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Otrzymaliśmy oficjalny dokument potwierdzający rozliczenie gryfow-
skiego Sztabu WOŚP. Tegoroczny 29. Finał kończymy kwotą 26.838,88 
PLN. Wraz z otrzymaniem niniejszego pisma Sztab nr 936 zostaje roz-
wiązany. Jeszcze raz dziękujemy mieszkańcom za wsparcie w tym trud-
nym, pandemicznym czasie. Ogromną satysfakcję daje nam również 
świadomość, że zbiórkę udało się zrealizowac bezpiecznie i pomimo wie-
lu utrudnień z sukcesem!

Z orkiestrowymi pozdrowieniami
 Szef Sztabu – Anna Michalkiewicz 

Oficjalne zakończenie 
29. Finału WOŚP 

w Gryfowie Śląskim

Od 15 marca trwa nabór wniosków o przyznanie dopłat bezpośred-
nich i płatności obszarowych finansowanych z PROW za 2021 r. Decyzją 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Grzegorza Pudy, termin ich składa-
nia został wydłużony do 17 czerwca. Wnioski przyjmowane będą również 
po tej dacie – do 12 lipca, z tym że za każdy dzień roboczy opóźnienia 
należna kwota płatności, zostanie pomniejszona o 1 proc. 

Od bieżącego roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa przyjmuje wnioski jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosek-
Plus. Oznacza to, że do rolników nie będą wysyłane spersonalizowane 
wnioski papierowe. Nie będzie także możliwości składania oświadczeń 
o braku zmian w stosunku do roku ubiegłego.

 
Rolnicy, którzy nie posiadają komputera lub obawiają się, że sami sobie 

nie poradzą  z wypełnieniem e-wniosku, mogą liczyć na pomoc pracow-
ników biur powiatowych ARiMR. W placówkach Agencji przygotowa-
no specjalne stanowiska, by można było wysłać wniosek, a wsparciem 
w kwestiach technicznych będą służyć eksperci. 

Ze względu na ograniczenia wprowadzone w związku z COVID-19 
zaleca się, aby rolnicy, którzy chcą odwiedzić biura powiatowe ARiMR, 
umówili się telefonicznie na konkretny termin i nie zwlekali ze złożeniem 
dokumentów do ostatniej chwili. Pozwoli to uniknąć kolejek i zadbać 
o bezpieczeństwo beneficjentów i pracowników Agencji. Ponadto, wnio-
sek złożony bez zbędnej zwłoki oznacza szybciej wypłacone pieniądze na 
konto rolnika.

Nabór wniosków przedłużony
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10 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 3 im. Szarych Szeregów w Lwów-
ku Śląskim odbył się III Powiatowy Konkurs Historyczny, którego tematem 
przewodnim była mitologia grecka. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną 
tegoroczny konkurs odbył się z zachowaniem surowych zasad reżimu sa-
nitarnego. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Starosta Lwówecki 
pan Daniel Koko oraz Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski pani 
Mariola Szczęsna. Organizatorami konkursu byli: Szkoła Podstawowa  
nr 3 im. Szarych Szeregów w Lwówku Śląskim i Powiatowy Ośrodek Roz-
woju Edukacji w Lwówku Śląskim, który odpowiadał za przygotowanie 
zadań. Ich autorką była pani Krystyna Greń-Sadowska. W konkursie wzię-
ło udział 22 najlepszych uczniów z 8 szkół powiatu lwóweckiego, wyło-
nionych we wcześniejszych eliminacjach szkolnych, w tym: Zespołu Szkół 
im. św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Lubomierzu, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Łużyckiej Bryga-
dy Wojsk Ochrony Pogranicza w Gryfowie Śląskim, Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim, Szkoły 
Podstawowej w Płóczkach Górnych, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana 
Pawła II w Lwówku Śląskim, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterów 10 
Sudeckiej Dywizji Piechoty w Lwówku Śląskim oraz gospodarzy, Szkoły 
Podstawowej nr 3 im. Szarych Szeregów w Lwówku Śląskim. Zmagania 
były niezwykle zacięte, a o kolejnych miejscach zadecydowały nieznaczne 
różnice punktowe. Pierwsze miejsce zajęła Liliana Dykier (SP3 Lwówek 
Śląski), na drugim miejscu sklasyfikowano Zofię Kaniuk (SP1 Gryfów 
Śląski), na trzecim zaś Weronikę Wrońską (SP3 Lwówek Śląski). Orga-
nizatorzy nagrodzili wszystkich uczestników konkursu, a nagrody i dy-
plomy wręczali: Starosta Lwówecki pan Daniel Koko, Burmistrz Gminy 
i Miasta Lwówek Śląski pani Mariola Szczęsna, Dyrektor Powiatowego 
Ośrodka Rozwoju Edukacji w Lwówku Śląskim pani Katarzyna Romano-
wicz-Kłosin oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Szarych Szeregów 
w Lwówku Śląskim pan Andrzej Ryngwelski. Nagrody ufundowali: Sta-
rostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim, Urząd Gminy i Miasta Lwówek 
Śląski, Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Lwówku Śląskim, Szkoła 
Podstawowa nr 3 im. Szarych Szeregów w Lwówku Śląskim. 

Gratulujemy serdecznie zwycięzcom, uczestnikom oraz opiekunom.

III Powiatowy Konkurs Historyczny
gryfowianka laureatką

Pomoc dla mieszkańców
Lokalna Inicjatywa Społeczna

Wspieramy mieszkańców przebywających na kwarantannie lub osoby 
starsze, które boją się o swoje zdrowie w zakresie:

 
- robienia i dostarczania zakupów 
- załatwiania recept i wykupu lekarstw
- wynoszenia śmieci
- wyprowadzania psa

Telefon kontaktowy 
501 743 405 – Tomasz 

 Przy okazji chcielibyśmy zachęcić mieszkańców do życzliwości, troski 
i pomocy sąsiedzkiej. 

Nowe barierki w Młyńsku
Wykonano nowe barierki na moście w Młyńsku przy drodze powiato-

wej, gdzie wcześniej ich brakowało. W końcu będzie bezpieczniej ! Dzię-
kuję w imieniu mieszkańców.

Sołtys Maria Sosnowska

***
Dużo zdrowia dobrej kondycji oraz jak najmniej wyjazdów do poża-

rów strażakom i druhom z Młyńska oraz jednostce z Gryfowa Śląskiego 
z okazji Święta Strażaka

 życzy sołtys Młyńska Maria Sosnowska 

Uczniowie z SP nr 1 w Gryfowie Śląskim: od lewej: Marcin Lech, 7 
miejsce, op. Marzanna Krawiec; Zofia Kaniuk, 2 miejsce, op. Marzanna 
Krawiec; Lena Cerkanowicz, 5 miejsce, op. Ewa Kasprzak.
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Gmina Gryfów Śląski 
pozyskała środki z PFRON

W połowie lutego br., Gmina Gryfów Śląski złożyła wniosek do Dol-
nośląskiego Oddziału Państwowego Fundusz Osób Niepełnosprawnych 
o dofinasowanie wkładu własnego w realizowanym wówczas projekcie: 
„Utworzenie Klubu Senior+ w Gryfowie Śląskim”, w ramach „Programu 
wyrównywania różnic między regionami III”. 

W/w program umożliwia ubieganie się jednostkom samorządu tery-
torialnego oraz organizacjom pozarządowym o  dofinansowanie wyma-
ganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub 
integracji osób niepełnosprawnych. Potencjalni beneficjenci programu 
zainteresowani uzyskaniem wsparcia muszą udokumentować potrzebę 
realizacji działań służących aktywizacji i/lub integracji osób niepełno-
sprawnych.

Skierowana do PFRON ww. aplikacja, pod koniec kwietnia br. została 
rozpatrzona pozytywnie i w jej rezultacie została przyznana kwota 210 
tys. zł. dla Gminy Gryfów Śląski na dofinansowanie wkładu własnego 
w/w projektu. Stosowna umowa o przedmiotowe dofinansowanie zosta-
nie zawarta pomiędzy ww. stronami, w maju br.

Inspektor ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych
Krzysztof Rozenbajger

12 maja 2021 roku w samo południe burmistrz Olgierd Poniźnik pod-
pisał umowę z właścicielem firmy BELLSPORT z Bytomia z panem 
Grzegorzem Leszczyńskim w sprawie budowy boisk wielofunkcyjnych 
przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim. Wartość tych prac 
opiewa na kwotę 2 145 656,59 zł. 

W 50% gmina uzyskała na to zadanie dofinansowanie ze strony Pro-
gramu „Sportowa Polska”. Termin wykonania zadania to 31 sierpień 2021 
r. Przy podpisaniu umowy obecni byli: Jadwiga Hawryluk – Dyrektor SP 
Nr 1, Z-ca Burmistrza – Andrzej Tartak, Sekretarz Gminy i Miasta – 
Jerzy Andrzejczak, Skarbnik Gminy – Marek Kurec i inspektor ds. in-
westycji Rafał Olszówka oraz inspektor nadzoru Zbigniew Mickiewicz. 
Jestem przekonany, że inwestycja zakończy się w terminie i od nowego 
roku szkolnego 2021/2022 dzieci i młodzież będą miały jeszcze lepsze 
warunki do uprawiania sportu i kultury fizycznej.

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Olgierd Poniźnik

Nowe boiska 
sportowe w Gryfowie

Od początku kwietnia br. 
w Urzędzie Gminy i Miasta 
Gryfów Śląski działa punkt 
konsu ltacy jno-informacy j-
ny Programu priorytetowego 
„Czyste powietrze”, obsługiwa-
ny przez pracownika Urzędu – 
pana Krzysztofa Rozenbajgera 
– inspektora ds. pozyskiwania 
zewnętrznych środków finan-
sowych.

Działalność ww. punktu 
ma na celu ułatwienie miesz-
kańcom Gminy Gryfów Śląski 
wnioskowania o dofinansowa-
nie kosztów poniesionych na 
wymianę starego pieca i ocie-
plenie domu. 

Utworzenie punktu jest re-
alizacją zawartego porozumie-
nia pomiędzy Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu a Gminą Gryfów 
Śląski.

Punkt konsultacyjno-
-informacyjny czynny jest 
w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim, codziennie, od po-
niedziałku do piątku, w godzinach od 12:30 do 14:30.

