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Co ksiądz zamierza w tej materii? 
Mój poprzednik rzeczywiście zro-

bił bardzo dużo. Ja naturalnie będę 
się starał kontynuować jego zamysł. 
Potrzebny jest remont wewnątrz ko-
ścioła, malowanie. Najpierw muszę się 
jednak zorientować w możliwościach 
finansowych. Ważne jest, aby przy ta-
kich inwestycjach nie dostać zadyszki 
finansowej. 
Czy zrobił ksiądz, choćby wstępne, 
rozpoznanie środowiska? 

Jestem tu dopiero miesiąc – to bar-
dzo niewiele. O Gryfowie nie wiedzia-
łem nic, nigdy nie przypuszczałem, że 
będę tu pracował. Gościłem tu w prze-
szłości u księdza Janusza Leszczyńskie-
go – było to jeszcze za życia dziekana 
Rudolfa Ujdy. Proces poznawania musi trwać, ja daję sobie zawsze rok. 
Wnikam w środowisko poprzez kolędę, organizację obchodów świąt ko-
ścielnych, rozmowy z ludźmi, którzy przychodzą do kancelarii. W Pod-
górzynie dopiero po pięciu latach wiedziałem, na kogo mogę liczyć. 
Poznał ksiądz już naszego burmistrza Olgierda Poniźnika? 

Tak. Okazją były obchody dożynek. Muszę powiedzieć, że spotkałem 
się w Gryfowie z dużą życzliwością. To bardzo ważne na starcie. 
Czy widzi ksiądz sposób na dialog z gryfowską młodzieżą? 

Ostatnie tragiczne wypadki nie nastrajają do optymistycznych prze-
myśleń. Szczerze powiem, że nie zastanawiałem się jeszcze nad tym.  
Tutaj potrzebne byłyby przede wszystkim pomysł i czas. Z tym ostatnim 
miałbym teraz problem, bo nowe obowiązki zabierają go sporo. Wypada 
jednak zadać sobie pytanie, dlaczego młodzi ludzie szukają atrakcji poza 
domem– i to nie jest problem tylko Gryfowa. To zrozumiałe, że w pew-
nym wieku chce się wyjść, ale w domach z młodymi ludźmi rozmawia się 
coraz mniej. Wynika to z wielu przyczyn – rodzice są najczęściej 

zagonieni pracą. Jest to jednak błędne koło, bo kiedy młody człowiek 
zaskoczy nas, jest już najczęściej za późno. Wracając jednak do pytania, 
można sobie wyobrazić pomysł jakiejś ciekawej, dodatkowej katechezy. 
Tylko czy byłoby to dla młodzieży atrakcyjne, jeśli w szkole są już dwie? 
Bardzo chętnie włączylibyśmy się w jakieś działania gminy. To temat jak 
najbardziej otwarty. Tutaj potrzebna byłaby osobowość – ktoś, kto umiał-
by z młodzieżą rozmawiać.
Jak księdza zdaniem powinien zachować się Kościół w XXI wieku, aby 
być atrakcyjnym dla wiernych. Słyszy się przecież w mediach o rosną-
cej liczbie agnostyków i ateistów.

Jak historia pokazuje, kiedy Kościół był prześladowany, miał najwier-
niejszych wyznawców. To nie o ilość, lecz o jakość chodzi. Kościół powi-
nien zdobywać wiernych ewangelicznym duchem serdeczności i miłości. 
To nie może być relacja „z góry". Miłość, o której wspominam powinna 
być bezwzględna, ale wymagająca. To nie jest łatwe, w człowieku bo-
wiem zakorzeniony jest hedonizm. Wymagania ewangeliczne są wysokie. 
Jakaż jest jednak satysfakcja, że mnie na nie stać! Kościół powinien więc 
kochać i wymagać. To tak jak z rodzicami, których ceni się najczęściej po 
czasie. Podobnie z nauczycielami. Po latach pamiętamy i cenimy tylko 
tych stawiających poprzeczki. Reasumując, Kościół powinien tłumaczyć 
prowadzić dialog, subtelnie pokazywać, jak życie wraz z ewangelicznymi 
nakazami nabiera treści. 
Czy ksiądz ma jakieś hobby? Gdzie najchętniej spędza urlop? 

Jeśli chodzi o hobby to siatkówka i narty. Ostatnio odkryłem Alpy. 
Lubię też jeździć w Czechach, gdzie za te same pieniądze, co w Polsce, 
jeździ się po prostu dłużej. Na urlop raczej nie wyjeżdżam latem, bo jest 
to pora remontów. Lubię też muzykę, najchętniej mojej młodości, czyli 
lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte. 

Życzymy księdzu sukcesów i mamy nadzieję, że nie jest to ostatnia 
rozmowa z Kurierem Gryfowskim. Z pewnością będziemy chcieli na-
mówić księdza po roku na refleksje związane z nowym wyzwaniem. 
Dziękujemy za poświęcony czas. 

1 marca 2020 r.

Chcę być z ludźmi 
w ich radościach i smutkach 

Z księdzem dziekanem Krzysztofem Kurzeją 
rozmawia Małgorzata Szczepańska. 

MATERIAŁ ARCHIWALNY Z WRZEŚNIA 2007 ROKU.

W sierpniu mieszkańcy Gryfowa pożegnali swojego dziekana. Zdąży-
li się już z nim zżyć - był tu przecież 7 lat. Jasnym stało się, że niebawem 
musi go ktoś zastąpić. Kim jest następca śp. księdza Stanisława Boczonia? 
Skąd pochodzi? Jaką formułę duszpasterstwa przewiduje? Czy ma jakieś 
hobby? Na te i inne pytania w pewien wyjątkowo deszczowy wieczór od-
powiadał nam ksiądz Krzysztof Kurzeja – nowy proboszcz parafii pod 
wezwaniem świętej Jadwigi w Gryfowie Śl.

Proszę księdza, odszukaliśmy wspólnych znajomych, których po-
prosiliśmy o pomoc w stworzeniu portretu księdza. Oto, co ustalili-
śmy: „Pracowity, solidny, otwarty, komunikatywny. Jest w stanie po-
rozumieć się z każdym środowiskiem – typowy góral". Czy ten góralski 
charakter to metafora? 

Nie, bo ja pochodzę z Małopolski, z okolic Nowego Sącza. 
Proszę w takim razie przedstawić tę długą drogę z południa Polski 

do Gryfowa Śląskiego. 
Liceum Ogólnokształcące kończyłem w Starym Sączu. Potem zapa-

dła decyzja o studiach we Wrocławiu. Po sześciu latach studiów w se-
minarium duchownym, spędziłem cztery lata w Legnicy, następnie 8 lat 
w Wałbrzychu. W 2002 roku objąłem probostwo w Podgórzynie, gdzie 
zastała mnie nieoczekiwana decyzja biskupa. 
Jak ksiądz ją przyjął? 

To było duże zaskoczenie, nie sposób się było przygotować. Spodzie-
wałem się pobyć w Podgórzynie dłużej. Nie ukrywam, że się wahałem. 
Można było biskupowi odmówić? 

Można, ale to są wyjątkowe, rzadkie przypadki. Czasami ktoś czuje, 
że nie podoła wyzwaniu. To przecież nowe obowiązki. 
Czyli jest to awans? 

Tak. tak się to rozumie. 
Jaką formułę pracy duszpasterskiej proponuje ksiądz gryfowianom? 

Chcę być z nimi w radościach i smutkach, pochwalić, jeśli jest za co, 
ale też zganić, jeśli trzeba. Być, słuchać, współuczestniczyć w ich życiu, 
starać się ich zrozumieć. 
Czyli raczej pasterz niż administrator? 

Zdecydowanie tak, choć od obowiązków administratora nie da się 
przecież uciec. Praca na parafii jest przecież pracą w grupie. 
Czy przewiduje ksiądz jakieś zmiany w organizacji życia parafii? 

Nie, bo nie są one potrzebne. To świadczyłoby o egoizmie. Moja praca 
będzie kontynuacją dzieła śp. księdza Boczonia. Wszelkie zmiany ozna-
czać by mogły krytykę, sugerowałyby, że coś było nie w porządku, a to 
nieprawda. Żadnej rewolucji nie będzie. Biskup Stefan też nie zmieniał 
nic po bi-skupie Tadeuszu, podobnie jak papież Benedykt XVI po Janie 
Pawle II. Każdy ksiądz ma swój osobisty styl pracy. Jeśli chodzi o mnie, 
jest to potrzeba bycia z ludźmi, otwartość. Rewolucyjne zmiany są bar-
dziej szkodliwe niż pożyteczne. Co by na przykład dała zmiana porządku 
mszy świętych. Nic prócz tego, że ludzie spóźnialiby się na nie przez rok. 

Poprzedni proboszcz rozpoczął bardzo poważne i widoczne remonty. 

30-lecie posługi kapłańskiej
Z okazji 30-lecia posługi kapłańskiej księdza dziekana Krzysztofa Kurzei, składamy jubilatowi serdeczne życzenia oraz przypominamy Państwu 

wywiad, który 13 lat temu przeprowadziliśmy z naszym nowym wówczas proboszczem parafii. Na stronie obok zamieszczamy rozmowę sprzed 
kilku dni, którą tak jak przed laty, dla Kuriera Gryfowskiego, przeprowadziła nasza redakcyjna koleżanka Małgorzata Szczepańska. 
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Dbając o zdrowie oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa 
dzieci w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  
COVID- 19 w wyniku ogłoszonego stanu epidemii w Polsce decyzją Rządu 
RP, w tym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, funkcjonowanie 
wszystkich żłobków w naszym kraju od 16 marca 2020 zostało ograniczone.  
Dla wszystkich sytuacja jest nowa i niewyobrażalnie stresująca, dlatego tak 
ważna jest współpraca, wyrozumiałość i cierpliwość. Drodzy rodzice i nasze 
kochane dzieci wiemy, że już długo się nie widzieliśmy. Tak pusto i cicho bez 
Waszych radosnych okrzyków jest w żłobku. Pracownicy czekają w gotowo-
ści. Żłobek został wysprzątany i zdezynfekowany. Staramy się wprowadzić 
wszystkie zalecenia zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanepidu. 
Wierzymy, że tęsknicie za swoimi „żłobkowymi ciociami” my za Wami rów-
nież mocno. Dla umilenia tego ciężkiego dla nas wszystkich okresu, stara-
my się zamieszczać na naszym profilu facebook propozycje zabaw, piosenek 
i prostych prac plastycznych, które wspólnie z rodzicami w domu chętnie 
realizujecie. Nadal będziemy starać się pozostać z Wami w kontakcie, abyście 
o nas nie zapomnieli. 

Chętnie odpowiadamy na Państwa wątpliwości i pytania jesteśmy do-
stępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00 w siedzibie żłobka 
pod tel. 75 303 04 54, e-mail: zlobek.miejski@gryfow.pl i na fb.com /Żłobek 
Miejski Bajkowa Kraina w Gryfowie Śląskim. Rekrutacja do żłobka zakoń-
czyła się 30 kwietnia 2020. Lista dzieci przyjętych do żłobka od września 
na rok szkolny 2020/2021 zgodnie z Regulaminem Rekrutacyjnym będzie 
udostępniona w siedzibie żłobka w dniu 29 maja 2020 roku (piątek)

Życzymy naszym żłobkowiczom i rodzicom dużo zdrowia oraz uśmiechu, 
codziennej pogody ducha i optymizmu. Jeśli tylko sytuacja pozwoli, czekamy 
na Was w naszym bajkowym żłobku, a tym czasem dbajcie o siebie, abyśmy 
spotkali się w komplecie po odwołaniu stanu epidemii.

Serdecznie dziękuje pracownikom żłobka za przekazanie środków finan-
sowych, za które kupiliśmy 100 sztuk maseczek ochronnych dla Przychodni 
Wielospecjalistycznej w Gryfowie Śląskim przy ul. Malowniczej. 

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Gryfowie 
Anna Zawisza-Paliwoda

 Czy mógłby ksiądz podsumować te 30 lat posługi kapłańskiej?
- Minęły bardzo szybko, ale żadnego dnia, tygodnia, miesiąca i roku 

nie żałuję. Nic bym nie zmienił. Zanim znalazłem się w Gryfowie, było 
kilka parafii po drodze. Pierwsze cztery lata, jako wikariusz spędziłem 
w  Legnicy. Potem Wałbrzych był – Parafia Aniołów Stróżów – 8 lat.  
Następnie 5 lat w Podgórzynie i teraz 13 rok w Gryfowie Śląskim.
Jak ocenia ksiądz pracę wśród gryfowian?

- Bardzo ciekawa praca, duża różnorodność ludzi, ale mam wrażenie, 
że z każdym się można dogadać, porozumieć. Są przecież wspólne cele, 
jeśli chodzi o dobro i gminy i parafii. Absolutnie nie widzę powodu, aby 
narzekać, krytykować, wręcz przeciwnie – to były dobre, ciekawe, satys-
fakcjonujące lata.
Wielu gryfowian, i mówię tu w imieniu ludzi, z którymi rozmawiam, 
szanuje księdza za to, uczestnicząc mocno i intensywnie w życiu spo-
łeczności lokalnej, porusza się ksiądz w obszarze zarezerwowanym dla 
wiary, religii. Jest to bardzo pozytywnie postrzegane. 

