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Z przyjemnością informujemy, że Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Gryfowie Śląskim uczestniczy w projekcie "Sieć na kulturę w podregio-
nie jeleniogórskim". Projekt realizowany jest w ramach Programu Ope-
racyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na 
rzecz aktywizacji cyfrowej) poprzez Fundację Wspierania Zrównoważo-
nego Rozwoju.  Głównymi celami projektu jest podniesienie kompeten-
cji i kwalifikacji cyfrowych pracowników instytucji kultury, rozwijanie 
kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży oraz docelowo wyposażenie 
placówki w sprzęt komputerowy. 

Zakończyliśmy właśnie intensywne, wielogodzinne szkolenia on-line 
z wybranej ścieżki tematycznej. Nabór osób chętnych do udziału w zaję-
ciach dotyczących kompetencji medialnych przeprowadzimy w okolicach 
maja. O dalszych działaniach związanych z projektem będziemy Państwa 
informować na bieżąco.  

Anna Michalkiewicz

Z dumą informujemy o wielkim sukcesie! W grudniu złożyliśmy 
wniosek do programu „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021”, który 
znalazł się w gronie 50 najlepszych projektów w Polsce. W procesie nabo-
ru do Narodowego Centrum Kultury wpłynęły 232 wnioski. Nasz pro-
jekt znalazł się na 39 miejscu!

Na stronach NCK można znaleźć następującą informację „W wyniku 
procedury konkursowej wyłoniono 50 beneficjentów z grona samorządo-
wych instytucji kultury, których projekty zostały ocenione najlepiej. W 
2021 r. łączne wsparcie, które otrzymają od Narodowego Centrum Kul-
tury w ramach tego programu, wyniesie 1,5 mln zł.  Dzziękujemy wszyst-
kim wnioskodawcom i gratulujemy beneficjentom – domom, centrom i 
ośrodkom kultury w całej Polsce.” Oznacza to wsparcie pierwszej części 
w kwocie 8.000,00 złotych. Maksymalna kwota wsparcia drugiej części 
zadania wyniesie 22.000,00 złotych. 

Projekt Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim 
pn. „Kultura pod strzechami – pokaż swój potencjał!” wpisał się w filozo-
fię programu, która zakłada włączenie osób spoza „orbity” ośrodka kultu-
ry do udziału w jego działaniach, zdobycie wiedzy o „ukrytym” potencjale 
lokalnym oraz podniesienie kompetencji pracowników instytucji kultury 
w zakresie diagnozy lokalnej, monitoringu i ewaluacji. 

Co to oznacza dla mieszkańców? 
W pierwszym, aktualnie trwającym etapie projektu, który potrwa do 

30 czerwca 2021 roku, będziemy docierać do mieszkańców gminy Gryfów 
Śląski. Z wykorzystaniem różnych narzędzi badawczych, dostosowanych 
do aktualnej sytuacji epidemiologicznej, spróbujemy zilustrować obraz 
potencjału drzemiącego zwłaszcza wśród osób nieobecnych dotychczas w 
przestrzeni kulturalnej. Będziemy szukać unikalnych zainteresowań oraz 
kompetencji kulturowych i kreatywnych, również tych wynikających ze 
spędzania wolnego czasu. Przyświecać nam będzie założenie, że każda 
twórczość może być wyjątkowa. Uwaga! Będziecie mieć szansę na reali-
zację swoich pomysłów!

Ponieważ powstała diagnoza ma pomóc mieszkańcom w tworzeniu swo-
ich propozycji oraz zespołowi we wspieraniu pomysłodawców, opracujemy i 
udostępnimy do wiadomości publicznej zasady wyboru waszych inicjatyw. 
Przeprowadzimy nabór i wyłonimy najbardziej wartościowe projekty. 

W drugim etapie, który będzie trwał od 30 lipca do 13 listopada 2021 
roku przy naszym wsparciu zrealizujecie inicjatywy, które dofinansujemy 
z pozyskanego grantu. 

W zespole Domu Kultury działa z nami i wspiera nas: Marzena Woj-
ciechowska, Paweł Rubaj, Agnieszka Muszka  i Mariusz Dragan. 

Współpracujemy z dwiema badaczkami: Bożeną Mulik – Prezes Sto-
warzyszenia LGD „Partnerstwo Izerskie” oraz Magdaleną Gułą ze Sto-
warzyszenia Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego 
„Pogranicze”.

W całym procesie towarzyszyć nam będzie Marek Sztark – animator 

wyznaczony przez Narodowe Centrum Kultury. Niezależny menadżer kul-
tury i animator rozwoju lokalnego, doradca, trener i wykładowca. Główny 
specjalista Strefy Kultury Wrocław. Dyrektor Przeglądu Małych Form 
KONTRAPUNKT. Prezes Zarządu Towarzystwa Wspierania Rozwo-
ju Pomorza Zachodniego SZCZECIN-EXPO. Koordynator współpracy 
Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 z regionem Dolnego Śląska.

To wymagający projekt, ale też ciekawe wyzwanie dla całej lokalnej 
społeczności. 

Już teraz włączcie się!  Pokażcie, jaki potencjał kryje się pod gryfow-
skimi strzechami! Zróbmy razem kulturę! 

Zapraszam do śledzenia informacji na naszej stronie internetowej: 
www.mgok.gryfow.pl 
     Anna Michalkiewicz 

M-GOK w Gryfowie beneficjentem programu Narodowego Centrum Kultury 
Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021

Sieć na kulturę 
w M-GOK
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W dniu święta kobiet Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zaprosił 
Państwa do SPA, czyli Spontanicznego Programu Artystycznego on-li-
ne. Powróciliśmy z "Kolacją z Artystą" podaną bezpiecznie w sieci. Do 
rozmowy i wspomnień z nadzieją na przyszłość zaprosiłam Jacka Gron-
dowego, z którym 6 lat temu zaczynaliśmy cykl. W przeciągu kilku lat 
odbyło się ponad 20  spektakli, koncertów i spotkań w ramach „Kolacji 
z Artystą”, przy czym temat kobiet i relacji damsko-męskich pojawiał się 
najcześciej. Postanowiliśmy ten temat opisać również muzycznie. Nasz 
gość zaśpiewał kilka utworów z satyryczno-humorystycznej płyty „Sko-
nan i Przeterminator” do której słowa napisał Grzegorz Żak, a muzykę 
skomponował Lech Nawrocki. 

Program można obejrzeć na profilu facebookowym M-GOK www.
facebook.com/mgokgryfow 

Zapraszam!
Anna Michalkiewicz 

Dzień Kobiet w SPA

Informacja o opłatach rocznych 
za użytkowanie wieczyste gruntu

Zgodnie z art. 71 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1990), przypomina się 
użytkownikom wieczystym o obowiązku uiszczenia należności z tytułu 
opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

Opłaty podlegają zapłacie w terminie do dnia 31 marca każdego roku 
przez cały okres trwania użytkowania wieczystego, na konto Gminy Gry-
fów Śląski nr 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106 lub w kasie tut. urzędu. 

Informacja o opłatach za przekształcenie 
prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność

Na podstawie art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o 
przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabu-
dowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych grun-
tów (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 139) z dniem 1 stycznia 2019 r. na-
stąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. 
• Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz do-
tychczasowego właściciela gruntu opłatę. 
• Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytko-
wania wieczystego, która obowiązywała  w dniu przekształcenia,   tj. w 
dniu 1 stycznia 2019 r.
• Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku. 
• Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia, 
tj. od 1 stycznia 2019 r.
• Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opła-
ty może zgłosić Gminie Gryfów Śląski zamiar jednorazowego jej wnie-
sienia w kwocie przypadającej do spłaty. 

Szczegółowych informacji w sprawach opłat udziela Sylwia Cichoń-
ska, insp. ds. gospodarki gruntami w UGiM Gryfów Śląski, pod nr tel. 
75 78-11-266.

Przetarg na zbycie 
 nieruchomości w Młyńsku 

 Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłosił II ustny przetarg 
nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowa-
nej budynkiem niemieszkalnym nr 22-22A, o użytkowej powierzchni 
przyjętej do wyceny 515,92 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów obrę-
bu Młyńsko działkami numer 206, 207/1 o łącznej pow. 900 m2 (dawna 
świetlica wiejska). 

Zbywana nieruchomość, to budynek przedwojenny, o dwóch kondy-
gnacjach z poddaszem nie użytkowym i w części podpiwniczony, w złym 
stanie technicznym do remontu kapitalnego, z dostępem do drogi pu-
blicznej, posiadająca uzbrojenie w media techniczne: woda z sieci gmin-
nego wodociągu, kanalizacja do szamba zlokalizowanego w granicach 
zbywanych działek i energia elektryczna.

Przetarg odbędzie się 12 kwietnia 2021 roku o godz. 11:00 w sali 7 
Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski ul. Rynek 1.

Cena wywoławcza nieruchomości stanowi kwotę 75.600 zł (słownie: 
siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych), zwolnioną z podatku VAT 
na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o 
podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. 2020, poz. 106 z późn.zm.). Usta-
lona cena w przetargu będzie płatna jednorazowo, nie później niż do dnia 
zawarcia umowy w formie aktu notarialnego środki pieniężne winne być 
potwierdzone na koncie sprzedającego. 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpła-
cą wadium w kwocie 7.600 zł na konto Gminy Gryfów Śląski nr 89 1020 
2124 0000 8202 0011 1443 w PKO BP S.A. o/Gryfów Śląski najpóźniej 
w dniu 8 kwietnia 2021 roku. 

Przedmiotową nieruchomość można oglądać w dniach 1-8 kwietnia 
2021 r. w godzinach pracy urzędu, po uprzednim uzgodnieniu. Szczegó-
łowe informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży można uzyskać w 
UGiM Gryfów Śląski, Rynek 1, pok. nr 10A, tel. 757812954.

Ogłoszenie jest wywieszone na tablicy ogłoszeń urzędu, w sołectwie 
oraz zamieszczone na stronie internetowej www.bip.gryfow.pl – zakład-
ka przetargi.

FOTO tutaj znajde bo mam

Inspektor. ds. gospodarki gruntami Sylwia Cichońska
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami Celina Buca



4 KURIER GRYFOWSKI   MARZEC-KWIECIEŃ 2021

Projekty gminy Gryfów Śląski 
zgłoszone do dofinansowania

W ostatnim czasie pojawiły się kolejne możliwości aplikowania o 
środki zewnętrzne, z czego skorzystała Gmina Gryfów Śląski. 

I tak, w połowie  lutego br. został złożony wniosek do Dolnośląskiego 
Oddziału PFRON o dofinansowanie wkładu własnego Gminy Gryfów 
Śląski w projekcie: „Utworzenie Klubu Senior+ w Gryfowie Śląskim” 
– wnioskowana kwota to: 210 tys. zł.  – ze środków „Programu wyrów-
nywania różnic między regionami III”. 

W ramach tego programu gminy, powiaty oraz organizacje pozarządo-
we mogły ubiegać się o dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w 
projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnospraw-
nych. Potencjalni beneficjenci programu zainteresowani uzyskaniem 
wsparcia musieli udokumentować potrzebę realizacji działań służących 
aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych i przedłożyć w tym 
zakresie stosowny projekt. 

Takim właśnie projektem przedstawionym do dofinansowania jest 
utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+ w Gryfowie Śląskim. Za-
kłada on aktywizację i integrację osób starszych i niesamodzielnych, w 
tym niepełnosprawnych, poprzez korzystanie z infrastruktury, wyposa-
żenia i oferty nowo utworzonego Klubu „Senior+”. 

W pierwszej połowie marca br. zostały 
złożone także dwie aplikacje, w odpowiedzi 
na ogłoszenia Zarządu Województwa Dolno-
śląskiego o otwarciu dwóch konkursów pn.: 
„Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 
2021” i „Odnowa Dolnośląskiej Wsi w 2021 
roku”.

