasz na co dzień, · w sklepie, galerii
handlowej, banku, na targu i na poczcie, · w kinie i teatrze, · u lekarza,
w przychodni, w: szpitalu, salonie masażu i tatuażu, · w kościele i szkole,
na uczelni · w urzędzie (jeśli idziesz załatwić tam jakąś sprawę) i innych
budynkach użyteczności publicznej.
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Wieści ze Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina”
Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanepidu działalność Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim wróciła w miarę
możliwości do swojego pierwotnej formy. Od 25 maja zaczęły uczęszczać do żłobka (po jego czasowym zamknięciu od 16 marca) pierwsze dzieci.
Z każdym kolejnym tygodniem było nas coraz więcej. Pobyt w żłobku był jest i będzie nadal realizowany z reżimie sanitarnym (częste mierzenie temperatury, mniej zabawek niż zwykle, częste mycie rąk, rodzice do szatni wchodzą pojedynczo, zajęcia na świeżym powietrzu tylko w obrębie terenu
żłobka). Mimo nowej, trudnej rzeczywistości i wielu obaw funkcjonujemy, realizujemy kolorowe, atrakcyjne i różnorodne zajęcia plastyczne, ruchowe
dla naszych żłobkowiczów.
Na wniosek dyrektora Żłobka a za zgodą Rady Miejskiej i burmistrza Gryfowa, żłobek otwarty został również na całe wakacje. Chcieliśmy wyjść
naprzeciw oczekiwaniom rodziców, którzy po powrocie do pracy po okresie zamknięcia nie mogli pozwolić sobie na długie urlopy w celu zapewnienie
opieki nad dziećmi w okresie wakacji.
24 lipca odbyła się na świeżym powietrzu krótka uroczystość zakończenia roku. Było wiele chwil wzruszeń. Szczególnie dla tych dzieci i ich rodziców, którzy od września rozpoczną uczęszczanie do przedszkola. Były też chwile podziękowań i radości z otrzymanych upominków od opiekunek
i prezentów od Rady Rodziców. Każdy żłobkowicz dodatkowo otrzymał pamiątkowy dyplom. Jeszcze raz drodzy rodzice dziękujemy za ten pierwszy
rok współpracy, ze każde miłe słowo, cenną wskazówkę a przede wszystkich za okazane wsparcie, pomoc i wyrozumiałość. To dzięki Wam i Waszym
dzieciom oraz pracy całej załogi żłobka udało się nam wspólnie stworzyć drugi dom dla naszych dzieci.
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Zakończyliśmy rekrutację dzieci na nowy rok szkolny, odbyło się
pierwsze zebranie organizacyjne rodziców, podpisane zostały nowe
umowy z wszystkimi rodzicami. Od września uczęszczanie do żłobka
w Gryfowie rozpocznie 26 nowych dzieci i 14 nadal będzie kontynuować.
W okresie od 25-27 sierpnia nowo przyjęte dzieci wezmą udział wraz
z rodzicami w zajęciach adaptacyjnych, w celu poznania żłobka, nowych
pań, tak aby wrześniowe rozstania były łatwiejsze. Na tą chwilę żłobek
nie dysponuje wolnymi miejscami. W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci z listy rezerwowej. A informacje o wolnych miejscach na
bieżąco będą zamieszczane na żłobkowym facebooku.
Dyrektor Żłobka
Anna Zawisza-Paliwoda

Wakacyjny Gryfów Śląski

Przypominamy, że wciąż można oglądać wystawę „Wakacyjny Gryfów
Śląski” w galerii Biblioteki Publicznej. Jest to zbiorowa wystawa zdjęć
częściowo wspomnieniowych, częściowo jeszcze nie udostępnianych.
Tematem ekspozycji jest nasze miasto widziane z różnych perspektyw
i przez osoby w różnym wieku. Można ją zwiedzać od poniedziałku do
piątku w godz. od 10.00-16.00. W galerii jednocześnie może znajdować
się 5 osób. Zapraszamy.

Terminarz rozgrywek ligi: IV Liga
„Zachodnia” Grupa 2
Kolejka nr 5: Lotnik Jeżów Sudecki - Gryf Gryfów 22-08-2020 17:00
Kolejka nr 6: pauza

Kolejka nr 7: Gryf Gryfów - Stal Chocianów 06-09-2020 16:00
Kolejka nr 8: Prochowiczanka Prochowice - Gryf Gryfów
12-09-2020 16:00

Kolejka nr 9: Gryf Gryfów - Mewa Kunice 19-09-2020 16:00

Kolejka nr 10: Konfeks Legnica - Gryf Gryfów 26-09-2020 16:00
Kolejka nr 11: Gryf Gryfów - Leśnik Osiecznica 3-10-2020 15:00

Kolejka nr 12: Włókniarz Leśna - Gryf Gryfów 10-10-2020 15:00

Kolejka nr 13: Gryf Gryfów - Apis Jędrzychowice 17-10-2020 15:00

Kolejka nr 14: Karkonosze Jelenia Góra - Gryf Gryfów 24-10-2020 15:00
Kolejka nr 15: Gryf Gryfów - Chrobry II Głogów 31-10-2020 14:00
Kolejka nr 16: Odra-total Ścinawa - Gryf Gryfów 8-11-2020 13:30
Kolejka nr 17: Gryf Gryfów - Sparta Grębocice 11-11-2020 13:30
Kolejka nr 18: Sparta - Gryf Gryfów 14-11-2020 13:30

Kolejka nr 19: Gryf Gryfów - Górnik Złotoryja 21-11-2020 13:30
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Gryfowskie pupile
letnią porą
Na nasz konkurs napłynęło wiele zgłoszeń. Serdecznie dziękujemy za
wszystkie zdjęcia. Poniżej prezentujemy nadesłane fotografie pupili.
Zgodnie z regulaminem od 24 sierpnia będzie można głosować na
swoich faworytów na fanpejdżu biblioteki na FB www.fb.com/biblioteka.gryfow. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 1 września. Zapraszamy.

Pies Dasza i kot Jess.

Rafik.

Niko.

Bogdan.

Radzio.
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Miki, Junior, Tosia, Dejzi
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Max.

Dzwoneczek.

Fifi.

Yuki.
Goya.
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Puśka.

Masza.
Rocky.

Gizmo.

Rudy.

Carmen.

20

Misia.
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