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By wyjść naprzeciw potrzebom kobiet i mądrze celebrować przypadają-
ce 8 marca święto, marzec zadedykowaliśmy wszystkim paniom. Postawi-
liśmy na wieloaspektowe podejście do problematyki dbania o kobiece zdro-
wie psychiczne i fizyczne. Każda z zainteresowanych pań mogła wybrać 
interesujący ją temat i potraktować spotkania jako wstęp do pozytywnych 
zmian w życiu. Każde z działań było również niepowtarzalną okazją by 
zapomnieć o przytłaczającej rzeczywistości i chwilą na złapanie oddechu. 

W tajniki wyrobu biżuterii DIY wprowadziła specjalistka od ręko-
dzieła – Elżbieta Kurec. Warsztaty wprowadzające do medytacji pod 
okiem Cory Szymochy były okazją do mocnego postanowienia dbania 
o wyciszenie i uspokojenie umysłu. Podczas tanecznych zajęć Bachata 
solo przygotowanych przez Paulinę Rypułę-Abdelzaher panie uczyły 
się choreografii skupiając się na rozwoju muzykalności, świadomości cia-
ła i ekspresji lirycznej. Było kobieco i zmysłowo, ale przede wszystkim 
radośnie. 

Dbanie o zdrowie to również mądre odżywianie. Warsztaty zdrowot-
ne z zakresu dietetyki pt.„Zmiana w jedzeniu czy zmiana w głowie? Nie 
bądź już więcej na diecie!” poprowadziła psychodietetyk Izabela Po-
trzebowska-Kniaziuk. 

Kolejne już w M-GOK, ciekawe autorskie warsztaty psychologiczne, 
tym razem pod hasłem „Wewnętrzny krytyk a moje potrzeby” przygo-
towała psycholog – Agnieszka Toros. 

Do marcowej akcji dołączyła fizjoterapeutka uroginekologiczna Ania 
Darul-Pastuszko z warsztatami „Miednica-centrum kobiecości”.

Biblioteka Publiczna włączyła się do marcowej akcji organizując prze-
gląd najlepszych książek-poradników pod pięknym tytułem „Kobiece 
sprawy, radości i obawy”

Dziękujemy paniom za udział i ciepłe przyjęcie całej akcji. Dziękuje-
my serdecznie prowadzącym za chęć podzielenia się z nami cenną wiedzą. 

Kto wie, może wrzesień ogłosimy miesiącem dla panów? Czekamy na 
propozycje warsztatów i spotkań dla mężczyzn.

Anna Michalkiewicz

Marzec dla kobiet
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Po raz pierwszy Food Trucki zawitają do Gryfowa. Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury wraz z Food Truck Event już dziś zaprasza na mega 
kulinarną podróż dookoła świata. Nie zabraknie: street food'owych kla-
syków, smaków Meksyku i dalekiej Azji, słodkości, vege szamki, piwka 
rzemieślniczego i innych rarytasów. W programie również: muzyka w tle, 
konkursy i inne atrakcje. Spotykamy się 14-15 maja 2022 roku w godzi-
nach 12.00-20.00 na gryfowskim rynku.

Obserwujcie stronę wydarzenia na profilu facebookowym M-GOK 
www.fb.com/mgokgryfow. Lista food trucków i inne atrakcje już nie-
bawem.

Zaglądajcie również na fan page ‘Food Truck Event’ www.fb.com/
fteventpl. Wkrótce będziecie mogli zgarnąć vouchery na darmową 
szamkę z food trucków.

Pierwszy zlot Food Trucków 
w Gryfowie Śląskim!

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim zaprasza ser-
decznie do odwiedzenia dorocznego Jarmarku Wielkanocnego. Impre-
za wrosła już w krajobraz kulturalny i tradycję okresu wielkopostnego 
Gryfowa Śląskiego. Stała się ważnym elementem prezentacji i promocji 
dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska. Jarmark Wielkanocny to miej-
sce, gdzie można zakupić wyroby rękodzielnicze związane ze świętami, 
jak również skosztować tradycyjnych, ekologicznych produktów spożyw-
czych oraz wypieków wielkanocnych. 

W roku bieżącym impreza odbędzie się 9 kwietnia (sobota) na gry-
fowskim rynku. Sprzedaż na stoiskach będzie prowadzona w godzinach 
10.00 – 15.00. Swoją obecność zapowiedziało około 20 wystawców.

Świątecznemu kiermaszowi towarzyszy następujący program arty-
styczny:
10.00 – Oficjalny start Jarmarku
11.00 – Przedszkole Publiczne w Gryfowie Śląskim
11.30 – Szkoła Podstawowa w Rząsinach
12.00 – Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfowie Śląskim
12.30 - Zespół Folklorystyczny „Sołtysowe Gryfinki”
13.00 - Zespół Folklorystyczny „Rząsinianki”
13.30 - Zespół Folklorystyczny „Rozmarynek” z Rząsin
14.00 – Zespół „Bielanie” z Biedrzychowic
14.30 – Gryfowska Kapela Podwórkowa

Jarmark Wielkanocny 
w Gryfowie Śląskim

Kolorowe ferie zimowe w M-GOK
Każdy dzień ferii przynosił nowe aktywne i twórcze wyzwania. Było 

biżuteryjne szaleństwo z Elżbietą Kurec, kreatywne zajęcia plastyczne 
z Beatą Wolar, taneczne rytmy z Pauliną Rypułą-Abdelzaher oraz wa-
lentynkowe warsztaty piernikowe z Basią Pasiak. W propozycjach poja-
wiły się również warsztaty cyfrowe z Minecraft. O przypomnienie zasad 
bezpieczeństwa w czasie wolnym od nauki (i nie tylko) zadbali funkcjo-
nariusze policji – Ania Kraus oraz Michał Hajdul. Podstawową wiedzę 
o bezpieczeństwie z perspektywy straży pożarnej uzupełniła Kamila Za-
jączkowska wraz z druhnami Dominiką i Wiktorią.

Anna Michalkiewicz
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Na Sesji Rady Miejskiej 29 marca wręczono podziękowania ustępującym 
władzom Spółki Wodnej w Uboczu: Edwardowi Sidorence, Edwardowi 
Ciupie, Piotrowi Pleszkunowi, Ludwikowi Kubasiewiczowi i Juliano-
wi Kaniukowi. Panowie otrzymali podziękowania o następującej treści:

W hołdzie Żołnierzom Wyklętym
W drugą rocznicę postawienia tablicy pamiątkowej w hołdzie żołnie-

rzowi wyklętemu Romanowi Grońskiemu ps. Żbik, w Alei Zasłużonych 
na cmentarzu komunalnym w Gryfowie Śląskim, przedstawiciele Gminy 
i Miasta Gryfów Śląski: burmistrz – Olgierd Poniźnik, sekretarz – Jerzy 
Andrzejczak oraz inspektor – Marzena Szuflicka wraz z przedstawiciel-
ką rodziny Grońskich, panią Alicją Kamińską złożyli wiązanki kwiatów 
i zapalili znicze.

 29 marca na sesji Rady Miejskiej wręczono nagrodę honorową „ Spo-
łecznik Roku Gminy i Miasta Gryfów Śląski” Barbarze Baszak. Tytu-
ły społecznika roku 2022 przyznano trzem osobom: Barbarze Baszak,  
Jerzemu Ronijowi, Markowi Makowskiemu. Panowie odebrali odznaki 
na poprzedniej sesji.

Złote Gody
 
18 marca kolejna para państwo Józefa i Wacław Szurmiejowie, zo-

stała nagrodzona medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” przy-
znanymi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

Uroczystego aktu dekoracji Jubilatów dokonał burmistrz Olgierd 
Poniźnik.

Szanowni Małżonkowie, Wasze 50-lecie trwałego, szczęśliwego 
i przykładnego pożycia małżeńskiego, to symbol wierności i miłości ro-
dzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia istoty związku dwojga sobie 
bliskich, kochających osób.

Z tej okazji, składamy najserdeczniejsze życzenia zadowolenia z każ-
dego nowego dnia oraz przeżycia w szczęściu i zdrowiu wielu pięknych 
rocznic.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Gryfowie Śląskim
Krystyna Samborska

Społecznik Roku – Barbara Baszak

Podziękowanie dla zarządu Spółki Wodnej

Składam Panom serdeczne podziękowania za niezwykle aktywne two-
rzenie i funkcjonowanie Spółki Wodnej w Uboczu w latach 1992 – 
2022.

Panów osobiste, ogromne zaangażowanie przyczyniło się do doprowa-
dzenia wody dla mieszkańców sołectw: Ubocze, Rząsiny i Wolbromów.

Panów energia włożona w utworzenie Spółki Wodnej w Uboczu, 
umiejętność, rzetelność i profesjonalizm niech będą powodem do oso-
bistej dumy z dobrze zrealizowanych zamierzeń i świadectwem godnej 
naśladowania postawy.

Dziękując także w imieniu mieszkańców szczególnie sołectw Ubo-
cze, Rząsiny i Wolbromów życzę Panom dużo dobrego zdrowia, reali-
zacji planów oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Olgierd Poniźnik
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Dotacja na funkcjonowanie 
Klubu Senior+ w Gryfowie Śląskim

Gmina Gryfów Śląski pozyskała dotację w kwocie 52.509 zł. z Pro-
gramu Wieloletniego „Senior+” – edycja 2022, na utrzymanie funkcjo-
nowania działającego już od roku Klubu Senior+ w Gryfowie Śląskim. 
Powyższe wsparcie finansowe jest rezultatem złożonej na początku br. 
aplikacji do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w ramach ogłoszo-
nego naówczas konkursu ofert realizacji zadań publicznych.

W ramach dofinansowanego zadania przewidziano do realizacji na 
rzecz Seniorów korzystających z oferty Klubu Senior+ w Gryfowie Ślą-
skim, dodatkowe działania, stanowiące uzupełnienie dotychczas realizo-
wanych w tej placówce.

Realizacja przedmiotowego zadania publicznego ma na celu zapew-
nienie funkcjonowania Klubu Senior+ w Gryfowie Śl., w kolejnym roku 
jego działalności oraz wzbogacenie jego oferty - jej dopasowanie do zi-
dentyfikowanych oczekiwań i potrzeb Seniorów naszej gminy. 

Pośród działań przedstawionych do dofinansowania w ramach ww. 
zadania znajdują się między innymi:
- specjalistyczne usługi pielęgniarskie 
- usługi rehabilitacyjne 
- zajęcia nordic walking 
- nowatorskie zajęcia tzw. „jogi śmiechu”
- międzypokoleniowe warsztaty ceramiczne dla seniorów i dzieci przed-
szkolnych.

Dla potrzeb realizacji ww. zadania publicznego posłuży infrastruktura 
Klubu Senior+ w Gryfowie Śląskim, pozwalająca korzystającym z niej 
Seniorom na jeszcze bardziej urozmaicone spędzanie czasu, a także ich 
zaktywizowanie i zaangażowanie w działania samopomocowe i na rzecz 
środowiska lokalnego.

Niektóre z ww. działań, jak np. międzypokoleniowe warsztaty cera-
miczne będą realizowane w formule wyjazdowej, w profesjonalnej i te-
matycznej pracowni artystycznej w Stankowicach, prowadzonej przez 
Stowarzyszenie „NIWA”, zlokalizowanej w sąsiedztwie z Przedszkolem 
Publicznym prowadzonym także przez tą organizację. Powyższe przy-
czyni się z pewnością do uatrakcyjnienia tych zajęć, dzięki ich zaplano-
wanej formule integrującej międzypokoleniowo dzieci i seniorów, w celu 
wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych przyszłych przedsięwzięć.

Inspektor ds. pozyskiwania zewnętrznych 
środków finansowych UGiM Gryfów Śląski

Krzysztof Rozenbajger

Projekty Gminy Gryfów Śląski 
zgłoszone do dofinansowania 

Na przełomie lutego i marca br. zostały złożone przez Gminę Gryfów 
Śląski dwie aplikacje, w odpowiedzi na ogłoszenia Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego dotyczące dwóch konkursów pn.: „Dolnośląski Fundusz 
Pomocy Rozwojowej 2022” i „Odnowa Dolnośląskiej Wsi w 2022 roku”.

Celem tego pierwszego konkursu jest wsparcie rozwoju gmin Dolne-
go Śląska o niskich dochodach podatkowych poprzez udzielenie dotacji 
celowej na realizację projektów z zakresu zadań własnych gminy, wpisu-
jących się w cele Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030, 
dotyczących podniesienia poziomu bezpieczeństwa drogowego.

Zgłoszony w tym konkursie przez Gminę Gryfów Śląski projekt obej-
muje realizację zadania pn.: „Budowa sygnalizacji przejścia dla pieszych 
przy ul. Kolejowej i modernizacja sygnalizacji przejścia dla pieszych przy 
ul. Uczniowskiej w Gryfowie Śląskim, w celu podniesienia poziomu bez-
pieczeństwa drogowego”.

Zaplanowano, że w ramach w/w projektu zostanie wybudowana sy-
gnalizacja przejścia dla pieszych w Gryfowie Śląskim przy ul. Kolejowej 
(w okolicy budynku Poczty Polskiej S.A.) i zmodernizowana sygnaliza-
cja przejścia dla pieszych przy ul. Uczniowskiej (przy SP nr 2), w celu 
podniesienia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w tych rejonach 
miasta, gdzie występuje wiele niekorzystnych zdarzeń drogowych - wy-
padków i kolizji.