Celem tego pierwszego konkursu jest 
wsparcie rozwoju gmin Dolnego Śląska o ni-
skich dochodach podatkowych poprzez udzie-
lenie dotacji celowej na realizację projektów z 
zakresu zadań własnych gminy, wpisujących się w cele Strategii Rozwoju 
Województwa Dolnośląskiego 2030, dotyczących podniesienia poziomu 
bezpieczeństwa drogowego.

Zgłoszony w tym konkursie przez Gminę Gryfów Śląski projekt obej-
muje dwa zadania / przedsięwzięcia:
– budowę oświetlenia zewnętrznego typu LED zasilanego energią 
słoneczną przy drogach i chodnikach będących pod zarządem Gminy 
Gryfów Śląski – w kilku lokalizacjach oraz 
– wykonanie nawierzchni zatoki parkingowej przy drodze będącej pod 
zarządem ww. gminy – przy ul. Lipowej w Gryfowie Śląskim – dz. nr 
242.

Określone w ramach ww. projektu lokalizacje punktów świetlnych to 
miejsca, w których nie ma możliwości zasilenia oświetlenia ulicznego z 
istniejącej sieci energetycznej lub zainstalowanie tam energetycznych sie-
ci zasilających jest ekonomicznie nieracjonalne, w zestawieniu z alterna-
tywnym oświetleniem solarnym.

Celem przedmiotowego zadania jest podniesienie poziomu bezpie-
czeństwa drogowego, w tym zwiększenie bezpieczeństwa publicznego 
oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji ener-
gii elektrycznej na potrzeby społeczności lokalnej.

Szacunkowy koszt projektu to 201 tys. zł., zaś wnioskowana kwota 
dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego to 150 tys. zł.

Jeśli zaś chodzi o konkurs „Odnowa Dolnośląskiej Wsi w 2021 roku”, 
to jego celem jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich 
naszego regionu poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związa-
nych z poprawą warunków życia na wsi. Środki finansowe w ramach tego 
konkursu przeznaczone zostaną m.in. na zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej wsi, w tym: utrzymanie, odbudowę i poprawę stanu dziedzic-
twa kulturowego i przyrodniczego wsi, remont oraz wyposażenie świetlic 
i innych miejsc spotkań, podniesienie atrakcyjności turystycznej obsza-
rów wiejskich oraz racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi, co 
stworzy warunki dla rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiej-
skich i aktywizacji ludności wiejskiej.

Do tego konkursu, został zgłoszony projekt pn.: „Oczyszczenie  
zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu 
zielonego i nadanie mu funkcji publicznej – miejsca spotkań o cha-

rakterze rekreacyjno-edukacyjnym we wsi Ubocze w gminie Gryfów 
Śląski”.

W rezultacie  realizacji ww. projektu zostanie utworzona przestrzeń 
publiczna – miejsce spotkań o charakterze rekreacyjno-edukacyjnym we 
wsi Ubocze, poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego i przyległego 
do niego – dotychczas nieużytkowanego terenu zielonego. Z ww. miej-
sca będą korzystali nie tylko mieszkańcy Ubocza, ale także przybywający 
tam turyści oraz inne osoby korzystające z drogi publicznej przebiegającej 
bezpośrednio przy tym zagospodarowanym obiekcie. 

Ponadto, z uwagi na specyficzne walory przyrodnicze tego miejsca, 
jako początku cieku wodnego Olszówka, która tutaj rozpoczyna i konty-
nuuje swój długi bieg przez inne miejscowości i tereny gmin naszego re-
gionu – stanowi ono bardzo ciekawe miejsce dla różnego rodzaju działań 
edukacyjno-dydaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży w obsza-
rze ochrony środowiska, ekologii i zrównoważonego rozwoju.

Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do  podniesienia 
atrakcyjności turystycznej Ubocza i całego obszaru wiejskiego gminy 
Gryfów Śląski oraz pozytywnie wpłynie na  racjonalne gospodarowanie 
wodami, co stworzy warunki dla rozwoju społeczno-ekonomicznego w/w 
obszaru wiejskiego i aktywizacji ludności tam mieszkającej.

Szacunkowy koszt projektu to 65 tys. zł., zaś maksymalna i możliwa 
do uzyskania oraz wnioskowana  kwota dotacji to 30 tys. zł.

Inspektor ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych  
UGiM w Gryfowie Śląskim Krzysztof Rozenbajger     

                                                      

Straż Miejska przypomina, że na ulicy Lipowej nastą-
piła zmiana organizacji ruchu poprzez ustanowienie znaku 
zakazu zatrzymywania się. Powyższy zakaz dotyczy rów-
nież chodnika. Prosimy o korzystanie z nowo wybudowa-
nego parkingu znajdującego się obok Szkoły Podstawowej 
nr 2. Znak zakazu zatrzymywania się obowiązuje również 
na ulicy Szkolnej.

 Kolejna zmiana organizacji ruchu wystąpiła na ulicy Przemysłowej. 
Zmiana dotyczy  zakazu ruchu drogowego z wyjątkiem właścicieli dzia-
łek oraz klientów sklepu Solar Eko Energia.

Zmiana organizacji ruchu 
na trzech ulicach

Komendant Straży Miejskiej Andrzej Szulc
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Awarie wodociągowo-kanalizacyjne 
poza godzinami pracy ZBGKiM 

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

UWAGA MIESZKAŃCY!

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł 
ciepła na terenie gminy Gryfów Śląski

W trosce o poprawę jakości powietrza gmina Gryfów Śląski rozpoczy-
na badania ankietowe wszystkich gospodarstw domowych w zakresie po-
siadanych źródeł ciepła. Zebrane dane pozwolą na lepsze ukierunkowa-
nie podejmowanych przedsięwzięć w celu ograniczenia i eliminacji źródeł 
zanieczyszczeń powietrza oraz poprawy warunków życia mieszkańców.

Inwentaryzacja będzie prowadzona od marca 2021 r. do 30 maja 2021 
r. Każdy z mieszkańców powinien wypełnić kwestionariusz w wybranej 
wersji i przekazać go do Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim 
przy ul. Rynek 1. Wypełnienie kwestionariusza nie wymaga specjali-
stycznej wiedzy, opiera się głównie na informacjach zamieszczonych na 
tabliczce znamionowej pieca lub w dokumentacji technicznej kotła. Jeżeli 
w gospodarstwie. domowym znajduje się więcej niż jedno źródło ogrze-
wania, należy podać informacje odnoszące się do każdego z nich

Brak informacji na temat użytkowanego źródła ciepła może skut-
kować brakiem możliwości uzyskania dofinansowania na jego wymia-
nę.

Gmina liczy na wsparcie i współpracę mieszkańców, a w przypadku 
pytań lub wątpliwości zachęca do kontaktu drogą elektroniczną sekre-
tariat@gryfow.pl, lub pod numerami telefonu 75 78-13-552 lub 75 78-
11-267.

Podinsp. ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa
Agnieszka Bocian

       

W ostatnim czasie w Polsce wzra-
sta liczba doniesień na temat sytuacji 
niebezpiecznych z udziałem wilka. 
Spotkania te stają się często głośne me-
dialne, choć zazwyczaj rozgłos ten nie 
jest adekwatny do stopnia zagrożenia. 
Na terenie naszej gminy pojawiły się w 
okolicach miejscowości Rząsiny. Nale-
ży podkreślić, że wilk Canis lupus objęty jest ścisła ochroną gatunkową 
na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. 
w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 2183 ze zm.) ujętym 
w pozycji nr 3 załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia. Chociaż wilk jest 
drapieżnikiem, który z racji swoich zachowań w pewnych szczególnych 
okolicznościach może być niebezpieczny dla człowieka, to jednak z regu-
ły boi się ludzi i unika z nimi kontaktu. Spotkania na linii człowiek-wilk 
mają charakter incydentalny i na ich podstawie nie należy podejmować 
pochopnych działań. Wszystkie niebezpieczne sytuacje powinny jednak 
wymagać wyjaśnienia a przede wszystkim natychmiastowej reakcji. 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 713 ze zm.) do zadań własnych gmin 
należy zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Potrzeby te obejmują 
również sprawy związane z bezpieczeństwem obywateli. Wszelkie przy-
padki pojawienia się wilków na terenie Gminy powinny być niezwłocznie 
zgłaszane bezpośrednio do Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim 
lub do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lwówku Śląski.

Podinsp. ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa
Agnieszka Bocian

Strach ma wilcze oczy

Od 1 kwietnia  Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy 
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.
Spisem objęci są:
• mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy,
• stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą.

Pamiętaj, że udział w spisie jest obowiązkowy – tak stanowi ustawa 
spisowa. Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny na 
podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wejdź na stronę 
GUS spis.gov.pl i wypełnij formularz spisowy. Jeżeli nie możesz tego 
zrobić we własnym zakresie, odwiedź najbliższy urząd gminy. Na czas 
trwania spisu urzędy gmin przygotują specjalne miejsca, gdzie wykonasz 
samospis.

 Nie możesz wykonać samospisu internetowego? Zadzwoń na infoli-
nię: 22 279 99 99 i spisz się przez telefon. Jeśli nie spiszesz się przez inter-
net ani przez telefon, skontaktuje się z Tobą rachmistrz telefonicznie lub 
bezpośrednio, aby przeprowadzić spis. Zgodnie z ustawą o narodowym 
spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. nie możesz odmówić 
mu przekazania danych.

Formularz do samospisu zaprojektowany został w taki sposób, aby 
przejście do kolejnego pytania zależało od odpowiedzi udzielonej na py-
tanie poprzednie. Liczby pytań w przedstawionym na stronie wykazie 
pytań nie należy utożsamiać z liczbą wszystkich pytań, na które dana 
osoba będzie udzielała odpowiedzi. Będzie to wynikało z indywidualnej 
sytuacji respondenta (np. wieku, jego historii migracyjnej, statusu na ryn-
ku pracy, bycia osobą z niepełnosprawnościami itp.).

Jeżeli okres przebywania za granicą respondenta jest krótszy niż rok, 
wówczas wypełnia on kwestionariusz emigranta krótkookresowego, je-

żeli wynosi rok lub dłużej – kwestionariusz emigranta długookresowego. 
W przypadku emigranta, o którym informacji udziela respondent doko-
nujący samospisu, mieszkający w Polsce, każde pytanie kwestionariusza 
osobowego zawiera dodatkową odpowiedź „nie mam żadnej wiedzy na 
ten temat”. W związku z powyższym w formularzu elektronicznym nie 
ma numeracji pytań.

Formularz elektroniczny wsparty jest słownikami: adresów, krajów 
obywatelstwa, krajów urodzenia, zamieszkania oraz przebywania, na-
rodowości, języków, wyznań, rodzajów paliwa i źródeł energii, rodzaju 
obiektów zbiorowego zakwaterowania, zawodów oraz rodzajów działal-
ności (PKD). Zawiera również dodatkowe wyjaśnienia i definicje pojęć.

Lista pytań w NSP 2021 dostępna jest na stronie: spis.gov.pl/lista-py-
tan-w-nsp-2021/

Podinspektor ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych  
i spraw wojskowych Magdalena Pigłowska
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W okresie przedwiosennym pojawia się coraz więcej dzikich wysy-
pisk odpadów i zaśmieconych terenów. Wystarczy wybrać się na wio-
senny spacer, żeby zobaczyć, jak wiele jest dzikich wysypisk.  Ktoś śmieci, 
Gmina sprząta, a mieszkańcy płacą. Należy pamiętać, że wysypywanie 
odpadów w lesie, w rowie czy też na różnego typu terenach niezabudowa-
nych to działania nielegalne podlegające karze grzywny do 500 zł. Dla-
tego też kolejny raz przypominamy, że odpady wielkogabarytowe, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny czy też gruz z drobnych prac remonto-
wych można bezpłatnie przekazać do Punktu Selektywnej Zbiorki Od-
padów Komunalnych (PSZOK) mieszczącego się na terenie ZBGKiM w 
Gryfowie Śląskim przy ul. Kolejowej 42 (tel. 75 78 13 484).