Z uwagi na obostrzenia sanitarne mające na celu zmniejszenie zagro-
żenia zarażeniem się wirusem Covid-19, możliwym jest kontaktowanie 
się z pracownikiem punku wyłącznie:
- telefonicznie – pod numerem: 667 813 552 i/lub
- mailowo: czystepowietrze@gryfow.pl

Zachęcamy do kontaktu i korzystania ze wsparcia.
Mamy nadzieję, że funkcjonowanie punktu zachęci mieszkańców do 

skorzystania z możliwości pozyskania dotacji na wymianę pieca i prace 
termomodernizacyjne, co w rezultacie przyczyni się do poprawy jakości 
powietrza na terenie naszej gminy.

Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” 
można znaleźć m.in. na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu: https://wfo-
sigw.wroclaw.pl/czyste-powietrze/o-programie 

Inspektor ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych
Krzysztof Rozenbajger

Program „Czyste powietrze” 
w Gminie Gryfów Śląski 
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Z okazji Dnia Strażaka miałem przyjemność uczestniczyć w obcho-
dach w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lwów-
ku Śląskim. Podczas Uroczystego Apelu zostały wręczone odznaczenia i 
awanse na poszczególne stopnie. 

Z terenu naszej gminy otrzymali je: kpt. Mariusz Buczkowski z Gry-
fowa Śląskiego odznaczony Srebrną Odznaką „Zasłużony dla ochrony 
przeciwpożarowej” oraz Agnieszka Dworak z Ubocza awansowana na 
stopień aspiranta. Składam Państwu serdeczne gratulacje.

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Olgierd Poniźnik

Odznaczenia i awanse 
dla strażaków z naszej gminy

Z kilku zaplanowanych zadań drogowych na 2021 r. została zakoń-
czona droga w Uboczu o długości 172 metrów wykonana została z asfal-
tu oraz obrzeży krawężników betonowych. Wykonawcą ww. inwestycji 
było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o. o. z Jałowca za kwo-
tę 117 414,50 zł. Jest to droga prowadząca do 2 zabudowań, w tym do 
jednego w którym prowadzona jest działalność usługowa dla pojazdów 
samochodowych, a także droga dojazdowa do Lasów Państwowych ad-
ministrowanych przez Nadleśnictwo Lwówek Śląski.

Ref. ds drogownictwa Anna Petruch

Nowa droga w Uboczu

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza nabór wniosków o 
udzielenie dotacji celowej na realizację zadań związanych z ochroną śro-
dowiska, polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków 
na terenie Gminy Gryfów Śląski na zasadach określonych w Uchwale Nr 
XXX/174/2021 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 30 marca 
2021 r. Dotacje udzielane będą do inwestycji na nieruchomościach nieob-
jętych zbiorczą siecią kanalizacji sanitarnej lub inwestycji na nieruchomo-
ściach położonych na terenie gminy Gryfów Śląski, których podłączenie 
do istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacji jest z przyczyn 
technicznych niemożliwe.

Wysokość udzielonej dotacji wynosi max. 50% wartości brutto udoku-
mentowanych fakturą, poniesionych kosztów na zakup wraz z montażem 
przydomowej oczyszczalni ścieków, jednak nie więcej niż 3000,- zł, dla 
oczyszczalni podłączonej do jednego budynku mieszkalnego, dla oczysz-
czalni podłączonej do więcej niż jednego budynku mieszkalnego, bądź do 
budynku wielorodzinnego nie więcej niż 5000,- zł,

Burmistrz Gminy Gryfów Śląski w trosce o bezpieczeństwo zdrowot-
ne mieszkańców, realizując zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego 
wprowadzone w związku z sytuacją wywołaną koronawirusem SARS –
Cov-2 zachęca do składania wniosków na dofinansowanie budowy przy-
domowych oczyszczalni ścieków za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, 
platformy ePUAP, akceptowane będą również wnioski przesłane na adres 
e-mail: sekretariat@gryfow.pl – po zakwalifikowaniu, wersję papierową 
wniosku Beneficjent przedłoży w Urzędzie Gminy przy podpisywaniu 
umowy o dofinansowanie.

Wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych załączników jest dostęp-
ny na stronie www.gryfow.pl

Inspektor ds. ochrony środowiska, 
rolnictwa i leśnictwa Agnieszka Bocian

Ogłoszenie o naborze wniosków 
o udzielenie dotacji na realizację 

zadań w zakresie budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków w 2021 r.

PODZIĘKOWANIE
Składam serdeczne podziękowania Panu Mariuszowi Barsz-

czowskiemu za nieodpłatną i błyskawiczną naprawę ławek w 
Rynku i pod wierzbami na polu Kwisonaliowym. Na Pana życz-
liwość zawsze możemy liczyć. Jeszcze raz bardzo serdecznie 
dziękuję.

Burmistrz Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik 
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Szanowni Wyborcy z Proszów-
ki i Wieży. Zgodnie z zarządzeniem 
nr 179 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 27 kwietnia 2021 r. wyznaczo-
no datę wyborów uzupełniających do 
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski 
w  okręgu wyborczym nr 11, na nie-
dzielę 13 czerwca 2021 r.

W związku ze zmianą daty wybo-
rów zmianie uległy terminy wykonania 
następujących czynności z kalendarza 
wyborczego:
do 4 czerwca 2021 r. – składanie Bur-

mistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski wniosków o sporządzenie aktu 
pełnomocnictwa do głosowania,
do 8 czerwca 2021 r. – zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Jeleniej 
Górze II zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców pod-
legających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub 
izolacji w warunkach domowych,
11 czerwca 2021 r. o godz. 24:00 – zakończenie kampanii wyborczej,
12 czerwca 2021 r. – przekazanie przewodniczącemu Obwodowej Komi-
sji Wyborczej nr 4 w Gryfowie Śląskim spisu wyborców
13 czerwca 2021 r. godz. 7:00-21:00 – głosowanie.

Lokal wyborczy znajduje się w Ratuszu (sala organizacji pozarządo-
wych) – wejście od strony TAXI. Uprzejmie przypominamy o zabraniu 
ze sobą dokumentu ze zdjęciem, na podstawie którego będzie ustalona 
tożsamość wyborcy (dowód osobisty, paszport). Głosowanie w lokalu 
odbędzie się zgodnie z obostrzeniami sanitarnymi – na dzień ukazania 
się niniejszego Kuriera Gryfowskiego – obowiązek zakrycia ust i nosa, 
dezynfekcja rąk i zachowanie dystansu społecznego.

 Sekretarz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Jerzy Andrzejczak

Pracownicy Muzeum Regionalnego w Lubaniu od trzech tygodni pro-
wadzą badania historyczne i archeologiczne na Zamku Gryf. O szczegóły 
zapytaliśmy dyrektora muzeum dr. Łukasza Tekielę.

Obecnie nasza uwaga koncentruje się na zamku dolnym. Badamy ze-
spół budynków bramnych oraz przestrzeń dziedzińca, rozciągającą się na 
lewo od wjazdu a także teren pod skalną ścianą, na której posadowiony jest 
zamek średni i górny. Chcemy dowiedzieć się jak najwięcej o historii tej 
części twierdzy, gdyż prace rekonstrukcyjne rozpoczną się właśnie tutaj. 
Nasze ustalenia na polu historycznym i archeologicznym mają kapitalne 
znacznie dla specjalistów od architektury zamkowej pod kierownictwem 
prof. Małgorzaty Chorowskiej, którzy również zaczęli już swoje badania 
na Gryfie. Projekt rekonstrukcji zamku wyjdzie właśnie spod ich ręki.

Już na tym etapie prac udało się nam rozwiać nieco mgłę niewiedzy, 
która otula ruiny zamku. Z dnia na dzień coraz więcej dowiadujemy się 
o ewolucji konstrukcyjnej budynków bramnych i odkrywamy funkcje po-
szczególnych pomieszczeń. Przy okazji natrafiamy na zbytki ruchome, 
np. na starą ceramikę, guziki, klucze, kłódki, sprzączki, kulki od musz-
kietów, monety a także cenne detale zamkowej kamieniarki, które wraz 
z postępującą destrukcją zamku tonęły w hałdach gruzu. W przeszukiwa-
niu urobku za zabytkami wspierają nas specjaliści z Grupy Eksploracyjnej 
Miesięcznika Odkrywca (GEMO).

Osobiście najbardziej cieszę się z odkrycia reliktów furty znajdującej 
się na dziedzińcu dolnym, która otwierała drogę na zamek średni. Lokali-
zacja tego przejścia w terenie koresponduje dokładnie z miejscem jego po-
sadowienia zaznaczonym na planie zamku z 1619 r. Jest to bardzo ważne 
ustalenie, gdyż uwiarygadnia XVII-wieczną inwentaryzację Gryfa.

Chciałbym, aby w ciągu najbliższych dni udało się nam odkryć re-
likty zamkowej kuźni, która został rozebrana w 1654 r. przez Christo-
pha Leopolda von Schaffgotscha. Jeżeli tak się stanie, XIX-wieczny opis 
zamkowej architektury autorstwa J.G. Bergemanna, który bezkrytycznie 
cytowany jest od 200 lat przez kolejne pokolenia historyków, zyska bar-
dzo na wiarygodności.

Już dziś zamek dolny w następstwie naszych prac zmienił swój wygląd. 
Niebawem pokażemy fotografie i zapewne także film, które zachwycą 
wszystkich miłośników zamkowej architektury.

Pracowników muzeum cieszy, że prace idą zgodnie z planem, a nawet 
szybciej niż zakładano. To zwiastuje szybsze wkroczenie na wyższe piętra 
zamku. Gorsza wiadomość jest taka, że im wyżej tym będzie trudniej. 
Chodzi o logistykę jak i zbędny urobek, który będzie musiał zostać prze-
transportowany na sam dół.

Źródło: strona internetowa eluban.pl

Pod tym tytułem ukazała się 
broszura obrazująca historię koła 
i klubu LZS w Uboczu, którego 
początki sięgają 21 kwietnia 1950 
r. Broszura ta w sposób szczególny 
obrazuje dokonania LZS w wymia-
rze sportowym, społecznym i rekre-
acyjnym. Siłą tego LZS-u byli m.in. 
twórcy tacy jak Tadeusz Polesiak, 
Adolf Buca czy też Marian Baszak. 
Bogata dokumentacja klubu LZS 
Ubocze została opracowana przez 
Janusza Bucę, pasjonata historii 
Ubocza, a także osobę mocno zwią-
zaną ze sportem wiejskim. Był on 
inicjatorem i pomysłodawca wielu 
sportowych przedsięwzięć. Przez 
kilka lat pełnił funkcję inspektora 
terenowego Rady Wojewódzkiej LZS w Jeleniej Górze. Chciałbym także 
podziękować serdecznie za wsparcie, w tej archiwalnej pracy Markowi 
Baszakowi, a także wszystkim sportowcom i animatorom życia sporto-
wego w Uboczu.