Każdy człowiek jest istotą wolną i ma prawo patrzeć na świat przez 
swój własny pryzmat, ma prawo mieć swój własny światopogląd. Na tym 
polega wzajemny szacunek, aby się w tej wspólnej przestrzeni poruszać 
nie czyniąc sobie przykrości, uszczypliwości. Każdy ma prawo patrzeć na 
życie tak jak uważa, ale też nie obrażając drugiego człowieka. We Wspól-
nocie Kościoła zaś obowiązuje Dekalog i tego się trzeba trzymać.

Czy wrócił Ksiądz do tej rozmowy, którą 13 lat temu przeprowadzi-
liśmy W KG?

Tak, przeczytałem ją powtórnie. Padło wówczas pytanie o ilość i jakość 
w Kościele. Mnie bardziej nadal interesuje jakość. Być może ta kryzysowa 
sytuacja epidemiczna, z którą mamy do czynienia my ludzie dzisiaj, zwe-
ryfikuje wiele. Ona wymusza jakość. Może ona spowodować, że ktoś się 
wycofa z Kościoła. Bo nie musi. Bo się czuje zwolniony. Bo ma dyspensę. 
To może wpłynąć na kogoś, kto czuje się usprawiedliwiony, bo skoro do 
Kościoła może wejść 47 osób, wcześniej 5, to on może zostawi miejsce 
komuś innemu. Ale też mam nadzieję i docierają dom mnie zresztą ta-
kie głosu, że wielu brakuje mszy w Kościele. Często doceniamy rzeczy 
dopiero jak nam się je zabierze. To taka ludzka natura. Wielu gryfowian 
mówi do mnie – ja nawet się nie zastanawiałem nad tym, poszedłem do 
Kościoła, postałem. To było takie oczywiste, normalne, naturalne.
Tymczasem koronawirus wywrócił wszystko do góry nogami

Tak. Na pewne rzeczy patrzy się teraz inaczej, z innej perspektywy. 
Dokonują się liczne weryfikacje. Choćby takie doświadczenie, że w imię 
wspólnego dobra potrafimy z czegoś rezygnować. Jesteśmy zdolni do wie-
lu cennych inicjatyw. 

To się zgadza. Czy Ksiądz wie, w ilu gryfowskich domach wycią-
gnięto z piwnic, strychów stare maszyny do szycia i krojono, szyto 
maseczki dla medyków już w marcu, czyli na długo wcześniej przed 
obowiązkiem noszenia ich? Jednocześnie media donoszą teraz o szoku-
jących przypadkach ostracyzmu wobec pracowników służby zdrowia: 
lekarz, pielęgniarek, ratowników medycznych, czy też ludzi, którzy 
zachorowali. Czy zdajemy w takim razie egzamin z człowieczeństwa?

Z pewnością tak, choć zdarzają się sytuacje zaskakujące. Ja tutaj bym 
przestrzegał przed takimi postawami, o których pani mówi. To taki brak 
dojrzałości i odpowiedzialności, brak szacunku do drugiego człowieka 
Lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny. Ci ludzie żyją w ciągłym stre-
sie. Ja rozumiem strach, lęk przed zachorowaniem. To normalne, ludzkie, 
ale jest tego strachu pewna granica. Odpowiedzialność, roztropność na-
kazuje, wymusza pewne zachowania. To, że siedzimy teraz w odległości 
dwóch metrów nie znaczy że się nie szanujemy. Wręcz przeciwnie- jest to 
oznaka szacunku.
Ale jest w takim razie cienka granica pomiędzy szacunkiem a ostra-
cyzmem

Tak, zgadza się jest cienka granica pomiędzy roztropnością a napięt-
nowaniem, pokazywaniem palcem. Ja bym przed tym mocno przestrze-
gał. Takiego zagrożenia jak dziś nigdy wcześniej nie przeżywaliśmy.  
W związku z tym my się życia z koronawirusem uczymy codziennie.  
Towarzyszy nam stres, to oczywiste. Obserwujemy więc czasami nielo-
giczne nawet zachowania. To pokazuje jak ważne jest dzisiaj zdystanso-
wanie się i to nie tylko w sensie dosłownym. Wyciszmy emocje, na ile to 
się da. Nie dajmy się ponieść złym emocjom.
Jak sobie radzić w czasach zarazy?

 Co mamy zrobić? To co się dzieje jest niezależne od nas. Nabrać 

dystansu, pokory. Wszystkiego nowego musimy się nauczyć. Jesteśmy 
inteligentni, zaradni i nie w takich sytuacjach sobie radziliśmy w hi-
storii ludzkości. Zarazy, które przechodziły przez Europę wybijały mi-
liony i ludzkość wychodziła z tego mądrzejsza o pewne doświadczenia.  
Nie można popadać w skrajności. Niedopuszczalne są zarówno nieodpo-
wiedzialne postawy w stylu „A co będę się przejmował?”, jak i przesadna 
panika, która też nie jest dobrym doradcą, bo człowiek w panice popełnia 
błędy, robi głupstwa. Więc ja mówię jako ksiądz- potrzebna nam jest na-
dzieja, że się to skończy, wiara, że się to skończy i odpowiedzialne roz-
tropne zachowanie. Czyli i rozum i wiara. Trzeba połączyć jedno z dru-
gim. Ludziom wierzącym doradzałbym-zawierzcie Panu Bogu, on nie 
chce waszej krzywdy. Zaufajcie mu. Zachowujecie mądrze i roztropnie. 
W Przykazaniu Miłości macie wszystko. Wobec bliźniego należy zacho-
wać się odpowiedzialnie, zrobić wszystko żeby nie narazić na zarażenie. 
Należy być odpowiedzialnym za siebie i innych. Tu nie trzeba wielkiej 
filozofii. Trzeba się zachować spokojnie i normalnie. 

Wiara i rozum muszą iść w parze

Wieści ze Żłobka Miejskiego 
„Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim
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Opinie jak w tytule, o byłym komendancie Komisariatu Policji w Gry-
fowie Śląskim Wojciechu Czafurskim dało się słyszeć w naszym mieście. 
Zresztą sam Wojciech Czafurski twierdzi, że szefowanie przez 6 lat gry-
fowskiej Policji było dla niego swoistą trampoliną do awansu, jakim jest 
bez wątpienia objęcie funkcji Komendanta Powiatowego Policji w Lwów-
ku Śląskim.
Panie komendancie, jak wspomina pan 6 lat, które zawodowo spędził 
pan w Gryfowie?

 Bardzo ściśle wiąże funkcję, którą pełnię aktualnie z moimi gryfow-
skim doświadczeniem. Bardzo miło wspominam współpracę z gryfowia-
nami, samorządem, zarówno gminnym, jak i powiatowym. To były in-
tensywne, ale niezwykle satysfakcjonujące lata. Doświadczenie, wiedza, 
które zdobyłem, mam nadzieję, spożytkuję pełniąc funkcję komendanta 
powiatowego. Czułem ,że nie muszę kruszyć muru, otrzymałem na po-
czątku duży kredyt zaufania od mieszkańców. Z tego miejsca wszystkim 
gryfowianom pragnę jeszcze raz serdecznie podziękować. To były dobre 
lata. 
Oficjalnie nominację na funkcję Komendanta Powiatowego Policji 
otrzymuje pan 1 kwietnia. Termin chyba nie do pozazdroszczenia?

No tak, w Polsce mamy stan pandemii koronawirusa. Policja otrzyma-
ła nowe zadania podyktowane troską o zdrowie i życie ludzi. Prowadzone 
są kontrole na przejściach granicznych, kontrole przestrzegania kwaran-
tanny, patrolujemy ulicę, apelujemy o przestrzeganie zaleceń. Pojawiły 
się policyjne radiowozy z megafonami. To było nowe doświadczenie. 
Pomimo zaangażowania w walkę z koronawirusem, policjanci muszą wy-
konywać swoje dotychczasowe zadania, bo przecież stare problemy nie 
zniknęły. 
Policjanci, jak my wszyscy, znaleźli się w sytuacji zupełnie nowej.  
Sytuacja nowa, wywołująca lęk sprzyja pewnym przerysowaniom, 
skrajnym reakcjom. Te są czasem trudne do zaakceptowania przez 
społeczeństwo. Rozumiem, że jak my wszyscy, policja również nie 
miała okazji przygotować się mentalnie i technicznie do pandemii ko-
ronawirusa. Co pan mówi w takim razie swoim policjantom podczas 
porannej odprawy?

Mówię im, aby egzekwowali prawo, bo tutaj mieszkają nasze rodziny. 
Proszę, aby robili to z rozsądkiem. Każda sytuacja jest inna. W dobie 
koronawirusa wszystkie są nowe i zaskakujące nie tylko dla obywateli, 
ale też dla policjantów. Potrzebne jest obopólne zrozumienie i, podkreślę 
jeszcze raz, rozsądek. 
Jakie priorytety wyznaczył pan sobie jako Komendant Powiatowy?

Jako bardzo ważne, postrzegam wzmocnienie współpracy ze spo-
łeczeństwem. Tylko obopólne zrozumienie, o czym wspomniałem 
wcześniej, może zaowocować realizacją kolejnych moich założeń np. 
zwalczania współczesnych zagrożeń, z którymi się zmagamy jako spo-
łeczeństwo XXI wieku. Myślę o cyberprzestępczości. Cyberprzestępcy 
działają w wirtualnym świecie ,ale skutki ich ataków jak najbardziej realne.  
Cyberataki są już zjawiskiem powszechnym a ponad 80% przedsiębiorstw 
odnotowało już jakiś cyberincydent. Również Powiat Lwówecki nie jest 
od tego zjawiska wolny. Oczywiście będę się starał skutecznie realizować 
zadanie, jakim jest eliminowania przestępczości społecznie uciążliwej, 

co w kontekście naszego powiatu oznacza kradzieże, kradzieże z wła-
maniem, zniszczenia mienia. Wspólnie z moimi policjantami będziemy 
pracować nad poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Szczególne 
znaczenie w kontekście pandemii koronawirusa nabiera kolejne zadanie, 
jakie sobie wyznaczyłem, mianowicie bezpieczeństwo imprez masowych. 
Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że konieczne będą nowe procedury, nowa 
świadomość społeczna. 
Nie sposób nie wspomnieć o planowanej przeprowadzce siedziby z uli-
cy Jana Pawła II na Przyjaciół Żołnierza

To w znacznym stopniu poprawi warunki pełnienia służby, ale jest 
też ukłonem w stronę społeczeństwa. Będzie to jedna z najnowocze-
śniejszych w kraju jednostek. Pomieszczenia będziemy wykorzystywać 
do prowadzenia zajęć dla szkół o profilu policyjnym, ale też dla różnych 
grup społecznych- np. seniorów. Nowy budynek to także nowe standardy 
w  obsłudze interesantów. Budynek będzie dwukondygnacyjny, w pełni 
dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Koszt całej inwestycji za-
mknie się w granicach 28 milionów. Z pewnością będzie dobrze służyć 
zarówno policjantom, jak i mieszkańcom Powiatu.
Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia w piastowania nowej funkcji. 
Oby Lwówek, podobnie jak Gryfów stał się trampoliną do kolejnych 
awansów!

Będąc mieszkańcem Dłużca, stał się gryfowianinem
Z Komendantem Powiatowym Policji Wojciechem Czafurskim 

rozmawia Małgorzata Szczepańska.
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Mimo, że wirus przepędził rozgrywki i piłkarzy 
zamykając ich w domu warto teraz wspomnieć dawne 
chwile. Oto właśnie dziś (27 kwietnia przyp. red.) tyle, że 
70 lat temu powstał nasz klub Zryw. Młodzi repatrianci 
przyjeżdżający wagonami ze Wschodu, którzy zapragnęli 
zamieszkać w Uboczu, 27 kwietnia 1950 zarejestrowali 
w lwóweckiej Radzie Sportu Wiejskiego stowarzyszenie 
LKS Zryw Ubocze. Kto wymyślił tę nazwę trudno powiedzieć, ale coś za-
wsze w tym było. Prezesem został Tadeusz Polesiak, zastępcą Antoni Ignato-
wicz, sekretarzem Kazimierz Tyc, skarbnikiem Jan Waniowski, zaś członka-
mi zarządu Adolf Buca, Dionizy Gulina i Jan Kostyk. Początki były trudne 
i brakowało wszystkiego łącznie z odpowiednim placem do gry, ale w oko-
ło 1955 r. klub wystartował w rozgrywkach klasy W powiatu lwóweckie-
go, gdzie występowało 16 drużyn podzielonych na dwie grupy. Od tej pory 
mecze na wsi stały się główną atrakcją po Kościele i tak jest aż do tej pory. 
Zmieniali się prezesi, zawodnicy, działacze i kibice, ale nazwa pozostała do 
dziś. W najlepszych latach 1986-1991 Zryw występował przez pięć sezonów 
w klasie O, ponadto grali juniorzy w klasie terenowej i rezerwy w klasie C. 
Seniorzy ogrywali wiele mocnych zespołów – 4-1 przegrały Karkonosze, 4-1 
Olimpia Kowary, 7-1 Nysa Zgorzelec a także 1-0 Gryf Gryfów, nie brako-
wało niespodzianek i miłych emocji. Potem było już gorzej Zryw występo-
wał w klasach A i B jednak drużyny przyjeżdżające bały się wąskiego boiska 
i gorących graczy. Obecnie zajmujemy 3 miejsce w 2 grupie klasy B – czy 
rozgrywki zostaną dokończone nikt nie wie -wiadomo tylko, że Zryw będzie 
grał zawsze do końca świata i o jeden dzień dłużej.