UWAGA: CZĘŚCI SAMOCHODOWE 
TO NIE ODPADY KOMUNALNE!

Fotele, felgi, zderzaki, szyby samochodowe itp. nie stanowią odpadów 
komunalnych i nie są odbierane przez Gminę w ramach funkcjonujące-

Wiosenne nieporządki

KOMUNIKAT
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje o obowiązku 

przedkładania przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami informa-
cji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania

Na podstawie art. 162 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 
Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) i § 
10 ust. 1, 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 
r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierają-
cych azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, 
w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. 
U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31) przypominam osobom fizycznym niebędący-
mi przedsiębiorcami, o obowiązku przedkładania Burmistrzowi Gminy i 
Miasta Gryfów Śląski informacji o wyrobach zawierających azbest w ter-
minie do 31 marca br., za poprzedni rok kalendarzowy, aż do zaprzestania 
użytkowania wyrobu i jego usunięcia.

Uzupełnienie druku informacji o wyrobach zawierających azbest i do-
starczenia go do: Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim w godzi-
nach pracy urzędu tj. poniedziałek od 7.30-16.30, wtorek-czwartek 7.30-
15.30, piątek 7.30-14.30, lub listownie na adres: Urząd Gminy i Miasta, 
ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski.

go systemu. Wyjątek stanowią opony z  samochodów osobowych, które 
można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK).

Jak odpowiednio pozbyć się takich odpadów?
• Jeżeli odpady zostały wytworzone podczas napraw dokonywanych w za-
kładach mechaniki pojazdowej, to  za ich utylizację odpowiada zakład 
mechaniki.
• Jeżeli odpady zostały wytworzone w  wyniku samodzielnych napraw, 
to właściciel samochodu winien je oddać we własnym zakresie do stacji 
demontażu pojazdów lub przekazać innemu uprawnionemu podmiotowi 
zajmującemu się ich zbiórką.

Pamiętajmy, że to od nas zależy, 
czy zdrowe i przyjazne będzie
 otaczające nas środowisko.

ŻYCZENIA SEKRETARZ

Inspektor ds. gospodarki odpadami Agnieszka Olszówka
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5 marca, w ramach akcji promocji czytelnictwa wśród najmłodszych, 
odwiedziłam grupę sześciolatków „Wiewiórki”,  w budynku przy ul. 
Przedszkolaków. Tematem spotkania był Strach, który ma wielkie oczy. 
Omawialiśmy zagadnienie strachu, czym on jest, co dzieje się kiedy się 
boimy  : płaczemy, krzyczymy… Czego się boimy najbardziej : pająków, 
myszy, burzy, ciemności… Dzieci opowiadały o swoich lękach i strachu. 
Odbył się pokaz książek dotyczących tematu strachu, do zajęć wykorzy-
stano także odpowiednią muzykę. Przeczytano fragmenty książeczek 
„Księga cieni” i „Nie wszystko jest takie, na jakie wygląda”.  Rozmawiali-
śmy, o tym, że każdy z nas ma lęki czy to dorosły czy dzieci i nie trzeba się 
tego wstydzić, a dzieci powinny rozmawiać z dorosłymi o swoich lękach. 
Rozmowa z rodzicami lub dziadkami to bardzo dobra terapia pomagająca 
przezwyciężyć strach. 

Pomóc w tym mogą także książki terapeutyczne, dostępne w naszej 
bibliotece m. in.:  „Strach i pogromca potworów” Wojciecha Kołyszko , 
Bajkoterapia czyli dla małych i dużych o tym, jak bajki mogą pomagać” 
oraz bajeczki „Franklin boi się ciemności”, „Kacper. Strach”, „Bojaczek”, 
„Wilczki”.

Dziękuję za miłe spotkanie i zapraszam sześciolatki z rodzicami do 
biblioteki. 

Spotkania w żłobku przynoszą bibliotekarzom ogromną satysfakcję i 
wielką nadzieję na wychowanie przyszłej rzeszy aktywnych czytelników. 
Serdecznie dziękujemy dyrekcji Żłobka za zielone światło do współpracy. 
W jej ramach 1 marca przeprowadzono kolejne spotkanie z żłobkowicza-
mi, tym razem dotyczące szacunku do książek. 

Spotkanie rozpoczęliśmy piosenką „Dwa krasnale” i przeglądem ksią-
żek. Wiersz „Skarga książki” Jana HUSZCZA oraz inne prośby i żale 
książek przybliżyły dzieciom jak należy obchodzić się  z książkami, jak 
je czytać i szanować. Dla lepszego zobrazowania tematu, odbył się pokaz 
książek zniszczonych i nowych. Dzieci stwierdziły iż nowe książeczki są 
ładniejsze i będą je bardzo szanować : nie będą wyrywać kartek, nie będą 
po nich rysować, czytać przy jedzeniu itp. 

Następnie dzieci oglądały kolorowe książeczki sensoryczne z serii 
„Pogłaszcz zwierzątko” : z oczkami, puchatymi zwierzątkami i inne. Na 
zakończenie był wspólny taniec, a maluszki otrzymały mini książeczki- 
prośby książek,  wykonane przez prowadzącą. 

Niżej podpisana osobiście dziękuje pani dyrektor, dzieciom i opieku-
nom za miłe spotkanie, niespodziankę oraz za super torbę na zakupy. 

Kocie święto obchodzimy 17 lutego i właśnie w tym dniu  przeprowa-
dziliśmy zajęcia czytelniczo-plastyczne w przedszkolu, w grupie sześcio-
latków „STOKROTKI”. Każde działanie miało kota w tle.

 Czytaliśmy bajkę pt.: „Filemon i Bonifacy” Sławomira Grabowskiego, 
opowiadanie „Wieczorne ziewanie”,  wiersz z książki „Kot w butach”: O 
czym marzy każdy kot oraz wiersz „Kotek” Juliana Tuwima.

Odbyły się ciekawe dyskusje na temat książek o kotach, o tym, czy 
każdy kot jest czarny i jakimi drogami chodzą koty. Przerywnikami były 
kocie zabawy , labirynty, miauczenia i mruczenia, przegląd książeczek o 
kotach. Następnie dzieci rysowały kota „Księżycowego Cudaczka”. Rysu-
neczki można oglądać w Bibliotece Dziecięcej.

 Zapraszamy wszystkie dzieci do odwiedzania biblioteki i wypożycza-
nia książeczek nie tylko o kotach. Dziękuję dzieciom za miłe spotkanie.

 

Dzień Kota Maluszki uczą się szanować książki

Strach – spotkanie z sześciolatkami

Promujemy czytelnictwo wśród najmłodszych

 Oprac. Jolanta Kuczyńska
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Serduszka górą
Rozstrzygnięto konkurs  fotografii kulinarnej „Gryfowskie walentyn-

ki na słodko”. Jury powołane przez organizatorów ( M-GOK, Biblioteka) 
postanowiło przyznać dwa równorzędne wyróżnienia w kategorii wieko-
wej 7-12 : Bartoszowi Niechwiadowiczowi i  Oliwerowi Nowickiemu. 

W kategorii dorośli postanowiono przyznać główną nagrodę pani 
Marcie Pastuchewicz. 

Wszyscy nagrodzeni postawili na wypieki w kształcie serduszek. Ser-
decznie dziękujemy za udział w konkursie 
i gratulujemy wygranej. Nagrodzone prze-
pisy na stronie www.biblioteka.gryfow.
pl Piernikowe serca zasponsorowała firma 
Izerskie Słodkości U Basi pani Barbary Pa-
siak. Dziękujemy.

Główna nagroda za Serduszka pod galaretką 
Marta Pastuchewicz

 Wyróżnienie za  Naleśniki 
z dżemem truskawkowym 

w kształcie serc
Bartosz Niechwiadowicz

Wyróżnienie 
za Słodkie serducha

Oliwer Nowicki 

Rozstrzygnięcie konkursów
Krótka bajka na dobranoc

Rozstrzygnięto konkurs literacki „Krótka bajka na dobranoc”. Jury 
powołane przez organizatorów (M-GOK, Biblioteka) postanowiło przy-
znać dwa równorzędne wyróżnienia w kategorii wiekowej dorośli. Wy-
różnienia otrzymują Elżbieta Moskalewicz-Strojna oraz Jan Wysopal. 
Ciekawostką jest, że oboje zwycięzców napisało bajkę o zwierzątku, pani 
Elżbieta o kotce, a pan Jan o piesku. Co zaskakujące, oboje zawarli w 
swoich bajkach podobny morał. W kategorii 7-12 lat wyróżnienie przy-
znano jedenastoletniej Soni Tomasik. Sonia napisała bajkę, której akcja 
dzieje się w przyszłości, a jej głównym bohaterem jest Gryf. Wszystkim 
serdecznie dziękujemy za udział i zapraszamy do zapoznania się ze zwy-
cięskimi bajkami.

Sonia Tomasik – Krótka bajka na dobranoc
Ta bajka nie dzieje się ani dawno, dawno temu, ani w dzisiejszych cza-

sach, ale w przyszłości. Konkretnie - w XXIII wieku. Pewnego razu w 
Gryfowie Śląskim, podczas świętowania ,,Nowej epoki technologicznej” 
mer (burmistrz) wziął głęboki wdech i ogłosił: - W związku z panującą 
uroczystością chciałbym ogłosić, że rodzina Poziomkowskich odkryła 
niesamowite wykopalisko, a mianowicie jajko Gryfa. To stworzenie mo-
głoby zagrażać planecie i byłoby niczym broń nuklearna.

Przez chwilę nikt nie uwierzył i pomyślał, że to jakieś brednie, bo 
przecież nasi „przodkowie” odnaleźliby to przed nami. Mimo wielkie-
go przerażenia, ludzie byli ciekawi znaleziska. Mer polecił, aby wszyscy 
uważali na siebie, ponieważ może być więcej takich jaj. Trwające poszu-
kiwania nie przynosiły pozytywnych rezultatów. Cały Gryfów był prze-
kopany, a przemieszczanie się po nim bardzo trudne, ale mieszkańcy 
jeszcze sobie radzili. Tydzień później zamknięto wszystkie szkoły i za-
kłady pracy. Przez okna można było jedynie ujrzeć autonomiczne roboty 
drogowe, samodzielne koparki oraz wielkie zagłębienia. W domach ilość 
pożywienia cały czas się zmniejszała, aż w końcu poszukiwania zostały 
przerwane. Tylko, że było za późno. Po jakimś czasie, gdy stan Gryfowa 
się polepszył, Liam – znany jako świetny konsultant mera, zauważył na 

Elżbieta Moskalewicz-Strojna 
– W ogrodzie, w domku małym

W ogrodzie, w domku małym, kot śnieżnobiały mieszka.
Nazywa się Wełenka.
Lecz nie jest to kot chłopiec, tylko kot panienka.

Co rano na różowo maluje ostre pazurki,
koronki, wstążki wkłada i wiąże barwne sznurki.
Pachnąca, wystrojona układa się w hamaku,
a koty jej sąsiadów chichoczą się zza krzaków.

W południe biały kocyk kładzie koło jawora,
wyjmuje srebrne garnki, na obiad przyszła pora.
W wazonik na kocyku wstawiła kacze piórko,
dmuchawce, dwa żonkile związała białą chmurką.

Na obiad zjadła zupę z porannej mgły, dwóch muszek,
popiła kroplą rosy, na deser ma okruszek.
Umyła srebrne garnki,zwinęła równo kocyk,
czesała białe futro, cierpliwie czeka nocy.

Ciepłą i cichą nocą odwiedzi przyjaciółki,
wybiorą się nad rzeczkę, potem do leśnej szkółki.
Dobra i mądra kotka – myślicie pewnie dzieci,
nic złego jej nie spotka, lecz kotka ma sekrecik.