Dziękuję Marzenie Wojciechowskiej i Pawłowi Rubajowi za korektę 
tekstu i skład oraz Mariuszowi Draganowi za zdjęcia okładkowe tej bro-
szury. Została ona wydana przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy ze 
środków finansowych z promocji Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

Broszurę w prezencie otrzymają byli zawodnicy, działacze i sympatycy 
klubu LZS Zryw Ubocze. Znajdzie ona również należne miejsce w Bi-
bliotece Publicznej oraz Filii Biblioteki w Uboczu.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję Januszowi Bucy za zaangażowanie 
i społeczne podjęcie się tego zadania.

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Olgierd Poniźnik

70 lat Zrywu Ubocze Trwają prace na Zamku Gryf

Ogłoszenie w sprawie wyborów 
w Wieży i Proszówce
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Jak sprawdzić tożsamość rachmistrza, 
by nie paść ofiarą oszustów?

1 kwietnia 2021 roku wystartował Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny. Spis potrwa do 
końca września bieżącego roku. Udział w spisie jest obowiązkowy zgodnie 
z ustawą o statystyce publicznej.

Od 4 maja br. swoją pracę przez telefon rozpoczęli rachmistrzowie spiso-
wi. Będą dzwonić wyłącznie z numeru 22 828 88 88 lub 22 279 99 99

Jeśli już spisałeś przez Internet lub telefonicznie, nikt nie będzie do Cie-
bie dzwonić w tej sprawie. Ze względu na panujący stan epidemii wywiady 
bezpośrednie nie będą realizowane aż do odwołania. Oznacza to, że nikt nie 
zapuka w tej sprawie do Twoich drzwi. Jeśli zapuka ktoś, kto będzie podawał 
się za rachmistrza spisowego, to może być to oszust! Nie wpuszczaj go do 
mieszkania ani nie udzielaj żadnych informacji. Jeśli podejrzewasz, że ktoś 
podszywa się pod rachmistrza, jak najszybciej skontaktuj się z policją. 

Pamiętaj, że możesz sprawdzić tożsamość rachmistrza na infolinii spiso-
wej pod numerem 22 279 99 99 oraz aplikację dostępną na stronie https://
rachmistrz.stat.gov.pl.

Wszelkie zapytania możesz również kierować do Gminnego Biura Spiso-
wego w Gryfowie Śląskim - 75 78 11 275. Jeśli zweryfikowałeś rachmistrza 
i jesteś pewien, że dzwoni do Ciebie w celu przeprowadzenia spisu, pamiętaj, 
że zgodnie z ustawą nie możesz odmówić podania mu danych. 

Rachmistrz NIE ZAPYTA Cię o zarobki, serię i numer dowodu osobi-
stego, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty 
czy dane logowania do bankowości internetowej. Takich pytań w formularzu 
spisowym nie ma! Jeśli je usłyszysz - to może wskazywać na próbę wyłudze-
nia danych. Apelujemy o ostrożność.

Podinspektor ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych
 i spraw wojskowych Magdalena Pigłowska

Szanowni Mieszkańcy Gminy 
Gryfów Śląski, uprzejmie infor-
mujemy, że w dniach od 25 maja 
do 15 czerwca 2021 roku odbędzie 
się zbiórka odpadów wielkogaba-
rytowych na terenie sołectw naszej 
Gminy. Ze względu na panującą 
pandemię koronawirusa SARS-
-CoV-2 akcja zostanie przepro-
wadzona w ograniczonym zakresie, tj. poprzez ustawienie pojedynczych 
kontenerów (34 m3) w terminach oraz miejscach wskazanych w harmo-
nogramie akcji. Kontenery zostaną podstawione w określonych dniach  
o godzinie 9.00 a ich odbiór następował będzie o godz. 15.00 lub po wcze-
śniejszym zapełnieniu kontenera. W każdym miejscu kontener zostanie 
ustawiony tylko raz. Odpady pozostawione po terminie nie będą od-
bierane. Zbiórką objęte będą wyłącznie zbędne przedmioty pochodzące z 
gospodarstw domowych (m.in. meble, dywany, sprzęt AGD i RTV, opo-
ny z samochodów osobowych). Akcja odbywać się będzie pod nadzorem 
Straży Miejskiej. 

Mieszkańców miasta zachęcamy natomiast do oddawania odpadów 
wielkogabarytowych, zużytego sprzętu RTV i AGD oraz opon samochodo-
wych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
mieszczącego się przy ul. Kolejowej 42 w Gryfowie Śląskim (teren ZBG-
KiM). PSZOK czynny jest od wtorku do piątku w godzinach od 10:00 do 
14:00 oraz w co drugą sobotę miesiąca (8, 22 maja, 5, 19 czerwca, 3, 17, 31 
lipca, 14, 28 sierpnia, 11, 25 września, 9, 23 października, 6, 20 listopada, 
4, 18 grudnia) od godziny 8:00 do 16:00.

Inspektor ds. gospodarki odpadami Agnieszka Olszówka

Wystawka odpadów 
wielkogabarytowych

Podczas organizowanej zbiórki odpadów wielkogabarytowych miesz-
kańcy sołectw będą mogli wrzucać do ustawionych kontenerów m.in:
- meble, stoły, krzesła, kanapy, dywany, itp.,
- zabawki dużych rozmiarów, rowery itp.,
- urządzenia gospodarstwa domowego (zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny) 
- pojedyncze opony z samochodów osobowych.
ZBIÓRCE NIE PODLEGAJĄ:
- części samochodowe (fotele, zderzaki, lampy, elementy karoserii itp.)
- odpady niebezpieczne (azbest, chemikalia, itp.),
- odpady pochodzące z prac remontowo-budowlanych,
- odzież i tekstylia,
- odpady pochodzące z działalności rolniczej (opony z pojazdów rolni-
czych, folie, opakowania po nawozach, itp.),
- odpady pochodzące z nieruchomości niezamieszkałych (tj. warsztatów, 
sklepów itp.)

Informujemy mieszkańców Gminy Gryfów Śląski o kolejnej edycji 
konkursu skierowanego do sołectw naszej gminy „Piękna Posesja Gmi-
ny Gryfów Śląski”.

 Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców do podejmowania dzia-
łań na rzecz utrzymywania czystości i porządku na posesjach, ich upięk-
szania oraz podnoszenia walorów estetycznych. Konkurs ma także na 
celu kształtowanie i podnoszenie świadomości obywatelskiej i kulturowej 
mieszkańców oraz pobudzanie aktywności społecznej. Dla zwycięzców 
przewidziane są atrakcyjne nagrody. Warunkiem udziału w  konkursie 
jest pisemne zgłoszenie posesji przez sołtysów poszczególnych sołectw, 
po wcześniejszym uzyskaniu zgody właściciela lub użytkownika posesji, 
w terminie do 31 maja 2021. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie 
nagród odbędzie się podczas Sesji Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski 
we wrześniu 2021.

Inspektor ds. ochrony środowiska, 
rolnictwa i leśnictwa Agnieszka Bocian

Piękna Posesja 
Gminy Gryfów Śląski
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Bardzo gorąco dziękujemy sołtysom, członkom Rad Sołeckich, straża-
kom OSP, członkom lokalnych stowarzyszeń oraz wszystkim mieszkań-
com Gminy Gryfów Śląski, którzy w ostatnich dniach kwietnia aktywnie 
zaangażowali się w sprzątanie sołectw. Odpady zbierane były w Uboczu, 
Krzewiu Wielkim, Proszówce oraz Wieży.

Podczas akcji zebrano więcej odpadów niż w roku ubiegłym, co najle-
piej obrazują zrobione podczas sprzątania zdjęcia. Przykro jest zbierać to, 
co inni bezmyślnie wyrzucają przez okno jadąc samochodem lub wysy-
pują do przydrożnego rowu. Zbudowani postawą osób biorących udział 
w wiosennym sprzątaniu sołectw chcemy prosić także mieszkańców mia-
sta Gryfów Śląski o godne ich naśladowanie. Wspólnie zadbajmy o wy-
gląd naszych ulic, placów i skwerów!

Burmistrz Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik 
Inspektor ds. gospodarki odpadami Agnieszka Olszówka

Wiosenne porządki w sołectwach

W akcji wzięło udział łącznie czterdziestu mieszkańców wioski. Ze-
brali kilkadziesiąt worków śmieci. W ich miejsce posadzili kwiaty i mają 
nadzieję, że to piękno zostanie uszanowane.

Mieszkańcy sołectwa Wieża w gminie Gryfów Śląski ostatni weekend 
poświęcili na wielkie porządki we wsi. Okazją stał się Światowy Dzień 
Ziemi, jednak główny powód tej akcji to tony śmieci porzucone w przy-
drożnych rowach i na łąkach.

Akcję sprzątania zorganizowała pani sołtys wraz z Radą Sołecką Wie-
ży. Porządki rozpoczęli już w piątek, a zakończyli wspólnym ogniskiem 
w niedzielne popołudnie. W akcji udział wzięło łącznie czterdziestu 
mieszkańców. Nie zabrakło także najmłodszych, dla których była to fan-
tastyczna lekcja i okazja do przypomnienia najważniejszych zasad zdro-
wego życia w czystym otoczeniu, w zgodzie z naturą. Oprócz wspólnego 
pieczenia kiełbasek, nagrodą dla uczestników akcji były piękne okazjo-
nalne medale.

Wielogodzinna zbiórka przyniosła wspaniałe efekty. Kilkadziesiąt 
wielkich worków ze śmieciami czeka na odbiór, a w miejscach gdzie zale-
gały odpady pojawiły się kolorowe kwiaty.

Źródło: strona internetowa eluban.pl

W Wieży wypowiedzieli 
wojnę śmieciarzom

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 sprze-
daży, najmu, dzierżawy w roku 2021 znajdują się na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i  Mia-
sta w Gryfowie Śląskim oraz na stronie internetowej 
www.gryfow.pl i www.bip.gryfow.pl na zakładce nie-
ruchomości. 

PODZIĘKOWANIE
Dziękujemy za pomoc w wywozie śmieci z drogi powiatowej 

2423D oraz wojewódzkiej numer 360 pani Annie Jędruch i pa-
nowi Grzegorzowi Mastyce. 