W wyniku realizacji procesu inwestycyjnego ww. sygnalizacje przejść 
dla pieszych zostaną docelowo wyposażone w nowoczesny (innowacyjny) 
system umożliwiający weryfikację prędkości przejeżdżających pojazdów 
w oparciu o prowadzone pomiary i ustalone graniczne parametry wpro-
wadzone do systemu. W przypadku stwierdzenia odchyleń od ustalo-
nych parametrów i braku odpowiedniej reakcji kierującego pojazdem na 
wyświetlany dla niego komunikat, system spowoduje konieczność cał-
kowitego, czasowego zatrzymania pojazdu przez kierowcę, w rezultacie 
aktywowania światła czerwonego na sygnalizatorach zlokalizowanych 
w obrębie przejścia dla pieszych. Ponadto, ww. system będzie wyposa-
żony w system detekcji pieszych, tj. przyciski na przejściu dla pieszych 
z potwierdzeniem zgłoszenia – wszystko w celu poprawy bezpieczeństwa 
uczestników ruchu drogowego.

Dodatkowo, ww. przejścia dla pieszych zostaną wyposażone w odpo-
wiednie oświetlenie uliczne, realizowane za pomocą opraw oświetlenio-
wych o asymetrycznych rozsyłach strumienia świetlnego, umieszczonych 
w odpowiedniej konfiguracji przy przejściu.

Jeśli zaś chodzi o konkurs „Odnowa Dolnośląskiej Wsi w 2022 roku”, 
to jego celem jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich 
naszego regionu poprzez zaspokojenie ich najpilniejszych potrzeb zwią-
zanych z poprawą warunków życia na wsi. Środki finansowe w ramach 
tego konkursu przeznaczone zostaną w naszym regionie m.in. na zago-
spodarowanie przestrzeni publicznej wsi, w tym: utrzymanie, odbudowę 
i poprawę stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, remont 
oraz wyposażenie świetlic i innych miejsc spotkań, podniesienie atrak-
cyjności turystycznej obszarów wiejskich, co stworzy warunki dla rozwo-
ju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności 
wiejskiej.

Do tego konkursu, w imieniu Gminy Gryfów Śląski, został zgłoszony 
projekt obejmujący prace remontowo-modernizacyjne pomieszczeń w bu-
dynku świetlicy wiejskiej, zlokalizowanej pod adresem Rząsiny 78.

Jak pewnie pamiętamy, na początku grudnia ub.r. doszło do zapalenia 
się drewnianej konstrukcji stropu w ww. budynku. W związku z powyż-
szym koniecznym i pilnym jest wykonanie tam odpowiednich prac re-
montowych i przy tej okazji, także modernizacyjnych, których rezultatem 
będzie likwidacja powstałych w wyniku pożaru uszkodzeń budynku oraz 
modernizacja pomieszczeń znajdującej się tam świetlicy. 

W wyniku realizacji przedmiotowego projektu zostanie wyremonto-
wany i zmodernizowany oraz oddany do użytkowania obiekt świetlicy 
wiejskiej w Rząsinach, pełniący funkcje społeczno-kulturalne, jako prze-
strzeń publiczna spotkań o charakterze kulturotwórczym i integrującym 
lokalną społeczność, zarówno mieszkańców w/w wsi jak i całej gminy 
Gryfów Śląski.

Inspektor ds. pozyskiwania zewnętrznych 
środków finansowych UGiM Gryfów Śląski

Krzysztof Rozenbajger

Akceptacja wniosku 
w konkursie „Granty PPGR”

Informujemy, że aplikacja Gminy Gryfów Śląski w konkursie „Granty 
PPGR” została zaakceptowana. 

Projekt dotyczy zakupu sprzętu komputerowego z akcesoriami oraz 
niezbędnym oprogramowaniem umożliwiających naukę zdalną.

Wsparciem zostanie objętych 34 dzieci z Gminy Gryfów Śląski, będą-
cych potomkami osób pracujących niegdyś w zlikwidowanych państwo-
wych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej na łączną kwotę 85.120 zł.

Aktualnie Gmina oczekuje na zaproszenie od operatora konkursu - 
Centrum Projektów Polska Cyfrowa, do podpisania umowy dotyczącej 
realizacji projektu grantowego. 

Zakup sprzętu komputerowego odbędzie się po podpisaniu umowy 
o przyznanie grantu i wyłonieniu dostawcy, w wyniku przeprowadzonego 
postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

Więcej informacji o w/w konkursie i jego wynikach dostępnych jest na 
stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr
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Podziękowania
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 

Wychowawca Świetlicy Środowisko-
wej serdecznie dziękują pani Dyrektor  
Małgorzacie Uhornickiej oraz zało-
dze zaangażowanej w przeprowadz-
kę świetlicy z ul. Oldzańskiej na ul.  
Kolejową. Dziękujemy za błyskawiczną 
reakcję, wsparcie i sprawną pomoc. 

Z pozdrowieniem w imieniu  
własnym i pana Jarosława Niedbalskiego oraz 

 „świetliczaków” Krystyna Bołtrukanis

Nowa nawierzchnia 
na ulicy Oldzańskiej

11 marca została podpisana umowa na wykonanie przebudowy drogi 
gminnej ulicy Oldzańskiej w Gryfowie Śląskim. Prace będą polegały na 
rozebraniu masy mineralno-bitumicznej, korytowaniu pod konstrukcje 
nawierzchni jezdni i chodników. Całość zostanie pokryta z betonu asfal-
towego i wierzchni ścieralnej. Całkowita długość drogi wynosi 452 mb. 
Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. 
z Jałowca. Koszt inwestycji wynosi 996 254,85 zł. brutto. Termin zakoń-
czenia przewiduje się na 20 maja br.

Przebudowa chodnika 
przy ulicy Jeleniogórskiej 

23 marca rozpoczęły się prace związane z przebudową chodnika 
przy ulicy Jeleniogórskiej 14-24. Prace polegają na rozbiórce istniejącego 
chodnika, korytowaniu pod nową konstrukcję oraz wykonaniu nowego 
chodnika. Całkowita jego długość wynosi 175 mb., szerokość 1,5 m.  
Wykonawcą jest firma Usługi Drogowo-Budowlane Aniela Sikora z Wie-
ży. Całkowity koszt wyniesie 87  945,00 zł brutto. Termin wykonania 
przewiduje się na 20 kwietnia br.

Referent ds. drogownictwa Anna Petruch 

Rusza dofinansowanie do budowy 
lub przebudowy wiat śmietnikowych

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje o możliwości 
ubiegania się o dofinansowanie budowy lub przebudowy wiat śmietni-
kowych. Szczegółowe zasady i warunki przyznawania dotacji określa 
regulamin, który został przyjęty uchwałą nr XL/236/22 Rady Miejskiej 
Gminy Gryfów Śląski z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie określenia zasad 
udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Gryfów Śląski na 
dofinansowanie budowy lub przebudowy wiat śmietnikowych. Udzielenie 
przedmiotowego dofinansowania ma na celu poprawienie stanu czystości 
i porządku w mieście przy jednoczesnym rozwiązaniu problemu groma-
dzenia odpadów komunalnych przez mieszkańców zabudowy wieloloka-
lowej.
• Na jakie cele udzielana jest dotacja?
Dotacja dotyczy dofinansowania budowy lub przebudowy wiat 
śmietnikowych służących do gromadzenia odpadów komunal-
nych z co najmniej 7 gospodarstw domowych bądź 7 lokali,  
w których powstają odpady komunalne.
• Kto może się ubiegać o uzyskanie dotacji? Dotację mogą uzyskać:
• wspólnoty mieszkaniowe,
• spółdzielnie mieszkaniowe.
UWAGA: Wnioskodawcą na budowę jednej wiaty śmietnikowej może 
być więcej niż jedna wspólnota mieszkaniowa., o ile nie ma technicznej 
i organizacyjnej możliwości lokalizacji odrębnych wiat dla każdej z nich.
• Jakie warunki trzeba spełnić, aby ubiegać się o uzyskanie dotacji?
O dotację może ubiegać się wnioskodawca, który:
1) posiada tytuł prawny do nieruchomości, na której zamierza zrealizo-
wać przedsięwzięcie, lub 
2) posiada pisemną zgodę właściciela nieruchomości, na której zamierza 
zrealizować przedsięwzięcie, (zgoda na jej wykorzystanie przez okres 
min. 5 lat), 
3) nie zalega w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
• W jakiej kwocie udzielane będzie dofinansowanie?

Wysokość dotacji wynosić może do 50% kosztów kwalifikowanych 
wybudowanej lub przebudowanej wiaty śmietnikowej wraz z utwardze-
niem, jednak nie więcej niż 4 000 zł brutto. Liczba przyznawanych do-
tacji w danym roku kalendarzowym limitowana jest wysokością środków 
zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy.
UWAGA: Dotacja nie będzie udzielana na zakres prac zrealizowanych 
przed podpisaniem umowy pomiędzy Gminą Gryfów Śląski a wniosko-
dawcą. 
• Kiedy można złożyć wniosek o dotację?

Wnioski o przyznanie dotacji należy składać w terminie wskazanym 
w ogłoszeniu, które zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez 
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogło-
szeń w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski. W roku bieżącym wnio-
ski należy składać w terminie od dnia 01.04.2022r. do dnia 29.04.2022 r. 
 • Gdzie można znaleźć wzór wniosku o udzielenie dotacji?

Wniosek o udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy 
Gryfów Śląski na budowę lub przebudowę wiaty śmietnikowej stanowi 
załącznik nr 2 do uchwały nr XL/236/22 Rady Miejskiej Gminy Gry-
fów Śląski z dnia 22 lutego 2022 r. Treść przedmiotowej uchwały wraz 
z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski - www.bip.gryfow.pl.

Inspektor ds. gospodarki odpadami Agnieszka Olszówka
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Gminny program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi w 2022 roku

Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami jest zadaniem wła-
snym gminy. Sposób jego realizacji wynika z ustawy o ochronie zwierząt, 
a także z gminnego programu opieki nad zwierzętami. Taki program 
Rada Miejska ma obowiązek przyjąć każdego roku, w ściśle określonym 
terminie: do 31 marca.

29 marca 2022 roku Rada Miejska gminy Gryfów Śląski podjęła 
uchwałę nr 243/2022 dotyczącą „Gminnego programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Gryfów Śląski w 2022 roku”. 
Głównym celem programu jest:
1. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z gminy Gryfów Śląski przy 
współpracy Schroniska, Straży Miejskiej, Policji i społecznych opieku-
nów. 
2. Opieka nad wolnożyjącymi kotami realizowana poprzez dokarmianie, 
sukcesywną sterylizacje i kastrację kotów wolno żyjących.
3. Ograniczenie niekontrolowanych rozrodów psów i kotów oraz zmniej-
szenie populacji zwierząt bezdomnych.
4. Zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt.
5. Edukacja mieszkańców gminy w zakresie promowania prawidłowych 
postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.

W roku 2021 Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Przylasku 
przyjęło z terenu gminy Gryfów Śląski 10 psów i 3 koty.

Inspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa 
Agnieszka Bocian

Laureaci plebiscytu edukacyjnego
30 grudnia 2021 r. zakończył się ogólnopolski plebiscyt edukacyj-

ny, którego celem było nagrodzenie nauczycieli, przedszkoli, szkół oraz 
uczelni zasługujących na miano najbardziej przyjaznych uczniom i rodzi-
com. Plebiscyt był oceniany na III szczeblach: miast i powiatów, woje-
wódzki i ogólnopolski. To uczniowie i rodzice doceniali starania dyrekcji, 
nauczycieli i całego personelu szkoły.

Laureatami powiatu lwóweckiego zostały dwie szkoły z gminy Gry-
fów Śląski: 
• Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP 
w Gryfowie Śląskim

• Publiczna Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Księdza A. Andric-
kiego w Rząsinach

Składam wielkie gratulacje i wyrazy uznania za trud i ogrom pracy 
włożonej w funkcjonowanie placówek na tak wysokim poziomie. W trud-
nym dla nas wszystkim okresie pandemicznym dobra atmosfera i przyja-
zne podejście do siebie nawzajem jest bardzo istotnym współczynnikiem 
wpływającym na codzienną pracę.

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Olgierd Poniźnik

Nawiązanie współpracy z klubem 
sportowym  KGHM Zagłębie Lubin

 
3 marca., w Gryfowie Śląskim, odbyło się spotkanie burmistrza Olgier-

da Poniźnika z panem Michałem Kielanem Prezesem Zarządu Zagłębie 
Lubin S.A.. W spotkaniu uczestniczyli również pani Jadwiga Hawryluk 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr1 oraz pan Robert Romanowski Prezes 
GKS „GRYF". Głównym tematem rozmów było nawiązanie współpracy 
pomiędzy Szkołą Podstawową nr 1 w Gryfowie Śląskim, a szczególnie 
z klasą sportową piłki nożnej oraz z Klubem Sportowym GKS „GRYF".

W toku spotkania ustalono, że Klub KGHM Zagłębie Lubin podpi-
sze umowę patronacką z GKS Gryf i w drodze porozumienia ze Szkołą 
Podstawową nr 1 w Gryfowie Śląskim, która dotyczyć będzie prowadze-
nia przez trenerów Zagłębia Lubin zajęć sportowych w szkole, podczas 
których będą zgłębiać tajniki gry w piłkę nożną.

Prezes Michał Kielan przekazał burmistrzowi pamiątkową koszulkę 
oraz 100 biletów na najbliższy mecz ze Stalą Mielec za symboliczną zło-
tówkę.
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Pożegnanie
Zmarł Kazimierz Tyc

Kazimierz urodził się w 1932 roku 
w  Białopolu powiecie Hrubieszow-
skim, pochodził z licznej rodziny.  
Po wojnie wraz z rodzicami zamieszkał 
w Uboczu. Szkołę Podstawową ukoń-
czył w Gryfowie Śląskim, a następnie 
w  1953 roku ukończył Technikum 
Elektroniczne w Jeleniej Górze.