Ta kotka na kolację zajada wciąż słodycze.
Karmelki, krówki, wafle i watę na patyku
wyciąga z różnych schowków, schowała je w koszyku.

A morał taki z bajki: hej, kotko śnieżnobiała,
czy rozum cię zawodzi?
Wiedzą to nawet dzieci:
nadmiar słodyczy szkodzi.

***

Przepisy na stronach organizatorów:
 www.biblioteka.gryfow.pl oraz www.mgok.gryfow.pl
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Niedaleko miasteczka stała chatka
był to dom rodzinny pieska Łatka
Mieszkał tam dziadek 
zwanym Totkiem
Gdyż namiętnie zajmował 
się totolotkiem

Łatek to psotny psiak wesoły
zawsze biegał wokół stodoły
szukał kosteczek, straszył kury
w płocie szukał dużej dziury

Bo z tej dziury pani Sąsiadka
dokarmiała pieska Łatka
Gdyż apetyt miał ogromny
i do słodyczy był bardzo skłonny.

Pewnego dnia w dniu Wigilii
Łatek przemówił ludzkim głosem.
Hej dziadku! Daj mi czekoladki
Co babcia przed Tobą 
chowa do szufladki

Dziadek się zdziwił 
lecz odpowiedział
Choć o czekoladkach 
w szufladzie nie wiedział

Drogi Łatku, pieskom 
nie wolno jeść słodyczy
Gdyż najważniejsze 
jest zdrowie i to się liczy.

Tutaj sprytny Łatek szepnął
Psim węchem tak sobie czuję
jakie to w sobotę numerki
Pan totolotek nam wypluje.

Dziadkowi oczy się zaświeciły
Nie czekając dłuższej chwili
Z szufladki wyciągnął czekoladki
Oraz długopis by zrobić notatki

Jednak zawiódł się ON srodze
Wigilia minęła i Łatek 
tylko zaszczekał
wylizał wszystko 
to co było na podłodze
Dziwnie popatrzył
i zaczął uciekać.

Morał z tej bajki drogie dziatki
Z umiarem jedzcie czekoladki
i nie grajcie w gry liczbowe
bo to bardzo jest niezdrowe.

jajku niewielkie szczeliny. Od razu zwołał wszystkie roboty od skanowa-
nia i odkrył, że w jajku jest Gryf.
- Nie wiem jak to możliwe, ale ten Gryf żyje! – krzyknął.
Nagle przyszedł mer i powiedział:
- Nie krzycz tak, bo ogłuchnę. Co się stało, Liamie?
- W tym jajku jest Gryf! – rzekł z przestrachem.
- Niemożliwe! – wystraszył się mer.
- No i w tym tkwi kostka!1 To najprawdziwsza prawda! – wrzasnął Liam.
- Liamie pokaż mi ten skan... Rzeczywiście to Gryf! – oznajmił zdumio-
ny mer. – Trzeba jak najszybciej powiadomić inżynierów i programistów, 
aby stworzyli roboty od budowania kopuł. Stwierdzam z przykrością, że 
będziemy musieli ostatecznie opuścić nasze piękne miasto i je zabudować.
Od tej chwili Liam nie odezwał się do nikogo. Następnego ranka mer 
zorganizował pilny apel, aby zapoznać wszystkich mieszkańców Gryfowa 
ze swoim postanowieniem.
- Uwaga! Uwaga! Jestem zobowiązany ogłosić, że będziemy musieli zabu-
dować to miasto wraz z jajkiem Gryfa.
- Nie, to nie może tak się skończyć! Musi być inne rozwiązanie! – płakali 
mieszkańcy.
- Niestety! To jedyna możliwa opcja – powiedział ze smutkiem mer.
Po czym odszedł, a w oddali było jeszcze słychać szlochy, lamenty i pła-
cze.
Nagle 11-letnia dziewczynka – Mia, z rozżaleniem i jednocześnie w bun-
towniczym nastroju, pognała w ślad za merem. Dla dodania otuchy po-
wtarzała sobie w duchu:
- Nie będę opuszczała miasta, w którym się urodziłam i mieszkam.
Gdy już do niego dobiegła, powiedziała:
- Przepraszam bardzo, ale muszę zaprotestować Merskiej decyzji.
- Moja mała. Rozumiem, że nie zamierzasz opuścić tej miejscowości, ale 
nie ma innego wyjścia – stwierdził mer.

- Właśnie, że jest – mówiła z uporem Mia. – Można by zwołać takiego 
sławnego zaklinacza zwierząt, którego widziałam na Rytubinie (następcy 
dzisiejszego Youtube). I co Pan sądzi?
Zapadła chwila ciszy i zastanowienia, a potem mer ukląkł i krzyknął:
- Jesteś zbawieniem całego Gryfowa! Czemuż ja o tym nie pomyślałem?! 
Teraz szybko trzeba wycofać rozkaz i jak najprędzej sprowadzić tego za-
klinacza. Jeszcze raz dziękuję!

Mia już miała odpowiedzieć, ale mer zniknął za zakrętem na ulicę 
Planowaną. Zaraz potem zdzwonił się z inżynierami i z zaklinaczem. Ten 
od razu przyjął propozycję, czym prędzej wystartował hydroekspresem 
i po sekundzie już był na miejscu. Mer chodził po ulicach miasteczka i 
krzyczał przez megafon o zbawieniu i zaklinaczu. Chwilę później gdy, 
Gryf się wydostał z łupinek po jajku, mieszkańcy zebrali się na świeżo 
wybudowanym placu i uważnie przysłuchiwali się dziwnym odgłosom 
dochodzącym z ust zaklinacza.
- Korechiwyua atakama kimjehta mrewikap osotiqa – mówił, a Gryf na 
to:
- Skrzek, skrzek, skrzek – a potem – ijuwiju kłak ! – i stał się milutki jak 
aniołek.

Tydzień później okazało się, że dzięki świetnemu pomysłowi Mii 
Gryfów stał się najpotężniejszym miastem na świecie, ponieważ Gryf był 
posłuszny i pomocny, a zaklinacz nawet nauczył go mówić po polsku. 
Gryfów wpisano również do Księgi Rekordów Guinnessa jako jedyne 
miasto posiadające stworzenie mityczne z cechami ludzkimi. Od tego 
czasu Gryfów słynął z przyjaznego stworzenia, które wszyscy chcieli zo-
baczyć. Ponadto, dzięki Gryfowi, ta miejscowość stała się najbogatszym 
miastem, które rozwijało się w okamgnieniu.

Koniec.

Jan Wysopal 
– O psie Łatku i Totkowym dziadku

***
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W roku szkolnym 2020/2021 troje uczniów Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim 
zostało uhonorowanych stypendiami Prezesa Rady Ministrów Rzeczpo-
spolitej Polskiej. Reprezentują oni trzy typy szkół wchodzących w skład 
naszego Zespołu:
- Julia Latawiec – klasa II Liceum Ogólnokształcącego (po gimnajzum),
- Marcela Wnukowicz – klasa II Technikum w zawodzie technik infor-
matyk (po szkole podstawowej),
- Kamil Rudowski – klasa III Technikum w zawodzie technik informa-
tyk (po gimnazjum).

Beneficjenci tego stypendium musieli legitymować się wysokimi wy-
nikami w nauce (średnia ocen co najmniej 4,75), jak również uczestniczyli 
z sukcesami w konkursach przedmiotowych, a także byli i są zaangażo-
wanymi uczniami w działaniach na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

Należy podkreślić, że Marcela Wnukowicz, 
(fot. po prawej) pełniąc jednocześnie funk-
cję przewodniczącej Samorządu Szkolnego i 
spełniając się również na wielu płaszczyznach 
aktywności edukacyjnej, w grudniu 2020 roku 
została wyróżniona w XIV Dolnośląskim Kon-
kursie Literackim „o Laur Złotego Pióra”, zor-
ganizowanym przez Zespół Szkół Salezjańskich 
„Don Bosco” we Wrocławiu. Ponadto osiągnęła 
kolejny znaczący sukces, jakim było przyzna-
nie jej prestiżowego stypendium naukowego 
w ramach  Dolnośląskiego Programu Pomocy 
Stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych w 
zakresie przedmiotów zawodowych uczniów 
dolnośląskich szkół ponadpodstawowych i po-
nadgimnazjalnych. 

Projekt ten realizowany będzie w latach szkolnych 2020/2021, 
2021/2022 i 2022/2023 przez Województwo Dolnośląskie w partner-
stwie z Politechniką Wrocławską. Projekt ma na celu objęcie wsparciem 
stypendialnym 1800 szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów 
zawodowych uczennic i uczniów publicznych szkół ponadpodstawowych 
i ponadgimnazjalnych dla młodzieży, prowadzonych przez dolnośląskie 
jednostki samorządu terytorialnego. W każdym roku szkolnym planuje 
się objąć wsparciem 600 osób. Stypendystka otrzyma wsparcie stypen-
dialne w łącznej kwocie 4 500,00 zł brutto (450,00 zł/miesiąc) na okres 
jednego roku szkolnego. 

Celem projektu jest rozwijanie i realizacja aktywności młodzieży 
związanej z kształtowaniem kompetencji kluczowych na rynku pracy, 
wsparcie nauki w zakresie przedmiotów zawodowych oraz postaw kre-
atywności  i przedsiębiorczości. Projekt zakłada zwiększenie atrakcyj-
ności i popularyzację wśród młodzieży kształcenia zawodowego, ofe-
rowanego w szczególności przez dolnośląskie szkoły zawodowe, a jego 
głównym celem jest zwiększenie szans na  znalezienie atrakcyjnej pracy 
przez uczennice i uczniów szkół zawodowych. 

Jesteśmy przekonani, że uczestnictwo naszych uczniów w programach 
stypendialnych pozwoli im jeszcze aktywniej rozwinąć zainteresowania 
wiedzą, a także zainspirować ich  koleżanki i kolegów do twórczego roz-
woju intelektualnego i działalności na rzecz szkoły i środowiska lokal-
nego.

Nauka popłaca 
czyli stypendyści 

gryfowskiego ZSOiZ
W roku szkolnym 2021/2022 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Za-

wodowych w Gryfowie Śląskim proponuje absolwentom szkół podstawo-
wych  naukę w Liceum Ogólnokształcącym  w dwóch nowych  klasach: 
biologiczno-chemicznej i matematyczno-informatycznej.

Klasa biologiczno-chemiczna 
Jest ona adreso-

wana dla uczniów, 
którzy chcą rozwijać 
swoje zainteresowania 
biologiczno-przyrod-
nicze i chemiczne, a 
w przyszłości podjąć 
studia wyższe, opar-
te o wiedzę z nauk 
ścisłych i przyrodniczych. Przedmiotami rozszerzonymi będą biologia 
i chemia, zaś zajęciami uzupełniającymi w tej klasie będzie biochemia. 
Uczniowie będą mieć okazję uczestniczyć w ogólnopolskich konkursach 
i olimpiadach przedmiotowych, takich jak m.in.: Olimpiada Biologiczna, 
Olimpiada Ekologiczna, Olimpiada Chemiczna, Ogólnopolski Konkurs 
Ekologiczny – „Eko-Planeta”, i inne. 

Przyszli abiturienci będą dobrze przygotowani do zdawania egzaminu 
maturalnego na poziomie rozszerzonym z przedmiotów kierunkowych.

Klasa matematyczno-informatyczna
To interesująca propozycja edukacyjna dla tych uczniów, którzy chcą 

rozwijać swoje zdolności matematyczne i nie wyobrażają sobie nauki i 
pracy bez komputera. Pragną również zgłębić wiedzę z zakresu informa-
tyki i grafiki komputerowej.

Przedmiotami rozszerzonymi w niej będą: matematyka, informatyka  
z elementami grafiki.