Źródło: fanpejdż Zrywu Ubocze
www.fb.com/Zryw-Ubocze-1770806339824458

Oficjalnie sezon 2019/2020 został zakończony. Za tabele końcowe 
uznaje się te po ostatniej rozegranej kolejce w danej lidze. Na tej pod-
stawie będą awanse do wyższych lig, ale nie będzie spadków. Tym sa-
mym „Żółto-niebiescy” pozostają w IV lidze, której start planowany jest 
1 sierpnia. Naszym celem na rundę wiosenną było utrzymanie na bo-
isku...jednak z wiadomych powodów, nie mieliśmy takiej okazji. Dlatego 
w przyszłym sezonie tym bardziej postaramy się udowodnić, że miejsce 
GRYFA jest właśnie w IV lidze! 

Źródło: fanpejdż GKS „Gryf” Gryfów Śląski: www.fb.com/gksgryf

Okazuje się że Gryf to nie tylko piłka, ale dużo więcej. Jak informu-
je na swoim fanpejdżu GKS "Gryf" Gryfów Śląski drużyna przekazała 
szpitalowi w Gryfowie sprzęt medyczny, zakupiony ze sprzedaży mase-
czek ochronnych z logiem klubu.

Na ręce pani Urszuli Magii zostały przekazane 4 ciśnieniomierze oraz 
4 termometry wysokiej klasy. Dodatkowe środki na zakup sprzętu prze-
kazali najwierniejsi kibice Gryfa (grupa ULTRAS- przyp. red), co po-
zwoliło zakupić jeszcze jeden bardzo dobrej jakości ciśnieniomierz. Łącz-
nie na potrzeby gryfowskiego szpitala Gryf przekazał 5 ciśnieniomierzy 
oraz 4 termometry z najwyższej półki za łączną kwotę 1800 zł.

Pracownicy i podopieczni ZOD w Gryfowie Śląskim przekazali na 
ręce władz klubu piękne podziękowania.

Źródło: fanpejdż GKS „Gryf” Gryfów Śląski 

GKS Gryf i Kibice dla szpitalaGryf zostaje w IV lidze! 

Siedemdziesiąt lat Zrywu Ubocze
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229. rocznica uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja

Konstytucja przyjęta przez Sejm Rzeczypospolitej (nazwany później 
Wielkim) w dniu 3 maja 1791 roku w Warszawie była pierwszą w Europie 
i drugą w świecie nowoczesną konstytucją. 

W Gryfowie od dawien dawna świętowaliśmy 3 maja bardzo uroczy-
ście. Obchody zawsze rozpoczynały się mszą świętą, następnie odbywał 
się przemarsz delegacji na gryfowski rynek. Tam mieszkańcy mogli wy-
słuchać okolicznych przemówień, obejrzeć program artystyczny, na ko-
niec pod Tablicą Pamiątkową ku czci Kombatantów Ziemi Gryfowskiej 
składano kwiaty. Z roku na rok na gryfowskim rynku zbierało się coraz 
więcej mieszkańców, którzy chcieli uczestniczyć w tym jakże ważnym dla 
naszego kraju święcie, za sprawą flag, kwiatów i kotylionów w centrum 
naszego miasteczka było biało-czerwono.

3 maja 2020 bardzo nam tego wszystkiego zabrakło. Tradycyjnie od-
była się jedynie msza święta w intencji ojczyzny w gryfowskim kościele 
parafialnym. Ze względu na panujące obostrzenia dotyczące zgromadzeń, 
równo o godzinie 12.00 w południe wiązanki kwiatów pod Tablicą Pa-
miątkową, złożyły nieliczne delegacje: senator RP Rafał Ślusarz wraz 
z dyrektor biura senatorskiego Urszulą Magą, delegacja reprezentująca 
Gminę: burmistrz Olgierd Poniźnik, przewodniczący Rady Miejskiej 
Mateusz Królak i sekretarz Jerzy Andrzejczak, a także Wiesław Kutni 
w imieniu Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych.

W godzinach popołudniowych 1 i 3 maja wiązanki kwiatów pod 
Tablicą Pamiątkową ku czci Kombatantów Ziemi Gryfowskiej złożyła 
delegacja Rady Miejsko Gminnej i Powiatowej Sojuszu Lewicy Demo-
kratycznej: Małgorzata Szczepańska, Daniel Koko oraz Dariusz Wojcie-
chowski.

Informuje się, że w związku z nowym 
brzmieniem art. 62 ustawy Ordynacja 
podatkowa: „Art. 62 Zasady zaliczania 
wpłat podatnika w razie jego zobowiązań 
z różnych tytułów”

§ 1
Jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania 

podatkowe z różnych tytułów, dokona-
ną wpłatę zalicza się na poczet podatku zgodnie ze wskazaniem podat-
nika, a w przypadku braku takiego wskazania – na poczet zobowiązania 
podatkowego o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich 
zobowiązań podatkowych podatnika. W przypadku gdy na podatniku cią-
żą zobowiązania podatkowe, których termin płatności upłynął, dokonaną 
wpłatę zalicza się na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym ter-
minie płatności we wskazanym przez podatnika podatku, a w przypadku 
braku takiego wskazania lub braku zaległości podatkowej we wskazanym 
podatku – na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie 
płatności spośród wszystkich zaległości podatkowych podatnika.

§ 1a
Jeżeli na podatniku ciążą koszty doręczonego upomnienia, dokonaną 

wpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na poczet tych kosztów.
§ 2

Jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania z tytułu zaliczek na podatek, 
dokonaną wpłatę zalicza się na poczet zaliczki, począwszy od zobowią-
zania o najwcześniejszym terminie płatności.

§ 3
Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie dokonywania wpłat na 

poczet rat, na jakie rozłożono podatek lub zaległość podatkową wraz z 
odsetkami za zwłokę oraz rat podatku.

§ 4
W sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych, od-

setek za zwłokę oraz kosztów upomnienia wydaje się postanowienie, na 
które służy zażalenie, z zastrzeżeniem § 4a.

§ 4a
Postanowienie, o którym mowa w § 4, wydaje się wyłącznie na wnio-

sek, w przypadku gdy:
1) wpłata w całości pokrywa kwotę główną zaległości wraz z odsetkami 
za zwłokę lub
2) zaliczenie wpłaty następuje w całości zgodnie z żądaniem podatnika, lub
3) kwota wpłaty podlegającej zaliczeniu na poczet zaległości podatkowej, 
odsetek za zwłokę lub kosztów upomnienia nie przekracza pięciokrotno-
ści kosztów upomnienia, lub
4) od wpłat dokonanych po terminie płatności nie naliczono odsetek za 
zwłokę zgodnie z art. 54 wyłączenie naliczania odsetek za zwłokę § 1 pkt 5.

z
Przepisy § 1–4a stosuje się odpowiednio do wpłat dokonywanych 

przez płatników, inkasentów, następców prawnych oraz osoby trzecie.”,
Gmina Gryfów Śląski będzie stosowała się do treści w/w artykułu 

przy księgowaniu wpłat, poprzez zaliczanie wpłaty na najstarszą zale-
głość w przypadku jej wystąpienia u podatnika.

Podinspektor ds. podatków i opłat Adriana Kosmala-Fabiś

Zasady rozliczania wpłat 
podatnika w razie jego 

zobowiązań z różnych tytułów 
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Budowa namiotowej hali sportowej 
przy Szkole Podstawowej w Rząsinach
W połowie grudnia ubiegłego roku rozpoczęły się prace związane z bu-

dową namiotowej hali sportowej o wymiarach 10x20 metrów wraz z infra-
strukturą towarzyszącą przy szkole podstawowej w Rzęsinach. Pierwszy 
etap prac obejmował roboty ziemne, wykonanie drenażu odwodnieniowe-
go, fundamentów oraz posadzki betonowej. Mimo okresu zimowego, ła-
godna aura pozwoliła Wykonawcy – Firmie Mg-Tech Inżynieria Lądowa 
z Jeżowa Sudeckiego na sprawne i terminowe zrealizowanie umowy o cał-
kowitej wartości 119 525,68 zł. 

Również w grudniu Firma Mg Plaza S.c. z Rzeszowa dostarczyła na teren 
budowy elementy konstrukcyjne hali namiotowej a w kwietniu bieżącego roku, 
na uprzednio wykonanym fundamencie, hala została zamontowana. Koszt hali 
wraz z montażem wyniósł 98 154,00 zł. Obecnie Gmina Gryfów Śląski wyło-
niła firmę, która niebawem przystąpi do wykonywania nawierzchni sportowej 
w technologii EPDM o powierzchni 200 m2. Ostatnim etapem prac będzie 
wykonanie instalacji oświetleniowej oraz ogrzewania hali a następnie uzyska-
nie wymaganych prawem opinii i pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Zastępca Burmistrza Andrzej Tartak

Remont kaplicy rodu Durruiie 
Z inicjatywy księdza proboszcza Krzysztofa Kurzei, rozpoczął się re-

mont najbardziej zniszczonej kaplicy neoklasycystycznej na gryfowskim 
cmentarzu parafialnym. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni podjęli 
decyzję o dofinansowaniu tego zadania w wysokości 15 tys. zł. Wyko-
nawcą prac jest firma El-Stan. Kaplica była w bardzo złym stanie tech-
nicznym, obiekt z roku na rok ulegał coraz większej degradacji. Koniecz-
ny okazał się remont dachu jak i elewacji obiektu. Budowla pozostawiona 
bez zabezpieczenia stanowiłaby zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkań-
ców. To był ostatni moment, by uratować tę architektoniczną perełkę.

W kwietniu w miejscowości Ubocze zostały wyremontowane dwie dro-
gi w technologii asfaltowej. Pierwsza to droga gminna prowadząca do pól 
i zabudowań długość odcinka 330 mb. Wykonawcą była firma MG-TECH 
Inżynieria Lądowa Mariusz Gałkowski, a koszt jej wykonania wyniósł: 
128 724,92 zł. 

Druga to droga gminna prowadząca do budynków mieszkalnych i Sali na 
Uboczu, długość odcinka 140 mb. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych sp. z o.o., a koszt jej wykonania wyniósł: 86 846,06 zł. Obie dro-
gi zostały odebrane 24 kwietnia br. i przekazane do użytkowania.

Nowe drogi w Uboczu

Gryfowska Biblioteka 
już otwarta!

Od 4 maja wypożyczalnia książek dla czytelników jest 
otwarta. Zgodnie z rekomendacjami, związanymi z trwającą 
epidemią, nadal nieczynne są czytelnie, nie ma także wolnego 
dostępu do księgozbioru i czasopism.

Zmienione godziny wypożyczania książek
Ze względu na czynności związane z kwarantanną księgo-

zbioru i dezynfekcją pomieszczeń, wypożyczalnia będzie czyn-
na krócej, aż do odwołania: 
– poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 10.00-16.00
– w środy od 9.00 – 15.00. 
Godziny pracy filii w Uboczu i Rząsinach pozostają bez zmian.

Zachęcamy czytelników do korzystania z katalogu online na 
stronie internetowej biblioteki (www.bibgryf.ddns.net) i zama-
wiania książek poprzez e-mail lub telefonicznie.

Referent ds. drogownictwa Anna Petruch
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Rada Miejska uchwaliła 
regulamin korzystania z cmentarzy

Regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych 
na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski:

1. Cmentarze na terenie Gminy Gryfów Śląski stanowią mienie Gminy 
Gryfów Śląski.
2. Adres siedziby biura Zarządcy ma być wskazany na tablicach ogłoszeń 
umieszczonych na cmentarzach.
3. Osoby przebywające na terenie cmentarzy obowiązane są do zacho-
wania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek 
i czystość na odwiedzanych grobach i w ich otoczeniu.
4. Na terenie cmentarza zabrania się:
a) przebywania w stanie nietrzeźwym; b) używania radioodbiorników 
i innego sprzętu grającego; c) jazdy na rowerze, wrotkach, deskorolkach
5. Uporządkowanie grobów i miejsc rezerwacji należy do osób opiekują-
cych się grobem i miejscem. Elementy i symbole wyznaniowe mogą być 
umieszczane wyłącznie w obrębie grobu.
6. Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacją umieszczoną na 
grobie oraz na tablicy informacyjnej w biurze zarządu cmentarza, na co 
najmniej 3 miesiące przed terminem likwidacji (informacja winna być do-
stępna w okresie Świąt Wszystkich Świętych).
7. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.
8. Uroczystości pogrzebowe odbywają się codziennie z wyjątkiem nie-
dziel i dni świątecznych.

Dyrektor ZBGKiM Małgorzata Uhornicka

PODZIĘKOWANIA
Składam serdeczne podziękowania panu Mirosławowi Szuniewiczo-

wi za nieodpłatne wykonanie i montaż płotków ozdobnych zabezpiecza-
jących tablicę pamiątkową i dąb posadzony z okazji 100 – lecia Niepodle-
głości Polski na skwerze k/k parafialnego. Raz jeszcze gorąco i serdecznie 
dziękuję.