Jego pierwszym miejscem pracy był 
Zakład Włókien Sztucznych w Toma-
szowie. Pracował tam zaledwie rok, 
gdyż został powołany do dwuletniej 
służby wojskowej. 15 grudnia 1956 roku 
rozpoczął pracę zawodową w Miejskim 
Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej 
jako instruktor ds. remontów kapital-
nych, a następnie pracował jako kierow-
nik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
w Gryfowie podległy MPGK, a później w WPWiK w Zgorzelcu – pełnił 
tam dalej funkcję Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

 Można śmiało powiedzieć, że całe swoje zawodowe życie związał 
z wodociągami – i tak utożsamiają Kazimierza mieszkańcy naszego mia-
sta, gdzie pracował do 1993 roku a następnie przeszedł na emeryturę po 
37 latach pracy. 

We wrześniu 1957 roku zawarł związek małżeński z Marią i prze-
prowadził się do Gryfowa Śląskiego. Wychowali dwoje dzieci Elżbietę 
i Waldemara.

Kazimierz mocno związany był z działalnością społeczną. Był aktyw-
nym radnym Rady Narodowej Miasta i Gminy pełniąc w latach 80 tych 
funkcję wiceprzewodniczącego Rady. Był także aktywnym działaczem 
ruchu ludowego – ZSL i PSL pełniąc w nim kierownicze funkcje prezesa 
ZM-G PSL. Bardzo dużą rolę przywiązywał do rozwoju sołectw naszej 
gminy, a także organizacji corocznego Święta Ludowego.

Trzeba też wspomnieć o dwóch innych funkcjach społecznych: był 
założycielem LZS Zryw Ubocze, a także działał aktywnie w Komite-
cie Rodzicielskim SP nr 2, gdzie z jego inicjatywy powstało lodowisko.  
Aktywnie działał w Gryfowskim Komitecie Przeciwpowodziowym.

Podczas zasłużonej emerytury był zapalonym ogrodnikiem, ukochał 
krzewy i drzewa a szczególnie jodłę kaukaską – to zamiłowanie do drzew 
i krzewów wyniósł z działalności POD.

Był bardzo dobrym człowiekiem, koleżeńskim i uczynnym. Był praw-
dziwym dżentelmenem o wysokiej kulturze osobistej.

Za swoje zasługi był wielokrotnie odznaczony i wyróżniany: m.in. 
Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką za zasługi dla województwa jelenio-
górskiego a także odznaką Złotej Rybki.

Żegnając dziś Kazimierza w imieniu społeczności gryfowskiej, w imie-
niu byłych i obecnych pracowników ZGiK, ZBGKiM, a także w imieniu 
działaczy ruchu ludowego i sportowego chcę serdecznie podziękować, za 
to co uczynił dla naszej społeczności i gminy.

Nie zobaczymy go już w przydomowym ogrodzie, nie zobaczymy 
go idącego co niedzielę ul. Garbarską i Rybną do kościoła parafialnego 
wraz z rodziną, nie zobaczymy go bawiącego się z prawnuczką Benitą, 
nie złożymy mu już życzeń osobiście na przypadające wkrótce imieniny 
Kazimierza.

Ktoś kiedyś pięknie powiedział, że człowiek nie umiera, kiedy pamię-
tają o nim inni. Jestem pewien, że będziemy o Kazimierzu pamiętać.

Rodzinie zmarłego: małżonce Marii, córce Elżbiecie, synowej Ince, 
wnuczce Agacie wraz z bliźniakami Cezarym i Wiktorem oraz córką Be-
nitą, a także stryjenkom Klotyldzie i Krystynie składam wyrazy głębo-
kiego współczucia.

Burmistrz Gminy i Miasta 
Olgierd Poniźnik
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Zebranie w Wieży

Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach, 
zmarł 2 kwietnia 2005 roku w Watykanie. W związku z siedemnastą 
rocznicą śmierci tego wielkiego Polaka, warto przypomnieć naszego  
Papieża Jana Pawła II.

 Już w dniu pogrzebu – 8 kwietnia 2005 r. ludzie zgromadzeni na  
Placu Św. Piotra wołali „Santo Subito”, co świadczy o ich stosunku do 
wyjątkowej posługi i całego pontyfikatu umiłowanego Papieża Polaka.

Proces beatyfikacyjny Jana Pawła II rozpoczął się 13 maja 2005 r. 
a zakończył się 27 kwietnia 2014 r. w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.  
W tym samym dniu, razem z naszym Papieżem, był beatyfikowany bło-
gosławiony Papież Jan XXIII.

 Pontyfikat Jana Pawła II przeszedł do historii jako wyjątkowy, które-
go siła przerosła wszelkie oczekiwania. Złożyły się na to; nieprzeciętna 
osobowość Karola Wojtyły i przełomowy czas, w którym przyszło mu 
żyć i pracować. Jak się okazało w praktyce, działał w sposób odważny, 
zgodny z zasadami wiary i dzięki temu sprostał wyzwaniom trudnych 
czasów. Przypomnijmy tylko: zakończenie okresu zimnej wojny, zmiany 
demokratyczne w Polsce, upadek muru berlińskiego, rozpad ZSRR i to 
wszystko w sposób ewolucyjny.

W związku z tymi przemianami, Jan Paweł II miał wielu przeciwni-
ków, o czym świadczy zamach na jego życie w maju 1981 roku.

Wobec obecnych wydarzeń na Ukrainie, siłą rzeczy pojawia się pyta-
nie, jak zareagowałby na nie nasz Papież. „Nie lękajcie się” to słowa ważne 
i uniwersalne, ale czy w reakcji na bestialstwa wojny te słowa wystarczą? 

Helena Okulowska

Wspomnienie Świętego 
Jana Pawła II

Powrócił temat świetlicy wiejskiej w Wieży. Powrócił, rzec można, ze 
zdwojoną siłą, ponieważ Rada Sołecka widzi neutralną, odrębną świe-
tlicę jako bardzo ważny element swoich działań. Zebranie w tej sprawie 
odbyło się 20 marca i cieszyło się dużym zainteresowaniem. Oprócz Rady 
Sołeckiej i mieszkańców, zaproszenia zostali przedstawiciele władz sa-
morządowych. Zebrała się prawie cała Rada Miejska, członkowie rady 
Powiatu Lwóweckiego, obecny był także prezes gryfowskiego OSP 
Krzysztof Król. Temat omawiany jest na posiedzeniach komisji Rady, po-
nieważ zdeterminowani mieszkańcy napisali do władz petycję w tej spra-
wie. Uzasadniają w niej potrzebę nowej świetlicy, ponieważ, ich zdaniem, 
obecna formuła działania tego miejsca, zupełnie się wyczerpała. Pani 
Celina Buca wyjaśniała stan prawny i omówiła działania w ramach pro-
cedury przekazywania działki nr 76 pod budowę świetlicy. Ma być ona 
posadowiona w środku wsi. Rozpoczęła się dyskusja dotycząca sposobów 
pozyskania środków zewnętrznych na budowę nowej świetlicy. Bez nich 
materializacja marzeń mieszkańców wsi nie dojdzie do skutku. Na pewno 
na niekorzyść działa sytuacja geopolityczna i geogospodarcza. Wysoka 
inflacja znacznie podniesie koszty budowy. Kto nie próbuje, ten nie ma, 
taka maksyma przyświeca jednak mieszkańcom  Wieży i radnym, którzy 
rozumieją potrzeby mieszkańców.  

Poza oczywistym tematem budowy świetlicy, podkreślano aspekt bez-
pieczeństwa w sołectwie Wieża, który jest dla mieszkańców prioryteto-
wy. Od lat bowiem walczą oni o budowę chodnika przy drodze krajowej 
360 i czują się w tym temacie pomijani. Zdając sobie sprawę z kosztu ta-
kiej inwestycji, doszli do wniosku, że nie musiałby to być chodnik z kost-
ki brukowej lecz zwykły szutrowy, aby tylko zwiększyć bezpieczeństwo. 
Apelują do władz samorządowych o pomoc w poprawie bezpieczeństwa 
w sołectwie Wieża. 

Obecnie jest opracowywana Sołecka Strategia Rozwoju Sołectwa 
Wieża mająca na celu poprawę warunków życia i rozwoju wsi. Jest to 
bardzo ważny dokument przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych na 
inwestycje, a potrzeb inwestycyjnych w sołectwie Wieża jak widać jest 
wiele.

Oprac. Małgorzata Szczepańska
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Jak w przyjemny sposób 
spędzić czas z dzieckiem? 

Można, na przykład, sięgnąć po książeczki o jaszczurce Cziczi i dać się 
ponieść niezwykłym podróżom! 

Bajki są kolorowe, interaktywne, zawierające dodatkowe ciekawostki, 
zagadki i ręcznie wykonane ilustracje oraz okładki (rzadkość w dzisiej-
szych czasach). Tematyką książek są przygody dzielnej jaszczurki Cziczi, 
która w każdej części odwiedza inny zakątek naszego pięknego świata.  
Są to historie o odpowiedzialności, przyjaźni i wzajemnym zaufaniu po-
dane w sposób bardzo przystępny i ciekawy dla dzieci w wieku wcze-
snoszkolnym, a nawet przedszkolnym.

Bajki o jaszczurce Cziczi zakupiliśmy dzięki sponsorowi, radnemu 
Rady Miejskiej gminy Gryfów Śląski Mariuszowi Draganowi. Serdecz-
nie dziękujemy za wsparcie promocji czytelnictwa dziecięcego !

Zachęcamy rodziców i opiekunów do zapoznania się z opiniami psy-
chologów na temat serii bajek o jaszczurce Cziczi dostępnymi na naszej 
stronie internetowej www.biblioteka.gryfow.pl/index.php/biblioteka/
oddzial-dziecieco-mlodziezowy/aktualnosci-z-oddzialu/861-2022-
-jak-w-przyjemny-sposob-spedzic-czas-z-dzieckiem-jaszczurka-
cziczi

Zapraszamy. Bajki o Cziczi, jak i wiele innych wspaniałych książek 
czekają na Was w bibliotece w Gryfowie.

Poradniki dobre na wszystko
Marzec upłynął nam pod hasłem „Miesiąc kobiet”. Włączyliśmy się 

w akcję organizowaną przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i podczas 
warsztatów przeprowadzonych 18-go i 24-go marca zorganizowaliśmy 
stanowisko biblioteczne z naszymi propozycjami poradników i publikacji 
o szeroko rozumianej tematyce kobiecej. 

Jeśli jednak z jakiegoś powodu nie mogliście być z nami podczas tych 
wydarzeń – nic straconego! Zawsze możecie odwiedzić nas w bibliotece 
i znaleźć coś dla siebie. 

My ze swojej strony polecamy waszej uwadze najnowsze poradniki 
i książki poświęcone tematyce rozwoju osobistego m.in.:

„Niksen. Holenderska sztuka nierobienia niczego” Olgi Mecking 
– książka, która pokazuje, że każdy może, a nawet powinien, czasami 
zwolnić i zwyczajnie nic nie robić, by zachować równowagę między zaan-
gażowaniem, a odpoczynkiem.

 „Pstryk” Chipa i Dana Heath – poradnik o tym, jak sprawić, by nasza 
chęć zmiany przestała być jedynie „chęcią” a stała się rzeczywistą zmianą.

„Emocje zadbane i masz wyje**ne” Katrzyny Czyż – autorka rozpra-
wia się z trudną sztuką radzenia sobie z własnymi emocjami i udowad-
nia, że aby dogadać się z innymi, najpierw trzeba nauczyć się komunikacji 
z samym sobą.

„Czułość” Sophie Mort – psycholożka kliniczna Sophie Mort uczy, 
jak uporządkować trudne emocje i rozprawić się z błędnymi przekonania-
mi na swój temat. Tłumaczy, skąd biorą się największe problemy współ-
czesnych ludzi, jak chociażby: strach przed oceną, odrzuceniem, wikłanie 
się w toksyczne relacje, sabotowanie własnych działań i dokonań oraz 
wskazuje co nas hamuje i nie pozwala nam rozłożyć skrzydeł i radzi, co 
możemy zrobić, aby rozwijać nasz potencjał i w pełni cieszyć się życiem.

„Czuła przewodniczka” Natalii de Barbaro – jedna z najpopularniej-
szych książek psychologicznych ostatniego roku. Pozycja obowiązkowa 
dla kobiet, które czują, że w swoim życiu mają zbyt wiele powinności, 
a za mało radości. Autorka w bezkompromisowy sposób opowiada o tym, 
dlaczego kobiety grają w życiu role, które nigdy im nie odpowiadały i re-
zygnują z własnych marzeń, na rzecz dostosowania się do wymogów kul-
turowych. 

„Polubić poniedziałki” Michała Niewęgłowskiego – kolejna warta 
uwagi propozycja, pokazująca, że aby polubić świat, najpierw trzeba za-
przyjaźnić się z samym sobą. 

Po te, i wiele innych tytułów, zapraszamy do biblioteki.

Oprac. Sandra Gałka
 Owocna współpraca z Mocnymi 

Od maja 2021 r. bibliotekarze prowadzą zajęcia wyjazdowe w siedzibie 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Mocni” w Uboczu. 
Współpracowaliśmy także przy przygotowaniu młodzieży do występu 
podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Współpraca jest mocna i bardzo owocna. Serdecznie pozdrawiamy 
członków Stowarzyszenia. 