Klasa matematyczno-informatyczna została przygotowana z myślą 
o absolwentach szkół  podstawowych, pragnących czynnie uczestniczyć 
w komputeryzacji świata oraz doskonalić umiejętności logicznego my-
ślenia, poprzez realizowany program do pracy samokształceniowej oraz 
kreatywnego powiązania problemów, a przede wszystkim rozwiązywać 
zagadnienia matematyczne za pomocą technologii informatycznej. 

Zajęcia wyposażą uczniów tej klasy licealnej m.in. w umiejętność two-
rzenia własnych stron internetowych oraz twórczej pracy z programami 
graficznymi. Będą oni mogli również uczestniczyć w szkoleniach i warsz-
tatach matematycznych i informatycznych, prowadzonych w formie on-
-line, za pomocą platform e-learningowych.

Zdobyta wiedza umożliwi uczniom udział w olimpiadach i konkur-
sach przedmiotowych.  Absolwenci klasy matematyczno-informatycznej 
będą mogli przystąpić do egzaminu maturalnego z matematyki, informa-
tyki i języka angielskiego. 

Przyszły absolwencie klasy ósmej 
 Gryfowski Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych zapewni 

Ci wysoki poziom Twojej przyszłej edukacji w bardzo dobrze wyposażo-
nych salach i pracowniach. Będziesz miał niepowtarzalną okazję dostępu 
do szerokiego wachlarza zajęć pozalekcyjnych, w tym także wyjazdów 
do teatrów i kin, na wystawy oraz uczestniczyć w różnorodnych formach 
poszerzania horyzontów intelektualnych i kulturowych. Nasza Szkoła or-
ganizuje kursy kwalifikacyjne i staże krajowe oraz zagraniczne poprzez 
współpracę z przedsiębiorstwami tak na terenie Polski, jak również w 
wielu krajach europejskich. 

Każdy uczeń jest dla 
nas niezwykle ważny i 
cenny. Doceniamy Jego 
indywidualność i twór-
czą osobowość. Drogi 
uczniu podwoje naszej 
szkoły są dla Ciebie sze-
roko otwarte. Do zoba-
czenia w nowym roku 
szkolnym 2021/2022.

Nowe atrakcyjne kierunki edukacyjne
w ZSOiZ w Gryfowie Śląskim
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Atrakcyjne kierunki kształcenia i świetne warunki do 
nauki oraz rozwijania zainteresowań i zdolności w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła 
II w Gryfowie Śląskim w roku szkolnym 2021/2022.

Liceum Ogólnokształcące młodzieżowe:
• klasa językowa – rozszerzenia: język angielski, język niemiecki,
• klasa humanistyczna – rozszerzenia: język polski, język angielski,
• klasa medialno-teatralna – rozszerzenia: język polski, język an-
gielski,
• klasa biologiczno-chemiczna – rozszerzenia: chemia, biologia z 
elementami biotechnologii,
• klasa matematyczno-informatyczna – rozszerzenia: matematyka, 
informatyka z elementami grafiki komputerowej.

Technikum kształcące w zawodach:
• technik organizacji turystyki – rozszerzenia: geografia,
• technik informatyk – rozszerzenia: matematyka,
• technik leśnik – rozszerzenie: biologia,
• technik hotelarstwa – rozszerzenia: geografia.

Branżowa Szkoła I stopnia kształcąca w zawodach:
• kelner, pracownik obsługi hotelowej, sprzedawca, fryzjer, 
kucharz, piekarz, cukiernik, przetwórca mięsa, stolarz, mu-
rarz-tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz 
samochodowy, lakiernik samochodowy, operator obrabiarek 
skrawających, monter zabudowy i robót wykończeniowych w bu-
downictwie.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Dla nas każdy uczeń jest ważny
W ZSOiZ nauczysz się jak w praktyce wykorzystywać swoją wiedzę w 

ramach współpracy z kilkudziesięcioma przedsiębiorstwami i instytucja-
mi tak w Technikum, jak również w Branżowej Szkole I Stopnia.

Nasi uczniowie mają możliwość nauki w bardzo dobrze wyposażo-
nych salach lekcyjnych i pracowniach. ZSOiZ zapewnia również dostęp 
do szerokiego wachlarza za-
jęć pozalekcyjnych, w tym 
także wyjazdów do teatrów 
i kin, na wystawy oraz inne 
formy poszerzania swoich 
horyzontów intelektualnych 
i kulturowych.

W obszarze kształce-
nia ogólnego Zespół Szkół 
Ogólnokształcących i Za-
wodowych im. Jana Paw-
ła II w Gryfowie Śląskim 
współpracuje z wieloma 
wyższymi Uczelniami m.in. 
Uniwersytetem Wrocław-
skim, Politechniką Wro-
cławską, jak również Kar-
konoską Państwową Szkołą 
Wyższą w Jeleniej Górze 
oraz instytucjami kultu-
ralnymi naszego regionu, 
w tym m.in. Muzycznym 
Radiem.

Szkoła organizuje kursy 
kwalifikacyjne i staże kra-
jowe oraz zagraniczne po-
przez współpracę z przed-

70 lat istnienia Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych w Gryfowie Śląskim

siębiorstwami tak na terenie Polski, jak również w Niemczech, Irlandii, 
Austrii, Francji i we Włoszech.

Naszą ofertę edukacyjną wzbogaca realizowanie licznych projektów, 
tj. Młodzi rzemieślnicy w Europie, Młodzi budowlańcy na szkoleniu w 
Europie, Praktyka czyni mistrza, Eures, Modernizacja Kształcenia Za-
wodowego na Dolnym Śląsku II, Wsparcie Kształcenia Zawodowego - 
Poprawa Efektów, Wf z klasą, Kompetencje 4.0.

Zachęcamy uczniów szkół podstawowych, rodziców, opiekunów 
prawnych oraz wszystkich zainteresowanych naszą ofertą edukacyjną do 
zapoznania się z funkcjonowaniem Zespołu Szkół Ogólnokształcących i 
Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim poprzez odwiedze-
nie naszej strony internetowej oraz Facebook. Po powrocie uczniów do 
szkoły zachęcamy wszystkich zainteresowanych do bezpośrednich kon-
taktów w naszej placówce edukacyjnej.

Rekrutacja do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w 
Gryfowie Śląskim odbywa się za pośrednictwem systemu elektronicz-
nego. Absolwenci szkoły podstawowej powinni zalogować się na stronie 
https://dolnoslaskie.edu.com.pl/ i zapisać się do wybranego typu Szko-
ły od 17 maja 2021 roku.

Szczegółowe informacje o poszczególnych typach szkół i kierunkach 
kształcenia znajdują się na stronie www.zsoiz.gryfow.pl, www.fb.com/
zsoizgryfow oraz poniższych linkach:

Na wszystkie dodatkowe pytania na temat szkoły oraz kształcenia, 
telefonicznie odpowiedzą: Dyrektor Małgorzata Wiśniewska – tel. 
691-061-697, Wicedyrektor Katarzyna Bronowicka – tel. 600-831-
757,  członek Zespołu ds. Promocji Szkoły Mieczysław Gnach – tel. 
665-340-096.

Zespół promocyjny
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Kącik logopedyczny
Problemy logopedyczne wśród dzieci są coraz częstsze. Wczesne roz-

poznanie zwiększa szansę na ich pokonanie i wykształcenie zarówno pra-
widłowej mowy, jak i wymowy. Problemy logopedyczne dotyczą także 
osób dorosłych w tym starszych np. po przejściu udaru albo wylewu. Na-
sza redakcyjna koleżanka Małgorzata Szczepańska doświadczony logo-
peda i neurologopeda, będzie dzielić się z czytelnikami swoją wiedzą, a 
także chętnie odpowie na Państwa pytania.

W przypadku jąkania, 
tylko wczesna interwencja

Nieprawidłowość mowy, której cechami charakterystycznymi są : po-
wtarzanie głosek i sylab, przeciąganie (można przeciągać samogłoski ale 
też spółgłoski), blokowanie czy pauzowanie, powoduje spory niepokój u 
rodziców. Kiedy przychodzą oni do poradni z dzieckiem, często objawy te 
nazywają zacinaniem, ale mówią wprost o jąkaniu, przy czym to pierwsze 
z jakiegoś powodu uważane jest za formę łagodniejszą. Nie jest to prawdą. 
Zacinanie jest po prostu mniej widoczne. Porzucając dywagacje dotyczące 
nazewnictwa, warto wspomnieć, że dosyć często okazuje się, iż mamy do 
czynienia z rozwojową niepłynnością mówienia lub z jąkaniem wczesno-
dziecięcym. O jąkaniu mówimy wówczas, gdy niepłynność ma charakter 
patologiczny i towarzyszy jej wzmożone napięcie mięśniowe. Warto przyjść 
z dzieckiem do poradni w sytuacji jakiegokolwiek niepokoju, bo wczesna 
interwencja jest tu dosyć istotna i determinuje ewentualne późniejsze po-

stępowanie terapeutyczne. Zapobieganie konsekwencjom jąkania poprzez 
wczesne wykrywanie i leczenie powinno być standardem. Dziś nie ma już 
co do tego żadnych wątpliwości. W 2004 r. na stronie Amerykańskiego 
Stowarzyszenia Logopedów i Audiologów Mowy pojawiły się wytyczne 
poparte dowodami naukowymi, według których bardzo ważne dla dal-
szego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym wykazującego symptomy 
niepłynności mówienia, jest wczesne podjęcie interwencji logopedycznej. 
Szczególnie jednak jest to istotne, gdy istnieją czynniki ryzyka utrzymywa-
nia się jąkania. O tych czynnikach mówimy, gdy: 
- jąkanie pojawiło się i trwa 6 miesięcy i dłużej,
- jąkanie pojawiło się po ukończeniu przez dziecko 3,5 lat,
- jąkanie od momentu zaistnienia nasiliło się, 
- istnieje historia jąkania chronicznego w rodzinie,
- dziecko ma trudności w zakresie rozwoju językowego lub też zaburzenia 
artykulacji,
- u dziecka podczas mówienia widoczne jest napięcie mięśniowe,
- dziecko ma świadomość swojego zaburzenia,
- rodzice są zaniepokojeni jąkaniem, które pojawiło się u dziecka. ( za 
M. Faściszewska „Skrining logopedyczny w diagnozie dzieci jąkających 
się, za ASHA 2004 on line http//www.asha.org/practice-portal/clinical-
-topics/fluency-disorders)

Najnowsze rekomendacje dotyczące podejmowania decyzji w spra-
wie interwencji logopedycznej wobec dziecka w wieku przedszkolnym 
zagrożonego jąkaniem, pochodzą z 2014r. i zostały wypracowane przez 
Holenderskie Stowarzyszenie Logopedii i Foniatrii, Holenderskie Sto-
warzyszenie Terapii Jąkania oraz Stowarzyszenie Dzieci, Młodzieży 
i Dorosłych Jąkających się oraz ich Rodzin Demostenes. Czytamy tam 
między innymi, iż interwencja terapeutyczna u dzieci, u których jąkanie 
pojawiło się przed 4 r.ż., powinna rozpocząć się przed 5 r.ż., a logopeda 
powinien monitorować przez rok dziecko, u którego jąkanie wystąpiło 
przed 4 r.ż. pod kątem naturalnego ustąpienia objawów. (za M. Faści-
szewska „Skrining logopedyczny w diagnozie dzieci jąkających się) 

O jąkaniu nie wiemy jeszcze wszystkiego. To może okazać się zaska-
kującą tezą, zważywszy , że mamy XXI wiek, a pierwszy zjawisko opisano 
już dawno. Jąkanie oddziałowuje mocno na relacje interpersonalne. Po-
nieważ utrudnia komunikację, rzutuje na kontakty społeczne.