Burmistrz Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik

***
Składam serdeczne podziękowanie firmie pana Ryszarda Sawczaka 

za nieodpłatne wykonanie 2 bramek zamykających przejście/ przesmyk/ 
od ulicy Lubańskiej do Placu Kościelnego. Zamknięcie przejścia przy-
czyni się do poprawy estetyki tego miejsca, które ciągle było zabrudzane 
i zaśmiecane. Raz jeszcze gorąco i serdecznie dziękuję. 

Burmistrz Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik 
Na rondzie bezpieczniej

Mając na uwadze bezpieczeństwo gryfowian przemodelowano rondo 
przy ulicach Lwowskiej i Uczniowskiej. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei 
we Wrocławiu wprowadziła zmiany mające na celu poprawę bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego na gryfowskim rondzie.

***
W imieniu mieszkańców Gryfowa Śląskiego i moim własnym składam 

serdeczne podziękowania pracownikom Zakładu Budżetowego Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej i osobiście pani dyrektor Małgorzacie 
Uhornickiej za piękne zagospodarowanie klombów przy krzyżówce drogi 
krajowej nr 30 i ulicy Kolejowej. Można z dumą powiedzieć, że do Gry-
fowa Śląskiego zawitała wiosna.

Burmistrz Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik 

PSZOK znów otwarty
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gry-
fowie Śląskim informuje, że od 13 maja ponownie przyjmuje odpady 
wielkogabarytowe. PSZOK czynny jest:
od poniedziałku do czwartku w godzinach: 8.00 – 12.00 
w piątki: 14.00– 18.00.
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 75 78-13-484

FOT. RONDO

Składam serdeczne podziękowania Panu Dominikowi Korpysie 
prezesowi firmy JANTUR-GRYFEX Sp. z o.o. za nieodpłatne przeka-
zanie 500 sztuk masek ochronnych na potrzeby Gminy Gryfów Śląski, 
szczególnie do wykorzystania przez gminne jednostki organizacyjne.

Burmistrz Miasta i Gminy Olgierd Poniźnik
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Składamy ogromne podziękowania Pastorowi Markowi Kiew-
rze i Członkom Kościoła Zielonoświątkowego w Gryfowie Ślą-
skim za pomoc i wsparcie personelu oraz podopiecznych Zakładu 
Opieki Długoterminowej w Gryfowie Śląskim.

Podarowano nam maseczki, fartuchy ochronne, rękawiczki oraz 
termometry a także całe mnóstwo ciepłych słów. Za wszystko bar-
dzo dziękujemy. 

Prezes Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia w Lwówku  Śląskim 
Adam Zdaniuk

Kierownik Zakładu Opieki Długoterminowej 
w Gryfowie Śl. Urszula Maga

28 kwietnia Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski podjęła uchwałę nr 
110/20 dotyczącą „Gminnego programu opieki nad zwierzętami bez-
domnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Gryfów Śląski w 2020 roku”. Głównym celem programu jest:
1. Opieka nad wszystkimi bezdomnymi zwierzętami z Gminy Gryfów 
Śląski przy współpracy ze Schroniskiem, Strażą Miejską, Policją i spo-
łecznymi opiekunami. 
2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana poprzez dokarmianie, 
sukcesywną sterylizacje i kastrację kotów wolno żyjących.
3. Ograniczenie niekontrolowanych rozrodów psów i kotów oraz zmniej-
szenie populacji zwierząt bezdomnych.
4. Zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt.
5. Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie promowania prawidłowych 
postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.

W roku 2019 Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Przylasku 
przyjęło z terenu Gminy Gryfów Śląski 27 psów i 26 kotów.

Gmina Gryfów Śląski, w połowie maja br., zakupi 20 szt. laptopów 
wraz z oprogramowaniem i przekaże je do szkół podstawowych, dla któ-
rych jest organem prowadzącym, w celu prowadzenia edukacji w modelu 
zdalnym. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, zwią-
zaną z wprowadzeniem na terenie całego kraju stanu epidemii, spowodo-
wanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych 
na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyj-
nych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami 
komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada odpowiedniego sprzętu, 
na którym może realizować kształcenie w takiej właśnie formie. 

Zakup w/w komputerów jest w całości finansowany z grantu przyzna-
nego Gminie Gryfów Śląski w kwocie 59,5 tys. zł. w ramach realizacji 
projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Eduka-
cyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Progra-
mu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”. 

Dostawca sprzętu komputerowego – firma iCOP Sp. z o. o. z Biel-
ska-Białej został wyłoniony spośród piętnastu oferentów, którzy złożyli 
swoje oferty w ramach zapytania ofertowego ogłoszonego przez Gminę 
Gryfów Śląski, pod koniec kwietnia br.

Inspektor ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych
Krzysztof Rozenbajger

Nowe laptopy dla szkół

Gminny program opieki 
nad bezdomnymi zwierzętami 

Z okazji „Dnia Strażaka” składamy wszystkim 
Druhnom i Druhom Strażakom najserdeczniej-
sze życzenia oraz wyrazy szacunku, uznania i 
podziękowania za ofiarną służbę, trud i poświece-
nie. Życzymy samych radosnych chwil w służbie 
społeczeństwu na rzecz ratowania życia, zdro-
wia i mienia, szczęśliwych powrotów z akcji oraz 
spełnienia wszystkich planów i powodzenia w ży-
ciu osobistym.

Przewodniczący 
Rady Miejskiej

Mateusz Królak

Burmistrz
Gminy i Miasta

Olgierd Poniźnik

Podziękowanie za wsparcie

Podinspektor ds. ochrony środowiska, 
rolnictwa i leśnictwa Agnieszka Bocian
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Gryfów w czasach epidemii
Nasz lokalny fotografik Paweł Zatoński na swoim fanpejdżu utworzył album zatytułowany Gryfów w czasach epidemii. Jak pisze autor, zdjęcia 

niby zwyczajne, przeciętne, normalne - ale za jakiś czas będziemy wspominać te niecodzienne chwile, kiedy nawet prowincjonalne miasteczko musiało 
dostosować się do reszty kraju, Europy i świata. Paweł przytacza reakcję jednego z klientów sklepu, który zdziwiony spytał, czemu robi zdjęcia tak 
oczywistych miejsc, bo przecież nikt do tej pory tego nie fotografował. Często robimy zdjęcia rzeczy dość powszechnych, codziennych, a te chwile za 
jakiś czas będą historyczne - a może i będą przestrogą na lata – konstatuje Paweł. 

Po ulicach hula wiatr
A to fotografie z 3 maja naszego redakcyjnego kolegi Pawła Rubaja. Ok. godz. 13.00 po ulicach naszego pięknego miasta hula jedynie wiatr.
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Po ulicach hula wiatr
A to fotografie z 3 maja naszego redakcyjnego kolegi Pawła Rubaja 

(www.instagram.com/griev1282). Ok. godz. 13.00 po ulicach naszego 
pięknego miasta hula jedynie wiatr.

Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne 
„Planeta Uśmiechu” w Gryfowie 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 pomo-
cy psychologiczno-pedagogicznej, fizjoterapia, joga, rytmi-
ka, 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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Myślę, że to już przedostatni wpis 
z  cyklu izerskimi śladami koronawirusa, 
gdzie zaglądam do lokalnych przedsię-
biorców, rzemieślników, pytam o to, czym 
się zajmują i czy mocno odczuwają skutki 
pandemii. Tym razem najbardziej oddali-
łem się od Gór Izerskich, bo zajrzałem do  
Justyny i Szymona, którzy w Proszówce 
pod Gryfowem Śląskim prowadzą hodowlę 
niecodziennych w tych stronach zwierzą-

tek, zwanych alpakami. Justyna opowie, jakie koleje losu przygnały ją do 
Proszówki z południa Polski, podzieli się z Wami emocjami, którymi darzy 
alpaki, a także objaśni, że Tarcza Antykryzysowa w jej przypadku nie do 
końca pokrywa faktyczne zapotrzebowanie – zwłaszcza ze strony zwierząt.
Hej, słyszałem, że w Proszówce między Gryfowem Śląskim a Górami 
Izerskimi hodujesz pewne nietypowe dla tych ziem zwierzęta?

Cześć, jestem Justyna. Tak, zgadza się, choć dla nas już od lat są ty-
powe (śmiech). Obecnie wraz z moim partnerem Szymonem prowadzimy 
Hodowlę Alpak w Proszówce. Szymon na co dzień zajmuje się hodowlą 
(rozmnażanie, poprawa gatunku) oraz wełną i wyrobami z alpaczej wełny. 
Ja natomiast zajmuje się alpako-terapią – zarówno w szkołach, przedszko-
lach, jak i u osób niepełnosprawnych. Naszym głównym źródłem docho-
du jest część rekreacyjno – turystyczna.
Większość moich rozmówców nie jest z tych stron – Ty też?

Ciekawe…ale również jestem przyjezdna. Na samym Dolnym Śląsku 
pojawiłam się prawie pięć lat temu. Przeprowadziłam się z pięknego Be-
skidu Ślaskiego, a mianowicie z Istebnej, znanej w całej Polsce i Europie z 
pięknych koniakowskich koronek. Niestety życie nie potoczyło się po mojej 
myśli, a góralska krew, poczucie bezpieczeństwa, rodzinna natura i tęskno-
ta za górami i góralami nakazywała wracać. Właśnie chwilę przed powro-
tem do Istebnej znalazłam się w Proszówce. Po ciężkim życiowym zakręcie 
znalazłam się na wzgórzu Świętej Anny pod kapliczką Leopolda. Pamię-
tam, że wokół rozlewały się piękne jasnożółte pola rzepaku. Przed sobą 
zobaczyłam piękne ośnieżone góry, a za Zamkiem Gryf widniały nasze 
najbliższe dzisiaj Góry Izerskie. W dodatku podczas spaceru towarzyszyły 
mi alpaki które swoją wełna, urokiem i ciepłem dodawały spokoju i otuchy. 
Dookoła kapliczki słychać było tylko lekki podmuch wiatru i śpiew pta-
ków. Właśnie dwa lata temu będąc pierwszy raz w Proszówce, przypomniał 
mi się mój rodzinny dom. Góry, spokój, cisza, a w dodatku piękne urokliwe 
zwierzęta. To było to, czego mi do tej pory brakowało na Dolnym Ślą-
sku. Znowu poczułam w sobie tą góralską krew i właśnie wtedy zrodził się 
w mojej głowie pomysł pozytywnego wykorzystania alpak w odnalezieniu 
harmonii, natury, spokoju i pokazania piękna tego miejsca.
Jak dawno Wasza pasja przerodziła się w sposób na życie?

Alpaki w Proszówce mieszkają już ponad 10 lat. Szymon zaczynał od 
trzech sztuk. Dzisiaj jest ich dwadzieścia, a do tego dwa śliczne kucyki. 
Mój pomysł na spędzenie wolnego czasu z alpakami w tle pięknych Gór 
Izerskich szybko przeszedł do realizacji. Nigdy bym się nie spodziewała, 
że cokolwiek jest mnie w stanie zatrzymać przed powrotem w Beskidy, 
a jednak znalazłam motywację. Góry i zwierzęta to miłość silniejsza ode 
mnie. Dlatego zaczęłam od zera. Postawiłam wszystko na jedną szalę 
i zaczęłam działać. Najpierw zrobiliśmy ulotki, wrzuciliśmy parę zdjęć, 
a urok gór i zwierząt zrobił resztę. Na początku właściciel był sceptyczny, 
ale nie zapomnę jak wtedy powiedziałam: „Ty masz zwierzęta, ja mam 
pomysł, wystarczy spróbować”. I tak się stało. Goście zaczęli zjeżdżać 
z każdego regionu Polski. Miało to być tylko pasją, czymś dodatkowym, 
od czasu do czasu, a stało się codziennością i spełnieniem marzeń. Wraz 
z rozwojem hodowli, natłokiem odwiedzających, odważyliśmy się pójść 
o  krok dalej. Oprócz spacerów, sesji zdjęciowych, odwiedzin gości za-
częłam szkolić się pod kątem alpako-terapii. Otworzyliśmy się nie tylko 
dla rodzin i turystów, ale zaczęłam pomagać też niepełnosprawnym dzie-
ciom, co stało się dla mnie jeszcze większą motywacją. Szkoły i przed-
szkola chętnie uczęszczały w zajęciach edukacyjnych. Domy Pomocy 
Społecznej, poradnie specjalistyczne, znalazły wymarzone miejsce do 
terapii, odpoczynku i rozwoju, a nam sprawiało to niesamowitą przy-
jemność. Zaczęliśmy poważnie myśleć o kolejnych zwierzętach i agrotu-
rystyce. Dzięki temu moglibyśmy zapewnić odwiedzającym prawdziwy 

powrót do natury. Plany były bardzo ambitne. Pracowaliśmy dzień i noc, 
żeby osiągnąć sukces. Niestety życie różnie się toczy. Dosłownie chwilę 
przed rozpoczęciem sezonu, gdzie wszyscy na nas bardzo liczyli, musieli-
śmy zamknąć nasze bramy przed gośćmi z powodu wirusa.
I wszystko nagle wyhamowało…

W jednym momencie widoki na marzenia stały się czymś odległym. 
Żywa, uśmiechnięta na co dzień Proszówka stanęła. Wszyscy zwolnili. 
Nawet alpaki wydawały się jakby wolniejsze. No cóż. A ja, tak jak dwa 
lata temu, stanęłam i zastanawiałam się co dalej. Nie przestałam marzyć. 
Powoli własnymi siłami staramy się wszystko przygotować. Kosztuje nas 
to nie tylko dużo czasu i energii, ale jak się można domyśleć – także du-
żego nakładu finansowego.
Może pomoc rządu pomogłaby w pewnym stopniu?