Marzena Wojciechowska
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Biblioteka dziecięca zorganizowała cykl spotkań promujących czytel-
nictwo, których tematem przewodnim były zwiastuny wiosny. Podczas 
trzech spotkań czytano wiersze z książki „Wiosenne wieści”, oglądano 
wystawę prac plastycznych „Wiosenne kwiaty i motyle” przygotowaną 
w holu biblioteki, na którą to wystawę dzieci wcześniej dostarczyły ry-
sunki. Wszystkie dzieci z ciekawością zapoznawały się z przygotowanymi 
dla nich książkami. Za aktywny udział w działaniach dzieci zostały na-
grodzone balonikami, naklejkami i odrobiną słodkości. 

Dziękujemy naszej wolontariuszce, pani Ewelinie za wcielenie się 
w rolę Wiosny, wspólne tańce i zabawy. Serdecznie dziękujemy nauczy-

Zwiastuny wiosny – cykl spotkań dla dzieci
cielkom grup Misie i Jeżyki: Wiolettcie Olszewskiej, Alicji Dyjak, Danu-
cie Ziablickiej i Jadwidze Lewandowskiej oraz wychowawczyni klasy I b 
SP nr 2 Małgorzacie Kubaj za współpracę i pomoc w promocji czytelnic-
twa wśród najmłodszych. 

Jolanta Kuczyńska
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Przespany czas rzeźby
Uczeń ZSOiZ laureatem ogólnopolskiego konkursu 

Z okazji 80. rocznicy 
powstania Armii Krajo-
wej podczas konferencji 
prasowej w Muzeum 
Narodowym w Warsza-
wie ogłoszone zostały 
wyniki ogólnopolskiego 
konkursu fotograficzno-
-literackiego „Baczyński 
bez filtra”, poświęconego 
Krzysztofowi Kamilowi 
Baczyńskiemu, wybit-
nemu poecie, a także 
żołnierzowi Armii Kra-
jowej, który zginął w Po-
wstaniu Warszawskim.

Zadanie konkurso-
we polegało na zrobie-
niu zdjęcia, będącego 

osobistą interpretacją wybranego wiersza 
Baczyńskiego. Zdaniem organizatorów 
zainteresowanie konkursem przerosło 
oczekiwania. Jury musiało ocenić ponad 
1100 prac.

Wybrano najlepszych z najlepszych. 
Wśród nich znalazł się uczeń ZSOiZ 
w Gryfowie Śl. Mikołaj Rogula, który 
otrzymał wyróżnienie za pracę o tytule 
„Przespany czas rzeźby” jako interpretację 
wiersza „Z głową na karabinie”. Konkurs 
przebiegał pod patronatem honorowym 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego. Wszystkie nagrodzone foto-
grafie będzie można obejrzeć w specjalnie 
wydanym albumie oraz podczas wystawy 
w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Agata Pender

23 marca w bibliotece szkolnej ZSOiZ im. Jana Pawła II, odbył się III Szkol-
ny Konkurs Historyczno-Biblioteczny pod hasłem „Społeczeństwo polskie 
w okresie PRL”. Miał charakter zmagań drużynowych. Trzyosobowe zespoły 
klasowe (wyjątkiem były dwie drużyny dwuosobowe z kl. III b) rozwiązywały 
krzyżówkę zawierającą główne hasło i 15 odpowiedzi poziomych.

Uczestnicy, poza swoją wiedzą posiłkowali się informacjami zawartymi 
w naszym księgozbiorze bibliotecznym. 

Wyniki:
I miejsce – kl. III TIP (M. Wnukowicz, K. Trzaskoma, K. Więcewicz): drużyna 
ta jako jedyna podała hasło główne konkursu „realny socjalizm” oraz odgadła  
9 haseł poziomych.
II miejsce – kl. Io (J. Stępień, M. Gerlak, I Gajewski) – 7 haseł poziomych 
Kl. TI (J. Korziewicz, D. Pomorski, O. Wieliczko) – 7 haseł poziomych 
Kl. II TIL (M. Polesiak, N. Skiba) – 7 haseł poziomych 
Kl. IIIb – zespół nr 1 (M. Chludziński, T. Zachara) – 7 haseł poziomych; 
III miejsce – kl. IV T (W. Mackiewicz, J. Bogdziewicz, M. Pukacki) – 5 haseł 
poziomych; 
IV miejsce – kl. IIIo (K. Zięba, J. Będkowski, P. Hartramph) – 4 hasła poziome 
Kl IIIb – zespół nr 2 (D. Krulikowska, B. Kowalak) – 4 hasła poziome.

Wszyscy uczestnicy konkursu zostali obdarowani słodkimi nagrodami oraz 
uzyskali bardzo dobre i celujące oceny z historii w obszarze aktywność. 

Organizatorzy

Konkursowe potyczki z PRL w tle

Kreatywni to my
„Kompetencje 4.0” – to projekt realizowany w gryfowskim ZSOiZ, 

wspólnie z partnerem czeskim – Izbą Gospodarczą w Libercu, którego 
podstawowym założeniem jest prowadzenie tzw. „małej firmy”.

10- osobowy zespół uczennic, prowadzony przez nauczycielkę Agatę 
Pender spotyka się w każdy piątek. Uczennice zgłębiają tajniki zdobienia 
drewnianych przedmiotów techniką decoupage. Oto niektóre prace: 
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Podwójne mistrzostwo 
powiatu dla młodych tenisistów

 10 marca w hali SP 2 we Lwówku Śląskim odbyły się Mistrzostwa Po-
wiatu w tenisie stołowym – rozgrywki drużynowe. Wyprawa sportowców 
z ZSOiZ w Gryfowie Śląskim zakończyła się dużym sukcesem – podwój-
nym mistrzostwem powiatu.Reprezentacja chłopców wystąpiła w skła-
dzie: Robert Kłusek, Krzysztof Andziulewicz, reprezentacja dziewcząt: 
Klaudia Wawrzeńczyk, Wiktoria Mackaniec. Opiekunami młodych 
sportowców są Katarzyna Bronowicka i Arkadiusz Cichoń. Obydwie 
drużyny awansowały na Mistrzostwa Strefy Jeleniogórskiej.

Zgodnie z Kodeksem pracy każdy pracownik ma obowiązek wyko-
nywać swoją pracę starannie i sumiennie oraz stosować się do poleceń 
przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisa-
mi prawa lub umową o pracę. Zgodnie z art. 100 § 2 kodeksu pracy pra-
cownik jest obowiązany w szczególności do: przestrzegania czasu pracy 
ustalonego w zakładzie pracy, przestrzegania regulaminu pracy i ustalo-
nego w zakładzie pracy porządku, przestrzegania przepisów oraz zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych, 
dbania o dobro zakładu pracy, chronienia jego mienia oraz zachowania 
w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę 
na szkodę, przestrzegania tajemnicy określonej w odrębnych przepisach, 
przestrzegania w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Najczęstszym sposobem dyscyplinowania pracowników jest rozmowa 
z pracownikiem, wyjaśnienie mu przy tym jego obowiązków, zwrócenie 
uwagi na nieprawidłowości itp. jest to po prostu „rozmowa dyscyplinują-
ca”. Jednakże w sytuacji, gdy pracownik popełnił poważniejsze przewi-
nienie to pracodawca może zastosować odpowiedzialność dyscyplinarną, 

ale nie jakąkolwiek, tylko zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. Jak już 
wskazałam pracodawca „może”, co oznacza, że w cale nie musi karać 
pracownika, jest to jego swobodna decyzja. Jeśli jednak zdecyduje się na 
ukarania pracownika, to musi to uczynić zgodnie z przepisami Kodeksu 
pracy. Niestety pracodawcy dość często nadinterpretują przepisy, przez co 
w niektórych przypadkach dochodzi do niesłusznego ukarania pracow-
nika. Zatem w tym artykule przyjrzymy się bliżej karom porządkowym, 
zasadom ich nakładania, skutkom ich nałożenia i obroną pracowników 
przed karami.

Odpowiedzialność porządkowa pracowników została uregulowa-
na w rozdziale VI kodeksu pracy. Zgodnie z art. 108 kodeksu pracy za 
nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku 
w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów 
przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia 
i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności pracy – praco-
dawca może zastosować karę upomnienia lub karę nagany. Oprócz tych 
dwóch kar kodeks pracy wskazuje jeszcze na możliwość zastosowania 
kary pieniężnej, którą stosuje się za nieprzestrzeganie przez pracownika 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożaro-
wych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienia się do pracy 
w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy. 

Jak już wyżej wspomniała, taką odpowiedzialnością dyscyplinarną 
stosuje się przy poważniejszych przewinieniach pracownika i to popeł-
nionych przez pracownika w sposób zawiniony. Przewinienie może mieć 
charakter umyślny lub nieumyślny, oznacza to, że nawet jeśli pracownik 
nie działał w sposób zamierzony i celowy, to podlega karze, ale jeśli do 
sytuacji niebezpiecznej lub niewłaściwej doszło z jego winy poprzez nie-
właściwe zachowanie lub zaniechanie. Odpowiedzialność można ponieść 
wyłącznie za działania bezprawne – za robienie tego, czego robić nie wol-
no (bezprawne działanie), albo za nie robienie tego, co ma się obowiązek 
robić (bezprawne zaniechanie). Pamiętajmy – ukaranie może nastąpić tyl-
ko za zawinione działanie lub zaniechanie pracownika.

Procedura postępowania przy nakładaniu kar jest ściśle określona 
w kodeksie. Przede wszystkim kara nie może być zastosowana po upły-
wie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pra-
cowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. 
Ponadto kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu 
pracownika. Nałożenie kary i wysłuchanie pracownika muszą odbyć się 
w terminie dwóch tygodni od powzięcia wiadomości o naruszenie. Jeże-
li z powodu nieobecności w pracy pracownik nie może być wysłuchany, 
bieg dwutygodniowego terminu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega 
zawieszeniu od dnia stawienia się pracownika do pracy. O zastosowanej 
karze pracodawca jest zobowiązany powiadomić pracownika na piśmie, 
wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopusz-
czenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie 
zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia 
składa się do akt osobowych pracownika.

Pracownik w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukara-
niu może wnieść sprzeciw, który składa się bezpośrednio pracodawcy.  
O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca (a jeśli 
u pracodawcy działa organizacja związkowa, to musi przed podjęciem de-
cyzji zasięgnąć jej stanowiska). Nieodrzucenie przez pracodawcę sprzeci-
wu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględ-
nieniem sprzeciwu.

Jeśli jednak sprzeciw zostanie odrzucony – pracownik, który wniósł 
sprzeciw, może w terminie 14 dni od dnia zawiadomienie o odrzuceniu 
tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy (dla powiatu lwóweckiego sądem 
właściwym jest Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze) o uchylenie zastosowanej 
wobec niego kary. 

Zastosowaną karę uważa się za niebyłą w przypadku uchylenia jej 
przez sąd lub w przypadku, gdy pracownik przez cały rok wykonywał pra-
cę nienagannie. W tym drugim przypadku, tj. po roku nienagannej pra-
cy, odpis zawiadomienia o ukarania pracodawca usuwa z akt osobowych 
pracownika, przy czym pracodawca z własnej inicjatywy lub na wniosek 
pracownika lub organizacji związkowej może uznać karę za niebyłą przed 
upływem tego terminu.

W marcowo-kwietniowym numerze Ku-
riera Gryfowskiego prawnik pani Bernadetta Baszak porusza temat  
zdyscyplinowania pracownika w miejscu pracy.

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.

Jak zdyscyplinować pracowników? 
Czyli kary porządkowe dla pracowników 

zgodnie z Kodeksem pracy

Prawnik radzi
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Wieści ze Żłobka Miejskiego Bajkowa Kraina
Nasze kochane maluchy w żłobku aktywnie spędzają czas, u nas nie 

ma czasu na nudę. Codziennie doświadczamy i poznajemy coś nowego. 
W lutym i marcu w naszym żłobku realizowaliśmy m.in.:

Kolorowe bale
Okres karnawału był sposobnością do organizacji wspólnych dla 

dwóch grup wiekowych bali na sali sensorycznej. 14 lutego odbył się bal 
walentynkowy. W tym dniu wszystkich obecnych obowiązywał ubiór 
bądź element garderoby w kolorze czerwonym. Wszystkie dzieci chętnie 
i z radością uczestniczyły w zabawach ruchowych i tanecznych. Minion-
ki z tej okazji przygotowały walentynkowe kartki dla swoich rodziców.  
Na zakończenie karnawału 25 lutego odbył się kolorowy bal przebierań-
ców. Dzieci i opiekunki w tym dniu przemieniły się w postacie z bajek. 
Na sali sensorycznej można było dostrzec wróżki, pszczółki i biedronki, 
kotki, smerfiki, dinozaury, strażaków, piratów tańcowały z nami Masze, 
Elzy i Anny z „Krainy Lodu” oraz Marszale z „Psiego Patrolu” swoją 
obecnością zaszczycił nas Harry Potter.

Uroczystości dobrze znane wszystkim
24 lutego w żłobku unosił się zapach pysznych i słodkich pączków. 

Wszystkie dzieci zgodnie z tradycją w Tłusty Czwartek zajadały się pącz-
kami. W tym miejscu ślicznie dziękujemy Pani Ani Matusewicz i Panu 
Jerzemu Horbacz z lokalnej Piekarni – Cukierni Państwa Horbacz za 
nieodpłatne przekazanie pączków dla wszystkich dzieci i pracowników.

8 marca świętowaliśmy wyjątkowy Dzień Kobiet. Wszystkie małe 
damy otrzymały z tej okazji od chłopców w swoich grupach drob-
ne upominki. Na pamiątkę tego wydarzenia odbyła się sesja zdjęciowa 
w przepięknej scenerii przygotowanej przez personel żłobka. Serdecznie 
dziękujemy Rodzicom naszych żłobkowiczów za pamięć i miły gest dla 
wszystkich Pań pracujących w żłobku. 