Reasumując, największe szanse na ustąpienie jąkania mamy wówczas, 
gdy u balbutologopedy (logopedy specjalizującego się w zaburzeniach 
płynności mowy) lub u logopedy, rodzice pojawią się odpowiedni wcze-
śnie. Opóźnienie w podjęciu interwencji o 15 miesięcy zmniejsza o 25% 
szanse na pełen powrót do płynności mówienia.) ( Roger Ingham, 1998)

Opracowała Małgorzata Szczepańska
Bibliografia:
1. Faściszewska(2020) , Kierunki działań dotyczące potrzeby podję-
cia wczesnej interwencji terapeutycznej u dzieci jąkających się w wieku 
przedszkolnym, w : I. Więcek- Poborczyk, J.Żulewska, Interdyscyplinar-
ność w logopedii, Warszawa APS,
2. Węsierska K., Jeziorczak B., Diagnoza jąkania u dzieci w wieku przed-
szkolnym , Katowice 2014,
3. Tarkowski Z., Jąkanie wczesnodziecięce, Warszawa 1997
4. Forum Logopedy, ISSN 2353-8260/466741, (41)
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Takie zagadki chcielibyśmy mieć co miesiąc. Z takimi problemami 
chcielibyśmy zmagać się ciągle. Dziś zastanawiamy się, gdzie zniknęły 
śmieci. Nie, kto je tam zostawił, lecz, kto je stamtąd sprzątnął. Chcemy 
podziękować. Leżały tam od kilku tygodni- smętne części samochodowe, 
worki z różnymi akcesoriami, plastikowe butelki… Już rozpoczynaliśmy 
apele do Mariusza Dragana i jego ekipy, już ze studiów ściągaliśmy ko-
lejnych członków Awantury - wszak to oni rokrocznie przygotowują nas 
do wiosny i sprzątają okalające Gryfów tereny. Już przygotowaliśmy  pło-

Ciekawostka na marzec

Znikające śmieci
mienny apel, który planowaliśmy zamieścić w tym numerze Kuriera, gdy 
gruchnęła niesamowita wieść, że śmieci zniknęły.  Wszyscy podejrzani o 
ich usunięcie, zaprzeczyli jakoby mieli z tym coś wspólnego. I oto kiedy 
byliśmy już przekonani, że do końca naszych dni będziemy idąc , biegnąć, 
trenując nordic- walking, szusując na biegówkach mijać porzucone zde-
formowane zderzaki, śmieci zniknęły. Komu mamy podziękować?- pyta-
my bezradnie. Liczymy na Państwa pomoc.

Redakcja

We wrześniu 2018 roku ruszył ogólnopolski program 
Czyste Powietrze, którego celem ma być zmniejszenie 
emisji dwutlenku węgla i innych szkodliwych produktów 
spalania. Środkami pomocnymi w osiągnięciu tego celu 
mają być między innymi dopłaty i pożyczki do wymiany 
pieców opalanych tradycyjnie, na nowoczesne piece nisko 
emisyjne, dotacje i pożyczki na termomodernizację bu-
dynków.

Zakończenie programu jest przewidziane na 2029 r., czyli upłynęło już około 25% czasu prze-
znaczonego na jego realizację. Czy zaawansowanie wymiany pieców jest proporcjonalne do upływu 
czasu?  Z internetu, z rozmów z mieszkańcami, oraz z obserwacji własnych wynika, że w praktyce 
program idzie dość wolno.

Cel programu jest oczywisty, akceptowany, wręcz wyczekiwany, w czym więc tkwi problem?
Najczęściej zgłaszane przez mieszkańców uwagi dotyczą m.in. zbyt skomplikowanej „biurokra-

cji” związanej ze złożeniem wniosku, długiego czasu oczekiwania na zwrot pieniędzy wydanych 
na wymianę pieca i często podnoszony mankament tego projektu, to brak gotówki na zakup pieca 
w sytuacji osób o niskich dochodach (bo zanim otrzyma się zwrot poniesionych kosztów, najpierw 
trzeba wyłożyć kilka tysięcy własnych środków). 

Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż najczęstszy zamiennik węgla, jakim jest gaz opałowy 
sieciowy, nie do wszystkich miejscowości został doprowadzony, co w istotny sposób ogranicza za-
sięg programu.

Jedenastego lutego b.r. złożyłam w Radzie Powiatu Lwóweckiego wniosek o pozyskanie z Gmin 
wchodzących w skład naszego Powiatu, informacji na temat w/w programu.

Należy nadmienić, że obsługą programu Czyste Powietrze zajmuje się Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, natomiast Gminy, poprzez podpisanie porozumień z 
Funduszem, mogą między innymi, pomóc mieszkańcom w składaniu wniosków i ogólnie włączyć 
się do promocji i wdrożenia tego projektu.

Wyniki analizy otrzymanych materiałów przedstawię w następnym numerze Kuriera Gryfow-
skiego.

Helena Okulowska

Program Czyste Powietrze

OGŁOSZENIE 
O WYKAZACH

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Ślą-
ski informuje, że wykazy nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży, najmu, 
dzierżawy w roku 2021 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. 
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Rekrutacja
Pragniemy poinformować mieszkańców Gryfowa o rozpoczęciu rekru-

tacji dzieci od 20 tygodnia życia do 3 lat do Żłobka na nowy rok szkolny. 
Od 15 marca w siedzibie żłobka oraz na stronie www.gryfow.pl dostępne 
są do pobrania dokumenty m.in. regulamin oraz karta rekrutacji na rok 
2021/2022. Wypełnione dokumenty wraz z wymaganymi załącznikami 
można składać w siedzibie żłobka w terminie 1-30 kwietnia 2021. 10 maja  
o godz. 9.00 w siedzibie żłobka zostanie wywieszona lista dzieci przyję-
tych.

Święta i kulinarne eksperymenty
Luty i marzec w żłobku były bardzo kulinarnymi miesiącami. Żłob-

kowicze mieli okazję przygotować, ale również popróbować różnych 
pyszności na słodko i na słono. Obchodziliśmy w naszym żłobkowym 
kalendarzu bardzo smaczne dni m.in. Dzień Naleśnika, Dzień Ciasta 
Marchewkowego, Dzień Pizzy. Były też święta o których każdy z nas 
pamięta m.in.  tłusty czwartek, walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Męż-
czyzny i Karnawałowy Bal Przebierańców. Jak przy każdym święcie w 
żłobku było smacznie, radośnie, wesoło, kolorowo, z życzeniami i drob-
nymi prezentami. 

Zajęcia kreatywne i rozwojowe
Były też dni, w których żłobkowicze wykonywali kreatywne prace z 

wykorzystaniem różnych technik plastycznych m.in. Dzień Kota, Dzień 
Żaby, Dzień Dinozaura, Dzień Motyla, Dzień Dentysty. Żłobkowicze 
regularnie każdego ty-
godnia uczestniczą w 
zajęciach języka angiel-
skiego poprzez zabawę 
oraz w zajęciach ogól-
norozwojowych na sali 
sensorycznej. Jeśli tylko 
pogoda pozwala dzieci 
korzystają ze spacerów 
na świeżym powietrzu 
oraz ze żłobkowego pla-
cu zabaw. 

Wieści ze Żłobka Miejskiego Bajkowa Kraina
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Ogólnopolskie projekty
Żłobek od października 2020 do czerwca 2021 realizuje ogólnopolski 

projekt edukacyjny „Wyzwania Teodora” o którym pisaliśmy w poprzed-
nich numerach „Kuriera Gryfowskiego” a efekty tego zadania można na 
bieżąco śledzić na żłobkowym facebooku. W marcu 2021 przystąpiliśmy 
do nowego ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Przyjaciela Rado-
snego Malucha”. Organizatorem i pomysłodawcą zadania jest Centrum 
Rozwoju Dziecka Marleny Binkowskiej. Przedsięwzięcie realizować bę-
dziemy w żłobku w okresie od 1 marca 2021 do 1 marca 2022.

Pomagamy Stasiowi
Nie jesteśmy obojętni na problemy ludzkie, często angażujemy się 

w różne akcje charytatywne. Braliśmy już udział w zbiórce baterii, na-
krętek, karmy dla zwierząt w schronisku. Tym razem pragniemy pomóc 
małemu i bardzo dzielnemu Stasiowi Zimowskiemu z Mirska. Od lute-
go w szatni żłobka ustawione są specjalne skarbonki, do których można 
wrzucać monety o różnym nominale. W ten sposób pragniemy uzbierać 
górę grosza którą przekażemy na leczenie Stasia. Zapraszamy wszystkich 
mieszkańców gminy Gryfów do wsparcia akcji. 

Dziękujemy za wsparcie
Serdecznie dziękujemy mieszkańcom za wspieranie działalności żłob-

ka miłym gestem, dobrym słowem, ale również pomocą rzeczową. Szcze-
gólnie dziękujemy Państwu Horbaczom z Piekarni-Cukierni w Gryfo-
wie Śląskim za pyszne wypieki z okazji różnych uroczystości w żłobku. 
Dziękujemy Grzegorzowi Piejce ze sklepu SOGEN oraz informatykom 
z Urzędu Gminy Miasta Gryfów Śląski panu Pawłowi Cerkanowiczo-
wi i Grzegorzowi Bielakowi za pomoc techniczno-informatyczną dla 
żłobka. Dziękujemy pani dyrektor Małgorzacie Uhornickiej i pracow-
nikom Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
za odśnieżanie wjazdu i parkingu żłobka w okresie zimy. Dziękujemy 
panu dyrektorowi Tomaszowi Lewkowiczowi i pracownikom Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji za pomoc techniczną przy żłobkowej kana-
lizacji. Serdecznie dziękujemy rodzicom naszych żłobkowiczów za nie-
ocenioną pomoc, wspar-
cie i zaangażowanie na 
różnych płaszczyznach 
przy okazji żłobkowych 
uroczystości. Cieszymy 
się i jesteśmy bardzo 
wdzięczni, że zawsze 
możemy liczyć na życz-
liwość i pomoc.  

Zapraszamy do śle-
dzenia wszelkich no-
winek z życia żłobka na 
facebook Żłobek Miejski 
Bajkowa Kraina w Gry-
fowie Śląskim.  

Dyrektor Żłobka 
Miejskiego 

„Bajkowa Kraina” 
w Gryfowie Śląskim

Anna Zawisza- 
-Paliwoda

O szacunku do książek
Z okazji Dnia Przytulania Bibliotekarza przypadającego 1 marca go-

ściliśmy w żłobku panią Jolę Kuczyńską z Biblioteki Publicznej Miasta i 
Gminy Gryfów Śląski. Pani Jola przygotowała dla wszystkich dzieci zaję-
cia o szanowaniu książek. Każdy żłobkowicz otrzymał prośbę od książki 
aby o nią dbać i szanować. Najmłodsi odwdzięczyli się pani Joli piękną 
kartką z życzeniami wykonaną przez dzieci z grupy Smerfy oraz drobnym 
prezentem. Dziękujemy pani Joli za wspaniałą przygodę i lekcję szacunku 
do książek oraz za książeczki do naszej żłobkowej biblioteczki. Pani Joli 
życzymy poczucia spełnienia w pracy, ciekawych pomysłów i energii w 
krzewieniu u dzieci miłości do książek. Pracownikom Biblioteki jeszcze 
większej rzeszy czytelników i odwiedzających bibliotekę podczas różnych 
ciekawych wydarzeń bibliotecznych i kulturalnych. 

Laureaci konkursu
Nasi żłobkowicze wzięli udział w ogólnopolskim konkursie plastycz-

nym „Miś ma dziś 3 urodziny więc dla niego piękną kartkę zrobimy” 
ogłoszonym przez Żłobek i Przedszkole „Radosny Maluch” z Książa 
Wielkopolskiego. Zadanie polegało na wykonaniu kartki urodzinowej z  
okazji 3 urodzin placówki. Na konkurs zostały przesłane z naszego żłobka 
24 prace plastyczne. Laureatami konkursu zostali: Amelka Starobrat i 
Zosia Wrońska z grupy Minionków, zajmując III miejsce w swoich ka-
tegoriach wiekowych. Zwycięzcy otrzymali od organizatora dyplomy i 
nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy 
za udział w konkursie. Gratulujemy wszystkim dzieciom i opiekunkom za 
zaangażowanie i kreatywność. 
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25 lutego 2021 roku zmarł Michał Bartnicki. Postać znana i lubiana 
w naszym miasteczku. Człowiek z wielkim autorytetem w środowisku 
kombatantów oraz w środowisku wędkarzy w Gryfowie Śląskim. 