Pomocy od rządu niestety nie dostaliśmy do tej pory żadnej. Jedynie 
przez trzy miesiące jesteśmy zwolnieni ze składek ZUS. No super…ale 
zwierzęta muszą coś jeść. Samo miejsce bez większego nakładu finanso-
wego popadnie w ruinę. Jakby tego było mało – dochodzi jeszcze susza, 
z którą się mierzymy na co dzień. Tylko zaglądamy przez okno, kiedy 
spadnie jakakolwiek kropla deszczu. Utrzymanie hodowli jest bardzo 
kosztowne. Niestety musimy sobie radzić bazując na własnych środkach. 
Obroty firmy spadły o 100 %, a koszty zwierząt się nie zmniejszają. Żyw-
ność, lekarstwa, opieka weterynaryjna, pielęgnacja. Nic się nie zmieniło 
pod tym względem, oprócz tego, że do wszystkiego jest coraz gorszy do-
stęp. Jak niektórzy z was wiedzą, właściciel tej wspaniałej hodowli na co 
dzień jest ratownikiem medycznym. Teraz jest dużo bardziej potrzebny 
chorym pacjentom, więc chyba nie muszę nic więcej pisać. Oprócz co-
dziennych obowiązków żyjemy w ciągłym stresie. Nie odpoczywamy, nie 
możemy zostać w domu, tak jaki inni. Jedyne, co nam pozostało, to żyć 
nadzieją i czekać na szybki koniec tego nieszczęścia. Nie tylko straci-
liśmy swoje pasje, marzenia, poczucie bezpieczeństwa, źródło dochodu, 
ale dużą część siebie. Liczymy na to, że koronawirus nie zniszczy tego do 
zera, bo chyba już się nie podniesiemy…
Goście mocno tęsknią za alpakami?

Z doświadczenia, opinii i codziennych wiadomości od klientów i mo-
ich podopiecznych, wiem, że bardzo dużo osób nie tylko z okolic, ale 
z całej Polski, a nawet dalej, trzyma za nas kciuki i tylko czeka na telefon: 
„tak, znowu jesteśmy otwarci!’’ Serce się kraje, bo codziennie odbieramy 
telefony z pytaniami – kiedy będzie możliwość do nas przyjechać i zno-
wu spędzić czas z naszymi zwierzakami. Dzieciaki, które do nas przy-
jeżdżały, tak bardzo tęsknią za alpakami i ich potrzebują. Tym bardziej 
jesteśmy bezradni, bo boimy się, że potrwa to znacznie dłużej. A przecież 
są ludzie, którzy marzą o tym, żeby spędzić chociaż 5 minut z alpakami. 
Niestety my nadal nie umiemy odpowiedzieć. I niestety rząd również nie 
jest w  stanie odpowiedzieć na pytanie – kiedy znowu będziemy mogli 
wywołać uśmiech na twarzy nie tylko u dzieci, ale również u dorosłych. 
I pomóc chorym w dalszej terapii.

Myślisz, że jeszcze będzie pięknie?
Pewnie, że tak! W końcu jestem góralką, w której jest dużo wiary i siły, 

dlatego wiem, że każdy kryzys ma swój koniec. Mimo tego niewielkiego 

Góralki miłość do alpak i Proszówki
rozmawiał Paweł Zatoński, tekst pochodzi z bloga Izerski Włóczykij
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wsparcia ze strony naszego rządu, staję naprzeciw wszystkim przeciwno-
ściom. W ramach akcji „Zostań w domu” zakasaliśmy rękawy i szykujemy 
dla miłośników alpak azyl, w którym po długich domowych izolacjach, 
będą mogli znowu odpocząć na łonie natury. Tak, żebyśmy mogli za-
skoczyć wszystkich pozytywnie i żeby ci, którzy wierzą w nas i w nasze 
miejsce, nie byli zawiedzeni.

Goście mocno tęsknią za alpakami?
Z doświadczenia, opinii i codziennych wiadomości od klientów i moich 

podopiecznych, wiem, że bardzo dużo osób nie tylko z okolic, ale z całej Pol-
ski, a nawet dalej, trzyma za nas kciuki i tylko czeka na telefon: „tak, znowu 
jesteśmy otwarci!’’ Serce się kraje, bo codziennie odbieramy telefony z pyta-
niami – kiedy będzie możliwość do nas przyjechać i znowu spędzić czas z na-
szymi zwierzakami. Dzieciaki, które do nas przyjeżdżały, tak bardzo tęsknią 
za alpakami i ich potrzebują. Tym bardziej jesteśmy bezradni, bo boimy się, 
że potrwa to znacznie dłużej. A przecież są ludzie, którzy marzą o tym, żeby 
spędzić chociaż 5 minut z alpakami. Niestety my nadal nie umiemy odpo-
wiedzieć. I niestety rząd również nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie – 
kiedy znowu będziemy mogli wywołać uśmiech na twarzy nie tylko u dzieci, 
ale również u dorosłych. I pomóc chorym w dalszej terapii.
Myślisz, że jeszcze będzie pięknie?

Pewnie, że tak! W końcu jestem góralką, w której jest dużo wiary i siły, 
dlatego wiem, że każdy kryzys ma swój koniec. Mimo tego niewielkiego 
wsparcia ze strony naszego rządu, staję naprzeciw wszystkim przeciwno-
ściom. W ramach akcji „Zostań w domu” zakasaliśmy rękawy i szykujemy 
dla miłośników alpak azyl, w którym po długich domowych izolacjach, 
będą mogli znowu odpocząć na łonie natury. Tak, żebyśmy mogli za-
skoczyć wszystkich pozytywnie i żeby ci, którzy wierzą w nas i w nasze 
miejsce, nie byli zawiedzeni.

Zdjęcia dzięki uprzejmości 
państwa Justyny i Szymona z Hodowli Alpak w Proszówce.

Od redakcji: 
Mamy wspaniałą wiadomość. Na fanpejdżu Alpaki z Pro-

szówki pojawiła się informacja, że już możliwe są spacery z al-
pakami. Od 4 maja zagroda zostaje ponownie otwarta i wzna-
wiane są zapisy.

Mietek, nowy członek stada.
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Koronawirus a zwolnienie pracownika
W ostatnim czasie wirus SARS-

-CoV-2 wywołujący chorobę CO-
VID-19 zdominował nasze codzienne 
życie. Obecna sytuacja jest trudna dla 
nas wszystkich, w trudnej sytuacji są 
m.in. pracodawcy i pracownicy, gdyż 
pracodawcy poszukują możliwości rato-
wania swoich przedsiębiorstw i niejed-
nokrotnie rozważają decyzje o zwolnieniu pracowników, zaś pracownicy 
obawiają się tym samym utraty pracy. W dzisiejszym artykule omówię 
zwolnienia pracownicze, wskażę formy prawidłowego rozwiązania umo-
wy o pracę, tak aby w szczególności pracownicy znali swoje uprawnienia. 
Jednakże na wstępie zaznaczam, iż wskazane poniżej zagadnienia w każ-
dej chwili mogą ulec zmianie, gdyż na dzień pisania niniejszego artykułu 
trwają prace legislacyjne nad wprowadzeniem kolejnej specustawy.

Rozwiązanie umowy o pracę
Kodeks pracy dopuszcza możliwość rozwiązania umowy o pracę na 

mocy porozumienia stron, na mocy oświadczenia jednej ze stron z zacho-
waniem okresu wypowiedzenia lub bez zachowania okresu wypowiedze-
nia, a także z upływem czasu, na który była zawarta. 

Rozwiązanie na mocy porozumienia stron – w ten sposób można roz-
wiązać umowę z inicjatywy każdej ze stron, zarówno pracownika i pra-
codawcy. Z punktu widzenia pracownika dla niego rozwiązanie umowy 
w ten sposób jest korzystne wtedy, gdy ma już ofertę pracy u innego pra-
codawcy albo grozi mu zwolnienie dyscyplinarne. Z kolei przez epidemię 
koronawirusa takie rozwiązanie umowy o pracę byłoby najkorzystniejsze 
dla pracodawcy, bo w ten sposób można rozwiązać umowę praktycznie 
od ręki. Nie jest to w mojej ocenie korzystana sytuacja dla pracownika, 
gdyż może on zostać pozbawiony wynagrodzenia za czas wypowiedzenia, 
może nie otrzymać odprawy, czy też będzie mu wstrzymany zasiłek dla 
bezrobotnych. Jeśli już doszłoby pomiędzy pracownikiem a pracodawcą do 
rozwiązania umowy w ten sposób, to zwracam uwagę na to, że możemy 
negocjować z pracodawcą i w porozumieniu może być zapis uwzględniający 
wypłatę odprawy, wynagrodzenia za okres wypowiedzenia itp. Ważnym 
jest również, aby w świadectwie pracy znalazł się zapis, iż rozwiązanie 
umowy o pracę za porozumieniem stron nastąpiło z inicjatywy pracodawcy.

Rozwiązanie na mocy wypowiedzenia – pracownicy zatrudnieni 
w oparciu o umowę o pracę chronieni są przed natychmiastowym roz-
wiązaniem umowy o pracę, o ile nie ponoszą w tym swojej winy, o czym 
mowa będzie poniżej. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy okres wypo-
wiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony i nieokreślony jest 
uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
• 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
• 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
• 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

W tym przypadku pracodawca składa pracownikowi oświadczenie 
o rozwiązaniu umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, co 
powinno nastąpić na piśmie, zaś w przypadku umowy o pracę na czas nie-
określony konieczne jest wskazanie przyczyny uzasadniającej wypowiedze-
nie. Obecna sytuacja z koronowirusem nie zmienia zasad wypowiadania 
umów o pracę, okresy wypowiedzenia pozostają bez zmian, tak samo bez 
zmian pozostaje ochrona przed wypowiedzeniem dla pracowników pozo-
stających na urlopach, sprawujących opiekę nad dzieckiem, oraz w czasie 
innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upły-
nął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypo-
wiedzenia, a także tym pracownikom, którym brakuje nie więcej niż 4 lata 
do osiągnięcia wieku emerytalnego (ochrona ta nie dotyczy sytuacji, w któ-
rej ogłoszono upadłość lub likwidację pracodawcy albo z innych przyczyn 
niedotyczących pracowników, tj. w przypadku zwolnień grupowych).

Rozwiązanie bez wypowiedzenia – wyróżniamy tutaj dwie sytu-
acje, w jednej następuje rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika, 

a w drugiej bez winy pracownika, pracodawca składa oświadczenie o roz-
wiązaniu umowy w ten sposób, czego skutkiem jest rozwiązanie umowy 
od ręki.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia 
może nastąpić z winy pracownika:

1. w przypadku ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych 
obowiązków pracowniczych; 
2. popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę prze-
stępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym 
stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone 
prawomocnym wyrokiem; 
3. zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wyko-
nywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia 
może również nastąpić bez winy pracownika:

1. jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej 
niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy 
krócej niż 6 miesięcy; 
2. jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej 
niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz 
pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące 
- gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 
miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypad-
kiem przy pracy albo chorobą zawodową; 
3. w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych 
przyczyn niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracowni-
ka nie może nastąpić w razie nieobecności pracownika w pracy z powodu 
sprawowania opieki nad dzieckiem – w okresie pobierania z tego tytułu 
zasiłku, a w przypadku odosobnienia pracownika ze względu na chorobę 
zakaźną – w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku.