21 marca obchodziliśmy Pierwszy Dzień Wiosny. W tym dniu dzieci 
ubrane na zielono z gaikami – maikami w rączkach przywitały wiosnę. 
Pogoda w tym dniu byłą wyjątkowo słoneczka, co pozwoliło na zorgani-
zowanie pląsów przy wiosennej muzyce w żłobkowym ogrodzie. Z wio-
senną wizytą do żłobka przybyła grupa dzieci z Niepublicznego Przed-
szkola „Wesołe Gryfiki”. Dziękujemy za miłą niespodziankę i oczywiście 
zawsze zapraszamy w odwiedziny.

Do każdego dnia personel 
z  ogromnym zaangażowaniem 
i  kreatywnością przygotowuje 
dla dzieci atrakcyjne formy spę-
dzania czasu w żłobku. Udział 
w zajęciach sprawia dużo radości 
naszym maluszkom, a przy oka-
zji podczas różnych aktywności 
poznają otaczający ich świat, 
zdobywają nowe umiejętności 
i uczą się poprzez zabawę.
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Dofinansowanie do pobytu w żłobku

Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku to ko-
lejny instrument Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej sprzyjający 
łączeniu obowiązków rodzinnych z zawodowymi rodziców dzieci uczęsz-
czających do żłobka. Dofinansowanie wynosić będzie maksymalnie 
400zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty za pobyt 
w żłobku (tj. bez kosztów za wyżywienie). Dofinansowanie przysługuje 
na wszystkie dzieci uczęszczające do  żłobka w wieku przed miesiącem 
ukończenia 12. miesiąca życia i po miesiącu ukończeniu 35. miesiąca ży-
cia, nawet w sytuacji gdy na to dziecko rodzic otrzyma rodzinny kapitał 
opiekuńczy w okresie od 12. miesiąca życia do ukończenia 35. miesiąca 
życia dziecka. Na dzieci pierwsze lub jedyne w rodzinie, niezależnie od 
ich wieku, dofinansowanie będzie przysługiwało pod warunkiem uczęsz-
czania tego dziecka do żłobka. Wniosek o dofinansowanie składa rodzic, 
opiekun prawny, inna osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki 
nad dzieckiem. Wniosek można składać od 1 kwietnia 2022 r. wyłącznie 
przez Internet za pośrednictwem portalu PUE ZUS, portalu Emp@tia 
lub bankowości elektronicznej. Dofinansowanie będzie przekazywane na 
rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek (gmina) z przezna-
czeniem na obniżenie opłaty rodzica za pobyt dziecka. Dofinansowanie 
wejdzie w życie od 1 kwietnia 2022 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 
r. Nadpłaty z tytułu dofinansowania w związku z ponoszeniem kosztów 
pobytu dziecka w żłobku przez rodziców na ten moment w 100% zo-
stanie niezwłocznie zwrócona na konto bankowe przysługującym rodzi-
com w momencie otrzymania środków z ZUS przez organ prowadzący. 
Szczegółowe informacje na temat rodzinnego kapitału opiekuńczego oraz 
dofinansowania pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u opie-
kuna dziennego (informacje dla rodziców) pod nr tel: 22 2905500

#Solidarni z Ukrainą

Żłobek tak jak wszystkie placówki w gminie Gryfów włączył się 
w pomoc dla mieszkańców Ukrainy uciekających przed skutkami wojny.  
W dniu 26 lutego została ogłoszona zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy. 
Zryw serca wśród rodziców naszych żłobkowiczów, pracowników, miesz-
kańców całej gminy i okolic był ogromny. W pierwszym tygodniu zbiórki 
w dniach 28.02-4.03 ze żłobka przetransportowano prawie 3 busy najpo-
trzebniejszych darów do gminnego magazynu zbiórki przy świetlicy śro-
dowiskowej ul. Oldzańska. W tym miejscu dziękuję Gryfowskim firmom 
transportu osobowego „KAMIL” Państwa Traczyńskich i „JANTUR” 
Państwa Pieniążek za nieocenioną pomoc. Państwu Annie i Andrzejowi 
Kowalskim Przedsiębiorstwo Handlowe „SAWCZAK” i Państwu Stana 
Centrum Handlowe „GRADIX” za przekazanie kartonów oraz pudeł do 
posegregowania i spakowania całej żłobkowej zbiórki. Dziękuje również 
wszystkim pracownikom żłobka za zaangażowanie i pomoc przy zbiórce.

Rekrutacja do żłobka

Od 1 marca 2022 na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski 
dostępne są do wydruku dokumenty rekrutacyjne do żłobka na rok szkolny 
2022/2023. Wersja papierowa jest do pobrania w siedzibie żłobka. Przyj-
mowanie wypełnionych i tylko kompletnych wniosków odbywać się bę-
dzie od 1-29 kwietnia 2022 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00  
w siedzibie żłobka. Liczba miejsc ograniczona. Dysponujemy na nowy 
rok szkolny 22 wolnymi miejscami w naszym żłobku. Prosimy rodziców 
o niezwlekanie do ostatniego dnia rekrutacji ze złożeniem dokumentów. 
9 maja (poniedziałek) godz. 9.00 na drzwiach żłobka zostanie wywie-
szona lista dzieci przyjętych do żłobka. 

Jak zawsze serdecznie dziękujemy naszym rodzicom i przyjaciołom 
żłobka za wpieranie naszej działalności, przekazane zabawki i pomoce 
dydaktyczne. Dziękujemy sąsiadowi z ul. Floriańskiej za przekazanie sa-
dzonek wiosennych kwiatów do naszego żłobkowego ogródka. Zaprasza-
my do śledzenia wszelkich nowinek z życia żłobka na facebook Żłobek 
Miejski Bajkowa Kraina w Gryfowie Śląskim.

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

Urodziny Pana Edwarda
Edward Król z Młyńska przed paroma dniami obchodził swo-

je 97 urodziny. Z tej okazji odwiedzili go strażacy z Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej z Młyńska. Przybyli z życzeniami i urodzinowym tortem. 
Spotkanie z jubilatem przebiegało w serdecznej atmosferze. Powró-
ciły wspomnienia z dawnych lat. Pan Edward wspominał także wo-
jenne i powojenne czasy, pracę w gospodarstwie rolnym, zaanga-
żowanie w założenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Młyńsku oraz 
w  budowę miejscowego kościoła. Pan Edward odznaczony został 
wieloma medalami za zasługi. Każdy medal to inna historia. Na za-
kończenie strażacy zrobili wspólne pamiątkowe zdjęcie z jubilatem.  

Z okazji 97 urodzin życzę panu Edwardowi Królowi, najstarsze-
mu mieszkańcowi Młyńska, zasłużonemu strażakowi, kombatanto-
wi i społecznikowi dużo zdrowia, szczęścia i samych dobrych chwil!  
Maria Sosnowska, sołtys Młyńska

Podziękowanie
Serdecznie dziękuję pani Lucynie Menges byłej mieszkance Młyńska 

za podarowanie telewizora oraz innych potrzebnych rzeczy do świetlicy. 
Służyć one będą mieszkańcom Młyńska, obecnie uchodźcom z Ukrainy.  
Dziękuję za ten dar serca.

Sołtys Młyńska Maria Sosnowska 

Pogodnych zdrowych i radosnych 
Świąt  Wielkiej Nocy  

spotkań w gronie rodziny 
oraz smacznej święconki  
mieszkańcom  Młyńska  
oraz całej naszej Gminy 

 
życzy sołtys Młyńska  
Maria Sosnowska 
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Pierwszych uchodźców gmina Gryfów Śląski przyjęła 2 marca 2022 r. 
Do 29 marca przyjechało do nas 121 osób, z tego 25 osób już wyjechało 
do innych miejscowości w Polsce oraz za granicą. Są to głównie mło-
de kobiety z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. Na dzień  
29 marca zakwaterowanych było u nas 58 dzieci. Na marcowej sesji Rady 
Miejskiej burmistrz przedstawił informację na temat sytuacji uchodźców 
i pomocy ze strony mieszkańców. Poniżej zamieszczamy jej obszerne 
fragmenty.

Mieszkańcy gminy Gryfów 
ruszyli do akcji pomocowej

Działania pomocowe w naszej gminie rozpoczęły się już 26 lutego 
2022 r. Zbiórkę niezbędnych rzeczy dla uchodźców zainicjowali dyrek-
cja i pracownicy Żłobka Miejskiego – „Bajkowa Kraina”. Kolejne zbiórki 
ogłosili: Szkoła Podstawowa Nr 1 i Szkoła Podstawowa Nr 2, M-GOK, 
Przedszkole Miejskie, ZBGKiM oraz Niepubliczne Przedszkole „Wesołe 
Gryfiki”.

Pierwsi uchodźcy pojawili się już w sobotę 2 marca i zostali zakwa-
terowani w domku parafialnym w Uboczu, mieszkaniu chronionym ul. 
Wojska Polskiego i u osób prywatnych. Zgodnie z poleceniem Wojewody 
Dolnośląskiego rozpoczęto przygotowywanie dalszych miejsc pobytu. 

Na pierwszy plan wysunięto pomysł świetlicy wiejskiej w Młyńsku. 
Przy akceptacji Rady Sołeckiej, udało się przygotować młyńskie Cen-
trum Integracji Społecznej do przyjęcia uchodźców. Stało się to w ciągu 
jednego tygodnia. Budowa prysznica, zakup niezbędnych łóżek polo-
wych z materacami i śpiworami były nakazem chwili. 

7 marca przyjęliśmy pierwszą grupę uchodźców. Pojechaliśmy na 
wrocławski dworzec przywieźć 20 uchodźców, były to matki z dziećmi. 
W tym samym dniu w odstępie kilku minut samochód ratowniczy KW 
PSP – dowiózł jeszcze 7 osób, ale wspólnie z dyrektor MGOPS Krystyną 
Bołtrukanis daliśmy radę lokując ich w domach prywatnych. Dużą życz-
liwość w tej sprawie wykazał Zajazd Zornica, Sala na Uboczu, Izerski 
Poranek, a także nasi mieszkańcy.

Sprawnie przebiegała też rejestracja uchodźców prowadzona przez 
pracowników Urzędu: Renatę Adamską i Renatę Węsławowicz, logistyką 
rozmieszczenia uchodźców zajmowała się Angelika Król oraz osobiście 
burmistrz Gryfowa. Mam ogromny problem ponieważ osób angażują-
cych się w przyjęcie pierwszych i kolejnych uchodźców było i jest wie-
le. Nie sposób wszystkich wymienić imiennie, w związku z czym proszę 
o wybaczenie, jeśli kogoś pominę.

Dziękuję za olbrzymie zaangażowanie i pomoc w przyjęciu pierwszych 
uchodźców sołtys Ubocza Joannie Czerwiec oraz społeczności sołectwa 
Ubocze, sołtys Młyńska Maria Sosnowskiej, jej mężowi Bogdanowi, Ha-

linie Baszak i wielu innym mieszkańcom Młyńska. Wspaniale zachowały 
się osoby świadczące usługi transportowe: Mirosław Hryniewicz, PKS 
Voyager z Lubania, Firma Państwa Pastuchów, Firma El-Stan, specja-
liści branży IT: elektryk Jan Kownacki czy Firma Bielak-System i wielu 
innych. Świadczyli i świadczą usługi dla uchodźców nie pobierając za to 
opłat. Radny Robert Skrzypek zgromadził leki i materiały opatrunkowe 
i zawiózł je do punktu zbiórki w Jeleniej Górze. Ogromne podziękowania 
należą się wszystkim mieszkańcom, którzy przytulili uchodźców i pono-
szą koszty ich utrzymania. W prywatnych domach znajdują się 92 osoby.

Od 7 marca zaczął funkcjonować magazyn zbiorczy rzeczy niezbędnych 
do utrzymania uchodźców w świetlicy środowiskowej przy. ul. Oldzańskiej, 
obsługiwany przez wolontariuszy z Urzędu Gminy i Miasta pod nadzorem 
sekretarza Jerzego Andrzejczaka, którzy gromadzą sprzęt i rzeczy oraz wy-
dają je potrzebującym. 

30 miejsc instytucjonalnych, jakie przygotowała gmina, to nie koniec 
działań. 

Wojewoda Dolnośląski zobowiązał gminę w trybie pilnym do przy-
gotowania kolejnych miejsc – nawet do 70. Po rozważeniu różnych kon-
cepcji wybór padł na dawne mieszkania nauczycielskie Szkoły Podsta-
wowej nr 2 mieszczące się przy ulicy Kolejowej i ulicy Lipowej. Będzie 
tam docelowo 20 miejsc. Dwanaście z nich jest już zasiedlonych. Wielką 
determinacją i zaangażowaniem w tworzeniu tych miejsc wykazały się 
dyrektor Anna Pląskowska, główna księgowa Adriana Karpowicz oraz 
pracownicy szkoły i rodzice uczniów. 

Wsparciem była i jest także nieoceniona pomoc zastępcy burmistrza 
Andrzeja Tartaka, który osobiście zaangażował się w tworzenie tych 
miejsc. 