Sołtys Wieży Renata Adamska
Rada Sołecka Wsi Wieża
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Serdecznie dziękuję za podjęcie inicjatywy  sprzątania przy zbiorni-
kach wodnych Jeziora Złotnickiego i Leśniańskiego przez Nadleśnictwo 
Świeradów oraz panów Tomasza Górskiego i Rafała Karolewskiego, 
którą zrealizowano w weekend 8-9 maja 2021 roku. W akcji liczny udział 
wzięli nie tylko mieszkańcy naszej gminy, ale także wolontariusze z całe-
go regionu. Dzięki tej wspaniałej inicjatywie uprzątnięto i zebrano bar-
dzo dużą ilość odpadów oraz zwrócono uwagę na to, jak ważna jest troska 
o środowisko naturalne w którym żyjemy.

Jeszcze raz dziękuję Organizatorom i wszystkim uczestnikom za udział  
i zaangażowanie.

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Olgierd Poniźnik

Podziękowanie za sprzątanie

Nadleśnictwo Świeradów zorganizowało akcję sprzątania brzegów 
zbiorników Złotnickiego oraz Leśniańskiego. Wielkie Sprzątanie odbyło 
się w minioną sobotę. Uzbierano ogromną ilość odpadów.

- Wiosna nam się trochę opóźniła, ale w końcu udało nam się zrobić wiosen-
ne porządki - powiedziała Barbara Rymaszewska z Nadleśnictwa Świera-
dów, koordynator akcji.

Chętni do udziału w społecznym czynie spotkali się w pięciu miej-
scach – w Karłowicach, przy kładce od strony miejscowości Wieża, Zło-
tym Potoku, Złotnikach oraz na tzw. Dzikiej Plaży między Bożkowi-
cami, a Leśną. Akcja odbyła się przy współpracy ze Społeczną Strażą 
Rybacką Powiatu Lubańskiego, Starostwem Powiatowym w Lubaniu 
oraz Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła 
II w Gryfowie Śląskim. Ilość zebranych odpadów przeraziła uczestników 
wydarzenia. Zebrano ponad 300 120-litrowych worków!

- Czy po akcji jest czysto? Nie, nie jest. Aby tak było należałoby zorganizo-
wać jeszcze kilka takich akcji. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za 
udział w wydarzeniu – dodała Barbara Rymaszewska.

- Śmiecą wędkarze, turyści, śmiecimy niestety wszyscy. To smutne, bo 
niemałe pieniądze przeznaczone na organizowanie akcji sprzątania moż-
na byłoby przeznaczyć na coś zupełnie innego. Część odpadów do zbior-
nika Złotnickiego spływa z miejscowości położonych ponad zbiornikiem, 
a więc z Gryfowa Śląskiego, Mirska, czy Świeradowa-Zdroju. Nad brze-
giem Kwisy same się nie znalazły. Nasze zadanie, oprócz zbierania śmieci, 
polegało na transporcie łodzią zebranych worków w wyznaczone miejsca. 
Sprzęt posiadamy dzięki wsparciu Zarządu Okręgu w Jeleniej Górze. 
Bardzo ułatwia nam pracę. Cieszymy się, że w wydarzeniu uczestniczyło 
dużo młodzieży. Prosimy – zabierajmy ze sobą wszystko co przywozimy nad 
wodę, dajmy innym dobry przykład. To już będzie duży krok, by było czyściej 
i przyjemniej. A jak już zabierzemy ze sobą worek i przy okazji biwaku, czy 
spaceru dodatkowo posprzątamy najbliższą okolicę, to będzie pięknie – dodał 
Grzegorz Bereziuk, strażnik Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Lu-
bańskiego. Kolejna akcja Wielkiego Sprzątania planowana jest na jesień.

(IW), Ziemia Lubańska

Wielkie sprzątanie nad wodą

Kibice GKS Gryf nie mają obecnie zbyt wielu okazji do dopingowania swojego klubu. Dopiero teraz będzie możliwość częściowego zapełnienia 
widowni stadionu. Zgromadzeni wokół klubu mieszkańcy nie tracą jednak werwy, a swój zapał przekładają na inne aktywności w naszej gminie.

9 maja odbyła się akcja sprzątania brzegów jeziora Złotnickiego zainicjowana przez Ultras Gryfów Śląski. Oprócz kibiców licznie wzięli w niej 
udział mieszkańcy miasta, zarówno bardzo mali pod opieką rodziców, jak i nieco starsi, w sumie około 40 osób. Zebrano wiele worków śmieci na 
obydwu brzegach jeziora, a koordynacją wywózki odpadów zajęły się gmina Olszyna i Gryfów Śląski.

Choć wydaje się to walka Dawida z Goliatem - nasze jezioro zatrzymuje odpady spływające rzeką od wysokości Świeradowa - to ogromne brawa za 
każdą taką akcję. Choć przez chwilę mamy piękniej, a najmłodsi chłoną dobre wzorce. Brawo kibice, brawo mieszkańcy Gryfowa!

Ultras Gryfów na ratunek Jezioru Złotnickiemu

Mariusz Dragan
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Prezentowane na stro-
nie Towarzystwa Miło-
śników Gryfowa fotogra-
fie mają już około 100 lat. 
Zostały wykonane w  pry-
watnych mieszkaniach 
dawnych mieszkańców 
Gryfowa Śląskiego. Czy-
tający zostali przyłapani 
na czytaniu, nawet nie 
zwrócili uwagi, że są fo-
tografowani przez człon-
ków swoich rodzin. In-
teresujące, dobre książki 
potrafią wciągnąć swoich 
czytelników. Namawiamy 
do udziału w konkursie 
jaki ogłosiła Biblioteka 
w  Gryfowie Śląskim oraz  
Gryfowski Ośrodek Kul-
tury na fotografię promu-

Cały świat zmaga się ze skutkami pandemii, która, niczym gigantycz-
ne tsunami, przetoczyła się falami przez państwa i kontynenty, powo-
dując spowolnienie życia społecznego i gospodarczego. Pomimo wpro-
wadzenia różnego rodzaju obostrzeń, pojawiła się już trzecia fala, która 
wprawdzie ulega obniżeniu, ale naukowcy nie mają wątpliwości, że jedy-
ną nadzieję na przerwanie łańcucha zakażeń, daje rozpoczęty na wielką 
skalę program szczepień przeciw covid-19, co pozwoli zapobiec kolejnym, 
tragicznym falom tej groźnej choroby.

Sytuacja z jaką mamy do czynienia od ponad roku, patrząc po ludz-
ku, jest traumatyczna i w skali światowej, dotychczas niespotykana. Nie 
dziwi zatem, żechcielibyśmy uzyskać odpowiedź na pytania o przyczyny 
i źródła wirusa, oraz postawienie skutecznych barier, aby nie doszło po 
raz kolejny do tak potężnego kryzysu zdrowotnego i gospodarczego. 

Chociaż obecna pandemia nie jest porównywalna z żadną inną, to współ-
cześnie występują też inne zagrożenia dla naszego zdrowia i życia, tyle tyl-
ko, że nie tak gwałtowne jak covid-19. Naukowcy biją na alarm w związku 
globalnym ociepleniem klimatu i jego skutkami. Jednym z zagrożeń jest też 
zanieczyszczenie powietrza chorobotwórczymi pyłami; jeśli wierzyć poja-
wiającym się w mediach danym, co roku, tylko w naszym kraju, ok. 50.000 
osób umiera na choroby dróg oddechowych spowodowane przez smog.

Pochodzącą jeszcze z biblii sentencję, aby czynić sobie ziemię podda-
ną, należy rozumieć wprost, jako asumpt do zagospodarowania naszej 
planety w sposób przyjazny ludziom, a nie bezrefleksyjnie, na zasadzie 
spalonej ziemi.

Wiele wskazuje na to, że stan planety, jaką pozostawimy następnym 
pokoleniom, w dużym stopniu zależy od nas samych.

Polski Program Czyste Powietrze służy temu, abyśmy byli zdrowsi, 
aby nasze dzieci mogły oddychać pełną piersią - lepszym powietrzem. 

Kontynuując temat zasygnalizowany w poprzednim numerze Kuriera 
Gryfowskiego, dotyczący ww. Programu, należy podkreślić, że z przysła-
nych przez Gminy Powiatu Lwóweckiego informacji wynika, że są zain-
teresowane wdrażaniem tego proekologicznego projektu, mimo że mają 
konkretne uwagi do rozwiązań szczegółowych. Nie czekając na korektę 
przepisów, Gminy podejmują różne działania mające na celu promocję 
Programu i konkretną pomoc Mieszkańcom w jego wdrażaniu. Są to cen-
ne inicjatywy, które pozytywnie wpisują się w globalną politykę ochrony 
klimatu.

W dniach 22-23 kwietnia bieżącego roku odbył się w Waszyngtonie 
zdalny, Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny, który zakończył się wielo-
ma konkluzjami. Stwierdzono między innymi, że jest to ostatni dzwonek, 
aby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, co powinno stać się priory-
tetem obecnej dekady.

Jest to przełomowe wyzwanie dla świata, a szczególnie dla najwięk-
szych trucicieli, aby uczynić maksymalny wysiłek w celu ograniczenia 
emisji szkodliwych substancji, ponieważ żaden kraj nie rozwiąże tego 
problemu w pojedynkę. 

Helena Okulowska

Program Czyste Powietrze – kontynuacja

jącą czytelnictwo pt „Zaczytany Gryfów Śląski”. Interesujące byłyby 
zdjęcia czytających książki, obywateli naszego miasteczka w jego uro-
czych zakątkach i zabytkach. Namawiamy do udziału w konkursie. 

Towarzystwo Miłośników Gryfowa Śląskiego

Zaczytany Gryfów Śląski
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Czym się zajmujesz?
Prowadzę „Izerskie Słodkości u Basi” w 

miejscowości Wieża. Zajmuję się wypiekiem 
ciast, tortów i pierników na indywidualne za-
mówienie.

Fundacja Boskie Karkonoskie ogłosiła akcję promującą kobiecą aktywność i przedsiębiorczość. 
Projekt został zrealizowany pod hasłem „Boskie lwóweckie pokażcie się!”. Zwrócono się do kobiet 
Powiatu Lwóweckiego, które postawiły w życiu na siebie, uwierzyły w swój potencjał, możliwo-
ści, konsekwentnie realizują swój plan, mają firmy, fundacje, działają w lokalnej społeczności, są 
odważne, zaradne, aktywne, energiczne i kreatywne. Mają siłę, która inspiruje innych, czyli są po 
prostu...BOSKIE. 

