Ferie z uśmiechem

Ferie w bibliotece odbyły się z uśmiechem na twarzy. Zima co prawda
nie dopisała i śniegu nie było, zatem stworzyliśmy ją sami poprzez czytanie zimowych bajek i zimowe rysunki.
W trakcie zajęć plastycznych dzieci tworzyły nie tylko zimowe krajobrazy, ale też portrety kotów i smoków, walentynki, ryżowe kwiaty,
siedmiomilowe buty a nawet… skarpetkowe robaczki. Gościliśmy radcę
prawnego panią Bernadettę Baszak oraz logopedę panią Małgorzatę
Szczepańską. Panie przekazały feriowiczom przydatną wiedzę, w bardzo
ciekawej, zabawowej formie. Dziękujemy!
Dzieci uwielbiają tańczyć, nawet z miotłą, więc tańców nie mogło zabraknąć, tak samo jak gier i zabaw z robotami photonami oraz zabaw
ruchowych przy muzyce. Na zakończenie zajęć przygotowaliśmy gofry
z bitą śmietaną i żeby było zdrowo – z owocami. Tradycyjnie też rozdaliśmy wszystkim maskotki.
Codziennie mieliśmy też Tea time, czyli czas na ciepłą herbatkę i małe
co nieco. Wspólna herbatka bardzo zbliża ludzi. To nasz dobry zwyczaj od
lat. O feriach można pisać dużo, ale fotografie uwieczniły niemal wszystko – zapraszamy więc do oglądania galerii zdjęć na naszej stronie www.
biblioteka.gryfow.pl lub profilu FB www.fb.com/biblioteka.gryfow/.
Słodycze ufundowali pani Justyna Milkowska, Agnieszka Celuch
i Łucja Śmieszek – bardzo dziękujemy.
J. Kuczyńska

Ferie w Uboczu
Ferie w filii Ubocze mimo braku
śniegu otaczała aura zimowa. Dzieci słuchały bajek o tejże tematyce
i wykonywały do nich prace plastyczne –pejzaże. Z okazji walentynek rozdawały sobie własnoręcznie
wykonane karneciki z życzeniami.
Na zakończenie, jak co roku, odbył
się Bal Postaci z Bajek. W lutym
obchodziliśmy urodzinki Ksawiera i Amelii. Zdjęcia przy fotobudce wychodziły bardzo atrakcyjnie
i zabawnie. Zaproszeni goście podzieleni na drużyny mieli nie lada
zadanie. Musieli niczym piraci
pokonać wiele zadań aby znaleźć
ukryty skarb. W trakcie ferii odbył
s i ę
także Turniej Tenisa Stołowego o Puchar
Rady Soleckiej Wsi Ubocze. Organizatorami byli radny Krzysztof Szczerbicki oraz
filia biblioteki w Uboczu. Turniej odbył się
w Tłusty Czwartek więc uczestnicy dostali
pączki ufundowane przez piekarnię państwa Kownackich. Dziękujemy serdecznie.
Joanna Czerwiec

Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy pani mecenas Bernadettcie Baszak za przeprowadzenie zajęć z dziećmi podczas ferii zimowych i podarowanie do
księgozbioru bibliotecznego książek z serii Prawie bajki „Nieznajomość
prawa szkodzi” oraz „Twarde prawo, ale prawo”.
Pracownicy Biblioteki Publicznej
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Ferie w bibliotece w Rząsinach

Surrealizm w gryfowskiej galerii

W czasie ferii w bibliotece odbywały się zajęcia w czasie których
świetnie się bawiliśmy np. pisząc i ilustrując własną książkę. Wspólnie spędziliśmy walentynki tworząc okolicznościowe życzenia i kartki.
W Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego bawiliśmy się ortograficznie i fonetycznie trudnymi słowami, nawet farby posłużyły do wyrażenia trudności językowych i przedstawienia swojej opowieści.
Teresa Cierlik

21 lutego w gryfowskiej galerii odbył się wernisaż malarstwa Iwony
Łubockiej. Na wystawie zaprezentowano malarstwo surrealistyczne,
które autorka uprawia się od wielu lat. Obrazy, choć niełatwe w odbiorze,
bardzo spodobały się gryfowskiej publiczności. Podczas wernisażu malarka cierpliwie odpowiadała na pytania dotyczące tworzonych przez nią
prac. Wystawa będzie czynna do końca marca. Serdecznie zapraszamy do
jej oglądania w godzinach pracy Biblioteki Publicznej.
O autorce: Pani Iwona Łubocka w 2006 roku wyjechała z rodzinnego
miasta Gryfowa Śląskiego do Jeleniej Góry, gdzie rozpoczęła naukę w Liceum Plastycznym im. St. Wyspiańskiego, w którym uczyła się do 2010.
W tym czasie miała swoją indywidualną wystawę prac plastycznych (martwe natury) w gryfowskim ratuszu, organizowaną przez ośrodek kultury. Następnie Pracowała w Szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Jeleniej Górze, gdzie swoją wiedzę na temat malarstwa
przekazywała na zajęciach z arteterapii. W listopadzie rozpoczęła współpracę z firmą Blakier, która promuje jej twórczość i działania artystyczne.

Ferie w Świetlicy Środowiskowej

W tegorocznych feriach zimowych organizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim, a odbywających się w Świetlicy Środowiskowej wzięło udział czterdzieścioro
wychowanków. Zajęcia jak co roku były bardzo różnorodne i oprócz
najróżniejszych gier i zabaw w planie pojawiły się również zajęcia kulinarne, karaoke, zajęcia plastyczne, różne turnieje i konkursy oraz wspólne wyjścia i wyjazdy. Dzieci tworzyły piękne prace plastyczne, wspólnie
smażyliśmy pyszne naleśniki, udaliśmy się również na spacer do parku
miejskiego gdzie bawiliśmy się na świeżym powietrzu. Nie zabrakło również zabawy karnawałowej pełnej kolorowych przebrań, tańca i muzyki.
W trakcie naszych zajęć odwiedziliśmy salę zabaw Nowolandia
w Zgorzelcu, gdzie wychowankowie mogli do woli bawić się i korzystać
z tamtejszych atrakcji, w Bramach Czasu w Jeleniej Górze natomiast
przeżyliśmy niezwykłą przygodę w podziemiach, przenosząc się w przeszłość oraz wzięliśmy udział w pokazie naukowym. Nasze wyjazdy kończyliśmy wspólnym posiłkiem w restauracji McDonalds.
Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom oraz współpracownikom
za ten niezwykły i wspaniały czas, do zobaczenia w sierpniu!
Jarosław Niedbalski
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Ferie w M-GOK

Seks dla opornych

W M-GOK również można było ciekawie spędzić ferie. Codziennie
odbywały się róznorodne warsztaty rekodzielnicze prowadzone przez
|Elżbietę Kurec. Działał klub dla szachowych pasjonatów prowadzony
przez Wiesława Jończyka. Z okazji walentynek Basia Pasiak przeprowadziła watrsztaty ciasteczkowe. A na każdego, kto chciał spróbować
swoich sił w tańcu, czekał Adrian Mleczek z Dream Dance Academy.
Dziękujemy za udział!
Anna Michalkiewicz

16 lutego zaprosiliśmy Państwa do M-GOK na jeden z najlepszych
spektakli Sceny Inicjatyw Aktorskich Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. Spektakl "Seks dla opornych" z doskonałym kreacjami aktorskimi Jackiem Grondowym oraz Magdaleną Dąbrowską.
W małej, epizodycznej roli wystąpił Mirosław Kamiński. Sala
wypełniona po brzegi, salwy śmiechu, fantastyczna interakcja z publicznością, zachwyty i wspaniałe
komentarze po - tak mogę krótko scharakteryzować wydarzenia tego wyjątkowego wieczoru.
Dziękuję Mariuszowi Draganowi
za fantastyczne zdjęcia, a Basi Pasiak („Izerskie Słodkości u Basi”)
za podarowanie wyjątkowych,
pięknych, słodkich, piernikowych
upominków dla aktorów.
					
Anna Michalkiewicz
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Dzień Kobiet i Mężczyzn w Wieży

W sobotnie popołudnie 7 marca odbyło się plenerowe spotkanie z okazji
Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn. Choć pogoda dała nam w kość, śnieg mieszał
się z deszczem, to pierwsze nasz wspólne ognisko odbyło się w miłej atmosferze, przy cudownej muzyce na żywo zespołu Jubilacio i akompaniamencie Pawła Zatońskiego. Każdy z uczestników otrzymał upominek w postaci
pysznej białej herbaty z dodatkiem jaśminu i lawendy „Wieżowianka” a także
wziął udział w losowaniu podarunku ze, „słoiczkowych wymianek”, a były
to między innymi: dżem jagodowy Wiesi, grzybki słodko-kwaśne Janusza,
butelka mleka Rolnik Sam w Dolinie, wino ziołowe Arturowe, sok z meliski od sołtyski, pyszny chleb z ziarnem od Patrycji, Ogórki Niedźwiedzi
i wiele innych smakołyków. Odbyło się także losowanie główne, fundatorami nagród byli: Gabinet Kosmetyczny Dominika, studio urody Laura,
salon fryzjerski damsko-męski Paulina Stolarska, salon fryzjerski męski
Zdzisława Koko, Restauracja pizzeria Lastoria, Bistro 64, Hodowla Alpak z Proszówki Szymon Kownacki, L. Hawrylewicz i D. Sodolski Skład
Opału, Magdalena Rękawiczna Piwniczka, Paweł Zatoński fotografia,
Aneta Pałkowska architektura wnętrz, Łukasz Budzan usługi informatyczne, Kamila Orzoł-Kilińska stylizacja paznokci, Gospodarstwo Rolne Sławomir Wesołowski oleje tłoczone na zimno.
Wszystkim składamy ogromne podziękowania. Dzięki Wam nasza
impreza był ciekawsza i towarzyszyło jej wiele pozytywnych wrażeń.
Dziękujemy także Wam kochani mieszkańcy, bo to właśnie możliwość
spotykania się w tak licznym gronie cieszy najbardziej. Do zobaczenia za rok.
Sołtys Justyna Wesołowska i Rada Sołecka Sołectwa Wieża

Słoiczkowe wymianki
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Sesja Rady Miejskiej
Utworzenie i wyposażenie
Klubu Seniora
Gmina Gryfów Śląski otrzyma w bieżącym
roku 150 tys. zł. dotacji na realizację projektu:
„Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora”,
w ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, co zostało
oficjalnie ogłoszone na stronie: http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/466.
W ramach w/w zadania zostaną zmodernizowane i wyposażone pomieszczenia w budynku przy ul. Kolejowej 45 w Gryfowie Śląskim. Przedmiotowy projekt zakłada również świadczenie specjalistycznych zadań i usług
na rzecz docelowej grupy osób starszych 60+, na realizację których Gmina
wystąpiła do RPO WD, w tym również na zadania remontowe w kwocie
80 tys. zł. Wyniki tego naboru mają zostać ogłoszone jeszcze w marcu br.