Urodził się w 1930 roku w miejscowości Żurawica powiat Przemyśl. 
Do Gryfowa Śląskiego przyjechał już w 1946 roku mając 16 lat. Jako 
dziesięciolatek był deportowany w dawnym ZSRR na teren Tatarskiej 
Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. W miejscowości Łubiany, rejon 
Kukmorski, zamieszkał z rodziną w sowchozowym baraku. Musiał tam 
ciężko pracować, zimą zwoził drewno z lasu, a latem z rybakami łowił 
ryby. Jak wspominał - „ Jedliśmy wówczas surowe leszcze z całymi gło-
wami. Do picia mieliśmy tylko wodę. To był koszmar, jednak z stamtąd 
nie było nawet gdzie uciec”. W Gryfowie Śląskim wznowił naukę w 
3 klasie ówczesnej podstawówki. Jednak dość szybko zaczął pracować. 
Nie na długo nacieszył się wolnością, gdyż w 1952 roku trafił do więzie-

nia z przyczyn politycznych. Został 
skazany na 8 lat za to, że „Przemocą 
próbował zmienić ustrój polityczny”. 
Odsiedział 4 lata i trafił do Fabry-
ki Nawozów Fosforowych „Ubocz” 
gdzie przepracował 21 lat. Po wypad-
ku w 1978 roku był na rencie. 

Pan Michał odszedł w wieku 91 
lat w stopniu majora. Był odznaczo-
ny medalem za zasługi dla Związku 
Więźniów Politycznych Okresu Sta-
linowskiego - „Pro Memoria”. Był też 
nagrodzony naszą gryfowską „Złotą 
Rybką”. Żywo interesował się życiem 
społecznym w naszym miasteczku, 
szczególnie zależało mu na czystości 
wód naszej Kwisy, Oldzy oraz Jezio-
ra Złotnickiego. Niejednokrotnie w 
tej sprawie interweniował u kolej-
nych naszych burmistrzów. O tym, 
jak wielkim cieszył się szacunkiem w 
naszym miasteczku niech zaświad-
czą artykuły prasowe jakie ukazały 
się między innymi w Gazecie Wo-
jewódzkiej oraz w naszym Kurierze 
Gryfowskim (skan artykułu z marca 
2008 roku po lewej stronie). 

Pan Michał należał do pokolenia 
ludzi, które pamiętało o okropno-
ściach II wojny światowej. Pokolenia, 
które już niestety odchodzi. Pokolenia 
ludzi które mimo iż wiele wycierpia-
ło i przeżyło,  potrafiło cieszyć się 
życiem, szczęśliwą chwilą, drobną 
radością, wychowywać dzieci oraz z 
ufnością patrzeć w przyszłość. 

Cześć Jego Pamięci!

Zmarł Michał Bartnicki 

Jan Wysopal
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Alienacja rodzicielska to zespół świadomych lub nieświadomych za-
chowań, prowadzących do powstania zaburzeń w relacji pomiędzy dziec-
kiem, a co najmniej jednym z rodziców, w sytuacji rozpadu rodziny. Za-
równo na świecie, jak i w Polsce narasta skala problemów określonych 
jako alienacja rodzicielska, dlatego też 25 kwietnia ogłoszono dniem alie-
nacji rodzicielskiej.

Na czym polega alienacja rodzicielska? Alienacja rodzicielska to prze-
moc, manipulacja, jej skutkiem może być PAS (zespół alienacji rodzi-
cielskiej), w najnowszej Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-11) 
wymienia się nowe jednostki chorobowe – problem relacji opiekun-dziec-
ko, utrata związku miłosnego w dzieciństwie. Z mojej praktyki zawo-
dowej mogę wyróżnić następujące zachowania przejawiające alienację 
rodzicielską: utrudnianie przez jednego rodzica kontaktów drugiego 
rodzica z dzieckiem, nastawianie dziecka przeciwko drugiemu rodzico-
wi, wymuszanie deklaracji uczuć dla siebie, wymuszanie negatywnych 
emocji i reakcji wobec drugiego rodzica, przedstawianie drugiego rodzica 
w złym świetle, oferowanie korzyści w nagrodę za niechęć do drugiego 
rodzica.

Utrudnianie kontaktów to najbardziej typowy przykład alienacji ro-
dzicielskiej. Jakie uprawnienia prawne przysługują rodzicowi, któremu 
drugi z rodziców utrudnia kontakty z dzieckiem? 

W pierwszej kolejności rodzic powinien wystąpić do Sądu Rejonowe-
go Wydziału Rodzinnego i Nieletnich właściwego ze względu na miejsce 
zamieszkania dziecka z wnioskiem o uregulowanie kontaktów z dziec-
kiem. Opłata sądowa wynosi 100 zł, jeśli zajdzie potrzeba przeprowadze-
nia dowodu z opinii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów 
(OZSS) to mogą dojść jeszcze koszty opinii sięgające kilkuset złotych (w 
zależności od czasu przeprowadzenia badania przez biegłych sądowych). 
Sąd postanowieniem reguluje kontakty, tzn. wyznacza dni, w których ro-
dzic ma prawo do kontaktu z dzieckiem. Orzeczenie sądowe musi być re-
spektowane przez drugiego rodzica, gdyż zostaje na niego nałożony obo-
wiązek po pierwsze wydawania dziecka na kontakt do drugiego rodzica 
i nie przeszkadzanie w kontakcie, a po drugie przygotowanie dziecka do 
kontaktu. Jeśli rodzic, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania utrud-
nia kontakty z drugim rodzicem, to w ujęciu psychologicznym dopuszcza 
się przemocy wobec dziecka.

Problem alienacji rodzicielskiej jest zauważalny przez naszego usta-
wodawcę, dlatego też ciągle trwają prace nad zmianą przepisów, aby tą 
sytuację uregulować. Obecnie są projekty zmian, aby wprowadzić odpo-
wiedzialność karną za uporczywe utrudnianie kontaktów z dzieckiem, co 
w mojej ocenie, w takich ekstremalnych przypadkach, byłoby naprawdę 
bardzo dobrym rozwiązaniem. Zagrożenie odpowiedzialnością karną 
mogłoby w znacznym stopniu wyeliminować zjawisko alienacji.

Obecnie „pokrzywdzonemu” rodzicowi przysługują uprawnienia 
wskazane w art. 59815 i następne Kodeksu postępowania cywilnego. 
Przepisy te zostały dodane w 2011 roku i stanowią, że jeżeli osoba, pod 
której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonu-
je obowiązki wynikające z orzeczenia sądowego w przedmiocie kontak-
tów, sąd na wniosek osoby uprawnionej zagrozi jej nakazaniem zapłaty 
oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu. 
Jeśli osoba, której sąd zagroził nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pie-
niężnej, nie wypełnia nadal swojego obowiązku, to sąd nakaże jej zapła-
tę należnej sumy pieniężnej, ustalając jej wysokość stosownie do liczby 
naruszeń. Tłumacząc to w prostszy sposób, posługując się konkretnym 
przykładem, można zobrazować to następująco: w wyniku rozwodu ma-
łoletnie dziecko pozostało przy matce, ojcu zaś sąd przyznał dwa week-

endy w miesiącu. Mama mająca żal i pretensje do byłego męża ograni-
cza mu kontakty z dzieckiem, wskazując, że dziecko jest chore, albo że 
nie ma ochoty na spotkanie z tatą. Sytuacja taka powtarza się często i w 
rezultacie tato od dłuższego czasu nie widział się z dzieckiem. W myśl 
przywołanych powyżej przepisów ojciec dziecka może, wręcz powinien, 
skierować do Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego i nieletnich wnio-
sek o zagrożenie ukarania matki nakazaniem zapłaty określonej sumy 
pieniężnej w przypadku uniemożliwienia kontaktu z dzieckiem. Sąd po 
przeprowadzeniu postępowania w pierwszej kolejności, biorąc pod uwagę 
sytuację majątkową matki, wydaje postanowienie, w którym wskazuje, 
że w przypadku utrudniania kontaktów dziecka z ojcem będzie musiała 
zapłacić na rzecz ojca kwotę w wysokości np. 100 zł. Jeśli takie zagrożenie 
ukarania nie odniesie skutku, matka w dalszym ciągu będzie utrudniać 
kontakty, to ojciec dziecka kieruje wniosek do sądu i wówczas za każde 
naruszenie np. niewydanie dziecka ojcu, matka będzie musiała mu zapła-
cić określoną sumę pieniężną, np. matka nie wydała dziecka dwukrotnie 
na kontakt, to sąd nakaże jej zapłatę 200 zł, zaś kwotę tę ojciec dziecka 
będzie mógł skutecznie dochodzić przed komornikiem sądowym.

Podsumowując – alienacja rodzicielska dla dziecka to przede wszyst-
kim ogromna strata, ogromna trauma, dziecko jest manipulowane, ma 
konflikt lojalności, jest obciążone emocjonalnie, a to wpływa na jego roz-
wój, na postrzeganie świata, powoduje problemy w szkole, źle wpływa 
na funkcjonowanie w dorosłym życiu, w społeczeństwie, na budowanie 
prawidłowych i zdrowych relacji międzyludzkich.

Prawnik radzi
W marcowo-kwietniowym numerze Ku-

riera Gryfowskiego prawnik pani Bernadetta Baszak porusza temat 
alienacji rodzicielskiej.

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.

Alienacja rodzicielska 
– co to takiego?

Apel Policji
Ze względu na dużą ilość zgłoszeń oraz stwierdzone nieprawidłowo-

ści, Policja będzie przeprowadzała kontrole w newralgicznych częściach 
miasta, w których notorycznie łamane jest prawo. 

Nie ma parkingu na ulicy Felczerskiej!
Na ul. Felczerskiej stoi znak B36 mówiący o zakazie parkowania. Nie-

stety, wbrew temu zakazowi, mieszkańcy parkują tam swoje samochody. 
W związku z tym, że sytuacje takie są nagminne, Policja będzie przepro-
wadzała w tym miejscu częste kontrole. Za parkowanie w miejscu niedo-
zwolonym grozi mandat do 500 zł.

Nie róbmy z miasta meliny
Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym jest zabronione i grozi za 

ten czyn mandat do 500 zł. Proceder ten niestety jest uprawiany dość czę-
sto przy ul. Wąskiej w kierunku ul. Partyzantów w Gryfowie (przesmyk 
pomiędzy kamienicami). Miejsce to będzie również częściej kontrolowa-
ne, a niestosujący się do przepisów muszą się liczyć z mandatami.

Policja apeluje do mieszkańców
 Zgłaszajmy przypadki łamania prawa w wyżej wymienionych miej-

scach. Taka współpraca z służbami, wraz z częstszymi kontrolami poli-
cyjnymi odniesie pozytywny skutek w postaci wyeliminowania uciążli-
wych dla mieszkańców zachowań.
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W poprzednim numerze Kuriera pisaliśmy o 
problemach młodzieży w czasie pandemii oraz 
o tym, jak wesprzeć nastolatki w tym trudnym 
czasie. Pojawiły się pytania o młodsze dzieci, 
stąd w naszym kąciku psychologicznym kolejne porady psy-
cholog Dominiki Abramowicz. Zapraszamy Państwa do 
kontaktu i dalszego zadawania pytań.

Jak pomóć dziecku 
w czasie pandemii?