Laureatki akcji zostały zaproszone do profesjonalnej sesji zdjęciowej z make up. Wśród wy-
różnionych znalazła się mieszkanka gminy Gryfów Śląski, Barbara Pasiak z Wieży. Serdecznie 
gratulujemy!

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi naszej laureatki na pytania Fundacji.

Nasza Boska Gryfowska

Fot.: Agnieszka Wolska i Krzysztof Pysz (Stu-
dio Wolska Gruszka Pysz) make up: Alina Fierko-
wicz i Paula Król (Elen Studio)

Skąd się wziął się pomysł na biznes. Jaki był 
krok milowy?

Od wielu lat interesuję się cukiernictwem i 
zdobnictwem artystycznym. W rozwoju i uwie-
rzeniu we własne siły pomogła mi kadencja 
sołtysa we wsi Wieża. Wyzwania związane z 
pełnieniem tej funkcji, wzmocniły mnie i po-
pchnęły do dalszego rozwoju i samorealizacji. 
Krokiem milowym było pozyskanie dofinanso-
wania na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
ze Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie. 
To dzięki dotacji mogłam zakupić sprzęt, urzą-
dzenia i przygotować lokal do prowadzenia mo-
jej wymarzonej cukierni. 

Co cię inspiruje?
Inspiracji szukam wszędzie. Śledzę i anali-

zuję aktualne trendy w cukiernictwie i piekar-
nictwie. Zdobywam nowe doświadczenia, bio-
rę udział w targach i pokazach cukierniczych. 
Ponadto korzystam z prasy branżowej, śledzę 
media społecznościowe i fora internetowe.

Jak się resetujesz?
Praca w ogrodzie przy kwiatach sprawia mi 

największą radość i inspiruje do dalszego dzia-
łania.

Kto Cię inspiruje?
Moja rodzina jest zarówno moim najwięk-

szym krytykiem jak i inspiracją. 

Co robisz w sytuacjach kryzysowych i gdy 
przestaje się chcieć?

W sytuacjach kryzysowych to najbliżsi dają 
mi wsparcie i poczucie bezpieczeństwa. Popy-
chają mnie do dalszego działania. 

Dlaczego jesteś Boska?
Zawsze przyświeca mi jeden cel: zadowole-

nie klientów, wysoka jakość produktów i usług. 

Jak zostać Boską?
Przede wszystkim wierzyć w siebie i swoje 

marzenia. Otaczać się dobrymi ludźmi.

Czasy zarazy nie są łaskawe dla najstarszych 
Polaków. Oprócz faktu, że to właśnie seniorzy 
są osobami najbardziej zagrożonymi ciężkim 
przebiegiem choroby COVID-19, również na 
nich skupia się wiele niebezpieczeństw powodo-
wanych przez osoby nieuczciwe. Czas pandemii 
bowiem to czas wzmożonej aktywności wszel-
kiej maści oszustów i naciągaczy.

Zgodnie z danymi Komendy Głównej Policji, w minionym 
roku 5289 starszych osób straciło w wyniku przestępstw popeł-
nionych na tzw. „legendę” blisko 86 milionów złotych! Legendy te 
to znane już sposoby oszustwa metodą „na wnuczka”, ale również 
ich liczne modyfikacje. Oprócz podszywania się pod najbliższych 
lub różnej maści służby, oszuści coraz częściej podszywają się pod 
osoby lub instytucje… walczące z pandemią.

Izolacja domowa i rzadsze kontakty z bliskimi sprzyjają utracie 
uwagi i wpadnięcia w sidła zastawione przez oszusta. Przekonali 
się o tym m. in. seniorzy, którzy utracili majątek swojego życia 

Seniorzy zagrożeni nie tylko przez wirusa
po tym, jak zadzwoniła do nich osoba podająca się za pracownika 
służby zdrowia. Osoba ta poinformowała, że córka rozmówców 
leży w szpitalu chora na COVID-19 i  konieczna jest specjalna, 
kosztowna szczepionka sprowadzana ze Stanów Zjednoczonych. 
Seniorzy, którzy odebrali taki telefon, nie zweryfikowali tej no-
winy i przekazali mężczyźnie, który niedługo potem pojawił się 
w progu ich drzwi, kilkanaście tysięcy złotych. O tym, że zostali 
oszukani, zorientowali się dopiero kilka godzin później.

Ostatni rok przyniósł niestety wiele podobnych historii. Dużo 
z nich nie zostało zapisanych w statystykach policyjnych, ponie-
waż nie wszystkie tego typu przestępstwa są zgłaszane organom 
ścigania. Najlepszym sposobem ochrony przed oszustwem jest za-
pobieganie. Policja i organizacje działające na rzecz seniorów od lat 
powtarzają – weryfikujmy informacje które do nas docierają i sto-
sujmy zasadę „ograniczonego zaufania” do obcych.

Jakub Nyziak - Fundacja Przyszłość Pokoleń
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W maju, z okazji Tygodnia Bibliotek, przez lata gościliśmy w biblio-
tecznych progach przedszkolaki. Obecnie, kiedy takie odwiedziny są nie-
możliwe, to pani bibliotekarka udaje się do Przedszkola w celu przepro-
wadzenia zajęć promujących czytelnictwo wśród najmłodszych. 

W maju mieliśmy ich całą serię. W grupach Misie i Słoneczka prze-
prowadzono pogadankę na podstawie książki Michaela Broada o słoniu 
Niezapominajku. Wpisaliśmy się tym samym w obchodzony w maju Dzień 
Niezapominajki. W grupie Zajączki (trzylatki) czytaliśmy wzruszającą 
opowieść o miłości „Mamo kocham Cię”. W grupach Motylki i Jeżyki zaję-
liśmy się kolorem nadziei czyli zielonym, a pomogła nam książeczka „Żab-
ka mała”. W grupie Stokrotki przeprowadzono pogadankę na temat roli 
pierwszych książek w życiu człowieka. Analizowaliśmy jedną z pierwszych 
czytanek: „Maks uczy się na błędach” i opowiadanie „Bibułkowe parasol-
ki”. W grupie Tygryski główną rolę zagrał fiołkowy kapelusz. Czytaliśmy 
książkę Ewy Zarębskiej „Zosia i fiołkowy kapelusz”. 

Podczas zajęć bibliotecznych powstały piękne prace plastyczne, które 
możemy podziwiać w bibliotece: fiołkowe kapelusze i parasolki. Z okazji 
Dnia Niezapominajki dzieci zasadziły także sadzonki niezapominajek 
w przedszkolnym ogródku. Starsze grupy odgadywały zagadki – tytuły 
książek. Działo się dużo i było bardzo kolorowo. W sumie nasza pani 
bibliotekarka Jolanta Kuczyńska przeprowadziła siedem spotkań. To był 
prawdziwie zaczytany maj!

Z książką do Przedszkola czyli siedem spotkań, każde inne
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Magicznie i kultowo było w niedziele 9 maja na rynku w Gryfowie 
Śląskim. Wszystko za sprawą IKARA, ale nie tego mitycznego, któremu 
stopił się wosk na skrzydłach lecz Izersko Karkonoskiego Auto Klubu Re-
tro (IKAR). Na parkingu naprzeciw naszego ratusza zaparkowały kulto-
we już samochody z minionej epoki. Królowały maluchy, trabanty, skody, 
furorę robiły też auta produkowane w krajach, jak to się mówiło, kapita-
listycznych. Wyróżniał się mercedes cabrio, chyba najbardziej obfotogra-
fowany samochód w naszym miasteczku. Przez godzinę panowała na na-
szym ryneczku miła i świąteczna atmosfera, o którą zadbał pan Zygmunt 
Bodak oraz pan Zbigniew Cybulski z Gryfowskiej Kapeli Podwórkowej. 
Grając i śpiewając historyczne już szlagiery doskonale wpisali się w kli-
mat pewnej epoki motoryzacji, która przeszła już do historii. Jednak dziś 
można było podziwiać zadbane, błyszczące lakierem auta, wypucowane 
przez swoich właścicieli, którzy w renowację swych automobili włożyli 
nie tylko pracę ale i swoje serca. Nad całością czuwał pan Edward Mi-
łosz, który to wszystko zorganizował oraz sfilmował. Dziękujemy panie 
Edwardzie warto było spędzić tę magiczną, retro samochodową, majo-
wą godzinę na naszym rynku. Na koniec życzymy szerokiej drogi, gdyż 
samochody pojechały w kierunku Giebułtowa, Mirska i Wolimierza, by 
cieszyć nie tylko nasze oczy.

Jan Wysopal

Zdolne uczennice z ZSOiZ 
w Gryfowie Śląskim

Krajowe Stowarzyszenie pomocy szkole – organizacja pożytku pu-
blicznego w Warszawie, ogłosiło Ogólnopolski konkurs plastyczny i lite-
racki: pt. „Kwiaty dla Babci i Dziadka” oraz pt. „Wiersz o Babci i Dziad-
ku”. Nasze uczennice z klasy IIo: Karolina Koman i Alicja Tudruj z II 
TL przystąpiły do ww. konkursu. Prace wykonały samodzielnie co może-
cie zobaczyć poniżej. Poniżej efekty ich pracy:

Nadmieniam, że na VII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literac-
kiego 2021r. pt. „Wiesz o Babci i Dziadku” – wpłynęło 101 wzruszających 
wierszy, przepojonych miłością do swoich kochanych Babć i Dziadków, 
wśród nich Karoliny Koman z kl. IIo, która w kategorii uczniów szkół 
ponadpodstawowych zajęła III miejsce za wiersz pt. „Moi dziadko-
wie”. Gratulujemy! Wiersz do wglądu w kronice biblioteki szkolnej ZSO-
iZ. Dziewczyny kochane, dziękuję za udział i odwagę, a Karolinie życzę 
dalszych sukcesów.

Agata Pender

Auta retro 
na gryfowskim rynku
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Wieści ze Żłobka Miejskiego Bajkowa Kraina
Rekrutacja do żłobka

W okresie od 1 do 30 kwietnia trwała rekrutacja do żłobka na nowy rok 
szkolny. Od 10 maja na drzwiach żłobka dostępna jest lista dzieci przy-
jętych. We wrześniu przygodę ze żłobkiem rozpocznie 26 nowych dzieci 
z terenu gminy Gryfów, 14 dzieci będzie nadal kontynuować uczęszcza-
nie do placówki. W chwili obecnej na liście rezerwowej oczekuje na miej-
sce 16 dzieci. Na dzień 20 maja planowane jest zebranie rodziców dzieci 
nowo przyjętych oraz podpisanie do 31 maja umów z rodzicami na świad-
czenie opieki w Żłobku Miejskim „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim. 