Maluch+

Gmina Gryfów Śląski przystąpiła w tym
roku do „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+” 2020, w ramach którego
ubiegaliśmy się o dofinansowanie na zapewnienie miejsc opieki w Żłobku
Miejskim „Bajkowa Kraina” m.in. na wynagrodzenia personelu, opłaty za
energie elektryczną, gaz, wodę, koszty związane z utrzymaniem czystości.
Oferta konkursowa ogółem zawierała koszty w wysokości 584 313 zł na
rok funkcjonowania placówki. Z tego środki własne Gminy przeznaczone
na ten cel miały wynieść 20% kwoty – 116 862,60 zł, a pozostała kwota –
467 450,40 zł to dofinansowanie pokrywane z programu „Maluch+” 2020.
Dnia 28 lutego 2020 r. zostały ogłoszone wyniki konkursu. Dofinansowanie jakie otrzymaliśmy wynosi 64 800 zł, czyli 11,09%.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowała, iż do
konkursu przystąpiło 721 instytucji samorządowych. Wszystkie złożone
przez gminy oferty uzyskały dofinansowanie. Przeciętna miesięczna wysokość dofinansowania na 1 miejsce opieki wynosi 135 zł, a w przypadku
miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki – 500 zł.

25 lutego w sali posiedzeń gryfowskiego UGiM odbyła się sesja zwyczajna Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski. Głównym jej tematem była
informacja z działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej w Gryfowie Śląskim. Przed przystąpieniem do obrad,
tradycyjnie wręczono podziękowania.
Prezes Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Legnicy
Radosław Zysnarski wręczył burmistrzowi Olgierdowi Poniźnikowi podziękowanie za lata owocnej współpracy oraz wsparcie działań Związku.
Z kolei gryfowski strażnik miejski Wilhelm Gałucha otrzymał podziękowania od burmistrza i przewodniczącego Rady Miejskiej Mateusza Królaka za wyjątkową empatię i obywatelską pomoc w uwolnieniu małego
dziecka z zatrzaśniętego samochodu.
W dalszej części sesji dyrektorzy samorządowych instytucji kultury
Anna Michalkiewicz i Marzena Wojciechowska przedstawili prezentacje dotyczące działalności ośrodka kultury i biblioteki za 2019 r. Zebrani
zapoznali się z formami działalności instytucji oraz kalendarzami imprez
na 2020 r. Działalność obu jednostek oceniono pozytywnie, jednak dyskusję po prezentacjach zdominował temat pilnej potrzeby remontu budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.
M.

Wybory w Wieży

15 marca odbyły się wybory sołtysa sołectwa Wieża. Nowym sołtysem została pani Renata Adamska. Gratulujemy.

Serdeczne życzenia
dla Sołtysów

OGŁOSZENIE O WYKAZACH

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że wykazy
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu, dzierżawy w roku
2020 znajdują się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta
w Gryfowie Śląskim oraz na stronie internetowej www.gryfow.pl i www.
bip.gryfow.pl na zakładce nieruchomości.
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Z okazji dnia sołtysa składamy serdeczne życzenia pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesów i wytrwałości w pracy
na rzecz mieszkańców. Wyrażając uznanie
dla Pani/a zaangażowania życzymy dobrej
energii i przyjaznych ludzi dookoła, a także satysfakcjonującej współpracy i pełnej
wzajemnego szacunku.
Sekretarz Gminy i Miasta
Jerzy Andrzejczak

Burmistrz Gminy i Miasta
Olgierd Poniźnik

Uroczyste obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
ps. „Żbik”. To dla całej naszej rodziny niezwykłe przeżycie. – mówiła nie
kryjąc przy tym emocji bratanica zamordowanego Pani Alicja Kamińska
– Dla Państwa to kapitan Roman Groński, oficer Armii Krajowej i Zrzeszenia Wolność i Niepodległość zamordowany z wyroku komunistycznego sądu.
Dla całej naszej rodziny i dla mnie to stryj Roman. – przypominała Pani Kamińska, która podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tej uroczystości i możliwości godnego upamiętnienia zamordowanego oficera a w szczególności podziękowania skierowała do Burmistrza
Olgierda Poniźnika oraz pracowników gryfowskiego magistratu.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji zamordowanego
Żołnierza Wyklętego odprawioną w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym
w Gryfowie Śląskim. W homilii ksiądz proboszcz Krzysztof Kurzeja
wspominał żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, którzy niejednokrotnie za swoje działania płacili życiem.
Tak też było z kpt. Romanem Grońskim. Podczas wojny broniąc się
przed wywiezieniem na roboty przymusowe do Niemiec wstąpił do Armii
Krajowej. – Wsławił się tym, że zwalczał pospolity bandytyzm. Tych akcji
w jego wykonaniu było wiele. – wyjaśniał Burmistrz Gryfowa Śląskiego,
który dodawał, iż podczas próby przedostania się na zachód kpt. Groński
został ujęty, trafił do więzienia i był sądzony. Wydany przez sąd wyrok
śmierci został wykonany 7 marca 1949 roku.
Szczątki Romana Grońskiego zostały odnalezione na terenie kwatery
„Ł” na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach i złożone w 2019 r. w Panteonie Mauzoleum Wyklętych-Niezłomnych na Cmentarzu Wojskowym
na Powązkach. Obecne na tej uroczystości bratanice zamordowanego Panie Alicja Kamińska i Joanna Twardochleb otrzymały flagę, którą była
przykryta trumna oraz ziemię z mogiły, w której ujawniono szczątki ich
stryja. Ziemię tę i flagę bratanice oficera przywiozły do Gryfowa Śląskiego. Ziemia została symbolicznie złożona pod tablicą upamiętniającą
kpt. Romana Grońskiego ps. „Żbik”, która stanęła w Alei Zasłużonych
na gryfowskim cmentarzu komunalnym. Jej uroczystego odsłonięcia
dokonano wczoraj tuż po Mszy Świętej. Z taką inicjatywą na prośbę
członków rodziny zamordowanego wyszedł Burmistrz Gminy i Miasta
Gryfów Śląski. – Rodzina pół roku temu zainteresowała nas tym, żeby uczcić
w sposób godny, bardzo mocno rodzinnie związanego z Gryfowem kapitana
Romana Grońskiego – tłumaczył Olgierd Poniźnik, który wyjaśniał, iż na
tutejszym cmentarzu parafialnym pochowani są rodzice zamordowanego oficera oraz jego siostra a na cmentarzu komunalnym spoczywa brat
Aleksander. W Gryfowie Śląskim mieszka także najmłodszy brat Romana, Marian wraz z małżonką.
Tablica przykrywała flaga, którą bratanice przywiozły z Warszawy.
Przed jej odsłonięciem Pan Olgierd Poniźnik Burmistrz Gryfowa Śląskiego podziękował proboszczowi za odprawienie uroczystej mszy świętej i powitał zgromadzonych. W sposób szczególny powitał rodzinę zamordowanego oficera. Tablica stanęła w pobliżu wejścia na cmentarz. – Znaleźliśmy
to miejsce, żeby każdy wchodzący na nasz cmentarz komunalny na tą tablicę
spojrzał. – mówił burmistrz, który podziękował także wszystkim osobom,
które włączyły się w ten projekt i pomagały w organizacji „Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
w Gryfowie Śląskim”.
Odsłonięcia
tablicy
dokonały bratanice kpt.
Romana Grońskiego. Poświęcił ją ksiądz proboszcz
Krzysztof Kurzeja.
– Niezwykle trudno
mi słowami wyrazić emocje związane z dzisiejszą
uroczystością. Z odmętów
pamięci wydobyty został
mój stryj Roman Groński

Po odsłonięciu tablicy wszyscy udali się do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śląski, w której zorganizowana została okolicznościowa wystawa zdjęć i pamiątek dotyczących Romana Grońskiego. Jego
życiorys i działalność przypomniał Marek Gadowicz przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej oraz najbliżsi zamordowanego oficera.
Źródło: lwowecki.info

PODZIĘKOWANIE
Szanowni Państwo Marzena i Marcin Rygasowie
W imieniu gryfowskiego samorządu składamy Państwu najserdeczniejsze podziękowania za pomoc w realizacji prac związanych z tworzeniem miejsc upamiętniania na terenie Gryfowa Śląskiego w postaci tablic
pamiątkowych i obelisków.
Dzięki Państwa ogromnej bezinteresownej życzliwości odsłonięto
tablice Marszałka Józefa Piłsudskiego, tablicę Johannesa Maximiliana
Avenariusa na budynku, w którym urodził się ten znakomity artysta oraz
w ostatnich dniach obelisk i tablicę pamiątkową kpt. Romana Grońskiego
ps. Żbik – Żołnierza Wyklętego.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc i wsparcie, jednocześnie życzymy Państwu dużo dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności zawodowej i osobistej oraz dużo satysfakcji z realizowanych przedsięwzięć i dalszego rozwoju Państwa firmy.
Olgierd Poniźnik – Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
Mateusz Królak – Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
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Nasza absolwentka
doktor Aleksandra
Początek marca obfitował w dwa
interesujące spotkania w ramach trwającego od początku roku szkolnego
w gryfowskim ZSOiZ projektu wychowawczo-edukacyjnego – „Ludzie
z pasją”. 9 marca gościliśmy naszą
absolwentkę panią dr Aleksandrę
Korbut, chemika – pracownika dydaktyczno-badawczego Politechniki
Wrocławskiej.
Nasz gość w interesujący sposób
przybliżył uczniom zakres swoich
działań naukowych i badawczych. Pani
Aleksandra Korbut znaczną część
swojej wypowiedzi poświeciła wspomnieniom z czasów nauki w gryfowskim ZSOiZ, gdzie była przewodniczącą
Samorządu Szkolnego. Podkreśliła, że okres nauki w szkole wzbudził w niej
pasję do rozwijania wiedzy w zakresie chemii, która dzisiaj jest podstawą jej
pracy naukowej. Ważną częścią spotkania była „seria” pytań kierowanych do
pani doktor, na które chętnie i w wyczerpujący sposób odpowiadała.