Warto szczególnie podkreślić zaangażowanie w pomoc uchodźcom 

Gryfów solidarny z Ukrainą
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z  Ukrainy Szkoły Podstawowej nr 2. Dyrektor Anna Pląskowska zor-
ganizowała prężną grupę, składającą się z pracowników szkoły i rodzi-
ców. Prym wiedli rodzice z klasy II A oraz I B. Zespół przygotował dla 
naszych gości dwa mieszkania, w budynkach szkolnych – jedno przy ul. 
Kolejowej 14, drugie przy ul. Lipowej 2. Było to duże przedsięwzięcie, 
począwszy od przywrócenia funkcjonowania ogrzewania, wody, prądu 
do urządzenia wszystkich pomieszczeń. Mieszkania zostały w pierwszej 
kolejności odświeżone, pomalowane i wyczyszczone. Następnie dzięki 
hojności mieszkańców, firm, prywatnych osób, no i oczywiście ekipy z SP 
nr 2 pomieszczenia zostały umeblowane, udekorowane oraz wyposażone 
we wszystko to, co jest potrzebne do życia. Wszelkie sprzęty otrzymano 
w darze od zastępcy burmistrza Andrzeja Tartaka, GKS – „Gryf ”, firmy 
Dr. Weigert PL, firmy EL-STAN, wielu osób z kraju i z zagranicy (m.in. 
z Karpacza, Mönchengladbach, Cambridge, Szklarskiej Poręby, Lubo-
mierza, Świeradowa-Zdroju oraz wielu ludzi dobrej woli, którzy pragną 
pozostać anonimowi.

 Mam nadzieję, iż do końca przyszłego tygodnia zostanie przygo-
towanych kolejnych 15 miejsc do przyjęcia uchodźców w remizie OSP 
w Gryfowie Śląskim. W tym obiekcie niezbędna jest znacząca poprawa 
warunków w natrysku i sanitariatach, aktualnie rozpoczęły się prace mo-
dernizacyjne. Przygotowywane przez ZBGKiM jest także mieszkanie 
socjalne w Uboczu. Łącznie będziemy mieli 70 miejsc, ale docelowo wg. 
wskazań Wojewody powinniśmy się przygotować do kolejnych 80 czyli 
razem 150.

Urząd prowadzi prace związane z rejestracją uchodźców, z nada-
waniem numerów PESEL,a czyni to z wielkim poświęceniem Magda  
Pigłowska.

W M-GOPS z przyjmowane są wnioski o 300 zł tzw. kieszonkowe, 
pracownicy służą pomocą w wypełnianiu innych świadczeń związanych 
chociażby z 500+, rodzinnym kapitałem opiekuńczym czy też wyprawką 
szkolną.

Dzieci uchodźców zaczęły swoją szkolną edukację w Przedszkolu Pu-
blicznym, gdzie zostało przyjętych 7 dzieci, w SP 1 – 12 i 8 w SP 2 – łącz-
nie 27 dzieci. Z tym trudnym zadaniem zmierzyli się dyrektorzy szkół 
oraz inspektor Marzena Szuflicka. 

Spotkania z uchodźcami, projekty, 
zbiórki, nauka języka

Odbyło się kilka spotkań integracyjnych z uchodźcami. Pierwsze 
z nich miało miejsce w Gryfowie i było to zwiedzanie miasta z przewod-
nikiem – Janem Wysopalem. Następnie odbył się wyjazd na tamę Jeziora 
Złotnickiego oraz spotkanie uchodźców z burmistrzem w gryfowskim 
Ratuszu. 

Kolejne przedsięwzięcia to zorganizowane przez Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Proszówki popołudnie z alpakami, zajęcia w Młyńsku 
związane z nauką języka polskiego prowadzoną przez radną Małgorzatę 
Szczepańską i integracją poprzez gry i zabawy prowadzone przez pra-

cowników M-GOK i Biblioteki, spotkanie z  „Soł-
tysowymi Gryfinkami” z inicjatywy Jana Augu-
sta. Więcej o tych przedsięwzięciach na stronach  
18-19-20.

Godne podkreślenia są także zbiórki finansowe 
prowadzone m. in. w Szkole Podstawowej nr 1, gdzie 
zebrano prawie 3 tys. zł. i przekazano Polskiej Akcji 
Humanitarnej, a także zbiórka w Urzędzie Gminy 
i Miasta. 

Wielka rzesza wolontariuszy
– podziękowania 
z serca płynące

Bardzo nie chcę nikogo pominąć przy podzięko-
waniach, ale boję się, że tak może się stać. Jestem 
dumny z naszego społeczeństwa, z tego wielkiego 
zrywu pomocowego, jaki miał miejsce w ostatnich 
tygodniach. Ludzi, którzy pomagają jest tak wielu…

Poza osobami wymienionymi w powyższym ma-
teriale serdecznie dziękuję: wszystkim wolontariu-
szom pod wodzą niezastąpionej Moniki Błauciak, 

Krzysztofowi Babiakowi, Jakubowi Krasowskiemu, Łukaszowi Reb-
skiemu, Dorocie Szczepanik, Dawidowi Kłuskowi, Marcinowi Ma-
jerskiemu, a  także pracownikom firmy „Eko-Solar Energia” na czele 
z Jarosławem Mielniczynem. Szczególne podziękowania należą się 
tym, którzy umożliwili komunikację z uchodźcami, tłumaczami z języka 
ukraińskiego i rosyjskiego byli i są pani Natalia Janczewska – pracownik 
M-GOK i Maksym Timofiejev – pracownik El-Stan. 

Na zakończenie chciałbym podkreślić, że uchodźcy w zdecydowanej 
większości odwdzięczają się na uśmiechem, przytuleniem, podziękowa-
niem, dla pomagających jest to pomagających duża satysfakcja, że można 
im pomóc w potrzebie. Można śmiało stwierdzić, że gmina Gryfów Ślą-
ski i jej mieszkańcy są otwarci na udzielanie pomocy uchodźcom i będą 
to czynić nadal. Jako społeczność stanęliśmy na wysokości zadania i zro-
biliśmy w tej kwestii naprawdę wiele. O wiele więcej przed nami bowiem 
hasło, że to maraton, a nie sprint, jest u nas jak i w całym kraju wciąż 
aktualne.

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
Olgierd Poniźnik
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22 marca jedziemy z redakcyjną wizytą do Młyńska. Chcemy od-
wiedzić, porozmawiać, zapytać co potrzeba. Zastanawiamy się, co 
zastaniemy na miejscu, jak nas przyjmą wojenni uchodźcy z Ukrainy. 

Alona jest spod Charkowa. Ma oryginalna urodę i mnóstwo zaraźli-
wej energii. W swojej ojczyźnie pracuje jako trenerka grup sportowych.  
To ona nas wita i sprawia, ze wszystkie ewentualne lęki prze tym spo-
tkaniem natychmiast topnieją. Częstuje wszystkich zupą zwaną kartosz-
ką. Uśmiecha się i dużo mówi. Nie jest to czysty język ukraiński, bardzo 
melodyjny, jednak różni się od rosyjskiego. Nasi goście mówią, że poro-
zumiewają się za pomocą mieszanki rosyjskiego i ukraińskiego zwanej 
surżyk. Sprawdzamy. Jak podaje Wikipedia, surżyk to byt językowy w ra-
mach języka ukraińskiego, cechujący się wpływami języka rosyjskiego, 
rozpowszechniony w dużej części terytorium Ukrainy oraz w Mołdawii 
(Naddniestrze) W sąsiadujących z Ukrainą regionach Rosji (obwód wo-
roneski, rostowski, kraj krasnodarski) zrusyfikowana wersja miejscowych 
ukraińskich dialektów stepowych nazywana jest „bałaczką”. W świetlicy 
w Młyńsku przebywa obecnie 18 osób, w tym ośmioro dzieci szkolnych 
i dwoje przedszkolnych. Na początku wojny przyjechało ich tu 27, ale 12 
osób przyjęli pod swój dach mieszkańcy Młyńska i Ubocza. Tę grupę 
przywiózł do Młyńska Maksym Timofiejev wraz z gryfowskim strażni-
kiem Miejskim Wilhelmem Gałuchą. Maksym jest Ukraińcem, który od 
4 lat mieszka wraz z żoną Natalią w Gryfowie. 

Razem zasiadamy do stołu, ukraińska gościnność podobna jest do pol-
skiej. Na stole wspomniana kartoszka, kawa, pojawiają się nawet cukierki 
z Ukrainy. Bardzo przypomina nam to nasze polskie „Gość w dom bóg 
w dom” oraz „Czym chata bogata”. Naprzeciw nas starsza pani uśmie-
cha się, choć jeszcze nie powiedzieliśmy o co nam chodzi, jeszcze się nie 
przedstawiliśmy. Maxim stara się tłumaczyć, ale jest spore zamieszanie, 
każdy coś mówi, chce przekazać coś ważnego.

 Pani Ludmiła jest emerytką spod Kijowa, przybyła do nas z córką 
i wnukiem. Pytamy, czy spodziewali się wojny. Nie spodziewali się, nie 
zrobili zakupów, żadnych zapasów. Mówiło się o tym, ale wielu uważało, 
że to niepotrzebna panika, nie chcieli w to wierzyć. Marina jest pielę-
gniarką, chciałaby pracować w zawodzie, ale zdaje sobie sprawę z blokady 
językowej, która to uniemożliwia. Ma w sobie mnóstwo energii i uśmie-
chu.

Dosiada się do nas Oleksiej, ma 17 lat, jest tu z siostrą Wiką i jej 10-let-
nią córeczką Kirą. Oleksiej chodzi do drugiej klasy gryfowskiego liceum, 
mówi, że podoba mu się w klasie, że na razie jest ok. Wiktoria mieszka 
w Kijowie, ma wyższe wykształcenie menadżerskie, pracowała jako orga-
nizator bardzo dużych imprez, menadżer restauracji, ostatnio w branży 
informatycznej była odpowiedzialna m.in. za organizację eventów na 800 
osób. Mówi, że pracuje od 17 roku życia. Udało jej się znaleźć pracę w re-
stauracji Pasja w Gryfowie, przygotowuje tu m.in. pizzę. Podkreśla, że tę 
pracę udało jej się zdobyć dzięki wstawiennictwu burmistrza Gryfowa. 

Tak się złożyło, że wszyscy tu są z okolic Charkowa, Kijowa i Czerka-
sy. Wszyscy też szukają pracy, na razie, dzięki pomocy mieszkańców łapią 
się dorywczych zajęć jak np. Julia, która w Ukrainie pracowała w sklepie 
i jak mówi wszystko, co teraz się dzieje jest trochę jak zły sen. 

W świetlicy w Młyńsku – jedna wielka rodzina

Jak się tutaj czują?
Mówią, że spokojnie i dobrze, wszystko mają, nic nie potrzebują. 

Może poza tym, żeby skończyła się wojna, żeby mogli wrócić do siebie. 
Wieczorami śpiewają, starają się żyć normalnie, o ile normalnością moż-
na nazwać sytuację, w której się znaleźli. Kiedy skończy się wojna nie 
wiedzą, tak jak nie wie tego nikt. Nikt też nie porusza tematu tego, co 
dzieje się w ich kraju pod ostrzałem, kraju płonącym ogniem i spływają-
cym krwią. W ojczyźnie, w której ich bracia, mężowie, synowie walczą na 
śmierć i życie. Tego tematu nie porusza nikt. Bo jakoś trzeba sobie radzić, 
by przetrwać, by doczekać końca tego koszmaru.

Mieszkańcy Młyńska, cisi bohaterowie
Gmina zapewniła miejsce zakwaterowania, pomoc rzeczową ze zbió-

rek, jednak to mieszkańcy Młyńska są dla uchodźców wsparciem na co 
dzień. Przywożą, dowożą, naprawiają, udzielają pomocy, każdy na ile 
może. Odwiedzają uchodźców, patrzą czego im brakuje, przebywają 
z  nimi, nie ukrywają, że się zżyli. 
Prym wiedzie pani Maria Sosnow-
ska – sołtys Młyńska oraz człon-
kowie Rady Sołeckiej. Obecna na 
spotkaniu pani Halina Baszak wy-
mienia jednym tchem tych, co po-
magają państwo Kotarbowie, pań-
stwo Muzyka, pan Artur Łukasik, 
Ryszard Zawistowski. Nikt nie jest 
obojętny, jako wieś stanęli na wyso-
kości zadania jak zawsze, z tym że 
teraz to najtrudniejsze z dotychcza-
sowych zadanie.

Od redakcji: Obecnie uchodź-
cy z Młyńska zostali zakwatero-
wani w mieszkaniach w  Szkole 
Podstawowej nr 2. 

Oprac. M. Wojciechowska
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W sobotę przeprowadziliśmy pilotażową lekcję nauki języka polskie-
go jako obcego dla Ukraińców zakwaterowanych w świetlicy wiejskiej 
w Młyńsku.

Gryfowski program nauki języka polskiego jako obcego – również po-
przez zabawę, jako jedną z najbardziej efektownych i efektywnych form 
nauki – animacje, stworzyły Małgorzata Szczepańska – nauczyciel języka 
polskiego i logopeda, Anna Michalkiewicz – menadżer i animator kultu-
ry oraz Marzena Wojciechowska – pedagog i socjoterapeuta.

Podczas pierwszych zajęć wprowadzających, postawiono na diagno-
zę potrzeb naszych gości. Omawiana była fonetyka i intonacja. Tłuma-
czem była niezastąpiona pani Natalia, jednak wszyscy obecni odkopywali 
choćby skrawki wiedzy dotyczącej języka rosyjskiego. Obecny na spo-
tkaniu starosta lwówecki Daniel Koko, który przyjechał wręczyć plecaki 
z wyposażeniem dla dzieci, w rozmowie z Ukraińcami również starał się 
porozumiewać dawno nieużywanym językiem. Goście docenili te stara-
nia, pozwoliło to przełamać początkową blokadę i wyzwoliło aktywność 
na pierwszej lekcji.

Ciekawostką jest fakt, że tablica, na której zapisywaliśmy zdania, 
otrzymała drugie życie, gdyż pochodzi ze zlikwidowanej SP w Uboczu. 
Zeszyty i długopisy dla wszystkich pilnych studentów ufundował Stani-
sław Fronc.