Mając na uwadze trudną sytuację przedsiębiorców związaną z wirusem, 
mogą oni rozwiązać umowę o pracę z zachowaniem okresu wypowiedze-
nia. W przypadku umów o pracę, o ile nie zostaną wprowadzone żadne 
zmiany specustawą, pracodawca w uzasadnieniu rozwiązania umowy może 
powołać się na konieczność zmniejszenia zatrudnienia z powodu nega-
tywnych skutków epidemii koronawirusa. Może również dojść do tego, 
że pracodawcy będą przeprowadzać zwolnienia grupowe, które spowodo-
wane będą likwidacją pracodawcy lub konieczną sporą redukcją zatrud-
nienia. Zwolnienia grupowe uregulowane są w ustawie z 13 marca 2003 
roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków 
pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Ustawę stosuje się do pra-
codawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników, którzy z przyczyn 
niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia, a także na mocy 
porozumienia stron, w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnią 10 pra-
cowników, gdy zatrudniają mniej niż 100 pracowników lub 10% pracow-
ników, gdy zatrudniają co najmniej 100, a mniej niż 300 pracowników lub 
30 pracowników, gdy zatrudniają co najmniej 300 pracowników. Ustawa ta 
nakłada na pracodawcę konieczność konsultacji zamiaru przeprowadzenia 
zwolnienia grupowego z zakładowymi organizacjami związkowymi, za-
warcie porozumienia pomiędzy pracodawcą a zakładowymi organizacjami 
związkowymi oraz zawiadomienie powiatowego urzędu pracy o ustaleniach 
dotyczących grupowego zwolnienia. Jeśli chodzi o pracowników to wska-
zać należy, że w przypadku przeprowadzenia grupowego zwolnienia przy 
wypowiadaniu stosunków pracy nie stosuje się ochrony przed wypowie-
dzeniem czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwio-
nej nieobecności pracownika w pracy tj. dopuszczalne jest wypowiedzenie 
stosunku pracy w czasie urlopu trwającego co najmniej 3 miesiące, a także 
w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli 
upłynął już okres uprawniający pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę 
bez wypowiedzenia. Jeśli natomiast grupowe zwolnienie spowodowane jest 
upadłością lub likwidacją pracodawcy nie funkcjonuje ochrona pracowni-
ka w wieku przedemerytalnym oraz ochrona pracownika przebywającego 
na urlopie lub innej usprawiedliwionej nieobecności a także możliwe jest 
rozwiązanie stosunku pracy w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego. 
Pracownikowi zwalnianemu w ramach zwolnienia grupowego pracodawca 
musi wypłacić odprawę pieniężną, wysokość odprawy uzależniona jest od 
wysokości wynagrodzenia i stażu pracy danego pracownika i wynosi: jed-

Prawnik radzi
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nomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego 
pracodawcy krócej niż 2 lata, dwumiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pra-
cownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat, trzymiesięczne 
wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy 
ponad 8 lat.

W przypadku osób, które wykonują „pracę” w oparciu o umowę zlece-
nie, to zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego zlecenie można wypo-
wiedzieć w trybie natychmiastowym z ważnych przyczyn, a taką przyczy-
ną może być wpływ epidemii koronawirusa na działalność zleceniodawcy. 
Podobnie jest z umową o dzieło, zlecający dzieło może w każdej chwili od 
takiej umowy odstąpić, przy czym musi rozliczyć się z wykonawcą za to 
co dotychczas zostało wykonane.

Jakie prawa mają pracownicy w przypadku niezgodnego z prawem 
rozwiązania umowy o pracę? Pracownik może wnieść do sądu pracy (dla 
naszego powiatu jest to Sąd Rejonowy w Lubaniu) pozew z powodu nie-

zgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę i domagać się przywró-
cenia do pracy lub odszkodowania. Pracownik jest zwolniony z kosztów 
sądowych, a na złożenie pozwu mamy 21 dni od dnia rozwiązania umowy 
o pracę. Można również zgłosić sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy.

 W ramach podsumowania pomimo tego, że wiem jak obecna sytuacja 
znacząco wpływa na przedsiębiorców, to apelują do każdego przedsię-
biorcy z osobna, aby przed podjęciem decyzji o zwolnieniu pracownika 
przejrzał wszelkie możliwości ze spec ustawy tzw. tarczy antykryzysowej, 
gdyż być może znajdzie się jakieś rozwiązanie, aby przetrwać ten trudny 
okres czasu i nie dokonywać zwolnień pracowniczych.

Polecam dla przedsiębiorców: 
www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-przedsiebiorcow

Kierował po narkotykach
W środę 15 kwietnia funkcjonariusze 

z Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim 
zatrzymali 26-letniego mężczyznę, miesz-
kańca tego miasta. Kierował on osobowym 
VW, podróżował z innym mężczyzną.  
Z uwagi na to, że kierujący podczas kontroli 
zachowywał się nerwowo, funkcjonariusze 
przystąpili do kontroli osobistej mężczyzn 
oraz pojazdu pod kątem przedmiotów za-
bronionych w wyniku czego znaleźli za-
winiątko z zawartością metamfetaminy. 
Kierującego poddano badaniu urządzeniem 
ALERE na zawartość substancji zabronio-
nych w ślinie. Wynik badania wskazał, iż 
mężczyzna znajduje się pod działaniem am-
fetaminy i metamfetaminy. 

Źródło: Policja Lwówek Śląski
 ***

Policjanci z Gryfowa 
zatrzymali podpalacza

W wyniku pożarów spłonęło wiele nie-
użytków, zakrzaczeń, nasypów kolejowych 
oraz drewniany słup linii wysokiego napię-
cia, którego wartość szacowana jest na ok. 
3000 złotych. 46-latek usłyszał już zarzuty. 
Grozi mu teraz kara do 5 lat więzienia.

Od początku 2020 roku, strażacy z po-
wiatu lwóweckiego otrzymywali szereg 
zgłoszeń o pożarach. Duża ilość zgłoszeń 
dotyczyła gminy Gryfów Śląski oraz Lubo-
mierz. Spłonęło wiele nieużytków, zakrza-
czeń oraz nasypów kolejowych. Dodatko-
wo ofiarą podpalacza padł drewniany słup 
linii wysokiego napięcia, którego wartość 
wyceniona jest na ok 3000 zł.

Dzięki strażakom z Ochotniczej Straży 
Pożarnej, którzy zamontowali kamery oraz 

pracy ope-
racyjnej gryfowskich policjantów udało 
się namierzyć mężczyznę, który mógł do-
konywać podpaleń.

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji 
w Gryfowie Śląskim zatrzymali 46- let-
niego mieszkańca Krzewia Wielkiego, 
któremu przedstawiono zarzut z art. 288 
Kodeksu Karnego. Mężczyzna przyznał 
się do popełnionego czynu, za który grozi 
mu teraz do 5 lat pozbawienia wolności.

 Źródło: Policja Lwówek Śląski

 Ponad 11 godzin akcji strażaków!
Pożar wybuchł 5 kwietnia kilka minut przed godz. 13.00. Słup czar-

nego dymu widoczny był z odległości wielu kilometrów. Paliło się składo-
wisko odpadów w miejscowości Wieża koło Gryfowa Śląskiego. Zakład, 
na terenie którego wybuchł pożar zajmował się recyklingiem odpadów, 
w tym opakowań z tworzyw sztucznych, papieru, sprzętu IT/RTV.

Na miejscu działały 24 zastępy strażaków, to jest 67 strażaków z jednostek 
Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostek OSP z terenu powiatu lwówec-
kiego ale także z powiatów: lubańskiego, jeleniogórskiego i legnickiego. – wy-
jaśnia st. kpt. Andrzej Więdłocha Zastępca Komendanta Powiatowego 
PSP w Lwówku Śląskim.

Wstępnie straty oszacowano na dwa i pół miliona złotych. Spaleniu 
uległa hala magazynowa i budynek warsztatowy oraz znaczna ilość skła-
dowanego tam materiału. Natomiast dzięki sprawnej akcji strażaków 
udało się uratować majątek o wartości trzech milionów złotych, w tym 
budynek socjalno- biurowy, halę magazynową z maszynami oraz garaże. 

Wstępnie za przyczynę pożaru podaje się zwarcie i zapłon jednego ze 
składowanych akumulatorów, ale to tylko wstępne dane.

Obecnie czynności prowadzi policja. st. post. Olga Łukaszewicz KPP 
Lwówek Śląski wyjaśnia, iż powołany został biegły z zakresu pożarnic-
twa, która ma ustalić przyczyny pożaru. Czynności podjął także Woje-
wódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. 

Źródło: lwówecki.info

Podziękowanie
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim służbom ratunko-

wym i ludziom dobrej woli pomagającym w akcji ratowniczej podczas 
nieszczęśliwego zdarzenia jakie dotknęło nas 5 kwietnia bieżącego roku.

Dziękujemy za wsparcie jakiego doznajemy od wielu, wielu osób 
każdego dnia! Jesteśmy bardzo wdzięczni. 

Magdalena i Kamil Sobocińscy 
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Firma z Ubocza produkuje innowacyjne urządzenia do dezynfekcji
Działająca od szesnastu lat na rynku firma zajmuje się świadczeniem 

usług i produkcją elementów ze stali nierdzewnej. Potrzeba chwili spra-
wiła, iż wymyślony i wdrożony do produkcji został projekt innowacyjne-
go urządzenia do dezynfekcji dłoni. Jego pomysłodawcą jest właściciel 
firmy pan Mirosław Jeziorny.

D.O.M. (Disinfection Outside Machine) jest wyprodukowane ze stali 
nierdzewnej, odpornej na warunki atmosferyczne. Urządzenie mieści 4 
litry płynu dezynfekującego. Podajnik uruchamiany jest stopą. To proste 
w użyciu urządzenie przeznaczone jest do użycia w miejscach publicznych 
między innymi przed sklepami, stacjami paliw, szkołami i urzędami.

Właściciele firmy Tech-Spaw z Ubocza wyszli ze wspaniałym gestem 
wsparcia dla mieszkańców naszego regionu, pacjentów Powiatowego Cen-
trum Zdrowia w Lwówku Śląskim i podarowali instytucji urządzenie. 
– Chcielibyśmy zrobić coś, żeby pomóc w zmniejszeniu zagrożenia i po-
stanowiliśmy podarować jedno takie urządzenie dla PCZ-u. – wyjaśnia 
pani Elżbieta Jeziorna. Radości z pięknego gestu przedsiębiorców nie kryje 
Daniel Koko Starosta Lwówecki, który tłumaczy, iż urządzenie zostało już 
zamontowane przy wejściu do przychodni zdrowia w Lwówku Śląskim.

Źródło: lwówecki.info, Fot. Powiat Lwówecki

Podziękowania

Serdecznie dziękuję wszystkim pra-
cownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim 
za dyspozycyjność i rzetelne wykonywa-
nie obowiązków w tym szczególnie trud-
nym czasie. Za wszelkie działania, któ-
re nie wynikają z zakresu obowiązków, 
a przynoszą pomoc i wsparcie. Z wyraza-
mi szacunku dla Waszej pracy i życzenia-
mi zdrowia. 

Kierownik M-GOPS 
w Gryfowie Śląskim

Krystyna Pietruszewska
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Są takie serie, które chciałoby się, by nie miały końca, 
byśmy chociaż raz w roku mogli sięgnąć po kolejny tom 
i poznać dalsze losu ulubionych bohaterów. I właśnie 
taką serią jest dla mnie „Trylogia Białego Miasta”, któ-
ra oczarowała mnie absolutnie już od pierwszych stron 
pierwszej części i uczucie to jedynie przybierało na sile 
z kolejnymi tomami. Niestety wszystko, co dobre szybko 

się kończy i tak jest również w przypadku tej baskijskiej trylogii, dlatego 
dziś przedstawiam Wam jej ostatnią część o jakże intrygującym tytule – 
„Władcy czasu”

Podobnie jak w dwóch poprzednich częściach, akcja powieści toczy 
się w malowniczej Vitorii i jej okolicach, gdzie wszyscy żyją spotkaniem 
z autorem głośnej książki – „Władcy czasu”, który dotychczas pozostawał 
anonimowy. Niestety, szybko okazuje się, że nie dla wszystkich jest to 
zwyczajna lektura – ktoś zaczyna zabijać ludzi zgodnie ze średniowiecz-
nym modus operandi opisanym w słynnej powieści. Kraken razem z Albą, 
Esti i resztą swojego zespołu prowadzi śledztwo, które doprowadza go do 

Sandra poleca

Eva García Sáenz De Urturi
WŁADCY CZASU

Książka na maj
„Kiedy nadchodzi trauma, mózg 

chwyta się swojego największego lęku  
i zmienia się w to, czego sam najbardziej się 
boi. To samospełniające się proroctwo. 
Skoro coś uważa się za rzeczywiste, to 

staje się rzeczywistością.”

wieży Nagraro, ufortyfikowanego donżonu, od tysiąca lat nieprzerwanie 
zamieszkiwanego przez pierworodnego dziedzica roku. W międzyczasie 
okazuje się również, że powieść wcale nie jest wytworem wyobraźni autora, 
a akcja bazuje na wydarzeniach, które miały miejsce kilka stuleci wcześniej.

Jeśli czytaliście wcześniejsze serie, to wiecie, że autorka zdecydowała się 
prowadzić akcję dwutorowo i tutaj również zastosowała podobny zabieg. 
Oprócz głównego wątku- czyli toczącego się współcześnie śledztwa, mamy 
okazję cofnąć się również do XII wieku i poznać losy przodków naszych 
bohaterów, co z tego wyniknie? Przekonajcie się sami...

Oczywiście, autorka nie byłaby sobą, gdyby oprócz toczącego się śledz-
twa, nie wprowadziła odrobiny chaosu w życie prywatne naszych bohate-
rów. Ta, ostatnia już część, jest swego rodzaju zwieńczeniem ich dokonań 
i przewartościowaniem własnego życia. Zarówno Unai, jak i Alba przecho-
dzą wewnętrzną przemianę i na nowo ustalają swoje priorytety. Osobiście 
jestem pod wrażeniem metamorfozy jaką przeszedł Kraken- nareszcie doj-
rzał i zaczął dostrzegać i doceniać to, co wcześniej było dla niego oczywi-
ste. Zawirowanie nie ominęło również Esti, która wplącze się w niezwykle 
ryzykowną. a nawet niebezpieczną relację.