Zdjęcia z pasją
5 marca miało miejsce kolejne już spotkanie z „ciekawymi ludźmi”, w ramach trwającego od początku roku szkolnego w gryfowskim ZSOiZ projektu wychowawczo-edukacyjnego - „Ludzie z pasją”. Gościliśmy Zespół
fotografów „Studio”, działający w budynku naszej szkoły przy ul. Kolejowej
16, w składzie: Agnieszka Wolska, Krzysztof Pysz, Paweł Zatoński i Krzysztof Gruszka. Młodzież miała możliwość poznać historię fotografii, a także
tajniki techniczne tej dziedziny sztuki. Każdy z naszych gości posiada indywidualne zainteresowania w sposobie „patrzenia” na otaczający ich świat.
Pokazali końcowe efekty swoich przedsięwzięć. Poza niekwestionowaną
pasją artystyczną, łączy ich zamiłowanie do przyrody i krajobrazu naszego
regionu, co często przeradza się w działaniach członków grupy na charakter
etnograficzno-socjologiczny postrzegania inspiracji sztuki, którą uprawiają.
Duże zainteresowanie naszych uczniów wywołało zdjęcie pana Krzysztofa Gruszki „Rybak idący po zamarzniętym jeziorze Pilchowickim na rzece
Bóbr”, które zostało uhonorowane wyróżnieniem znanego na całym świecie
czasopisma „National Geographic”. Młodzież została zaproszona przez artystów do wspólnych zajęć i nauki podstaw fotografii w gryfowskim studio.

Nieznane zainteresowania
nauczyciela przedmiotów leśnych

Dla uczniów i pracowników gryfowskiego ZSOiZ pan Jan Harbul jawi się od lat jako
nauczyciel przedmiotów zawodowych Technikum w zawodzie technik leśnik. Zaskoczeniem
dla nich może być fakt, że jest on znakomitym
narciarzem biegowym, od lat 80 ubiegłego wieku uczestnikiem corocznej imprezy sportowo-rekreacyjnej – „Bieg Piastów”, organizowanej
w Szklarskiej Porębie - Jakuszycach. Swoją karierę sportową w tej dziedzinie rozpoczął jeszcze jako pracownik Nadleśnictwa Świeradów.
W 1996 roku pan Jan zapisał się na dystans 25
km, i jak sam mówi, w trakcie tego biegu, nie
będąc zmęczony, zdecydował się kontynuować
go jeszcze przez 25 km. Od tego momentu zaczął już startować w bie-
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Uczniowie gryfowskiego ZSOiZ
w samym sercu planu filmowego

Już w marcu 2020 roku widzowie telewizji „Polsat” zobaczą na antenie nowe odcinki serialu obyczajowo-fabularnego o tematyce kryminalnej
„Policjantki i policjanci”. Nie zabraknie też kolejnych części znanego od lat
serialu „Pierwsza miłość”. Przyszłe losy bohaterów wciąż dla widzów pozostają tajemnicą. Jej rąbek uchylił się jednak przed uczniami naszego Liceum
Ogólnokształcącego z klasy pierwszej o kierunku teatralno-medialnym oraz
Technikum w zawodzie technik informatyk - dla tych, którzy chcą rozwijać
swoje kompetencje w kierunku filmowym. 3 marca br. znaleźli się oni na
planie wspomnianych produkcji filmowych. A to wszystko za sprawą warsztatów, które odbyły się dla naszych uczniów w „ATM Grupa” we Wrocławiu.
Dzięki niezwykłej życzliwości producentów, kierowników produkcji i planów, nasi przyszli być może, aktorzy scenarzyści, reżyserzy, montażyści, czy
realizatorzy dźwięku, mogli znaleźć się w samym sercu filmowej produkcji.
Warsztaty rozpoczęliśmy od udziału w planie filmowym wyżej wymienionych seriali. Najpierw przyglądaliśmy się i zapoznawaliśmy się z jego
funkcjonowaniem. Po obejrzeniu kilku prób nasi szkolni aktorzy sami wzięli
udział w nagraniu scen do 3087 odcinka serialu „Pierwsza miłość”. W jakie
role się wcielili, co wydarzyło się na planie i jak w nich wypadli, o tym będzie
można przekonać się podczas emisji odcinka w telewizji.
Kolejnym punktem programu było nagrywanie scen w plenerze do serialu
„Policjantki i policjanci”. Nasi uczniowie przyglądali się także pracy ekipy,
która przygotowywała scenografię.Później przyszedł czas na zapoznanie się
z kilkoma komórkami produkcji filmowej. Przyszli aktorzy przyglądali się
pracy charakteryzatorów i fryzjerów, zaś informatycy poznali kulisy realizacji
dźwięku oraz montażu. Wszyscy mieli okazję zadawać nurtujące ich pytania
i być może w ich sercach rodziło się pragnienie przyszłej pracy w branży filmowej. Poza działaniami warsztatowymi i przyglądaniu się pracy aktorów,
była również okazja rozmowy z nimi i zrobienia pamiątkowego zdjęcia.
Wśród artystów, z którymi dane nam było się spotkać, a niektórym także
pracować znaleźli się m.in.: Aneta Zając, Mariusz Węgłowski, Maryla Morydz, Bartłomiej Piekarski, Wojciech Sukiennik, Wiesław Cichy, Bogusław
Kudłek, Łukasz Płoszajski, czy Oskar Wojciechowski.
Dzisiejsze warsztaty były pierwszymi, ale z pewnością nie ostatnimi.
Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego na kierunku teatralno-medialnym
oraz Technikum w zawodzie technik informatyk, będą mogli wziąć udział
jeszcze w wielu przedsięwzięciach tematycznych realizowanych we współpracy z „ATM Grupa” i nie tylko z tą firmą producencką. Związanym
z „ATM Grupa” życzymy wdzięcznych widzów, zaś aktorom i pracownikom
produkcji sukcesów zawodowych, a uczniom? Cóż … Spełnienia marzeń
i jak najwięcej doświadczeń, tych ubogacających ich zainteresowania.
Przy tej okazji składamy serdeczne podziękowania pani Joannie Piturze,
kostiumograf, bez której nie udałoby się zrealizować naszych zajęć. Z całego
serca dziękujemy. To, co się wydarzyło na planie filmowym zobaczymy podczas emisji.
ks. Krzysztof M. Antończak
gu głównym na dystansie 50 km, stylem klasycznym. Leśnicy generalnie
biegają w tych zawodach 25 km i stąd się wzięło, że od tego momentu pan
Harbul brał udział w zawodach, dzień po dniu, na obu dystansach.
W 44 odsłonie „Biegu Piastów” (29.02. – 01.03.2020 r.) nauczyciel
naszej szkoły uzyskał znakomite wyniki: - na dystansie 50km, w którym
startowało 1638 zawodników w kategorii mężczyzn powyżej 70 roku życia zajął on 40 miejsce, zaś w grupie leśników był 27;
- w biegu na 25 km, wśród 1724 uczestników zajął 46 miejsce w grupie
mężczyzn powyżej 70 roku życia, a jako leśnik był 77.
Życzymy panu Janowi Harbulowi dalszego kontynuowania jego pasji
sportowej i osiągania jeszcze lepszych wyników.

INFORMATOR

URZĄD GMINY I MIASTA
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski

Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106
Konto - odpady komunalne: 63 1020 2137 0000 9402 0145 8041
Godziny pracy: poniedzialek 7.30 - 16.30;
wtorek, środa, czwartek 7.30 - 15.30; piątek 7:30-14:30
Kontakt: telefon sekretariat: 75 78-13-552; Fax: 75 78-13-916
e-mail: sekretariat@gryfow.pl
Strona internetowa gminy: www.gryfow.pl
Fanpage FB: www.fb.com/gryfowpl
Biulteyn Informacji Publicznej: www.bip.gryfow.pl
WYDZIAŁ FINANSOWY - WF

• Renata Adamska - Inspektor ds. podatków; Telefon: 75 78-11-258,
pok. 15 (II piętro); e-mail: podatki@gryfow.pl
• Danuta Gandurska - Inspektor ds. finansowych - Kasjer i archiwum zakładowe: Telefon: 75 78 11 254, pok. 3 (parter)
KASA CZYNNA:

Poniedziałek 8:00-16:00; Wtorek, Środa, Czwartek 8:00 - 13:00
Piatek 8:00-12:00; Przerwa codziennie w godzinach: 9:00 - 10:00
• Marek Kurec - Skarbnik Gminy iMiasta Gryfów Śląski
Telefon: 75 78 11 262, pok. 12 (II piętro);
e-mail: skarbnik@gryfow.pl
• Renata Węsławowicz – Inspektor ds. kadr, płac i ubezpieczeń
społecznych i BHP Telefon: 75 78-13-553, pok. 14 (II piętro);
e-mail: finanse@gryfow.pl
• Paulina Owoc - Inspektor ds. podatków i opłat
Telefon: 75 78-11-258, pok. 15 (II piętro);
e-mail: podatki@gryfow.pl
• Adriana Kosmala-Fabiś - Podinspektor ds. podatków i opłat
Telefon: 75 78-11-258, pok. 15 (II piętro)
e-mail: podatki@gryfow.pl
• Anna Śliwińska - Główna księgowa; Telefon: 75 78-11-253,
pok. 6 B (I piętro); e-mail: a.sliwinska@gryfow.pl
• Anna Jezierska - Podinspektor ds. księgowości budżetowej
Telefon: 75 78-11-253, pok. 6B (I piętro);
e-mail: a.jezierska@gryfow.pl
• Beata Juchim - Inspektor ds. księgowości budżetowej
Telefon: 75 78-11-258, pok. 6B (I piętro);
e-mail: b.juchim@gryfow.pl
WYDZIAŁ TECZHNICZNY - WT

• Celina Buca - Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
Telefon: 75 78-12-954, pok. 10 B (I piętro);
e-mail: nieruchomosci@gryfow.pl
• Paulina Kordalska - Inspektor ds. gospodarki odpadami
Telefon: (075) 78-11-267, pok. 3 (parter); e-mail: p.graczyk@gryfow.pl
• Krzysztof Rozenbajger - Inspektor ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych Telefon: 75 78-13-552, wew. 51 pok. 16C
(II piętro) e-mail: ue@gryfow.pl
• Agnieszka Bocian - Podinspektor ds. ochrony środowiska,
rolnictwa i leśnictwa; Telefon: 75 78-11-267, pok. 3 (parter);
e-mail: m.nowak@gryfow.pl
• Sylwia Cichońska - Inspektor ds. gospodarki gruntami,
Z-ca Kierownika USC; Telefon: 75 78-11-266, pok. 10 B (I piętro);
e-mail: grunty@gryfow.pl
• Agnieszka Olszówka - Inspektor ds. gospodarki odpadami
Telefon: 75 78-12-952, pok. 3 (parter); e-mail: a.olszowka@gryfow.pl
• Rafał Olszówka - Podinspektor ds. inwestycji i infrastruktury
Telefon: 75 78-11-256, pok. 16B (II piętro);
e-mail: r.olszowka@gryfow.pl