W czasie gdy dorośli próbowali rozkminiać samogłoskę nosową ą, 
maluchy uczyły się poprzez zabawę. Przygotowałyśmy dla nich animacje 
z użyciem chusty Klanzy i baniek mydlanych oraz naukę prostych słó-
wek, które zostały wplecione w zabawę. Dzielnie wspomagała nas Sandra 
Gałka – bibliotekarka, po raz pierwszy w roli animatora zabaw dziecię-
cych. Maluchy także nauczyły nas kilku zwrotów np. Wieter dujet (zapis 
fonetyczny), co oznacza, że wieje wiatr i jest to zwrot w języku rosyjskim. 
Po ukraińsku byłoby Witer dme. Dzieci porozumiewają się bowiem tzw. 
surżykiem czyli rosyjsko-ukraińskim. Chyba się podobało, bo 5-letnia 
Polina bardzo chciała nas zatrzymać na herbatce. Następne zajęcia już 
w przyszłą sobotę o godz. 8.00

Organizatorzy

Pilotażowa lekcja języka 
polskiego dla Ukraińców

Sołtysowe Gryfinki 
dla uchodźców

27 marca zespół „Sołtysowe Gryfinki”zaśpiewał i zagrał dla uchodź-
ców mieszkających w świetlicy wiejskiej  w Młyńsku. Ten niecodzienny 
występ zespołu dał gościom z Ukrainy radość, pozwolił zapomnieć o złych 
wspomnieniach i umilił słoneczną niedzielę. Dziękuję serdecznie całemu 
zespołowi na czele z panem Janem Augustem, paniom z Koła Gospodyń 
Wiejskich z Młyńska i Radzie Sołeckiej za poczęstunek ciastem oraz panu 
Leszkowi za kiełbaski z grilla. Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczy-
li w tym jakże wymownym, sympatycznym spotkaniu integracyjnym.  

Sołtys Młyńska Maria Sosnowska 
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Pomoc uchodźcom
z Ukrainy

Szanowni Mieszkańcy, serdecznie dziękuję za dotychczasowe, ogrom-
ne zaangażowanie w pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

Na terenie naszej gminy zakwaterowaliśmy ponad 90 uchodźców, aby 
zapewnić im podstawową opiekę i wyposażenie do godnego życia gorąco 
apeluję do Państwa o kolejne darowizny:
a) żywność z długimi terminami ważności bez potrzeby przechowywania 
w chłodniach, produkty suche, sypkie, słodycze; b) mąka, cukier, kasza 
gryczana; c) kawa mielona i rozpuszczalna, herbata; d) olej; e) mleko;  
f) woda, napoje, soki; g) chrupki do mleka; h) soczki dla dzieci; i) środki 
czystości (płyny do naczyń, proszki do prania, płyny do płukania, żel 
do wc, środki czystości); j) papier toaletowy, ręczniki papierowe; k) ko-
smetyki (balsamy, odżywki do włosów, dezodoranty, golarki jednorazowe 
i pianki do golenia, kremy, pomadki ochronne); l) duże koce, śpiwory, 
nowe ręczniki kąpielowe; m) zabawki plastikowe (bez „pluszaków”), art. 
papiernicze dla dzieci (kredki, kolorowanki, pisaki itp.); n) nowa bielizna 
damska i męska; o) garnki, patelnie, naczynia i sztućce; p) suszarki roz-
kładane do prania q) szafki, szafy.

Wymienione artykuły można dostarczać do Urzędu Gminy i Miasta 
w Gryfowie Śląskim, ul. Rynek 1 – wejście parter budynku od poniedział-
ku do piątku w godzinach pracy urzędu (tel. 75 7812952, 75 7811267) 
oraz do Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina”, Przedszkola, Szkoły Pod-
stawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfowie Śląskim.

Odbiór artykułów ze Świetlicy Środowiskowej przy ul. Oldzańskiej od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 – 13.00, po wcześniejszym 
umówieniu się pod nr telefonu 75 78-11-266, 75 78-13-552. 

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Olgierd Poniźnik

19 marca gościliśmy w sołectwie Proszówka gości z Ukrainy. Na-
sze zaproszenie przyjęli uchodźcy zakwaterowani w świetlicy wiejskiej 
w Młyńsku oraz ukraińskie rodziny, które schronienie znalazły u prywat-
nych osób w Proszówce oraz w Stankowicach. Dla naszych gości przygo-
towaliśmy tego dnia wiele atrakcji. Pierwszą niespodzianką było miejsce, 
w którym odbyło się spotkanie. Dzięki uprzejmości za którą jesteśmy bar-
dzo wdzięczni i serdecznie dziękujemy, przybyli mogli skorzystać z naszej 
największej sołeckiej atrakcji czyli spotkania z Alpakami z  Proszówki 
w Gospodarstwie Justyny Michałek i Szymona Kownackiego. Spotkanie 
i karmienie niezwykle przyjaznych zwierząt sprawiło wiele radości ma-
łym i dużym. Kolejnym etapem wizyty był spacer na Kapliczkę Leopolda 
na górze Świętej Anny. Tam czekała na gości kolejna atrakcja po poznaniu 
legendy powstania obiektu najmłodsi uczestnicy za zadanie mieli odna-
leźć zgubiony pierścionek księżniczki Agnieszki. Zadanie zostało wyko-
nane bardzo szybko. Po powrocie ze spaceru na uczestników czekał grill 
z kiełbaskami i pyszny słodki poczęstunek przygotowany przez członków 
Stowarzyszenia Rozwoju Proszówki. Pozostały czas w  gospodarstwie 
uczestnicy spędzili na wspólnych zabawach animacyjnych oraz na torze 
sprawnościowym z alkogoglami pod czujnym okiem Przewodniczącego 
Rady Miejskiej Mateusza Królaka. Na zakończenie wszyscy uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe kolorowanki z Proszówki. Serdecznie dziękuje-
my Dariuszowi Niebieszczańskiemu „Zakłady Mięsne Niebieszczańscy” 
za kiełbaski, panu Jerzemu Horbaczowi „Piekarnia Cukiernia Państwa 
Horbacz” za pieczywo oraz państwu Annie i Andrzejowi Kowalskim za 
słodycze i soczki dla dzieci. Pragniemy podziękować wszystkim człon-
kom stowarzyszenia, którzy swoją obecnością wsparli przedsięwzięcie 
ugoszczenia naszych sąsiadów z Ukrainy. Dziękujemy Kamili Zającz-

Sołectwo Proszówka #Solidarni z Ukrainą

kowskiej prezes OSP Proszówka za przekazanie plecaków dla dzieci ze 
zbiórki w Szkole Podstawowej nr 1 w Gryfowie Śląskim. 

Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki
Anna Zawisza-Paliwoda

Tłumaczenia z ukraińskiego
Mieszkańcy Ukrainy, którzy przybyli do naszego kraju po-

trzebują różnych tłumaczeń zwykłych i przysięgłych, dyplomów, 
paszportów i innych dokumentów.

 Informujemy, że w naszym biurze można zamówić takie tłu-
maczenia, ponadto dysponujemy informatorami i drukami ankiet 
w języku ukraińskim. Pomagamy w wypełnianiu dokumentów. 

Ubezpieczenia Wojciechowski (pawilon obok kościoła)
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Z inicjatywy burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski zorganizowa-
no spotkanie integracyjno-informacyjne z uchodźcami z Ukrainy. 

W niedzielę 13 marca, trzydziestoosobowa grupa uchodźców zakwa-
terowanych w Młyńsku, Uboczu i Krzewiu Wielkim została przewiezio-
na autokarem PKS Voyager do Gryfowa Śląskiego.

Po zabytkach miasta oprowadził ich prezes Towarzystwa Miłośników 
Gryfowa Śląskiego Jan Wysopal. Następnie grupa zwiedziła zespół boisk 
przy Szkole Podstawowej nr 1, gdzie o możliwościach skorzystania z nich 
poinformowała nauczycielka SP Agnieszka Cichoń. Po zapoznaniu się 
z ofertą sportową, uchodźcy mieli możliwość zobaczyć Jezioro Złotnickie 
oraz odbyć spacer na zaporę wodną w Złotnikach Lubańskich pod prze-
wodnictwem inspektor UGiM Agnieszki Muszki. Kolejnym punktem 
spotkania była wizyta w gryfowskim ratuszu, gdzie burmistrz Olgierd 
Poniźnik przekazał uchodźcom niezbędne informacje, wynikające z usta-
wy o pomocy uchodźcom z Ukrainy, podpisanej w sobotę przez Prezy-
denta Rzeczpospolitej Polskiej. Najwięcej pytań dotyczyło możliwości 
kontynuowania nauki szkolnej przez dzieci oraz podjęcia pracy.

Spotkanie zostało przygotowane przez pracownice Urzędu Gminy 
i Miasta inspektor Agnieszkę Muszkę i referent Andżelikę Król. Po spo-
tkaniu uczestnicy powrócili do miejsc tymczasowego zakwaterowania. 

Podziękowania
Chcę serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do 

organizacji spotkania z uchodźcami z Ukrainy:
- kierowcy z PKS Voyager – panu Grzegorzowi Bruchalowi, - tłuma-
czowi języka ukraińskiego panu Maksymowi Timofiejevowi z firmy 
El-Stan, - prezesowi TMG panu Janowi Wysopalowi, - pracownikom 
Urzędu Gminy i Miasta Andżelice Król i Agnieszce Muszce.

Spotkania zmierzające do integracji uchodźców będziemy kontynu-
ować. Najbliższe spotkanie dla tej grupy zadeklarowała Proszówka. Rada 
Sołecka wspólnie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Proszówki zamierza 
zorganizować wizytę w gospodarstwie z alpakami, ognisko integracyjne 
oraz gry i zabawy na wzgórzu Św. Anny. Spotkanie odbędzie się w sobotę  
19 marca br. o godz. 15:00.

Burmistrz Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik

Solidarni z Ukrainą To nie prima aprilis!
1 kwietnia, po dwóch latach przerwy znów powróciliśmy do naszych 

historycznych gawęd. Tym razem przedstawiliśmy wirtualny spacer po 
Gryfowie Śląskim a dokładnie po starym dawnym Greiffenbergu. Sta-
raliśmy się włączyć do naszej opowieści stare zdjęcia budynków, które 
były rzadko publikowane. Jak zawsze, zaskoczyła nas frekwencja, okazało 
się, że zawsze możemy liczyć na naszych starych wypróbowanych fanów. 
Są w naszym miasteczku jeszcze ludzie, lokalni patrioci, którym zawiła 
historia naszego małego miasteczka leży na sercu. Nasza opowieść wzbu-
dziła wspomnienia z dawnych lat oraz nieprzemijającej młodości. Jest co 
wspominać, indywidualne rozmowy o minionych dziejach poszczegól-
nych osób rzucają nowe światło na naszą lokalną historię, tę indywidu-
alną, jak i rodzinną. Małe historie, które przeżyły rodziny przybyłe po 
1945 roku do Gryfowa Śląskiego są wciąż żywe. Na koniec tradycyjnie 
chciałbym podziękować moim Towarzyszom z Towarzystwa Miłośników 
Gryfowa Śląskiego za techniczne wsparcie przy organizacji tej historycz-
nej gawędy. Dziękuję! 

Jan Wysopal

Już wkrótce ukaże się nowy numer Hejnalisty Gry-
fowskiego. 

Wypatrujcie go w punktach sprzedaży. 
Cena niezmienna 2 zł, bo wiemy że czasy są ciężkie. 
Więcej szczegółów już wkrótce na FB www.fb.com/

tmggryfow

Gryfowski Hejnalista
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Kocie szczęście

Od dwóch lat w budynku gryfowskiej Poczty mieszka sobie kot.  
A właściwie kotka, której nadano imię Ruda. Prawdopodobnie ma cztery 
lata i jest w połowie dumnym brytyjczykiem. Nie lubi drapania po brzu-
chu, za to uwielbia mokre karmy w sosie. Pracownicy ją dokarmiają, a ona 
czuje się na poczcie jak w domu. Została wysterylizowana na koszt gmi-
ny, dzięki czemu bezdomne kociaki nie zasilą gryfowskich działek i ulic.  
Tak wygląda kocie szczęście.

Nasza gryfowska Poczta i jej wspaniali pracownicy znaleźli się w eli-
tarnym gronie osób pomagających tym wspaniałym zwierzętom. Kota, 
którego właściciele zostawili na dworcu autobusowym, przygarnął też do 
swojego gabinetu prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Imię dla mruczka 
wybrali w internetowym głosowaniu wrocławianie. Wrocek na co dzień 
zajmuje się promocją miasta i jest już bardzo znanym wrocławskim ko-
tem. Adoptowana kotka zamieszkała również w Białym Domu. Skra-
dła serce pierwszej damy Jill Biden po tym, jak w 2020 r. w Pensylwanii 
wskoczyła na scenę i przerwała jej wystąpienie. 

Zatem, zgodnie z światowymi trendami, i za przykładem gryfowskiej 
Poczty, kto następny do przygarnięcia kociego szczęścia?

M.

Gryfowscy mistrzowie tańca

27 lutego w Żmigrodzie od-
był się I Ogólnopolski Turniej 
Tańca Towarzyskiego o Puchar 
Burmistrza Gminy Żmigród 
Roberta Lewandowskiego.  Im-
prezę poprowadziła znana ju-
rorka i jedna z najpopularniej-
szych tancerek w Polsce Iwona 
Pavlović. W Turnieju wzięła udział para taneczna z Gryfowa Śląskiego: 
Martyna Koko uczennica kl 8 Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Filip Ryb-
ski uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Lubaniu. 
Martyna i Filip wytańczyli drugie miejsce w kategorii tańców latynoame-
rykańskich oraz trzecie miejsce w kategorii tańców standardowych. Mło-
dzi tancerze mają na swoim koncie wiele innych sukcesów m. in. pierw-
sze miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego w Miękini 
(2021 r.) oraz trzecie miejsce w Turnieju Tańca Towarzyskiego w Środzie 
Śląskiej (2021 r.).