Dużym plusem, zarówno we „Władcach czasu” jak i w całej serii jest 
to, jak umiejętnie autorka łączy kolejne zbrodnie zarówno z wątkami hi-
storycznymi, jak i z życiem prywatnym bohaterów. Większość pisarzy już 
przy pierwszej części poległaby przy takim galimatiasie, jednak  Eva Garcia 
Saenz de Urturi ma niezwykłe wyrzucie i wykreowała taką rzeczywistość, 
w której wszystkie te, jakże różne od siebie elementy, idealnie się uzupeł-
niają tworząc spójną całość.

Autorka po raz kolejny czaruje. Czaruje słowem, pięknymi baskijski-
mi krajobrazami i niesamowitą historią, która wciąga czytelnika już od 
pierwszego rozdziału i nie pozwala oderwać się od lektury aż do ostatniej 
strony. Charyzmatyczni, inteligentni bohaterowie, rys historyczny i kilka 
mrocznych zbrodni – to idealna kombinacja, gwarantująca dreszczyk emo-
cji każdemu, nawet najbardziej wymagającemu czytelnikowi. I tylko żal, że 
to już koniec tej niezwykłej trylogii, ale z niecierpliwością czekam na nowe 
książki autorki.

Od redakcji: Seria Trylogia Białego Miasta dostępna jest w gryfow-
skiej Bibliotece Publicznej. Zapraszamy!
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Na wstępie chcę bardzo podziękować za zwrócenie uwagi na mu-

zyczną podróż, bo tak właśnie jest zatytułowany mój debiutancki al-
bum „The Journey Begins”. Pamiętam, że już jako bardzo mały chło-
piec bylem zafascynowany muzyką. Nigdy nie zapomnę, jak w drodze 
do przedszkola, zawsze opowiadałem o muzyce i moich „planach” mu-
zycznych. Już we wczesnych latach podstawówki (Szkoły Podstawowej 
nr 2) pokochałem jeden przedmiot… muzykę. Nasza pani od muzyki  
(Janina Hasiuk) tylko „potwierdziła" moją pasję do muzyki, pozwalając 
mi pograć na szkolnym fortepianie, który stał w szkolnej auli. Mając około 
ośmiu lat napisałem list do…, sam nie wiedziałem do kogo (do dziś mam 
ten list), że jako dorosły człowiek będę sławnym muzykiem. Lata mija-
ły, a wraz z nimi moja pasja do muzyki się pogłębiała. Po podstawówce 
poszedłem do szkoły zawodowej na kierunek fryzjerski. Nigdy nie byłem 
najmocniejszy w nauce (tylko sztuka mnie interesowała) także o szkole 
muzycznej nie było mowy. Mając 20 lat założyłem rodzinę (ślub braliśmy 
w kościele św. Jadwigi w Gryfowie) i trzy lata później wyjechaliśmy do 
Kanady. Emigracja ma swoje różne strony. Wychowywanie dzieci, pra-
ca, nauka, bariera językowa etc. Muzyka musiała odejść na boczne tory, 
spełniałem się za to w fryzjerstwie. Po około siedemnastu latach zacząłem 
powoli do muzyki powracać komponując własne utwory. Wiele z nich 
pozostało mi w głowie z lat dzieciństwa. Od lutego 2015 roku zacząłem 

się udzielać jako wolontariusz (fortepian) w jednym z szpitali w Toronro 
– Oakville Ontario. Nie zapomnę nigdy, jak osoby zajmujące się przyj-
mowaniem wolontariuszy, muzyków, zapytały mnie o dyplom lub świa-
dectwo ukończenia szkoły muzycznej (był obowiązek przedstawienia).  
No i masz, pomyślałem i szybko odpowiedziałem, że doniosę za kilka 
dni, po czym zajęliśmy się drugim etapem rozmowy kwalifikacyjnej. Po 
zagraniu pierwszego utworu, wszystko było już jasne. Zostałem przyję-
ty… To był moment, którego nigdy nie zapomnę. Piękny szpital, forte-
pian, no i wreszcie moglem się duchowo-muzycznie udzielać dla pacjen-
tów i kadry szpitala. Po kilku miesiącach, moja muzyka (zawsze grałem 
swoją) zwróciła uwagę kilku „wpływowych” osób i tak właśnie poznałem 
wspaniałego człowieka, muzyka, aranżera i inżyniera studyjnego Errola 
Starr Francisa QEPCCC – studio w Oakville). Po roku nagrałem swoją 
pierwszą, debiutancką płytę „The Journey Begins”. Rok później nagrałem 

Z cyklu: Podziel się z nami swoją pasją

Gryfowianin nagrywa płyty w Kanadzie

Moja muzyczna podróż czyli o tym, 
że marzenia się spełniają

Na fanpejdżu naszego niezawodnego Towarzystwa Miłośników Gry-
fowa (www.fb.com/tmggryfow), które obecnie z wiadomych względów 
przeniosło się do sieci, odnalazłam wspaniałą informację prosto z Kana-
dy. Oto Robert Kozieł, gryfowianin z pochodzenia, mieszkający od 23 
lat w Toronto, wydaje tam płyty, a jego kompozycje nadawane są w radio. 

Robert napisał, że jako gryfowianin chciałby podzielić się swoim ma-
łym sukcesem muzycznym. Po nagraniu pierwszej oryginalnej płyty „The 
journey begins”, a także po pierwszych dwóch muzycznych videoclipach 
„Moonrise” i „Devotion”, jego niektóre kompozycje są nadawane w ra-
dio JEWEL Toronto, Halifax, Montreal, Quebec i w innych miastach 
Kanady. Robert podzielił się z nami tą wiadomością, bo jak napisał, jest 
dumny, że pochodzi właśnie z Gryfowa Śląskiego. 

Ten temat wydawał mi się wart rozszerzenia, zatem odezwałam się do 
Roberta z propozycją materiału do Kuriera Gryfowskiego, dotyczącego 
jego muzycznej pasji. Chętnie na to przystał dzięki czemu nasi Czytelnicy 
mogą się zapoznać z jakże ciekawą, szczerą i wzruszającą historią, o tym, 
że warto marzyć, walczyć o swoją pasję i robić to, co się kocha.
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swój pierwszy videoklip „Devotion”, w roku 2019 następne video „Moon-
rise”. Od około roku, niektóre moje utwory są nadawane w kanadyjskim 
Radio JEWEL na terenie Toronto, Halifax, Quebecu, Montrealu i innych 
miastach Kanady. Jestem więcej niż pewien, że wiara, działanie i czyste 
intencje robią swoje i moja podróż (Album - „The journey begins” – Po-
czątek Podróży), która rozpoczęła się w Gryfowie Śląskim będzie nadal 
kontynuowana, ale już dalej. Nie tylko w Kanadzie... Dla mnie muzyka 

to forma najwyższego, najprawdziwszego wyrażania i wewnętrznego od-
zwierciedlania siebie jako człowieka. Uważam ją za boży dar, którego nie 
mogę zmarnować. Tak właśnie oceniam swoje istnienie i życiową misję. 

Nasze dalsze plany (żona bardzo mi pomaga, zajmuje się sprawami praw 
autorskich etc...) idą w kierunku Vancouver, Nowego Jorku, Kalifornii. Kto 
wie co dalej... Tak jak do tej pory, też nie wiedziałem, marzyłem…

z serdecznymi pozdrowieniami dla gryfowian Robert Kozieł

Oprac. Marzena Wojciechowska
Płytę The Journey Begins można za darmo odsłuchać w serwisie Spotify. 
W tym celu w wyszukiwarce należy wpisać Robert Kozieł The Journey 
Begins Spotify. 
Ponadto od 3 maja działa muzyczna 
strona internetowa Roberta  www.robertkozielpiano.pl 
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia.

Red.

Robert Kozieł z żoną Jolantą. Z fryzjerstwa do muzyki. Z Ricki Josephine  
– swoją modelką w konkursie fryzjerskim.

Robert Kozieł i Errol Starr Francis.
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Stowarzyszenie Aktywny Gryfów “Cross Gryfitów” corocznie organizuje w trakcie Kwisona-
liów wydarzenia sportowe, z myślą o miłośnikach biegania, jazdy na rowerze i marszy Nordic Wal-
king. W tym roku miało być jeszcze obficiej - od dłuższego czasu stowarzyszenie zajmowało się 
organizacją thriathlonu, który miał odbyć się 2 tygodnie po Kwisonaliach. Niestety obecna sytuacja 
epidemiczna pokrzyżowała plany organizatorów. Odwołany został Cross Gryfitów 2020 i pierwszy 
Górski Thriathlon Gryfitów. Członkowie organizacji mieli też z okazji Dnia Ziemi wspólnymi 
siłami posprzątać teren wokół Jeziora Złotnickiego. Niestety...

Jeden z członków organizacji w związku z sytuacją zaproponował przygotowanie czegoś prak-
tycznego, co pomogłoby zgodnie z obostrzeniami zakryć twarz, ale przydać się również gdy zakoń-
czy się okres zagrożenia. Zarząd stowarzyszenia dał zielone światło i tak powstał komin wielofunk-
cyjny - czyli nakrycie szyi mogące również zasłonić twarz i nos w przestrzeni publicznej. 

Projekt był okazją do promocji lokalnych artystów. Wersja kobieca została przygotowana 
w oparciu o piękne akwarele autorstwa Joanny Małoszczyk, a męska posiada grafikę z głową gryfa 
przygotowaną przez Michała Pruszczyńskiego. Całość z radością poskładał niżej podpisany.

Nakład rozszedł się w ekspresowym tempie. Wszyscy zaangażowani artyści oddali swoje prace 
za darmo.

Stowarzyszenie w dalszym ciągu planuje organizację kolejnej edycji Niepodległościowego Biegu 
Gryfitów 11 listopada 2020 oraz  X Biegu Mikołajkowego. Jesteśmy pełni nadziei, że imprezy uda 
się zorganizować. 

Mariusz Dragan

Gryfowska sztuka na kominach

Gryfowskie kominy dotarły nad polskie morze. 
Na zdjęciu Paulina (rodem gryfowianka) z mężem 
Mateuszem pozdrawiają z Gdańska.
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Nasiryfowscy artyści w czasach epidemii
Wiemy, że brakuje Państwu wernisaży wystaw, spotkań z artystami, bliskiego obcowania ze sztuką. Niestety chwilowo musimy zadowolić się ko-

rzystaniem z treści zamieszczonych w internecie. Przeglądając strony www i fanpejdże naszych gryfowskich i okolicznych twórców można trafić na 
prawdziwe perełki. Pomimo trwającej epidemii nasi artyści nie próżnują. Wernisaże wystaw w galeriach i instytucjach kultury zamienili na ekspozycje 
online, dzięki czemu wciąż możemy podziwiać ich dzieła. Nasza gryfowska artystka Joanna Małoszczyk zarówno pisze jak i maluje. Dzięki uprzejmo-
ści Joasi przedstawiamy Państwu jej najnowsze wiersze z pandemią w tle i portrety z cyklu „Kawiarnia na świeżym powietrzu”. 

Zapraszamy do kontaktu lokalnych twórców. Chętnie zaprezentujemy Waszą twórczość na łamach Kuriera Gryfowskiego.