• Barbara Czapiga - Inspektor ds. gospodarki mieszkaniowej
i pomocy materialnej dla uczniów; Telefon: 75 78-12-011, pok. 10 A
(I piętro); e-mail: b.czapiga@gryfow.pl
• Aleksandra Serdakowska - Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej; Telefon: 75 78-11-256, pok. 16 B (II piętro);
e-mail: gospodarka@gryfow.pl
• Andrzej Tartak - Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta;
Telefon: 75 78-13-553, pok. 13 (II piętro);
e-mail: zamowienia_pub@gryfow.pl
• Anna Petruch - Referent ds. drogownictwa
Telefon: 75 78-11-257, pok. 16 A (II piętro);
e-mail: drogi@gryfow.pl
• Bogdan Wrona - Inspektor ds. infrastruktury technicznej
i budownictwa; Telefon: 75 78-11-256, pok. 16 B (II piętro)
e-mail: budownictwo@gryfow.pl
• Michał Siemek - Podinspektor ds. zamówień publicznych
Telefon: 75 78-11-257, pok. 16 A (II piętro)
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY - WO

• Grzegorz Bielak - Inspektor ds. informatyzacji i BIP
Telefon: 75 78-11-267, pok. 3 (parter); e-mail: www@gryfow.pl
• Magdalena Pigłowska - Podnspektor ds. ewidencji ludności
i dowodów osobistych oraz wojskowości i obronności;
Telefon: 75 78-11-275, pok. 2 (parter);
e-mail: ewidencja_ludnosci@gryfow.pl - w środy nieczynne
• Stanisław Jóźwiak - Inspektor ds. zarządzania kryzysowego
Telefon: 75 78-11-417, pok. 1 (parter); e-mail: o.cywilna@gryfow.pl
• Jolanta Kozdęba - Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej
Telefon: 75 78-13-342, pok. 17 (II piętro);
e-mail: biuro_rady@gryfow.pl
• Agnieszka Muszka - Inspektor ds. współpracy z zagranicą i promocji gminy; Telefon: 75 78-12-944, Rynek 33 (CIT);
e-mail: it@gryfow.pl
• Anna Lis - Inspektor ds. kancelaryjno-organizacyjnych
Telefon: 75 78-13-552, pok. 9 (I piętro);
e-mail: sekretariat@gryfow.pl
• Kinga Jagiełło - mł. referent ds. kancelaryjno-organizacyjnych
Telefon: 75 78-13-552, pok. 9 (I piętro);
e-mail: sekretariat@gryfow.pl
• Marzena Szuflicka - Inspektor ds. infrastruktury społecznej
Telefon: 75 78-11-260, pok. 14 (II piętro);
e-mail: oswiata@gryfow.pl
• Jerzy Andrzejczak - Sekretarz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
Telefon: 75 78-11-263, pok. 11 (II piętro);
e-mail: sekretarz@gryfow.pl
• Paweł Cerkanowicz - Inspektor ds. informatycznej obsługi Urzędu
Telefon: 75 78-11-267, pok. 3 (parter);
e-mail: p.cerkanowicz@gryfow.pl
• Teresa Jóźwiak, Ewa Zawisza – pracownicy gospodarczy
URZĄD STANU CY WILNEGO

• Krystyna Samborska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
– pok. nr 18 (II piętro); Telefon: 75 78-13-403
e-mail: usc@gryfow.pl
STRAŻ MIEJSKA

• Andrzej Szulc - Komendant Straży Miejskiej
Telefon: 75 78-13-318, 602-374-542; e-mail: straz@gryfow.pl
• Wilhelm Gałucha - Inspektor Straży Miejskiej
Telefon: 75 78-13-318, e-mail: straz@gryfow.pl,
parter ratusza pok. nr 4
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy Gryfów Śląski

Adres: ul. Kolejowa 44, 59-620 Gryfów Śl.
Kontakt: Telefon 75 78-13-387,
Dyrektor: Marzena Wojciechowska.
e-mail: biblioteka.gryfow@gmail.com
Strona www: www.biblioteka.gryfow.pl
Facebook: www.fb.com/biblioteka.gryfow
Czynna w godzinach:
• poniedziałek, wtorek,
czwartek, piątek 10.00–17.00;
• w środy 9.00–15.00
• w soboty 9.00–13.00 (oprócz wakacji)
Lokal przystosowany do użytku
dla osób niepełnosprawnych.
***

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Adres: ul. Kolejowa 33a, 59-620 Gryfów Śl.
Telefon: 75 78-12-900
Dyrektor: Anna Michalkiewicz
e-mail: mgokgryfow@wp.pl
Strona internetowa: www.mgok.gryfow.pl
Facebook: www.fb.com/mgokgryfow
Godziny urzędowania:
codziennie: 8.00 - 16.00
(godziny pracy ulegają wydłużeniu w zależności od aktualnego harmonogramu zajęć popołudniowych)
***

Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres: Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski
Kierownik: Krystyna Pietruszewska,
tel. 75 78-13-782; fax: 75 78-11-007
Pracownicy socjalni: 75 78-13-781
e-mail: opieka@gryfow.pl
Świadczenia rodzinne i Fundusz alimentacyjny: 75 307-04-45, e-mail zrodzinne@wp.pl
Gmina Komisja Rozwiązywania
Problemów alkoholowych: 75 78-13-782
Psycholog, Punkt konsultacyjny:
75 307 04 54
Asystent rodziny: 733-138-139
Strona internetowa: www.opieka.gryfow.pl
Godziny urzędowania: Poniedziałek od 8:00
do 16:00; Wtorek-Piątek od 7:00 do 15:00
Dział Świadczeń rodzinnych, Fundusz alimentacyjny i dział Świadczeń wychowawczych przyjmuje interesantów w godzinach:
Poniedziałek: od 8:00 do 16:00
Wtorek, Czwartek, Piątek od 7:00 do 12:00
Środa: nieczynne (prace biurowe)

Świetlica Środowiskowa
przy Miejsko-Gminnym
Ośrodku Pomocy
Społecznej w Gryfowie Śląskim

Adres: ul. Oldzańska 1B, 59-620 Gryfów Śl.
Wychowawca: tel. 501-173-563
Czynna w godzinach: od poniedziałku do
piątku w godzinach od 12.00 do 18.00, podczas dni wolnych od nauki szkolnej – świetlica otwarta od godziny 9.00 do 15.00.
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Przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie
Siedziba Gminnego Zespół Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie mieści się w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gryfowie Śląskim (pokój nr 10). Kontakt
z Przewodniczącym Zespołu możliwy jest od
poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00
do 15.00. Z uwagi na inne obowiązki służbowe prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania pod numerami telefonów: 75
78-13-781 lub 579-604-422.

Adres: ul. Floriańska 23
Telefon: 75-303-04-54
Dyrektor: Anna Zawisza-Paliwoda
e-mail: zlobek.miejski@gryfow.pl
FB: www.fb.com/Złobek Miejski „Bajkowa
Kraina” w Gryfowie Śląskim
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek od 6:30 do 16:30;

Pomoc rodzinom
z problemem uzależnień
Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla
osób uzależnionych, ich rodzin oraz osób
doznających przemocy w rodzinie przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Gryfowie Śląskim czynny jest w poniedziałki i środy w godzinach od 15.30 do 17.30.
W godzinach pracy Punktu, pod numerami
telefonów: 75 78-13-781 oraz 579-604-422
dyżuruje konsultant – Tomasz Kostrzewa.
W celu umówienia spotkania wskazany jest
wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Adres: ul. Uczniowska 17,
59-620 Gryfów Śl.
Telefony: 75 78-13-486,
75 78-13-907
Dyrektor: Jadwiga Hawryluk
Strona www: www.spgryfow.edupage.org
e-mail: sp_gryfow@op.pl
Facebook: www.fb.com/SPgryfow
***

***

Zakład Budżetowy Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej

Adres: ul. Kolejowa 42, 59-620 Gryfów Śl.
Telefon: 75 78-13-484;
Tel/Fax: 75 78-13-412
Dyrektor: Małgorzata Uhornicka
E-mail: sekretariat@zbgkim.gryfow.pl
Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
– ul. Kolejowa 42, tel. (75) 78 13 484
Zakład Gospodarki Komunalnej
– ul. Kolejowa 42, tel. (75) 78 13 484
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
– ul. Jeleniogórska 6, tel. (75) 78 13 413
W sprawie wody i wodociągów (awarie wody):
tel. całodobowy 500-117-064
lub oczyszczalnia: 512-015-459.
Stacjonarny od 7.00 do 15.00: 75 78-13-413
***

Przedszkole
Publiczne

Adres: ul. Młyńska 8,
ul. Przedszkolaków 1,
Telefon ul. Przedszkolaków 1:
75 78-13-384
Telefon ul. Młyńska 8: 75 78-13-783
Dyrektor: Małgorzata Krakowska
e-mail: przedszkole@gryfow.pl
Godziny pracy:
ul. Przedszkolaków 1:
poniedziałek - piątek od 6:00 do 16:30;
ul. Młyńska 8: poniedziałek - piątek
od 6:00 do 16:30
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***

Żłobek Miejski
„Bajkowa Kraina”

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Bohaterów Łużyckiej
Brygady WOP
w Gryfowie Śląskim

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Kombatantów Ziemi
Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim

Adres: ul. Uczniowska 11,
59-620 Gryfów Śl.
Telefon: 75 78-13-269, kom. 601-253-643
Dyrektor szkoły: Anna Pląskowska
e-mail: sp2gryfow@gmail.com
Strona www: www.sp2.gryfow.pl
***

Publiczna Szkoła Podstawowa
im Bł. ks. Alojsa Andrickiego
w Rząsinach

Adres: Rząsiny 95, 59-620 Gryfów Śląski
Dyrektor: Wioletta Cieślik
tel/fax: 75 784-41-88
Strona internetowa: www.szkola.rzasiny.pl
e-mail: szkola@rzasiny.pl
***

Szkoła Podstawowa
im. W.S. Reymonta w Uboczu

Adres: Ubocze 169, 59-620 Gryfów Śląski
Telefony: 75 78-11-265
Dyrektor: Alicja Kuźniarz
Strona www: www.spubocze.superszkolna.pl
e-mail: spubocze@wp.pl