Ograniczenia funkcjonowania żłobka
Żłobek mimo starań nie uniknął problemu jakim jest kwarantann 

pracowników i dzieci. Pierwsza kwarantanna przypadła na czas 18-26 
marca, druga w okresie 29 kwietnia – 8 maja. W między czasie w terminie 
26 marca – 18 kwietnia żłobki w całej Polsce decyzją Ministra Zdrowia 
zostały ograniczone w swojej działalności. W okresie od 26.03 – 18.04 
zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 
na wniosek rodzica do żłobka uczęszczało 9 dzieci. Były to dzieci rodzi-
ców zatrudnionych w miejscach lub wykonujących pracę w zakresie zwal-
czania, zapobiegania i przeciwdziałania COVID. 10 maja wróciliśmy do 
funkcjonowania. Wśród pracowników żłobka mamy 5 ozdrowieńców 
a pozostali pracownicy posiadają negatywne wyniki na obecność koro-
nawirusa. W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować Olgierdowi 
Poniźnikowi burmistrzowi Gryfowa oraz Dyrektorowi Szpitala w Bo-
lesławcu panu Kamilowi Barczykowi za zorganizowanie na dzień 7 maja 
karetki wymazowej w celu przetestowania pracowników żłobka przed 
powrotem do pracy po kwarantannie. 

Zdalna „edukacja” w żłobku
W okresie pozostawania dzieci w domu personel opiekuńczy starał 

się umilać żłobkowiczom ten trudny czas. Dzięki ogromnemu zaanga-
żowaniu Rodziców, za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni, udało nam się 
na odległość zrealizować konkurs „Mamy dowody na wielką moc wody” 
oraz „Zdrowy Stworek”. Wspólnie świętowaliśmy: Dzień Zoo, Dzień 
Cyrku, Dzień Kreatywności, Dzień Flagi Polski, Dzień Strażaka, Dzień 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz Dzień Bibliotekarza. Na każdą 
okazję dzieci otrzymywały specjalne zadania m.in. zagadki, krótki tema-
tyczne filmiki, piosenki oraz prace plastyczne do wykonania różnorodny-
mi technikami. Dzieci bardzo chętnie angażowały się w realizację zadań. 
Czego dowodem są zdjęcia na naszym facebooku.

Owoce warzywa dziecko spożywa
– program edukacyjny w żłobku

Od marca do końca czerwca realizujemy w żłobku program eduka-
cyjny „Owoce warzywa dziecko spożywa” którego organizatorem jest I 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i 
Klubów Dziecięcych. Projekt polega na realizacji zajęć i wielu różnorod-
nych przedsięwzięć w temacie zdrowego odżywiania i spożywania przez 
dzieci warzyw i owoców. Dzieci wspólnie z opiekunkami założyły na  
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Pomoc dla Stasia
Od 20 lutego 2021 prowadzona była w szatni żłobka do przygoto-

wanych skarbonek zbiórka monet „Góra Grosza dla Stasia” na operację 
i rehabilitację. Stasiu Zimowski z Mirska od urodzenia w roku 2019 ma 
krótszą kość udową i piszczelową oraz brak kości strzałkowej i zdeformo-
waną stopę. Na dzień 27 kwietnia udało nam się wspólnie uzbierać kwotę 
466,10zł i 10 euro oraz wiele monet z różnych stron świata. Dziękuje-
my Rodzicom za zaangażowanie. Z przeliczonych skarbonek: Minionki 
uzbierały 259,30 zł a smerfy 206,80 zł. Skarbonki nadal będą ustawione 
w szatni, więc jeśli ktoś jeszcze ma ochotę wesprzeć akcję zapraszamy do 
szatni żłobka w godz. 8-15. Dodatkowo grupa Minionki przygotowała 
piękną kartkę z życzeniami dla Stasia. Na dniach przekażemy zebrane 
środki na ręce Rodziców Stasia.

Inicjatywa Lokalna 2021
Rada Rodziców żłobka złożyła wniosek w ramach ogłoszonego przez 

Burmistrza Gryfowa konkursu „Inicjatywa Lokalna 2021” o dofinanso-
wanie w kwocie 3.700 zł na zakup zabawek ogrodowych dla maluszków 
do żłobkowego placu zabaw. W ramach realizacji projektu „Aktywny 
zakątek w Bajkowej Krainie” planowany jest zakup bujaków, zjeżdżalni, 
kloców, tablic kredowych, które będą dopełnieniem przestrzeni rekre-
acyjnej oraz posłużą rozwojowi infrastruktury placu zabaw.

Zapraszamy do śledzenia wszelkich nowinek z życia żłobka na facebo-
ok-u Żłobek Miejski Bajkowa Kraina w Gryfowie Śląskim.

Dyrektor Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim
Anna Zawisza-Paliwoda 

terenie żłobka a teraz pielęgnują żłobkowy warzywniak. Odbywają się za-
jęcia poprzez zabawę o prawidłowym odżywaniu. Raz w tygodniu dzie-
ciom serwowane jest śniadanie w formie szwedzkiego stołu. W ramach 
projektu wzięliśmy udział w konkursie „Zdrowy Stworek”. 

Nasz Zdrowy Stworek na III miejscu w Polsce
Zadanie polegało na wykonaniu przez dziecko wspólnie z rodzicem 

zdrowego stworka dowolną techniką. W konkursie powstało 16 pięknych 
stworków z warzyw i owoców. II część konkursu polegała na „lajkowaniu” 
zdjęcia placówek które nadesłały prace do organizatora. W okresie 5-11 
maja można było oddawać głosy. Kolaż zdjęć zdrowych stworków z nasze-
go żłobka uzbierał blisko 750 „polubień” i zajęliśmy tym samym III miejsce 
na 21 startujących placówek z całej Polski. Dziękuję Rodzicom naszych 
żłobkowiczów, Pracownikom żłobka oraz wszystkim facebokowym przyja-
ciołom za oddane głosy. Dziękuje również za wsparcie i pomoc w zbieraniu 
głosów Pani Dyrektor Agnieszce Trzeciak-Wolskiej z zaprzyjaźnionego 
Żłobka „Wojtusiowa Kraina” z Wojciechowa. Wszyscy żłobkowicze biorą-
cy udział w konkursie otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.

Mamy dowody na wielką moc wody
22 marca z okazji Dnia Wody realizowaliśmy zdalnie konkurs edukacyj-

ny „Mamy dowody na wielką moc wody”. Zadaniem dzieci było wykonanie 
wspólnie z rodzicami szeregu zadań uczących dzieci a przypominającym 
dorosłym o oszczędzaniu wody i jej ważności dla ludzi, zwierząt i roślin. 
Nie udało nam się wygrać tego konkursu, ale liczy się dobra zabawa, zdoby-
ta wiedza i nowe umiejętności. Wszystkie dzieci biorące udział w przedsię-
wzięciu otrzymały pamiątkowe dyplomy, medale i drobne upominki.

Dzień Ziemi – ekologia w żłobku 
Grupa Smerfów w związku z Dniem Ziemi poznała zasadę segregacji 

odpadów, poprzez zabawę segregowały odpady do odpowiednich pojem-
ników, wykonały wspólną prace plastyczną oraz obejrzały bajkę edukacyj-

ną. Każde dziecko otrzymało w prezencie pakiet edukacyjny w temacie 
segregacji odpadów. 

Składamy serdeczne podziękowania Zakładowi Gospodarki i Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Lubaniu oraz firmie PRI-BAZALT 
Rekutywacja Sp. z o.o. z siedzibą w Rębiszowie za okazaną pomoc 
i  wsparcie w postaci przekazania nieodpłatnych materiałów edukacyj-
nych o segregacji odpadów dla naszych żłobkowiczów. Mamy nadzieję, 
że przyczyniliśmy się wspólnie do ochrony środowiska w myśl zasady 
"czym skorupka za młodu nasiąknie". Kształcenie dzieci ma strategiczne 
znaczenie dla ich przyszłego funkcjonowania w społeczeństwie, ale także 
dla społeczeństwa. Życzymy wielu sukcesów i powodzenia w realizacji 
wszelkich planów
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 Podziel się z nami swoją pasją 
35–lecie Gryfowskiej Kapeli Podwórkowej

Okazją do przypomnienia historii Gryfowskiej Kapeli Podwórkowej 
jest obchodzone w maju 2021 r. 35-lecie zespołu. 1 maja 1986 r. Kapela 
zagrała swój pierwszy koncert na gryfowskim rynku. Zatem, choć brzmi 
to nieprawdopodobnie, bawią nas, umilają czas, uświetniają imprezy 
większe i mniejsze od 35 lat! 

W ciągu tych lat zarówno pan Zygmunt Bodak – kierownik zespołu, 
jak i Kapela otrzymała wiele podziękowań, nagród i dyplomów. W spo-
sób szczególny Gryfowska Kapela Podwórkowa została doceniona pięć lat 
temu, na 30-lecie swojej działalności. Ważny jubileusz docenił Marszałek 
Województwa Dolnośląskiego przyznaniem zespołowi orderu i dyplomu 
„W uznaniu zasług dla województwa dolnośląskiego”.

Dziś zespół gra w składzie: Zygmunt Bodak – akordeon, Stanisław 
Zając – klarnet, Marian Szlak – śpiew, tara, Waldemar Wróbel – gi-
tara akordowa, Zygmunt Stroński – gitara solowa, Zbyszek Cybulski  
– bęben. 

W czasie istnienia kapeli grali w niej m.in.: Józef Nowicki, Józef Zając, 
Stefan Błaszków, Bogdan Sołoniewicz, Jan Żuk, Bronisław Kamiński, 
Jan Olborski, Krzyś Żuk, Zbigniew Buczkowski, Józef Stroński, Adam 
Prochownik, Stanisław Baszak, Kazimierz Witek.
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O swojej pasji, jaką jest muzyka, pan Zygmunt Bodak może 
mówić godzinami. Pamięć ma doskonałą, poczucie humoru ogrom-
ne, więc opowieść płynie wartko i bardzo interesująco. Muzyka 
jest u niego zawsze na pierwszym planie, na drugim i na trzecim.  
Jak twierdzi pan Zygmunt bez muzyki by już nie żył, ona go trzyma 
przy życiu i sprawia, że wciąż jest w dobrej formie, nie leży w kap-
ciach na kanapie tylko gra. Od kilku lat robi to w tzw. Piwnicy. Jest 
to kultowe miejsce, gdzie koncertuje sam lub z zaproszonymi gość-
mi, oraz nagrywa utwory, które możemy później znaleźć na youtube 
czy też na jego profilu na FB. Powiało nowoczesnością, gdyż pan 
Zygmunt nie boi się nowych technologii, dzięki którym może do-
trzeć ze swoją twórczością do szerszego grona odbiorców. Ważne 
jest to szczególnie teraz, w czasach pandemii, w których, jak mówi 
tak bardzo tęskni do kontaktów z ludźmi, do grania na żywo. Pan 
Zygmunt podkreśla, że w pandemii nie próżnował. Wraz z panem 
Edwardem Miłoszem stworzyli film o Gryfowskiej Kapeli Podwór-
kowej, na który gdy tylko będzie można spotkać się w większym 
gronie, serdecznie wszystkich zaprasza. 