Oboje tańczą od pierwszej klasy podstawówki, a jako para trenują ra-
zem od trzech lat. Nad ich karierą czuwają dwaj trenerzy: Adrian Mle-
czek i i Mirosław Mleczek. 

Z ostatniej chwili:
13 marca odbyły się Mistrzostwa Okręgu Dolnośląskiego PTT im. 

Beaty Lichtarskiej w Oławie. Martyna i Filip zajęli 3 miejsce w tańcach 
standardowych oraz 2 miejsce tańcach latynoamerykańskich. Dzięki za-
jęciu miejsc na podium awansowali do klasy tanecznej E. 

Redakcja Kuriera Gryfowskiego życzy młodym tancerzom wielu 
spektakularnych sukcesów na parkiecie, o których chętnie będziemy in-
formować naszych Czytelników.

M.



marzec-kwiecień 2022   KURIER GRYFOWSKI  23

Wydawca: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gryfów Śląski.  
Redaguje społeczny zespół: Mariusz Dragan, Małgorzata Szczepańska, Agnieszka Szymańska.  
Redaktor naczelna: Marzena Wojciechowska. Skład komputerowy i foto-edycja: Paweł Rubaj. 
Adres: Biblioteka Publiczna, ul. Kolejowa 44, 59-620 Gryfów Śląski, Tel.: 75 78-13-387. 
Strona www: www.biblioteka.gryfow.pl, Fanpage FB: www.fb.com/biblioteka.gryfow
e-mail: kurier.gryfowski@gmail.com 
Dyżur redakcyjny: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 10.00-17.00, środy: 10.00-15.00.  
NAkłAD: 600 egzemplarzy. DRuk: Drukarnia Chroma, Żary. 
Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń, nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie 
prawo do skracania i przeredagowywania treści ogłoszeń i artykułów, bądź odmowę ich publikacji. 

KURIER GRYFOWSKI

W dniach od 5 do 12 lutego podczas drugiego tygodnia ferii, duszpa-
sterstwo parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Gryfowie Śląskim, pod kie-
runkiem proboszcza parafii ks. dziekana Krzysztofa Kurzei, zorganizo-
wało wyjazd zimowy dla dzieci i młodzieży do Zakopanego. 

W programie wyjazdu znalazły się szkolenia i prelekcje z zakresu 
pierwszej pomocy, ratownictwa górskiego, zasad bezpiecznego porusza-
nia się po górach, profilaktyki uzależnień. Program wyjazdu obejmował 
również zwiedzanie zabytków Zakopanego (Krupówek, Gubałówki), 
Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego, 
Parku Iluzji, wycieczki górskie na Kopieniec Wielki (1328 m n. p. m.) 
oraz Rusinową Polanę (1300 m n. p. m.). Dzieci i młodzież z Gryfowa 
i okolicznych wsi miały okazję nauczyć się jazdy na nartach (stok Su-
che Sky), łyżwach, gry w kręgle, zjeżdżać na sankach, pontonach w spe-
cjalnym torze saneczkowym, korzystać z uroków term chochołowskich, 
a w ośrodku „U Józefa” również z bilarda, piłkarzyków, stołu do tenisa 
stołowego. Ponadto nie brakowało czasu na wspólne lepienie bałwana, 
zabawy w śniegu, kulig z pochodniami, wspólną pizzę w jednej z zako-
piańskich karczm, podczas występu miejscowej kapeli góralskiej. Każdy 
dzień grupa rozpoczynała od wspólnej eucharystii, niedzielną Mszę św. 
przeżywaliśmy w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem, 
odwiedzaliśmy również kaplicę w Jaszczurówce (Najświętszego Serca 
Pana Jezusa) oraz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Tatr na Wikto-
rówkach. Wyjazd wieńczyła pielgrzymka do Wadowic, w tym zwiedza-
nie bazyliki wadowickiej, domu papieskiego oraz skosztowanie tradycyj-
nych papieskich kremówek. 

Wyjazd gryfowskiej grupy nie byłby możliwy bez pomocy i wspar-
cia sponsorów i dobrodziejów, którym za wszelką życzliwość w imieniu 
uczestników serdecznie dziękujemy.

Zadanie dofinansowano z budżetu Gminy Gryfów Śląski. Wyjazd pa-
rafialny wsparli ponadto: 1. Areca Jan Solecki, 2. NSZZ „Solidarność” 
ZG Lubin, 3. KGHM Zagłębie Lubin, 4. Szpital w Lwówku Śląskim,  
5. Hurtownia „Sawczak” w Gryfowie Śląskim, 6. Sklep „Elf ” w Zgorzel-
cu, 7. Oktawian Leśniewski Dyrektor PGE GiEK S.A. Elektrowni Tu-
rów, 8. Bracia Grzechnik firma ubezpieczeniowa ze Zgorzelca, 9. NSZZ 
„Solidarność” Elektrowni Turów 

ks. dr Adam Szpotański – wikariusz 

Zimowisko w Zakopanem
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Nowe godziny otwarcia boisk przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gryfo-
wie Śląskim! Od kwietnia do czerwca 2022:
poniedziałek- piątek 16.30- 20.30
sobota- niedziela 14.00- 20.30. 

W Wielką Sobotę, pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych bo-
iska nieczynne.

Zmiana godzin otwarcia boisk



26 KURIER GRYFOWSKI   marzec-kwiecień 2022

To rytuał bez którego nie zakończysz budowy. Wiecha, inaczej wierz-
chowe lub wiankowe, to wielowiekowa tradycja budowlana, polegająca na 
zawieszaniu na konstrukcji dachu budynku, wieńca przystrojonego kolo-
rowymi wstążkami, kwiatami i gałązkami. Czasami wraz z wieńcem po-
jawia się piła i młotek lub inne narzędzia, które symbolizują pracę cieśli. 

Mimo, że czasy się zmieniają, a ludzkość dąży do nowoczesności, 
budownictwo ma swoje zwyczaje, których symbolika nie zmienia się od 
lat. Do takich należy uroczystość powieszenia wiechy, która zawsze była 
i wciąż jest okazją do podziękowania wszystkim rzemieślnikom za trud 
i wysiłek włożony w budowę domu. Wiecha to zawsze dobry pretekst do 
wspólnego, radosnego świętowania ukończenia ważnego etapu budowy, 
zazwyczaj przybicia ostatniej krokwi. Nie ma znaczenia czy budowla po-
wstawała przez wiele miesięcy z cegieł, czy dom zmontowano z gotowych 
elementów w ciągu kilkudziesięciu godzin. Tradycja zawieszania wiechy 
sięga XIV wieku. W dawnej Polsce wiechowe poprzedzała uroczystość 
zwana popłatne czyli ułożenie ostatniej belki na wierzchu zrębu. Cieśla 
często wycinał na takiej krokwi datę ukończenia pracy. 

Kiedyś szykując się do budowy nowego domu, robiono wszystko, co 
tylko w ludzkiej mocy, aby stał on jak najdłużej i żyło się w nim jak naj-
bezpieczniej. Wiecha z liści i gałęzi drzewa miała zapewnić budowli i jej 
mieszkańcom pomyślność, dzięki opiece istoty nadprzyrodzonej. Kiedyś 
wierzono, że drzewa zamieszkują bóstwa, które mają duży wpływ na 
ludzkie życie. Z wiechy, poprzez gałązki drzewa, z których zapleciono 
wieniec, do drewnianego szkieletu dachu miała przechodzić pozytywna 
moc świętości. Dlatego też, kiedyś zamiast wieńca często na konstrukcji 
dachu pojawiało się małe drzewko przystrojone wstążkami. Po wywie-
szeniu wiechy odbywała się gościna, na którą gospodarz zapraszał maj-
strów oraz sąsiadów, aby wspólnie świętować zakończenie tego ważnego 
etapu budowy. Była to swoista ofiara z jedzenia i picia, złożona w ofierze 
bóstwom i duchom opiekuńczym. Co, jeśli na budowie zabraknie wie-
chy? Kiedyś wierzono, że brak wiechy mógłby ściągnąć nieszczęście na 
budynek i jego właścicieli. Pominięcie tego zwyczaju do dziś wydaje się 
wręcz niemożliwe. Gdyby jednak tak się stało, trzeba liczyć się z tym, że 

Wiecha nad stalową konstrukcją w Gryfowskiej Strefie Ekonomicznej

Z kół i środowisk zbliżonych do władz naszego miasteczka, wyciekły tajne informacje o nowej, zaska-
kującej, aczkolwiek potrzebnej inwestycji. Dziś, w piątek 1 kwietnia 2022 r. podpisano umowę z firmą: 
„Conductores Foricarum” na dostawę nowoczesnych szaletów miejskich. 

Dwa nowoczesne „przybytki dumania” staną w naszym mieście ku zadowoleniu przejezdnych oraz 
rdzennych mieszkańców. Nowoczesne kibelki zlokalizowane będą, przy ulicy Lubańskiej oraz przy starym 
placu zabaw. Tym samym nasze miasteczko w wkroczy w 21 wiek w temacie „sikejszen”. 

Spełniły się więc marzenia nieznanego „Skandalisty gryfowskiego”, który na murach obronnych nasze-
go miasteczka napisał: 

Toaletę miejską dać racz nam panie
Taką nowoczesną, gdzie dobrze się leje 
Maleńką z automatycznym płukaniem
Jak w swoich wagonach mają – Dolnośląskie Koleje.

Jan Wysopal

ekipa budowlana może opuścić budowę, traktując zdarzenie jako poważ-
ny afront. To do dziś jeden z najpopularniejszych przesądów na budowie.

Jan Wysopal
źródło: www. muratorplus.pl

Pecunia non olet
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Aby uczcić Święto Odzyskania Niepodległości Rada Pedagogiczna Przedszkola postanowiła zrealizować nowatorski projekt „Żywe obrazy”.  
Projekt skierowano do rodziców i dzieci z naszego przedszkola. Rodzice z ogromnym zaangażowaniem włączyli się do projektu, najpierw musieli 
wybrać obraz, przygotować rekwizyty, przebrać dziecko za postać zwracając uwagę na mimikę, gesty. Powstały w ten sposób interpretacje obrazów 
znanych, a także mniej znanych artystów. Prezentujemy kolejne dzieła tego wspaniałego projektu.

Żywe obrazy w Przedszkolu Publicznym

Grupa Słoneczka

Grupa Jeżyki
Kaja Makar (Damian Lechoszest – Hiding)

Grupa Motylki

Grupa Zajączki

Grupa Niezapominajki

Grupa Słoneczka

Grupa Motylki
Grupa Słoneczka

Grupa Tygryski Grupa Zajączki
Grupa Motylki
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OGŁOSZENIE 
O WYKAZACH

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Ślą-
ski informuje, że wykazy nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży, najmu, 
dzierżawy w roku 2022 znajdują się na ta-
blicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy 
i Miasta w Gryfowie Śląskim oraz na stro-
nie internetowej www.gryfow.pl i www.
bip.gryfow.pl na zakładce nieruchomości. 

Dla miłośników 
historii i tajemnic

21 kwietnia (czwartek) o godz. 17.00 w sali 
widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury odbędzie się spotkanie z Agnieszką 
Łabuz i Piotrem Kucznirem, autorami książki 
Zamek Czocha tajemnice warowni i regionu. 
Po spotkaniu będzie można nabyć książkę wraz 
z autografami twórców. Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszają organizatorzy
M-GOK i Biblioteka Publiczna

Ferie z Gryfem

Nie nudzili się młodzi piłkarze GRYFA podczas ferii zimowych. Dzięki dofinansowaniu z bu-
dżetu Gminy Gryfów Śląski oraz Zarządu klubu GKS GRYF grupy wiekowe od rocznika 2013 
do starszych mogły nieodpłatnie wziąć udział w obozie piłkarskim na obiektach naszego miasta. 

Zarówno w pierwszym jak i drugim tygodniu ferii Szkoła Podstawowa nr 1 gościła zawodników 
GRYFA, którzy pod okiem swoich trenerów Pawła Dam i Pawła Żemetro aktywnie spędzili ferie 
i co najważniejsze, z uśmiechem od ucha do ucha, każdego dnia zdobywali nowe umiejętności pił-
karskie. Plan zajęć był bardzo napięty od 8:00 rano do godz. popołudniowych zadbaliśmy o to by 
nasi zawodnicy nie mieli czasu na nudę. Przykładowy dzień wyglądał następująco:

owocowy poranek, po nim gry integracyjne w których najważniejszym celem była praca ze-
społowa, następnie trening motoryczny i szybkości reakcji dzięki systemowi FITLIGHT, obiad 
i wewnętrzne turnieje typu holenderski itp.

Dzięki dofinansowaniu władz miasta i zarządu klubu udało nam się wyjechać również na baseny 
w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu jak również do kina w Zgorzelcu. 

Podsumowując takie obozy to świetna forma, która sprawdza się doskonale w takich miejscowo-
ściach jak Gryfów Śląski. Dzięki uprzejmości dyrektor Jadwigi Hawryluk mieliśmy do dyspozycji 
najnowocześniejszy obiekt w okolicy, na którym dzieci mogły rozgrywać mecze, jak również biegać 
po miękkiej, doskonałej bieżni - na koniec dodam, że myślimy już o kolejnych obozach, na które 
zarząd klubu chciałby zaprosić również młodszych adeptów.

Pozdrawiamy sportowy Gryfów
trener Paweł Dam