RADNI RADY MIEJSKIEJ
GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI
Zygfryd Borkowski tel. 500-087-522;
e-mail: z.borkowski@gryfow.pl
***
Arkadiusz Cichoń tel. 669-775-771;
e-mail: a.cichon@gryfow.pl
***
Mariusz Dragan tel. 607-745-864;
e-mail: m.dragan@gryfow.pl
***
Jerzy Guzy e-mail: j.guzy@gryfow.pl
***
Kamil Kowalonek ; tel. 695-084-422;
e-mail: k.kowalonek@gryfow.pl
***
Kozak Mariusz tel. 609-687-210;
e-mail: m.kozak@gryfow.pl
***
Mateusz Królak tel. 888-696-833;
e-mail: m.krolak@gryfow.pl

***
Antoni Ryszard Łoziński tel. 692-455-026
***
Urszula Maga
e-mail: u.maga@gryfow.pl
***
Marek Niebylski tel. 663-521-839;
e-mail: m.niebylski@gryfow.pl
***
Wojciech Pawluk
e-mail: w.pawluk@gryfow.pl
***
Grzegorz Piejko tel. 501-577-064
e-mail: g.piejko@gryfow.pl
***
Ryszard Sawczak tel. 603-083-799
e-mail: r.sawczak@gryfow.pl
***
Robert Skrzypek tel. 602-397-172
e-mail: r.skrzypek@gryfow.pl
***
Krzysztof Szczerbicki
e-mail: k.szczerbicki@gryfow.pl

Prawnik radzi
Kary porządkowe
Ukaranie pracownika – jakie kary porządkowe może
zastosować pracodawca i za jakie przewinienia?

Pracownicy, czyli osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę mają
zarówno prawa i obowiązki wynikające z Kodeksu pracy. Obowiązki, jak
sama nazwa nam wskazuje, należy je wykonywać i przestrzegać. Niestety
nie wszyscy pracownicy chętnie dostosowują się do obowiązków, a przez to
mogą ponieść konsekwencje.

Rodzaje kar

Kodeks pracy przewiduje trzy rodzaje kar porządkowych: karę upomnienia, karę naganny oraz karę pieniężną. Pracodawca nie może według
swojego uznania nałożyć na pracownika kary jak i kiedy mu się podoba,
musi uczynić to zgodnie z przepisami kodeksu pracy, a to z art. 108 – 113.
Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku
w procesie pracy (np. spóźnianie się, odmowa wykonania polecenia służbowego), przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca
może zastosować karę upomnienia lub karę nagany. Z kolei karę pieniężną
pracodawca może udzielić za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych,
opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie
nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy. Kara pieniężna za
jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika,
a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać 1/10 części wynagrodzenia
przypadającego pracownikowi do wypłaty.

W jaki sposób pracodawca nakłada karę

Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od dnia powzięcia
wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. W przypadku przekroczenia tych
terminów pracodawca nie może zastosować kary porządkowej. Jeśli pracodawca nie przekroczył terminów i chciałby ukarać pracownika musi zrobić
to w formie pisemnej, tj. o zastosowanej karze pracodawca ma obowiązek
zawiadomić pracownika na piśmie, w którym wskaże mu rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika
tego naruszenia, a także w piśmie tym ma obowiązek poinformować pra-

SOŁTYSI

KRZEWIE WIELKIE
Anna Wieliczko, tel. 697-239-882
***
MŁYŃSKO
Maria Sosnowska, tel. 697-757-335
***
PROSZÓWKA
Adriana Karpowicz, tel. 500-101-651
***
RZĄSINY
Katarzyna Jezierska, tel. 609-232-102
***
UBOCZE
Joanna Czerwiec, tel. 785-646-304
***
WIEŻA
Renata Adamska, tel. 693-003-130
***
WOLBROMÓW
Zbigniew Chodorski, tel. 663-245-154

cownika o przysługującym mu prawie zgłoszenia
sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Przed wręczeniem zawiadomienia o ukaraniu pracodawca
ma obowiązek wysłuchać pracownika. Odpis
takiego zawiadomienia pracodawca wpina do akt osobowych pracownika.
Zawiadomienie o ukaraniu musi zawierać wszystkie te elementy, aby spełniało swoją rolę. W przypadku nieprawidłowości w zawiadomieniu uważa
się, iż pracownik nie został prawidłowo zawiadomiony o ukaraniu, a co za
tym idzie termin na wniesienie sprzeciwu nie rozpoczął swojego biegu. Nie
ma za to żadnego wpływu na prawidłowość zawiadomienia odmowa przez
pracownika przyjęcia zawiadomienia, w takiej sytuacji jest to równoznaczne z przyjęciem zawiadomienia, a pracownik pozostaje w niekomfortowej
sytuacji, gdyż nie znając treści zawiadomienia (gdyż odmówił jego przyjęcia) to nie może sprawdzić prawidłowości jego sporządzenia oraz na pewno
będzie mu trudno ustosunkować się do stawianych mu zarzutów.

Sprzeciw, sąd pracy – czyli możliwość
zastosowania obrony przez pracownika

Jeżeli zastosowana kara porządkowa jest nałożona niezgodnie z przepisami prawa (np. po upływie terminów do jej nałożenia lub za przewinienie,
którego pracownik nie popełnił lub została nałożona w ocenie pracownika
niesprawiedliwie) pracownikowi przysługuje w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wniesienie sprzeciwu, w którym może ustosunkować
się do zawiadomienia o ukaraniu, w tym wnioskować o uchylenie nałożonej kary porządkowej. W tej sytuacji pracodawca w terminie 14 dni powinien poinformować pracownika o uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu,
zaś brak jakiejkolwiek informacji od pracodawcy we wskazanym terminie
skutkować będzie z uznaniem, iż sprzeciw został uwzględniony w całości.
W sytuacji, gdy pracodawca nie uwzględni naszego sprzeciwu pozostaje nam
jeszcze droga sądowa. Pracownik w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia
go o odrzuceniu/nieuwzględnieniu sprzeciwu może wystąpić do sadu pracy
z wnioskiem o uchylenie zastosowanej wobec niego kary porządkowej.

Konsekwencje nałożonej kary

Otrzymanie kary porządkowej wiąże się niestety z konsekwencjami.
Jak już wcześniej wskazano zawiadomienie o ukaraniu składane jest do
naszych akt osobowych i może zostać usunięte dopiero po 12 miesiącach
nienagannej pracy pracownika (pracodawca według własnego uznania lub
na wniosek pracownika może to zawiadomienie usunąć wcześniej). Jeżeli
pracownik w okresie tych 12 miesięcy zostanie zwolniony z pracy lub też
sam złoży wypowiedzenie to informacja o otrzymaniu kary porządkowej
znajdzie się na jego świadectwie, co może wpływać na znalezienie nowej
pracy, gdyż nowy potencjalny pracodawca może obawiać się, iż ten pracownik będzie niewłaściwie się zachowywał. W okresie tych 12 miesięcy konsekwencją może być również brak otrzymywania premii, a nawet może być
przyczyną zwolnienia tzw. dyscyplinarnego, gdyż zgodnie z kodeksem racy
w sytuacji, gdy pracownik ciężko naruszył swoje obowiązku zawodowe, to
może być zwolniony bez zachowania okresu wypowiedzenia.

MARZEC 2020 KURIER GRYFOWSKI

11

W SP nr 1 w Gryfowie

Koncert z okazji Dnia Kobiet

6 marca w Szkole Podstawowej Nr 1 odbył się doroczny taneczny koncert z okazji Dnia Kobiet. W tym roku gościliśmy u siebie pana Krzysztofa
Drabika, który był naszą gwiazdą wieczoru. Imponujący pokaz umiejętności barmańskich, wielokrotnie utytułowanego mistrza Polski i Europy
z pewnością przyciągnął uwagę widzów i sprawił, że daliśmy się na moment zaczarować tym widowiskowym występem. Śmiało można powiedzieć, że uczestnik programu telewizyjnego „Mam talent” wywarł na nas
ogromne wrażenie zarówno swoją wirtuozerią, jak i dużą charyzmą.
Funkcję konferansjerów tego wieczoru pełnili pani dyrektor Jadwiga
Hawryluk oraz pan Mirosław Mleczek – nauczyciel tańca i wychowania
fizycznego. Następnie przyszedł czas, aby na płytę hali wyszli tancerze
różnych kategorii wiekowych i stylów. Widzowie zgromadzeni na trybunach oraz na samej płycie sali mogli obejrzeć tańce standardowe, latynoamerykańskie, oraz układy hip-hopowe. Gościliśmy u siebie grupy
pochodzące ze szkół tańca w Lubaniu, Świeradowie, Zgorzelcu, Olszynie
i nasze lokalne grupy z Gryfowa. Dziewczęta w pięknych sukniach mieniących się feerią barw i eleganccy chłopcy wywoływali oklaski i wprawiali nas w zachwyt, prezentując swoje umiejętności taneczne.
Dekorację hali wykonał zespół nauczycieli – panie Beata Wolar, Anna
Niebieszczańska, Marzena Styszyńska, Beata Hryciew, Karolina Harmacińska, Agata Czyżyk i Ewa Fedczyszyn.
Dodatkową atrakcją koncertu była galeria prac plastycznych uczennicy klasy VII b – Róży Walenciak. To niekwestionowany talent plastyczny,
ogromna wyobraźnia i szlifowane, niczym diament umiejętności. Mogliśmy również ponownie zobaczyć Magdalenę Cejko z klasy VII c w samodzielnie zaprojektowanym i wykonanym stroju włochatego, błękitnego
potwora Niko. W tym miejscu warto przypomnieć że Niko obwołany
został maskotka naszej szkoły i towarzyszy nam już podczas drugiej imprezy w tym roku.
Ogromne podziękowania kierujemy w stronę firmy ubezpieczeniowej
Warta, reprezentowanej przez panią Jolantę Kołosionek, za włożenie
wkładu finansowego w organizację imprezy.
Podczas koncertu funkcjonowała kawiarenka oferująca przepyszne
ciasta, upieczone przez niezastąpione mamy i babcie naszych uczniów.
Pragniemy w tym miejscu złożyć serdeczne podziękowania rodzicom,
którzy włożyli ogrom pracy w przygotowanie słodkich ciast. Dziękujemy rodzicom: Mateusza Baryło, Malwiny Sznurowskiej, Miłosza i Gracjana Cabałów, Justyny Apolinarskiej, Justyny Bigaj, Mai Drozd, Alicji
i Mai Pastuch, Szymona Pomorskiego, Leny Kozłowicz, Tymoteusza
Pawliszaka, Mateusza Więcewicza, Julii Marzec, Natalii Sych, Gabrieli Sodolskiej, Bartosza Benuszaka, Nikodema Korpysy, Martyny Koko,
Wiktorii Grodeckiej, Marty Hercuń, Igora Chudzika, Maksymiliana
Ochmana, Michała Tarazewicza, Michała Gajczyka, Róży Walenciak,
Michała i Amelii Spiżewskich, Filipa Rybskiego, Łukasza Baszaka, Mai
Baszak, Oliwii Wieczorek. Za upieczenie ciasta dziękujemy również pani
Agnieszce Guzy. Obok kawiarenki oferowaliśmy także gorące napoje
oraz wodę mineralną.
Cieszy nas obecność wszystkich znamienitych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością podczas tego wieczoru. Dziękujemy panu
staroście powiatu lwóweckiego Danielowi Koko, przewodniczącej
Rady Powiatu Małgorzacie Szczepańskiej, panu Burmistrzowi Miasta
i Gminy Gryfów Śląski – Olgierdowi Poniźnikowi, sekretarzowi Miasta
i Gminy Gryfów Śląski panu Jerzemu Andrzejczakowi, przewodniczące-
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mu Rady Miejskiej panu Mateuszowi Królakowi, obecnym radnym naszej gminy, dyrektorom jednostek organizacyjnych, naszym sponsorom
i przyjaciołom szkoły. Dziękujemy rodzicom i dziadkom za obecność i za
to, że dzięki Państwu możemy organizować cykliczne spotkania z tańcem.
Mamy nadzieję, że spędzili państwo u nas mile czas, ciesząc oczy talentami młodych mieszkańców naszego miasta. Licznie zgromadzona
widownia jest dla nas znakiem, że to, co robimy ma sens i spotyka się
z zainteresowaniem środowiska lokalnego, którego i my częścią wszak
jesteśmy.
Pragniemy na koniec poinformować, że cały dochód zgromadzony
podczas koncertu zostanie wykorzystany w całości na cele szkoły i potrzeby naszych uczniów. Równocześnie zapraszamy w nasze skromne progi
już za rok na kolejny koncert z okazji Dnia Kobiet. Do zobaczenia!
Ewa Fedczyszyn