Premiera odbędzie się w galerii gryfowskiej biblioteki, a spo-
tkanie-gawędę poprowadzi prezes Towarzystwa Miłośników 
Gryfowa Jan Wysopal. 

Z okazji pięknego jubileuszu Gryfowskiej Kapeli Podwórkowej 
chcemy przypomnieć Państwu tekst, który ukazał się w 2017 roku 
w Echach Izerskich... a nam się wciąż chce grać.... 

Muzyka, Kapela i Granie bez Końca
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Sukcesja przedsiębiorstwa to nic innego jak przejęcie po śmierci przedsię-
biorcy wpisanego do CEIDG prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa. 
Pod koniec 25 listopada 2018 roku weszła w życie nowa ustawa o zarządzie 
sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Wprowadziła ona szereg 
regulacji, które pozwalają spadkobiercom w sposób płynny i sprawny zarzą-
dzać przedsiębiorstwem zmarłego. Przed datą wprowadzeniem tej ustawy 
w życie nie było możliwości kontynuacji prowadzenia firmy po śmierci przed-
siębiorcy. Wprawdzie majątek przedsiębiorstwa podlegał dziedziczeniu, ale 
kontynuacji prowadzenia działalności mógł podjąć się tylko spadkobierca, 
który otworzyłby własną działalność (jednoosobową lub w formie spółki pra-
wa handlowego). Z tego względu pojawiały się następujące problemy:
1. Wszystkie umowy zawarte z pierwotnym przedsiębiorcą (spadkodaw-
cą) wygasały. To samo działo się ze wszystkimi decyzjami, zezwoleniami 
i koncesjami wydanymi przedsiębiorcy.
2. Brak możliwości posługiwania się firmą (nazwą) przedsiębiorstwa.
3. Zaburzenie ciągłości rozliczeń podatkowych, z uwagi na brak możliwo-
ści posługiwania się nr NIP zmarłego przedsiębiorcy.

To tylko część problemów przez które dalsze prowadzenie działalności 
gospodarczej przez spadkobiercę było utrudnione. Dzięki ustawie o zarzą-
dzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej powyższe problemy 
mogą zostać wyeliminowane jeszcze za życia przedsiębiorcy. Wskazana 
powyżej ustawa zawiera zasady przekazywania firmy następcom po śmierci 
przedsiębiorcy. Zasady te dotyczą tylko firm wpisanych do CEIDG.

Zarząd sukcesyjny to forma  tymczasowego kierowania przedsię-
biorstwem, po śmierci przedsiębiorcy. Daje następcom prawnym czas na 
podjęcie decyzji, czy chcą kontynuować działalność na własny rachunek, 
sprzedać firmę, czy ją zamknąć.
Dzięki wskazaniu zarządcy za życia i zgłoszeniu do CEIDG:
• przedsiębiorstwo zachowuje pełną płynność działania,
• zarządca natychmiast po śmierci przedsiębiorcy może zająć się prowadze-
niem firmy (bez konieczności załatwiania spraw u notariusza),
• umowy z pracownikami pozostaną w mocy,
• można zachować ciągłość wykonywania kontraktów,
• zarządca może szybko uzyskać potwierdzenie możliwości wykonywania 
koncesji, zezwoleń itd.

Zarząd wykonuje zarządca sukcesyjny, który jest odpowiedzialny za pro-
wadzenie przedsiębiorstwa do czasu uregulowania formalności spadkowych, 
w szczególności za umowy z pracownikami, kontakty z kontrahentami, sprawy 
podatkowe czy ZUS. Zarząd wygasa w terminie 2 lat od dnia śmierci przed-
siębiorcy. Z ważnych powodów sąd może przedłużyć ten okres, na czas nie 
dłuższy niż 5 lat. Zarząd sukcesyjny może również wygasnąć wcześniej.

Powołanie zarządcy za życia przedsiębiorcy
Przedsiębiorca może  ustanowić zarządcę sukcesyjnego, albo  za-

strzec, że z chwilą jego śmierci wskazany prokurent stanie się zarządcą 
sukcesyjnym. Takie zastrzeżenie wymaga zgody prokurenta oraz zgłosze-
nia do CEIDG. 

Powołanie zarządcy po śmierci przedsiębiorcy  
Jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony przed śmiercią przed-

siębiorcy, zarządcę sukcesyjnego może powołać, w ciągu dwóch miesięcy 
od dnia śmierci przedsiębiorcy:
• małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębior-
stwie w spadku,
• spadkobierca ustawowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek,
• spadkobierca testamentowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek,
• zapisobierca windykacyjny, który przyjął zapis windykacyjny, jeżeli 
zgodnie z ogłoszonym testamentem przysługuje mu udział w przedsię-
biorstwie w spadku.

Do powołania zarządcy sukcesyjnego przez małżonka przedsiębiorcy 
lub przez spadkobiercę ustawowego przedsiębiorcy, wymagana jest zgoda 

osób, którym łącznie przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku 
większy niż 85/100. Powołanie zarządcy po śmierci przedsiębiorcy i inne 
związane z tym oświadczenia  należy złożyć przed notariuszem. Ina-
czej będą nieważne. W tym przypadku to notariusz zgłasza powołanie 
zarządcy sukcesyjnego notariusz do CEIDG. Jeżeli przedsiębiorca nie 
wyznaczył zarządcy sukcesyjnego, to osoby uprawnione do dokonywania 
czynności (małżonek, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie, 
spadkobiercy ustawowi i testamentowi, zapisobiercy windykacyjni) mogą 
w ciągu 2 miesięcy dokonywać czynności niezbędnych dla przetrwania 
firmy, podejmować działania w celu ochrony przedsiębiorstwa przed po-
gorszeniem jego stanu.

Korzyści w przypadku ustanowienia 
zarządcy sukcesyjnego

1. Umowy z kontrahentami – Umowy handlowe podpisane przez zmar-
łego przedsiębiorcę nie wygasają z powodu jego śmierci. Jeżeli zarządca 
sukcesyjny został powołany przez przedsiębiorcę, może płynnie kontynu-
ować ich wykonywanie.
2. Pracownicy firmy – Jeśli przedsiębiorca wpisze do CEIDG zarządcę suk-
cesyjnego, jego śmierć nie wpłynie na sytuację pracowników. Wszystkie obo-
wiązki pracodawcy w firmie płynnie przejmie zarządca sukcesyjny. Umowy 
o pracę z pracownikami wygasają dopiero z dniem wygaśnięcia zarządu suk-
cesyjnego (chyba, że przed tym dniem nastąpiło przejęcie pracownika przez 
nowego pracodawcę na zasadach określonych w art. 231 k.p.) albo z okresem, 
na który zostały zawarte (np. umowy na czas określony). W przypadku, gdy 
nie ustanowiono zarządu sukcesyjnego, umowa o pracę wygasa z upływem 
30 dni od dnia śmierci pracodawcy, chyba że przed upływem tego termi-
nu, na mocy pisemnego porozumienia stron, strony ustalą, że stosunek pracy 
będzie kontynuowany na dotychczasowych zasadach.
3. Rachunek firmowy, NIP i podatki – Przedsiębiorstwo w spadku po-
sługuje się dotychczasowym NIP, jest podatnikiem podatków, m.in. VAT, 
akcyzy, podatku dochodowego. Na fakturach VAT i innych dokumentach 
podatkowych należy używać oznaczenia przedsiębiorstwa z dopiskiem  
„w spadku”. Zarządca sukcesyjny ma dostęp do kont firmowych w ban-
kach. Rachunki te nie są przez bank zamykane z chwilą śmierci przedsię-
biorcy. Jeśli zarządcę powołał posiadacz rachunku, to już od chwili jego 
śmierci, zarządca sukcesyjny może korzystać z rachunku. W sytuacji, gdy 
zarządcę sukcesyjnego powołują następcy prawni przedsiębiorcy, zarząd-
ca ma dostęp do rachunków związanych z działalnością gospodarczą od 
chwili ustanowienia zarządu sukcesyjnego, czyli od momentu zgłoszenia 
zarządcy do CEIDG przez notariusza. Numer NIP nie wygasa wraz ze 
śmiercią przedsiębiorcy, tylko przechodzi na przedsiębiorstwo w spadku, 
do czasu wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego
4. Zezwolenia, koncesje, licencje – Po śmierci przedsiębiorcy, który prowa-
dził swoją działalność na podstawie m.in.: zezwolenia, koncesji, czy licencji 
(np. zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, koncesja na ochronę 
osób i mienia), wydawanych w formie decyzji administracyjnej przez po-
wołane do tego organy, taka decyzja nie wygasa automatycznie, ale dopiero: 
z upływem sześciu miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy, jeśli nie został 
ustanowiony zarząd sukcesyjny, lub z upływem  trzech miesięcy  od dnia 
ustanowienia zarządu sukcesyjnego, chyba że w ciągu tych trzech miesięcy 
zarządca sukcesyjny złoży do organu administracji publicznej, który wydał 
decyzję, wniosek o potwierdzenie możliwości jej wykonywania.

Z pewnością ustawa ułatwi przetrwanie wielu firm rodzinnych. Dzia-
łalność przedsiębiorstwa dzięki wprowadzeniu ww. ustawy będzie mo-
gła być płynnie kontynuowana. Okres 2 lat powinien z kolei wystarczyć 
spadkobiercom, aby uporządkować wszystkie sprawy formalne związane 
ze spadkiem i przedsiębiorstwem. W mojej ocenie ważnym jest, aby osoby 
prowadzące działalność gospodarczą jeszcze za swojego życia ustanowiły 
zarządcę sukcesyjnego.