PRIMA APRILIS

wystarczyła drobna nieostrożność 
i pozamiatane
 wprowadzono stan
 permanentnej destabilizacji
 pan życia i śmierci 
sprzedaje kolorowe 
gustowne maseczki
 maszyny do ostatniego oddechu
STRACH JEST GRATIS
nieprzerwanie trwają
konwencjonalne działania wojenne
 człowiek 
ten gatunek tak ma
 czy ktoś jeszcze na świecie 
organizuje koncerty
wakacje
wernisaże
konferencje 
randki w ciemno 
wybory na bajkopisarzy
aby dokładnie wyrazić
 to co o tym sądzę 
musiałam ocenzurować litery

***

ZAKUPY
następnie kupiłam na Allegro
maszynę do natychmiastowego 
robienia wody z mózgu
zdrada i lojalność to pojęcia względne 
liczy się tylko kogo zdradzasz i wobec kogo 
jesteś lojalny
Pierwsza zasada brzmi
nie pisz tego co wiesz 
z ziemskiego czasu korzystaj niechętnie
Po trzeciej kawie
zastanawiałam się, 
kto był tak zdesperowany
prawie cała planeta

Wszystkie potwierdzone 472 790
Wszystkie aktywne 265 852
Wszystkie wyleczone 114 911
Wszystkie śmiertelne 21 313

I ten niby bezpieczny
kilometr od domu.
Obserwują nas gwiazdy i drony
Wtedy zrozumiałam
tylko diamenty są nieśmiertelne

***
ŚWIAT ostoja blichtru
i dekadencji
cierpi na bezsenność
szaleje niewidoczny
seryjny zabójca
o międzynarodowej sławie
właśnie teraz
czyjaś kolorowa fotografia
przemienia się
w czarnobiałe wspomnienie
jeszcze ktoś targuje się z Bogiem
otwierają otwarte przestrzenie
parki lasy śpiew ptaków
są prawa natury i mafia

***
W teatrze lalek dla dorosłych
trwają próby zamachu stanu
i bankiet
coca cola
cocaina
Środki dezynfekcyjne
dwunastogodzinny sen o potędze
chłodny styl pop art.-u
rozpada się
niedokończone dzieło stworzenia
śledzę to na kanale 61
walka trwa ile musi
ulicznym przestępcom
rozdano cocktaile…
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Gryfów na starych pocztówkach
Pozdrowienia 

z Gryfowa Śląskiego
Widokówka z 1898 roku przedstawiająca 

Gryfów Ślaski z charakterystycznymi miejsca-
mi, które warto było odwiedzić lub zobaczyć. 
Mamy tutaj panoramę naszego miasteczka z 
dymiącym kominem fabryki. Dziś wywołało-
by to wzburzenie ekologów lecz w minionych 
czasach dymiący komin był symbolem postępu. 
Takim symbolem była też stacja kolejowa, obo-
wiązkowo z restauracją, którą prowadził czło-
wiek o  nazwisku Seeliger. Jak wiadomo kolej 
przyczyniła się do rozwoju naszego miastecz-
ka. Przy stacji czy też linii kolejowej powsta-
ły zakłady i  fabryki, które w tamtym okresie 
uchroniły nasze miasteczko przed zubożeniem 
i degradacją. Oczywiście na widokówce jest też 
zamek „Gryf ”, który obowiązkowo pojawiał się 
na wszystkich pocztówkach z tamtego okresu. 
Jest też budynek nieistniejącej dziś gospody 
„Kienbergbaude” przy dzisiejszej ulicy Party-
zantów. Budynek, z którego roztaczały się piękne widoki na Góry Izerskie oraz ośnieżone Karkonosze, a u jego stóp płynęła rzeka Kwisa, po której 
wolno sunęły łódki. Dodam tylko, że nie istniało wtedy Jezioro Złotnickie. Rysunki na widokówce są proste, widać że to chałturka głodnego artysty. 
Dziś wzbudzają uśmiech na twarzy oraz zadumę nad minionym czasem.

Lata 1900 - 1904. Po prawej stronie Urząd Pocztowy. U dołu po lewej stronie dworzec kolejo-
wy i Hotel Hoffmana (również poniżej). 

Jan Wysopal, TMG
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Od blisko 70 lat, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 
był ważnym miejscem kształcenia zawodowego na mapie edukacyjnej 
naszego regionu. Wiele generacji naszych absolwentów miało możliwość 
zdobywania atrakcyjnych umiejętności zawodowych. 

Zgodnie z reformą MEN od roku szkolnego 2017/2018 dotychcza-
sowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształciła się w 3-letnią 
branżową szkołę I stopnia. Naukę w niej może podjąć uczeń, który posia-
da świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Edukacja w branżowej 
szkole I stopnia trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne i zawodowe.

Kształcenie ogólne odbywa się w szkole, zaś zawodowe teoretyczne 
na miesięcznych kursach (w każdym roku nauki) w Centrach Kształcenia 
Zawodowego. 

Praktyczna nauka zawodu jest realizowana w firmach, pod warunkiem 
podpisania przez absolwenta szkoły podstawowej z przyszłym pracodaw-
cą umowy o zatrudnieniu na cały okres nauki w szkole branżowej. 

Przyszły uczeń wybierając branżową szkołę I stopnia musi posiadać 
odpowiednie predyspozycje zdrowotne, potwierdzone przez lekarza me-
dycyny pracy. 

Absolwenci szkoły podstawowej mogą wybrać następujące kierunki 
zdobywania zawodu: monter zabudowy i robót wykończeniowych i bu-
downictwie, murarz-tynkarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, 
mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów sa-
mochodowych, lakiernik samochodowy, elektryk, cukiernik, dekarz, 
piekarz, fryzjer, kucharz, sprzedawca, stolarz, operator obrabiarek 
skrawających, przetwórca mięsa, pracownik obsługi hotelowej, kelner.

Uczniowie, po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia, mogą konty-
nuować naukę w szkole branżowej II stopnia. Kształcenie w będzie od-
bywało się w zawodach wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego, dla których przewidziano naukę w tym typie szkoły – będą 
to zawody realizowane na poziomie technika, które posiadają kwalifika-
cję wspólną z zawodem nauczanym w branżowej szkole I stopnia. Kon-
tynuacja nauki umożliwia nabycie umiejętności z drugiej kwalifikacji, 
uzyskanie wykształcenia średniego branżowego i po zdaniu egzaminu 
z kwalifikacji uzyskanie dyplomu technika. Uczęszczając do szkoły bran-
żowej II stopnia uczeń zdobywa wiedzę umożliwiającą mu zdawanie eg-
zaminu maturalnego. Po jego zdaniu może rozpocząć naukę na studiach 
wyższych.

Absolwenci branżowych szkół I stopnia mogą podjąć pracę i jako oso-
by dorosłe uzupełniać wykształcenie ogólne w liceach ogólnokształcących 
dla dorosłych lub uzupełniać wykształcenie zawodowe na kwalifikacyj-
nych kursach zawodowych.

Od początku istnienia nauki w Branżowej Szkole I Stopnia, jak rów-
nież w jej „poprzedniczce” – Zasadniczej Szkole Zawodowej, wchodzą-
cych w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana 
Pawła II w Gryfowie Śląskim, nasi uczniowie mieli okazję realizować 
wiele interesujących przedsięwzięć o charakterze praktyczno-edukacyj-
nym, znacznie wzbogacających ich wiedzę i umiejętności zawodowe.
Do najważniejszych z nich należały:
- Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników,
- Ogólnopolski Konkurs BHP „Bezpiecznie od Startu”;
- Projekt z „Bosch Serwis - podniesienie kwalifikacji zawodowych 
uczniów i nauczycieli w zakresie diagnozowania i naprawy pojazdów sa-
mochodowych w szkołach zawodowych” odbywany w Centrum Szkoleń 
i Motoryzacji tej firmy w Warszawie oraz w BS PPUM Wojas w Jeleniej 
Górze,
- „Razem z Rzemiosłem w niezwykłą podróż” w formie dwutygodnio-

wych staży do Niemiec i Francji w zawodach: 
fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów samocho-
dowych, monter zabudowy i robót wykończenio-
wych w budownictwie, murarz-tynkarz;
- „Mój zawód przyszłości: - projekt dla uczniów;
- projekt „Praktyka czyni mistrza: - dwutygodnio-
wa praktyka w niemieckich firmach dla uczących 
się w zawodach związanych z budownictwem;
- projekt „Moja przyszłość to Europa II”: - zagra-
niczne staże odbywane przez naszych uczniów 
w RFN;
- szkolenie okresowe BHP pracowników młodo-
cianych; - i inne.

Realizacja jednego z projektów, umożliwi-
ła naszej szkole wzbogacenie bazy dydaktycznej, z której mogą przede 
wszystkim korzystać uczniowie w zawodzie mechanik pojazdów samo-
chodowych i Technikum w zawodzie technik leśnik.

W ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów 
i nauczycieli w zakresie diagnozowania i naprawy pojazdów samochodo-
wych w szkołach zawodowych obszaru ZIT AJ”, realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 
2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z umową o dofinansowa-
nie nr: RPDS. 10.04.03-02-0002/16-00 zawartą z Urzędem Marszał-
kowskim Województwa Dolnośląskiego (IZRPDS) z dnia 05.12.2016r., 
realizowanego przez naszą Szkołę z Liderem Projektu firmą Robert 
Bosch Sp. z o. o. w Warszawie, zostało wykonane ostatnie zobowiązanie 
projektowe związane z sfinalizowaniem zakupu w sierpniu 2018r. Symu-
latora samochodu do nauki jazdy Maxelka ZML3MS przeznaczonym do 
użytkowania podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
oraz podnoszenia umiejętności praktycznych z przedmiotu obsługa ma-
szyn leśnych uczniów kształcących się w zawodzie technik leśnik poprzez 
wykorzystanie multimedialnych programów wielooperacyjnych maszyn 
leśnych.

Drogi Absolwencie szkoły podstawowej zapewniamy Cię, że w Gry-
fowskim Zespole Szkół Ogólnokształcącym i Zawodowych im. Jana 
Pawła II zdobędziesz satysfakcjonujący zawód, umiejętności i wiedzę.

Zespół Promocyjny

Zdobądź atrakcyjny zawód w gryfowskim ZSOiZ
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Kiedy rozum śpi, rodzą się demony, ale jeśli nie one, to na pewno 
bezdennie głupie pomysły. Droga na Nową Świdnicę przebiegająca obok 
osiedla Horyzont  to teraz jedna z najczęściej uczęszczanych tras space-
rowych.   Ten status zdobyła sobie już wcześniej, ale w dobie pandemii 
koronawirusa, nabrała dla gryfowian szczególnego znaczenia. Pojawiają 
się tam biegacze, fani nordic walking, rowerzyści, a przede wszystkim 
właściciele psów, które w czasie kwarantanny odegrały swoją historyczną 
rolę. Nie można zapomnieć o bliskim sąsiedztwie cmentarza, na który 
też przychodzą i przyjeżdżają gryfowianie. Innymi słowy, ruch jest nie-
zwykle wzmożony. Dotyczy to każdej pory dnia, od pierwszego biegacza 
wczesnym świtem do zamykających peleton spacerowiczów późnym wie-
czorem. Co trzeba mieć w głowie, żeby tym wszystkim żądnym świeżego 
powietrza, spokoju, wypoczynku i łagodnych jak balsam widoków przy-
rody, zafundować widok swojej starej zmywarki do naczyń?? Dlaczego 
do wielu wciąż nie dociera, że tego typu zużyte sprzęty można po prostu 
oddać za darmo do PSZOK? Zaangażowanie na tym samym poziomie, 
bo zmywarkę trzeba przecież i tak załadować na jakiś pojazd i pewnie 
w środku nocy przywieźć za gryfowski cmentarz, ryzykując, że jednak 
ktoś zobaczy, nagra, zrobi zdjęcie? Dużo prościej w świetle dnia, legalnie 
zawieźć do miejsca przeznaczenia starych sprzętów. Co prawda, PSZOK 
jest aktualnie zamknięty do odwołania (koronawirus), ale trzeba w tej 
sytuacji po prostu złożyć starą zmywarkę w swoim kącie na podwórku 
i poczekać, aż będzie można ją wywieźć. Dlaczego komuś się wydaje, że 
my wszyscy mamy być narażeni na ten wątpliwy widoczek tylko dlatego, 
że jak się domyślam, ktoś jest pedantem i lubi porządek na podwórku?

Dla przeciwwagi – bardzo budujące obrazki. Młodzi ludzie na pierw-
szym legalnym spacerze w lesie zobaczyli śmieci i je po prostu posprzą-
tali. Bez gadania, bez Dnia Ziemi, bez ekologicznych happeningów, bez 
obietnicy oceny wzorowej z zachowania. Brawo Kuba, Seweryn, Szy-
mon, Wiktoria i Bartek!

Red.
Uwaga! Od 13 maja PSZOK wznowił swoją działalność. 
PSZOK czynny jest: 
– od poniedziałku do czwartku w godzinach: 8.00 – 12.00 
– w piątki: 14.00– 18.00. 
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 75 78-13-484

Nie chcemy oglądać twojej zmywarki!

Informujemy, iż wczasy zaplanowane na miesiąc maj (od 8 do 31 maja) 
zostały odwołane i przesunięte na wrzesień (od 5 do 10 września) bieżą-
cego roku. Koszt wczasów nie ulega zmianie.

Przesunięcie terminu wczasów nie nastąpiło z winy naszego Związku, 
ani też organizatora wczasów. Zostało ono spowodowane zamknięciem 
wszystkich ośrodków wczasowych ze względu na pandemię koronawi-
rusa. 

Informujemy jednocześnie, że wpłacone zaliczki zostały przekazane 
organizatorowi wczasów i w przypadku rezygnacji z nowego terminu wy-
jazdu (zgodnie z przepisami w tym zakresie) nie ma możliwości zwrotu 
wpłaconych kwot.

Zarząd

Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów informuje

Awarie wodociągowo-kanalizacyjne 
poza godzinami pracy ZBGKiM 

prosimy zgłaszać pod nr tel.: 500-117-064

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 Gry-
fowie Śląskim oraz na stronie internetowej www.gry-
fow.pl i www.bip.gryfow.pl na zakładce nieruchomości. 

Gryfowianie dla medyków
Marzec 2020 zapamiętamy jako okres 

gorączkowych poszukiwań mechani-
ków umiejących naprawić powyciągane 
z pawlaczy, strychów i piwnic maszyny 
do szycia. Powstawały pierwsze masecz-
ki ochronne produkowane w warunkach 
domowych. Jeszcze nie były tak finezyjne 
i dopracowane jak te majowe, ale przydały 
się i na pewno o odegrały znaczącą rolę na 
froncie walki z koronawirusem.

Marzec 2020. Na zdjęciach pani Irena 
Szczepańska w zaciszu domowym oraz 
panie Małgorzata i Magdalena Włodar-
czyk w swoim zakładzie pracy, z potrzeby 
serca szyją, pierwsze partie maseczek dla 
okolicznych szpitali.