W SP nr 2 w Gryfowie
Dzień Kobiet u pierwszoklasistów

Takie życzenia przygotowali pierwszoklasiści dla małych i dużych
Pań: Lilia kwitnie, róża opada, czerwony tulipan swe płatki składa.
My korzystając z tej sposobności życzymy Wam w Dniu Kobiet, dużo
szczęścia, zdrowia i radości. Niech Wam życie słodko płynie w każdej
chwili i godzinie.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Uczniowie klasy V a na lekcji języka polskiego świętowali obchodzony
21 lutego Międzynarodowy Dzień Języka Polskiego. Na lekcji uczniowie
zaprezentowali plakat dotyczący pochodzenia naszego języka. Omówili
różne ciekawostki, potem był czas na prezentację multimedialną, której
towarzyszył ciekawy wykład jednego z uczniów. Następnie tworzyliśmy
słowa, które mogą wystąpić tylko w języku polskim ze względu na obecność charakterystycznych głosek: ą, ę, ś, ć, w końcu zajęliśmy się zdrobnieniami.
Finałem lekcji były „łamańce językowe”, które czytającym sprawiły
kłopot, ale nie wszystkim. Sami spróbujcie - W czasie suszy szosa sucha.
Niestety na niektóre zadania zabrakło czasu, więc poprawność językową
i wiedzę z nią związaną będziemy ćwiczyć nie tylko od święta.
Elżbieta Demidow
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W SP w Uboczu
Zabawa karnawałowo-walentynkowa

7 lutego w naszej szkole odbyła się zabawa karnawałowo-walentynkowa,
zorganizowana przez Samorząd Uczniowski oraz Radę Rodziców. Ogłoszony został konkurs na najciekawsze przebranie, a zarówno zwycięzcy,
jak i wszyscy przebrani, otrzymali od Rady Rodziców wspaniałe nagrody.
Czas upłynął na tańcach i zabawach w rytm ulubionej muzyki, a wydarzenie urozmaicił pyszny poczęstunek oraz poczta walentynkowa.
Przed udaniem się na długo wyczekiwane ferie, w klasach odbyły się
zajęcia profilaktyczne związane z zasadami zapobiegania zachorowaniu na
grypę oraz zasadami zachowania bezpieczeństwa w różnych sytuacjach.

Spotkania w sali Pod Lotnikiem

W Klubie Seniora w Tłusty Czwartek panie spotkały się przy ciepłej
herbatce i kawce, przede wszystkim smacznym pączku. Z kolei podczas
spotkania z okazji Dnia Kobiet panie z naszego sołectwa otrzymały kolorową prymulkę wręczoną przez radnego Krzysztofa Szczerbickiego –
dziękujemy bardzo. Spotkanie przebiegało w miłej i ciepłej atmosferze
wieczorku poezji. Panie, przy muzyce Chopina, wysłuchały wierszy naszych polskich poetów, którzy tak pięknie pisali i nadal piszą o kobietach.
Okazją do spotkań w bibliotece są także urodziny naszych małych
czytelników. Jesteśmy otwarci i serdecznie zapraszamy w nasze progi.
Do Świetlicy „Pod Lotnikiem” zapraszamy także na zajęcia fitness-aerobik, które odbywają się dwa razy w tygodniu we wtorki i piątki o godz.
18.30. Zajęcia urozmaicają piłki, skakanki, stepy itp.
Joanna Czerwiec

Umuzykalniamy się

W ramach audycji umuzykalniającej Filharmonii Dolnośląskiej
10 marca w naszej szkole odbył się koncert pt. „Opowieści znad delty
Dunaju”. Dzięki dźwiękom fletni pana oraz akordeonu mogliśmy poznać
klimaty malowniczej Rumunii. To była wspaniała muzyczna podróż.
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W SP w Rząsinach
Wyjazd do Zamku Rajsko

11 marca uczniowie klas VII i VIII udali się na wycieczkę do zamku
Rajsko w Zapuście. Po przybyciu na miejsce wysłuchali niezwykłej i długiej,
bo sięgającej aż XIII wieku, historii zamku. Następnie uczniowie zapoznali
się z organizacją i zakresem usług świadczonych przez obiekt. Dowiedzieli
się również o standardach, jakie posiada hotel butikowy oraz o wymogach,
które muszą spełniać apartamenty i domy wakacyjne. Na koniec wycieczki
wszyscy zasiedli do stołu, na którym czekał słodki poczęstunek.
Joanna Dziemidowicz

Lekcja przyrody w Centrum Informacji
Karkonoskiego Parku Narodowego

Wspaniały ocean

5 marca nasi uczniowie odwiedzili głębie oceaniczne podczas projekcji filmu 3D pt. „Wspaniały ocean”. Fantastyczna podróż przez magicznie
piękny, głęboki i błękitny ocean wśród raf koralowych, pozwoliła dzieciom
zobaczyć z bliska ławice małych rybek, kałamarnice, nieuchwytne ośmiornice, diabły morskie, rekiny, żółwie morskie oraz niebezpieczne rekiny.
Wioletta Cieślik

Mistrzostwa Gminy w Piłkę Ręczną
w Gryfowie Śląskim

Dziewczęta z Publicznej Szkoły Podstawowej w Rząsinach zdobyły puchar Mistrzostw Gminy w Piłkę Ręczną w Gryfowie Śląskim.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Wioletta Cieślik

OGŁOSZENIE DROBNE

Kupię mieszkanie do remontu w Gryfowie Śląskim.

Tel. 796-489-56
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Wieści ze Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim
Pizza, walentynki, kotki i pączki

pani Jola zaskoczyła nas pięknym przebraniem żaby. Dzieci z zaciekawieniem i radością wysłuchały bajki o „Małej Żabce”, której nie do końca się
podobało, że jest cała zielona. Na zakończenie spotkania wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe naklejki i zakładki do książeczek. Serdecznie
pragniemy podziękować pani Joli za przyjęcie zaproszenia i odwiedzenie
Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim. Dziękujemy za przybliżenie naszym dzieciom pracy bibliotekarki, dziękujemy za
uświetnienie naszego Dnia Żaby bajką o „Małej Żabce” z pięknym morałem. Dziękujemy również za zasilenie naszego regału bookcrosingowego
w szatni żłobka książeczkami dla dzieci, które bardzo chętnie są wypożyczane przez naszych żłobkowiczów do domu. Mamy nadzieję że to nie
ostatnie nasze spotkanie.
***

Zajęcia Sensomaluch

Mimo, że tegoroczna zima nas nie rozpieszcza pod względem śniegu
to my się nie dajemy nudzie. W lutym nasze dzieci obchodziły światowy
Dzień Pizzy. W tym dniu w całym żłobku unosił się pyszny zapach pizzy.
Dzieci wspólnie z naszą kuchnią przygotowały małe pizze, które później
zostały ze smakiem zjedzone przez wszystkie maluszki. 14 lutego dzieci uczestniczyły w Balu Walentynkowym. W tym dniu wszystkie dzieci
i personel obowiązywał ubiór w kolorze czerwonym. Był to dzień pełen
radości i wspaniałej zabawy na sali sensorycznej. Wszystkie dzieci otrzymały czerwone baloniki w kształcie serca. 17 lutego obchodziliśmy dzień
kota. Wszystkie dzieci zamieniły się w malutkie i przemiłe kotki. Z kolei
20 lutego w żłobku nie liczyliśmy kalorii. A to za sprawą tradycji i obchodów uroczystości Tłustego Czwartku. Najpierw dzieci ozdabiały pączki
lukrem i cukrowymi posypkami, aby później móc je zjeść ze smakiem na
podwieczorek. 26 lutego nasz żłobek zmienił się w prehistoryczną dżunglę, ponieważ obchodziliśmy Dzień Dinozaura, a następnego dnia Dzień
Misia Polarnego.