Źródło: biznes.gov.pl
Dla zainteresowanych polecam poradniki Ministerstwa Rozwo-

ju, Pracy i Technologii, które znajdziemy pod adresem internetowym: 
https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/sukcesja-firm-jedno-
osobowych

Prawnik radzi
W majowym numerze Kuriera Gryfow-

skiego prawnik pani Bernadetta Baszak porusza temat sukcesji przed-
siębiorstwa osoby fizycznej.

Jeśli mają Państwo pytania związane z zagadnieniami poruszanymi 
przez naszego prawnika, możecie je zadać za pośrednictwem Kuriera 
Gryfowskiego i na jego łamach zostanie udzielona odpowiedź lub też 
uzyskać nieodpłatną poradę prawną w biurze senatora Rafała Ślusa-
rza w każdą środę od 15.30 do 17.00.

Sukcesja przedsiębiorstwa osoby fizycznej
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Książka na czerwiec

Brytyjska rodzina królewska od zawsze znajdowa-
ła się w centrum zainteresowania maluczkich zjadaczy 
chleba. Nawet dziś, w trzeciej dekadzie XXI wieku, 
monarchia, która w zasadzie nie ma już żadnej realnej 
władzy, cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, 
a przedstawiciele rodziny królewskiej, niczym najwięk-

si celebryci, regularnie pojawiają się na portalach plotkarskich na całym 
świecie, a każde ich wyjście jest szeroko komentowane, przez wnikliwych 
obserwatorów.

Jak to możliwe, że w nowoczesnym, pędzącym świecie, nadal intere-
suje nas tak archaiczny twór, jakim jest brytyjska monarchia i jak w rze-
czywistości on funkcjonuje? O tym przekonacie się, sięgając po najnowszą 
książkę Marka Rybarczyka – „Elżbieta, Filip, Diana i Meghan. Zmierzch 
świata Windsorów”.

W swojej najnowszej publikacji, autor skupia się na przedstawieniu 
historii małżeństwa Elżbiety i Filipa z dość wyraźnym zaznaczeniem 
okoliczności wstąpienia na tron Elżbiety i panujących wówczas nastro-
jów społecznych. Mamy okazję poznać bliżej burzliwe życie księcia Filipa 
i usilne starania królowej o zachowanie odpowiedniego statusu rodziny. 
Elżbieta od początku była zafascynowana królową Wiktorią i w taki też 
sposób chciała prowadzić monarchię, zapomniała jedynie o jednym dro-
biazgu – świat idzie do przodu i przy takim rozwoju cywilizacji, próba 
zachowania dziewiętnastowiecznych wzorców musiała skończyć się po-
rażką.

Kolejnymi przełomowymi momentami, którymi autor poświęca uwa-
gę, są pojawienie się w rodzinie królewskiej Diany, a później Meghan. 
Obie księżne szturmem wkroczyły w szeregi Windsorów zwracając na 
siebie uwagę całego świata, a jednocześnie przyprawiając o ból głowy 
królową Elżbietę. Krnąbrne księżne, mające własne zdanie – to nie były 
wymarzone kandydatki na członkinie rodziny królewskiej i w przypadku 
każdej z nich Elżbieta jasno dała im do zrozumienia, gdzie jest ich miej-
sce, nie przewidziała jednak, że ani Diana, ani Meghan nie zamierzają 

Sandra poleca

Marek Rybarczyk
ELŻBIETA, FILIP, DIANA I MEGHAN.
ZMIERZCH ŚWIATA WINDSORÓW

poświęcać własnego życia, by realizować wizję monarchini, która od po-
czątku była sprzeczna z ich własnym światopoglądem...

Marek Rybarczyk w bardzo obrazowy i ciekawy, sposób przedstawia 
losy najpopularniejszej monarchii świata. Jego wnikliwe analizy robią 
wrażenie na czytelnikach i sprawiają, że nawet taki ignorant jak ja, może 
zacząć żywo interesować się tym, co dzieje się wokół rodziny Windsorów. 
Chociaż moje zdanie na temat samej królowej nie uległo zmianie, wręcz 
przeciwnie – nadal uważam, że obejmując tron jako młodziutka kobieta, 
zainspirowana rządami swojej babci, narzuciła sobie bardzo rygorystycz-
ną dyscyplinę i poświęciła własne szczęście dla dobra monarchii. Cóż, 
to był jej wybór, jednak problemy pojawiły się, gdy tego samego zaczęła 
wymagać od swoich bliskich, a zmuszając młodych ludzi, by żyli zgodnie 
z dziewiętnastowiecznymi standardami, musiało skończyć się źle. I tak 
też się stało, jej pierworodny syn przez większość życia musiał ukrywać 
się z uczuciami do ukochanej kobiety, tylko dlatego, że w ocenie jego 
matki nie była wystarczająco dobra dla monarchii. 

Wydawać by się mogło że śmierć Diany, powinna dać królowej do my-
ślenia, ale jak widać, nic takiego się nie stało. Jedynym „ustępstwem” z jej 
strony była zgoda na ślub Harrego i Meghan. Ciemnoskóra rozwódka 
zza oceanu, a do tego aktorka i aktywistka – tego w rodzinie królewskiej 
jeszcze nie było. I kiedy wszyscy zacierali ręce, wieszcząc prawdziwą re-
wolucję i mając nadzieję, że nowa księżna wprowadzi Windsorów w XXI 
wiek, Elżbieta powiedziała „dość”. Meghan ma wyglądać skromnie, 
zgodnie z protokołem, nie wypowiadać się publicznie, nie wyrażać wła-
snych opinii, a jedynie uczestniczyć w wydarzeniach, na które zostanie 
wysłana przez pałac i ładnie się uśmiechać. I początkowo tak nawet było, 
jednak na dłuższą metę to się nie mogło udać. Meghan zaczęła się dusić 
w rodzinie królewskiej, dodatkowo fala hejtu, jaka wylewała się na nią 
przy każdej okazji – załamała ją, a Harry postanowił zrobić wszystko, 
by żona nie podzieliła losów jego matki i takim oto sposobem królowa 
straciła ukochanego wnuka, który postanowił porzucić deszczową Anglię 
na rzecz słonecznej Kalifornii. 

     W swojej książce autor postanowił również pokusić się o rozważa-
nia, co stanie się z monarchią po odejściu królowej, co biorąc pod uwagę 
sędziwy wiek monarchini, jest nieuniknione. Często publicyści mówią, że 
po odejściu Elżbiety monarchia nie będzie już taka sama. Cóż, na pewno 
nie, ale daleka jestem od stwierdzenia, że „monarchia chyli się ku upad-
kowi”, wręcz przeciwnie – uważam, że po przejęciu korony przez Karola 
lub Williama nastąpić może nowe rozdanie, wszystko zależy jedynie od 
tego, czy będą chcieli otworzyć się na ludzi i w pełni wejść w XXI wiek, 
więc nie żegnajmy tak szybko rodziny Windsorów, bo moim zdaniem, oni 
wcale jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa...
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Kącik logopedyczny
Dysfagia – ważna szybka 
diagnostyka i terapia!

Logopeda utożsamiany jest głównie z dziećmi i młodzieżą. Nic bar-
dziej mylnego. Często pracuje też z osobami dorosłymi i dlatego w tym 
numerze Kuriera Gryfowskiego piszemy o roli logopedy w dochodzeniu 
do zdrowia po udarach, które głównie, ale nie wyłącznie, dotyczą doro-
słych. Udar to przyczyna interwencji neurologopedycznych właśnie w tej 
grupie wiekowej. Udary i wylewy – choroby układu sercowo-naczynio-
wego są przyczyną 1/3 zgonów w krajach rozwiniętych ekonomicznie, 
a w krajach rozwijających się główną przyczyną niesprawności w popu-
lacji osób dorosłych. Jeśli za punkt wyjścia weźmiemy definicję rehabili-
tacji według Światowej Organizacji Zdrowia, czyli: „(….) kompleksowe 
postępowanie w stosunku do osób niepełnosprawnych fizycznie lub psy-
chicznie, mające na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia 
sprawności (…)”, to jasnym staje się rola neurologopedy w procesie terapii 
osoby chorej. Charakteryzuje on i leczy 
zaburzenia funkcji mowy oraz dysfagię, 
czyli zaburzenia połykania.

Zdrowi, mowę produkujemy pozor-
nie bezwysiłkowo. Aby ten niesamowi-
ty akt się dokonał, bardzo intensywnie 
pracuje układ nerwowy, ale w zasadzie 
na każdym etapie: zarówno odbierania, 
rozumienia, jak i produkowania mowy 
może pójść coś nie tak. W większości 
przypadków ma to związek z uszkodze-
niem układu nerwowego będącymi na-
stępstwem wspomnianych wyżej cho-
rób. Bardzo poważnym następstwem 
wielu chorób neurologicznych są rów-
nież zaburzenia połykania, czyli dys-
fagia. Może ona prowadzić do wielu 
powikłań, spośród których najgroźniej-
szym wydaje się być zachłystowe zapa-
lenie płuc. Jest ono następstwem prze-
dostania się do układu oddechowego 
pokarmu podczas połykania. Bardzo 
ważna jest więc szybka diagnostyka 
i  terapia. W ostrej fazie udaru nawet 

78% pacjentów prezentuje dysfagię. Dysfagia z pewnością powoduje po-
gorszenie rokowań pacjenta oraz wydłuża okres hospitalizacji. Jej kon-
sekwencją mogą być niedożywienie i odwodnienie. Z kolei zaburzenia 
świadomości i suchość jamy ustnej wynikające z odwodnienia w sposób 
wtórny nasilają kłopoty z połykaniem. 

Tak więc koło się zamyka. Po raz kolejny podkreślam w tym miejscu 
wagę szybkiej i skutecznej terapii. Decyzja w sprawie jej doboru zależy 
nie tylko od przyczyn zaburzenia połykania, ale również od możliwości 
współpracy ze strony pacjenta. Kolejnymi krokami terapii są: wybór spo-
sobu odżywiania, wybór rodzaju diety, wybór pozycji ułatwiających po-
łykanie i zapobiegającej refluksowi. Logopeda ustali techniki połykania, 
które dla pacjenta będą najlepsze i, co najważniejsze, przeprowadzi w tym 
zakresie edukację opiekunów chorego. Tak więc, aby proces dochodzenia 
do zdrowia chorego po udarze był jak najbardziej szybki, potrzebna jest 
praca, powiedzieć można, interdyscyplinarnego zespołu, w skład którego, 
oprócz lekarzy, rehabilitantów, wchodzą również logopedzi. 

Oprac. Małgorzata Szczepańska – neurologopeda