Dzień Żaby

***

W Dniu Żaby przypadającym na dzień 28 lutego
wszystkie dzieci i opiekunki ze
żłobka obowiązywał ubiór w kolorze zielonym. Zajęcia muzyczne i plastyczne poświęcone były
tematowi żaby. Dzieci wspólnie
z opiekunkami wykonały żaby
z kolorowego papieru. Efekty
pracy można obejrzeć w szatni żłobka. W tym wyjątkowym
dniu nasze zaproszenie przyjęła
pani Jola Kuczyńska wieloletni
pracowni Biblioteki Publicznej w
Gryfowie Nie mogło być inaczej,
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4 marca w naszym żłobku dzieci z grupy Smerfy miały niezwykłą okazję spróbować czegoś nowego i się pobrudzić się od stóp do głów. Nasi
mali żłobkowicze wzięli udział w zajęciach sensomaluch. Panie stanęły
na wysokości działania: były baseny z wodą i kisielem ale również różne
naturalne rekwizyty. Dzieci na początku podeszły z dystansem do przygotowanej sali, ale już po chwili radości nie było końca.
5 marca wszystkie dzieci wzięły udział w Dniu Dentysty. Poznały jak
należy szczotkować zęby oraz jakie produkty lubią ząbki, od jakich mogą
nas zęby boleć i się psuć.
6 marca obchodziliśmy w naszym żłobku Dzień Kobiet. Wszystkie
dziewczynki z rąk naszych małych dżentelmenów otrzymały materiałowe

Dzień Kobiet Grupa Minionki

tulipanki uszyte bezpłatnie przez panią Elżbietę Rosowską. Bardzo dziękujemy za sprawienie radości naszym małym damom.
***

Podziękowania

Dziękujemy ludziom dobrej woli za przekazane gry planszowe, puzzle, maskotki i zabawki
do żłobka. Szczególnie podziękowania kierujemy do pań: Agnieszki Patron, Elżbiety Rosowkiej, Simony Karpowicz oraz Katarzyny
Swedury. Podziękowania składam wszystkim
pracownikom i rodzicom za składkę na koszulki, pani Sylwii Rucińskiej za wykonanie haftu Dzień Kobiet
na koszulkach, dziękuję też serdecznie paniom Grupa Smerfy
Kamili Starobrat i Jolancie Mikieciuk z Rady Rodziców, bez których nie
udałoby się zrealizować zakupu koszulek promocyjnych żłobka dla wszystkich dzieci i pracowników. Dziękujemy serdecznie Burmistrzowi Gryfowa
Olgierdowi Poniźnikowi za decyzję o przekazaniu ławeczki do żłobka.
Ławka została zamontowana przez wejściem do żłobka.
Dyrektor Żłobka Anna Zawisza-Paliwoda

Sandra poleca
Książka na marzec
„Szkoda, że życie to nie film,
wtedy wszystko skończyłoby się
szczęśliwie. A tak nie wiadomo,
czego można się spodziewać...”
Wioletta Gocoł
SZCZĘŚCIE
Przemoc domowa- zjawisko równie popularne, co
traktowane jako temat tabu. Bo wygodniej nie słyszeć
odgłosów awantury dobiegających z mieszkania sąsiadów, bo prościej uznać, że siniaki na ciele znajomej są
jedynie pokłosiem niefortunnego wypadku. I wreszcie:
bo łatwiej uwierzyć, że „on się zmieni”, niż postawić
wszytko na jedną kartę i uciec w nieznane. Właśnie tak wygląda codzienność wielu kobiet. Właśnie tak wyglądała codzienność Wiktorii – głównej bohaterki powieści „Szczęście” – Wioletty Gocoł.
Wiktoria to młoda kobieta, której życie nie rozpieszczało: już jako
mała dziewczynka straciła rodziców i siostrę, kiedy już myślała, że w końcu zaczyna wychodzić na prostą i poznała mężczyznę, z którym chciała
ułożyć sobie życie, okazało się, że Pawłowi- bo tak na imię miał jej mąż
– daleko do ideału. Alkoholik i damski bokser to nie najlepszy materiał
na męża, jednak kobieta, tak długo utwierdzana w przekonaniu, że to ona
jest winna wszystkich wybuchów agresji Pawła, sama zaczęła w to wierzyć. Dopiero kiedy Wiktoria zachodzi w ciążę, zabiera odwagi i postanawia uciec od despotycznego męża, do jedynego miejsca, gdzie może czuć
się bezpiecznie- domu swojej babci w Szczęśliwcach, gdzie na jej drodze
staje tajemniczy leśniczy-Krzysztof i kiedy wydawałoby się, że Wiktoria, w końcu znalazła swoje miejsce na ziemi, niespodziewanie odwiedza
ją Paweł. Czy mąż zdoła przerwać jej sielankę? Tego Wam nie zdradzę,
musicie przekonać się sami.
Autorka stworzyła piękną historię, umiejscowiła ją w cudownym, urokliwym miejscu, jakim są Szczęśliwce, a na dodatek wszystko to okrasiła
sporą dawką słodkich przepisów kulinarnych, które znajdziecie praktycznie na końcu każdego rozdziału. Uprzedzam, po ich przeczytaniu od razu
będziecie chcieli biec do kuchni, więc miejcie się na baczności!
Na szczególną uwagę zasługują bohaterowie. Autorka oprócz głównych bohaterów wykreowała również kilka wspaniałych postaci drugoplanowych, które tworzą piękne tło dla głównego wątku powieści,
a jednocześnie stanowią osobne historie o miłości, przeznaczeniu i walce
z przeciwnościami losu. Nieodłącznym elementem tej powieści jest również strata, która przewija się w historii każdego z bohaterów, co dodatkowo pokazuje ich bardzo ludzkie oblicze.
Mimo optymistycznego przesłania powieści, nie jest ona wcale przesłodzoną historyjką – często przewijający się motyw choroby, śmierci
i przemocy domowej nadaje całości nieco powagi i zmusza czytelnika do
zastanowienia się nad własnym życiem i otaczającą nas rzeczywistością...
„Szczęście” to niesamowita, bardzo emocjonalna i poruszająca opowieść
o miłości i związanych z nią rozterkach, o ludzkich wzlotach i upadkach,
rozstaniach i powrotach, o stratach i sposobach radzenia sobie z nimi,
a wszytko to na tle malowniczej, górskiej wioski. Wioletta Gocoł stworzyła
historię, która wzrusza, bawi i skłania czytelnika do refleksji- idealną dla
każdej romantycznej duszyczki i tylko żal, że tak krótka...
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Dzień Kota i podsumowanie akcji Złotóweczka dla pieseczka i koteczka
17 lutego wszystkie dzieci w naszym przedszkolu obchodziły „Światowy Dzień Kota”. Celem obchodów było podkreślenie znaczenia kotów
w życiu człowieka oraz zwrócenie uwagi ludzi na los porzuconych i bezdomnych zwierząt. Nasi wychowankowie aktywnie uczestniczyli w różnorodnych „kocich zabawach i konkursach”.
Kulminacyjnym punktem uroczystości było również podsumowanie
akcji charytatywnej „Złotóweczka dla pieseczka i koteczka”. Z wielką radością informujemy, że po przeliczeniu wszystkich monet okazało się, że
zebraliśmy kwotę 1.951 zł.
Serdecznie dziękujemy przedszkolakom, ich rodzicom, dziadkom
i wszystkim przyjaciołom Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim
za przyłączenie się do akcji na rzecz bezdomnych zwierząt.
Z zebranych środków została zakupiona mokra karma dla psów i kotów i przekazana do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Przylasku, Stowarzyszenia Bolesławieckie Koty oraz pani Krystynie Seemayer,
prowadzącej dom dla porzuconych i chorych zwierząt „Staruszkowo”
w Krzewiu Małym.

Zebranie strażaków
w Młyńsku
W sobotę 15 lutego w świetlicy wiejskiej w Młyńsku
odbyło się walne zebranie sprawozdawcze miejscowej
Ochotniczej Straży Pożarnej. Podczas zebrania obecnych było wielu zacnych gości, wśród nich m.in.: Henryk
Leśków Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
Związku OSP-RP i Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP
RP w Lwówku Śląskim, Artur Drozdowicz – Młodszy Brygadier Członek
Zarządu Wojewódzkiego ZOSP-RP, Ryszard Kaszuba – Starszy Kapitan
Wiceprezes Zarządu Powiatowego ZOSP-RP w Lwówku Śląskim, Wojciech Mazurek – Kapitan Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego
w Komendzie Powiatowej PSP w Lwówku Śląskim, Tadeusz Jagiełło - Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP-RP w Gryfowie Sląskim, Delegaci z Czeskiej Raspenawy, Ryszard Łoziński – Radny Rady Miejskiej.
Przybyli Prezesi OSP Proszówki – Jan August, Krzewia WielkiegoJan Jagiełło oraz Naczelnik OSP z Proszówki Sebastian Zajączkowski.
Przewodniczącym zebrania został druh Edward Wilas, gości powitał
Prezes OSP Jan Kubiszyn, sprawozdanie z działalności za 2019 r. odczy-
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tał Naczelnik OSP w Młyńsku Andrzej Okulowski. Skarbnik druh Marek Baszak przedstawił stan finansów. Podczas dyskusji poruszono wiele
spraw dotyczących funkcjonowania OSP w Młyńsku. Na dziś marzeniem
strażaków jest remont budynku OSP oraz zakup nowszego samochodu
strażackiego. Na zakończenie był poczęstunek dla gości i druhów, czas
na dyskusję i rozmowy. Na koniec muzycznie umiliła spotkanie część zespołu Sołtysowe Gryfinki.
Dziękuję druhom za współpracę i wszelkie działania na rzecz Sołectwa Młyńsko.
Uczestnicząca w zebraniu Maria Sosnowska – sołtys Młyńska

Sukcesy Żaków
Wielki sukces piłkarzy Gryfa
z rocznika 2011/12

Drugiego lutego wybraliśmy
się do Wrocławia na Ogólnopolski Turniej ZDOLNY ŚLĄSK
2020 dla rocznika 2011. Za każdym razem na starcie znajduje
się tu aż 20 drużyn, my natomiast wyruszyliśmy z pięcioma
młodymi piłkarzami, trzema
z Gryfa i dwoma z Łużyckiej
Akademii Sportu, jako drużyna nikomu nieznana zostaliśmy
wrzuceni do „grupy śmierci”
w której WKS Śląsk Wrocław
miał awansować do finałowej
piątki.
Jak to jednak słynny trener
Kazimierz Górski powiedział „dopóki piłka jest w grze, wszystko jest
możliwe”. W fazie grupowej pokonaliśmy AP Reissa Poznań, Szansę Wrocław, słynny AP WKS Śląsk
Wrocław 3:2 oraz dwie inne drużyny,
co oznacza że bez porażki awansowaliśmy do platynowej grupy, najlepszych pięciu zespołów z 20.
Tam już nie ma żartów, ale jak na Gryfiki przystało, charakter mamy, waleczni
jesteśmy i w pięknym stylu pokonaliśmy
wielkie, najlepsze Akademie Piłkarskie
w Polsce takie jak: AP KGHM Zagłębie Lubin, AP Boomerang Wrocław, AP
WKS Śląsk Wrocław II, UKS Siódemka
Bielawa. Rozegraliśmy łącznie 9 meczów, wszystkie wygraliśmy bez porażki
i zdobyliśmy tytuł Zdolny Śląsk 2020 dla
rocznika 2011.
Jak wspomniałem w zwycięskiej
drużynie zagrało 3 Gryfików: Aleks
Dam – bramkarz, Maciuś Baszak – obrońca, Gabryś Kulaszyński –
skrzydłowy. Miła niespodzianka spotkała naszego bramkarza Aleksa
Dama, który zdaniem trenerów i organizatorów z wszystkich 20 drużyn
był Najlepszym Bramkarzem Turnieju, za co został nagrodzony pamiątkową statuetką. Moim zdaniem jest to jeden z większych sukcesów jak
nie największy jaki osiągnęli młodzi piłkarze Gryfa z rocznika 2011/12.
Brawo dla nich, że chętnie biorą udział w treningach, droga do sukcesu
jest jedna i na pewno nie jest to droga na skróty…
***

jak: Pomerania Gdańsk czy Karkonosze Jelenia Góra, udowodniliśmy, że
lubimy wyzwania i z przyjemnością rozgrywamy mecze z wymagającymi drużynami. Zagraliśmy w składzie: Aleks Dam, Filip Szlas, Michał
Iwiński, Gabryś Kulaszyński, Maciuś Baszak, Filip Nowosielski, Szymon Pryjda, Kajtek Masierak.
***

Turniej w Pieńsku

29 lutego ponownie nasza drużyna wyruszyła pobawić się piłką do
Pieńska, gdzie na dwóch boiskach systemem każdy z każdym, rozegrała świetne zawody zajmując ostatecznie 2 miejsce ale przygrywając tylko
1 mecz na 9 spotkań. W końcówce zabrakło nam szczęścia i małym punkcikiem wyprzedziła nas FA Bogatynia, zagraliśmy w składzie: Mateusz
Tomczewski, Gabryś Kulaszyński, Szymon Pryjda, Alan Maniecki, Bartuś Jasiński, Filip Szlas, Dagusia Burnos nasza wyjątkowa zawodniczka.

***

Włókniarz Cup
Dzień później, a dokładnie 1 marca, rozegraliśmy coroczny turniej
u naszych sąsiadów z Mirska WŁÓKNIARZ CUP i były to po raz kolejny udane zawody w wykonaniu naszych Gryfików.
W systemie każdy z każdym i tylko z jedną porażką, zdobyliśmy wysokie 3 miejsce i UWAGA tracąc przy tym tylko 1 bramkę. Warto dodać
że Najlepszym Bramkarzem Turnieju został nasz zawodnik Filip Szlas
który dzięki szczelnej obronie mógł czuć się bezpiecznie broniąc bramki
Gryfa. Zagraliśmy w składzie: Filip Szlas, Miłosz Cabała, Gabryś Kulaszyński, Maciuś Baszak, Filip Nowosielski, Michał Iwiński

Karkonosze Cup

23 lutego rozegraliśmy świetne zawody w Jeleniej Górze zajmując
3 miejsce w bardzo mocno obsadzonym turnieju. Pokazaliśmy, że nie boimy się nikogo i pokonując na swojej drodze do półfinału takie drużyny

Po więcej informacji zapraszamy na nasz
Fan Page Facebook www.facebook.com/zakgksgryf/
Ze sportowym pozdrowieniem Trener Paweł Dam
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Technik Hotelarstwa – Zawód „wpisany”
w rozwój naszego regionu

Od wielu lat, w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im.
Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim, nasi uczniowie zdobywali umiejętności w zawodzie technik hotelarstwa. Szczególnie jest on atrakcyjny w naszym regionie - Pogórza Izerskiego, znanego w Polsce i Europie „zagłębia
turystycznego”.
Branża hotelarska jest obecnie jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów w polskiej gospodarce. Pozytywny trend w przychodach hoteli, który utrzymuje się na rynku od kilku lat, jest wynikiem
m.in.: rosnącego PKB oraz siły nabywczej Polaków, a także znaczącej
poprawy infrastruktury zarówno transportowej, jak i konferencyjnej.
To również rezultat widocznego wzrostu aktywności władz lokalnych
w promowaniu miast i regionów. Następuje wzrost popytu na usługi
hotelowe. Dobra kondycja finansowa firm sprzyja organizowaniu konferencji i szkoleń, a poprawa statusu materialnego społeczeństwa wpływa
na zmianę stylu życia i spędzania czasu wolnego Polaków. W odpowiedzi
na te trendy powstają nowe hotele.
Hotelarz zajmuje się organizacją i świadczeniem usług noclegowych
i gastronomicznych oraz innych usług związanych z pobytem gościa
w obiekcie hotelarskim. Ustala zestaw oferowanych usług hotelarskich,
sposób ich świadczenia oraz opracowuje politykę handlową. Współpracuje z innymi instytucjami oferującymi usługi hotelarskie oraz zbiera
opinie o preferencjach klientów, analizuje oferty konkurencji i na bieżąco obserwuje rynek hotelarski. W tej pracy na pewno nie można popaść
w rutynę– wynika to z nieustannie zmieniających się gości i konieczności
zindywidualizowanego podejścia do ich potrzeb i wymagań.
Zawód technik hotelarstwa jest zawodem atrakcyjnym na rynku pracy,
gdyż umożliwia pracę wszędzie tam, gdzie istnieje baza noclegowa oraz
oferowane są tego typu usługi.
Perspektywy zatrudnienia istnieją zarówno w dużych miastach jak
i mniejszych miejscowościach oraz regionach atrakcyjnych turystycznie,
takich również jak nasz.
Rozwijający się sektor prywatny, daje możliwość zatrudnienia również
w małych pensjonatach i stanowi potencjalne miejsce pracy dla absolwentów tego Technikum.
Organizatorzy usług hotelarskich znajdują pracę we wszelkiego rodzaju zakładach hotelarskich tj. hotelach, motelach, pensjonatach, domach
wycieczkowych, schroniskach młodzieżowych. Mogą także znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach żeglugowych, turystycznych, uzdrowiskowych oraz w administracji państwowej zajmującej się usługami hotelarskimi.
W hotelarstwie można również pracować „na własny rachunek”, założyć własny pensjonat, hotel itp. Trendy rozwojowe i doświadczenia wielu
krajów na całym świecie wskazują, że jest to zawód rozwojowy i wymagający coraz wyższych kwalifikacji, ponieważ wymagania gości hotelowych
ciągle rosną i aby im sprostać należy cały czas podnosić ogólny standard
usług. Poziom usług świadczonych przez hotelarza, obok ceny, jest podstawowym kryterium przesądzającym o wyborze hotelu przez klienta.
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Technikum w zawodzie technik hotelarstwa
zapewni uczniom wiedzę z zakresu:

• prowadzenia hotelowego biura obsługi klienta
• bezpośredniej obsługi klienta
• organizacji przyjęć, bankietów, imprez sportowo-rekreacyjnych i rozrywkowych
• świadczenia i przestrzegania procedur oferowanych usług
• nadzorowania pracowników poszczególnych służb hotelowych
• prowadzenie dokumentacji zakładu
• prezentowania właściwej kultury osobistej, zachowania dyskrecji
i uczciwości w stosunku do klientów
• organizowania usług hotelarskich i usług dodatkowych
• komunikacji z klientem i doskonalenia kompetencji językowych i komunikacyjnych
• savoir-vivru, kultury osobistej, umiejętności zachowania się w różnych
sytuacjach zawodowych
• profesjonalnej obsługi komputera i programów branżowych
• posługiwania się językiem obcym
• obsługi urządzeń biurowych
• obsługi klienta przez telefon
• umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych.
W zawodzie hotelarza istnieją dwie możliwości rozwoju kariery oraz
awansu w hierarchii organizacyjnej. Można pójść drogą zawodową od
szeregowego stanowiska do stanowisk menadżerskich i kierowniczych.
Awansem może być zatrudnienie u bardziej atrakcyjnego i prestiżowego
pracodawcy. Doskonalenie umiejętności jest możliwe dzięki szkoleniom
oferowanym przez firmy.
Program nauczania zawodu technik hotelarstwa przeznaczony jest dla
osób, które ukończyły 8-letnią szkołę podstawową. Umożliwia on uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa po zdaniu
egzaminów zawodowych. Program nauczania ma strukturę przedmiotową wiedzy i kształtuje trwałe umiejętności i kompetencje, co ma znaczenie w systemie egzaminów zewnętrznych, potwierdzających kwalifikacje
zawodowe po zakończeniu kształcenia w zakresie danej kwalifikacji i pozwala kształcącym wzbogacać zakres informacji, pogłębiać treści i nabywać coraz bardziej skomplikowane umiejętności. Utrwalić wiadomości
i umiejętności poznane w początkowym etapie kształcenia.
Treści korelują ze sobą w ramach przedmiotów i są realizowane na teoretycznych przedmiotach zawodowych oraz przedmiotach organizowanych
w formie zajęć praktycznych.

W trakcie 5-letniej nauki uczeń zdaje
dwie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
HGT.06. Realizacja usług w recepcji.
W trakcie dotychczasowego funkcjonowania Technikum w zawodzie
technik hotelarstwa mieli możliwość odbywania praktyk zawodowych w:
• hotelach czterogwiazdkowych w Świeradowie Zdroju, Jeleniej Górze,
Wojanowie i Brunowie,
• w hotelu Breitlehenalm w miejscowości Obertauern w Austrii,
• na promie „Skania” Fimy „United Line Limited” i innych.
Poszerzanie umiejętności zawodowych odbywało się również poprzez
udział:
• w Targach Turystycznych „ITB” w Berlinie,
• w wycieczkach zawodoznawczych w hotelu „Mercury” w Jeleniej Górze,
• w kursach barmańskich (w ramach projektu unijnego),
• w Dolnośląskich Potyczkach Hotelarskich,
• Olimpiadzie Wiedzy Hotelarskiej i wielu innych atrakcyjnych przedsięwzięciach.
Drogi absolwencie szkoły podstawowej – nauka w zawodzie technik
hotelarstwa w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im.
Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim umożliwi Ci zdobycie atrakcyjnego
zawodu, a przede wszystkim otworzy przed tobą nowe horyzonty procesie
poznania ludzi, ich kultury i współczesnej, zglobalizowanej cywilizacji.
				
Zespół Promocyjny

W kwietniowym numerze Kuriera Gryfowskiego
napiszemy o nowym, atrakcyjnym kierunku w naszej szkole
– technik organizacji turystyki.