Pandemia trwa nadal, starsi uczniowie w dalszym ciągu uczą się 
zdalnie. Słuchając  moich nastoletnich klientów w gabinecie, bardzo 
często słyszę: „ nie mam już siły”, „trudno mi odnaleźć motywację”, 
„nic mi się nie chce”, „nie mogę się skupić” , „nie potrafię się zorga-
nizować”...

Dla wielu rodziców jest to bardzo trudna sytuacja, a zapewnienie 
dzieciom odpowiedniego wsparcia może być nowym doświadcze-
niem, stąd zapraszam do zapoznania się z paroma wskazówkami. 

Plan dnia
Dzieci potrzebują powtarzalnego schematu – wtedy czują się bez-

pieczne i wiedzą co mają robić. Zdecydowanie polecam stworzenie 
harmonogramu, który uwzględnia zarówno czas na zabawę, możli-
wość kontaktu z przyjaciółmi,  a także czas „wolny od technologii” 
i czas na prace domowe. Warto zaangażować dziecko w tworzenie 
rozkładu dnia, wtedy będzie czuło, że ma wpływ i  łatwiej będzie mu 
przestrzegać własnych zasad.

Pozwól dziecku 
na wyrażanie emocji

Czas pandemii jest dla wielu dzieci lękotwórczy. Jednak oprócz 
lęku na co dzień doświadczają  także złości, niepewności, smutku, 
znudzenia, zniecierpliwienia. Warto dać dziecku przestrzeń to prze-
żywania tych stanów emocjonalnych. Warto także tłumaczyć, że jest 
to co się teraz z nimi dzieje jest normalne i mają prawo się bać, mają 
prawo się złościć, mają prawo się smucić. 
Dlatego, gdy widzisz, że twojemu dziecku jest trudno. 
NAZYWAJ i AKCEPTUJ. 
– „Złościsz się, że ciągle musimy siedzieć w domu. Rozumiem. Też 
mnie złości, że nie możemy pobawić się na placu zabaw. Może zasta-
nowimy się jak zrobić mini plac zabaw w domu?”
– „Smutno ci, że twoje urodziny spędzimy bez Twoich koleżanek. 
Opowiedz mi o Twoim smutku…”

Towarzyszenie dziecku w jego przeżywaniu pomaga mu uwolnić 
emocje i wzmacnia relacje. Dziecko czuje się wtedy rozumiane i ak-
ceptowane.  

Nauka zdalna – ogranicz dystraktory
 W czasie nauki online, uczniowie często mają tendencję do rów-

noległego korzystania z innych urządzeń typu smartfon lub tablet. 
Najczęściej robią to w celach rozrywkowych czy towarzyskich (gry, 
czaty). Niestety ogranicza to ich efektywność przyswajania wiedzy 
podczas lekcji. Dobrym pomysłem będzie wprowadzenie domowej 
zasady (podobne zasady funkcjonowały w wielu szkołach przed pan-
demią), że w czasie lekcji online telefony i tablety są odkładane / 
wyłączane.

 Warto także zwrócić uwagę na to jak wygląda pokój dziecka, w 
którym loguje się ono do nauki zdalnej. Czy jest w miarę posprzą-
tane?  Czy jest wywietrzony? Czy dziecko ma względną ciszę w po-
koju? 

   

Pytanie do psychologa Pomóż dziecku pozostać 
w kontakcie z kolegami i koleżankami

 Człowiek jest istotą społeczną, a szkoła oprócz miejsca do nauki, 
to także miejsce, w którym nawiązują i  podtrzymują się relacje, dzie-
ci uczą się rozwijać różnego rodzaju kompetencje społeczne. Niestety 
ten aspekt szkolnego życia najbardziej ucierpiał w czasie pandemii.

 Podczas rozmów z uczniami najczęściej słyszę o ich tęsknocie za 
swoimi znajomymi z klasy / ze szkoły. 

Dlatego warto – w miarę możliwości – wesprzeć swoje dziecko w 
podtrzymywaniu relacji rówieśniczych. Najkorzystniejszą formą był 
kontakt na żywo, jednak jeśli nie będzie to zawsze możliwe , war-
to poszukać kreatywnych rozwiązań –np. video-chat dla Twojego 
dziecka i jego znajomych? 

Skupianie się na pozytywach
Organizując różne spotkania z uczniami, słyszałam jak dzieci 

różnie przeżywają naukę zdalną. Jedni się cieszą, bo nie muszą rano 
wstawać i dojeżdżać do szkoły, inni się smucą bo brakuje im wspól-
nych chwil z kolegami.  Jednak ocena tej sytuacji może się zmie-
niać w zależności od kondycji psycho-fizycznej dziecka i może wy-
woływać wiele różnych emocji – zarówno pozytywnych, jak i tych 
trudnych. Dlatego uważam za ważne, wspólne przeżywanie radości, 
wdzięczności, ekscytacji oraz wspólne nazywanie i wyłapywanie do-
brych, miłych, cennych chwil. W dużej mierze zależą one od nas- od 
tego jak poukładamy ten czas i czy pochylimy się nad dostrzeganiem 
tego co cenne i ważne.

Przydatne mogą być następujące pytania:
Co dobrego dziś nam się przydarzyło? Co było dla Ciebie ważne? 

Co ci się podobało? Jaka zabawa utkwiła Ci   w pamięci? Za co jesteś 
wdzięczny? 

Stwórz okazje 
do wspólnego spędzania czasu

Spokój psychiczny, to równowaga między rozmową o naszych 
emocjach, a znajdywaniem czasu nas rozrywkę, która pozwoli roz-
proszyć myśli. Warto pomyśleć zatem o tym, jak zagospodarować 
wspólny czas. Praktyka rodzinnych rytuałów daje dziecku poczucie 
przynależności do rodziny, jest elementem kultywowania rodzin-
nych tradycji oraz  wzmacnia więzi pomiędzy członkami rodziny.

Nie trzeba wiele -  wspólne wieczorne rozmowy, przygotowywa-
nie posiłków, tańce do ulubionej muzyki, obejrzenie filmu, piżama 
party, spacer itp. 

Kontroluj swoje zachowanie
Ten punkt uważam za najważniejszy. Nasze dzieci sposób radze-

nia sobie z trudnościami modelują na nas, rodzicach. To oczywi-
ste, że my dorośli jesteśmy także zaniepokojeni sytuacją związaną z 
pandemią. Jednak ważne, jest żebyśmy zrobili wszystko, co w naszej 
mocy, aby nie dzielić się z dziećmi swoimi lękami i napięciami. 

W tym czasie warto odwoływać się do swoich mocnych stron, 
koncentrować się na sprawdzonych sposobach radzenia sobie. Wszel-
kie rozterki należy omawiać na bieżąco z bliskimi, nie pozwalając na 
gromadzenie się emocji.

Podsumowując, nie ma jednej „złotej recepty”, która wskazała by 
idealny sposób na wsparcie dziecka w tych trudnych czasach. Należy 
pamiętać, że każde dziecko jest inne – posiada swój indywidualny 
zestaw cech, potrzeb, mocnych i słabszych stron. Najważniejsze, aby 
poprzez obserwację i podejmowanie prób znaleźć takie rozwiąza-
nia, które będą dla naszych dzieci najbardziej optymalne. Istotna 
jest również bliskość i spokój rodzica, aby dziecko czuło wsparcie w 
każdej sytuacji.  
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Książka na kwiecień
„Każdy z nas może być sprawcą lub ofia-
rą. Czasami milisekundy dzielą człowieka 
od zbrodni. Niekiedy samo pojawienie się w nieodpo-
wiednim miejscu i czasie sprawia, że zaistnieje konflikt 
tragiczny w skutkach.”

Praca profilerów policyjnych już od dobrych kilku 
lat budzi powszechne zainteresowanie, a co za tym 
idzie, stała się nośnym motywem zarówno powieści 
kryminalnych, jak i seriali czy filmów. Jednak nie za-
wsze był to zawód cieszący się szacunkiem i zaufaniem, 
jeszcze w latach 90. kiedy tworzenie profilów psycho-

logicznych sprawców dopiero raczkowało w kraju nad Wisłą, traktowano 
to niemal jak wróżbiarstwo i stawiano na równi z wróżeniem z fusów.

Przez te blisko 30 lat, zmieniło się sporo. Dziś, praktycznie żadne po-
ważne, skomplikowane śledztwo, nie może obyć się bez pomocy profilera. 
Jednym z pierwszych polskich specjalistów w tej dziedzinie jest Bogdan 
Lach, przez całe życie pomagający policji wykryć najniebezpieczniejszych 
przestępców w kraju.

Natomiast w przypadku literatury polskiej, pierwszym profilerem w 
naszych rodzimych kryminałach był Hubert Mayer – postać wykreowana 
przez Katarzynę Bondę. (Swoją drogą do dziś uważam serię z Mayerem 
za najlepszą w dorobku pani Katarzyny i zdecydowanie bardziej przypa-
dła mi do gustu niż słynne Cztery żywioły z Saszą Załuską).

Królowa kryminałów i król profilerów po raz kolejny połączyli siły, 
by wprowadzić czytelników w świat zbrodni i zapoznać nas z tajnikami 
pracy profilera, w wyniku czego powstała ich najnowsza książka- „Motyw 
ukryty”. „Motyw ukryty” to publikacja oparta na faktach, przedstawiają-
ca prawdziwe historie i ludzkie tragedie ukazane z perspektywy profile-
ra, który dodatkowo komentuje praktyczne aspekty pracy nad konkretną 
sprawą, zwraca uwagę na istotne elementy i pokazuje, czym kierował 
się przy tworzeniu profilu sprawcy. Autorzy w bardzo obrazowy sposób 
przedstawiają kolejne etapu poszczególnych śledztw, wskazując czytel-
nikom pozornie nic nieznaczące poszlaki i dane wiktymologiczne, które 
ostatecznie okazują się kluczem do rozwiązania sprawy.

Jednak warto pamiętać, że nie jest to typowy kryminał, powiedziała-
bym raczej, że ma formę reportażu i będzie idealnym pomysłem dla osób 
chcących zgłębić tajniki pracy profilera za pomocą lekkiej i przyjemnej 
lektury. „Motyw ukryty” to niezwykle ciekawa, pozycja na polskim rynku 
wydawniczym, łącząca w sobie sprawne pióro i lekki styl Katarzyny Bon-
dy z zawodowym doświadczeniem i wiedzą Bogdana Lacha. Kilkanaście 
zbrodni, kilkunastu sprawców, kilkanaście profilów psychologicznych- to 
absolutna gratka dla wszystkich tych, których naprawdę interesuje praca 
profilera „od podszewki”. Jednak warto pamiętać, że nie jest to powieść 
i nie warto jej w takich kategoriach traktować, bo byłoby to zwyczajnie 
krzywdzące. Ja ze swojej strony, zdecydowanie polecam Wam tę lekturę.

Sandra poleca

Katarzyna Bonda, Bogdan Lach
MOTYW UKRYTY

Nowe Przedszkole Wesołe Gryfiki będzie działało od 
1 września, przy ul. Kolejowej 41, w budynku obecnego 
przedszkola, które w czerwcu kończy swoją działalność. 
Serdecznie zapraszamy do zapisów wszystkie dzieci w wie-
ku od 2,5 roku. Gryfiki przybywajcie! Czeka na Was przy-
jazne wnętrze i wykwalifikowana, pełna werwy kadra.

Telefon: 698-002-782

Uwaga! Zaczyna się rekrutacja 
do nowego przedszkola!
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Pan Przemysław Pastuchewicz jest mieszkańcem Gryfowa Śląskiego. Ma jedenastoletniego syna Kac-
pra, a jego żona Marta, nauczycielka chemii w Szkole Podstawowej w Lubaniu, wygrała właśnie konkurs 
„Gryfowskie walentynki na słodko” ogłoszony przez gryfowską bibliotekę i ośrodek kultury.  Od dzieciń-
stwa pana Przemysława interesowała służba wojskowa. Chłopięce marzenia z powodzeniem wprowadził 
w dorosłe, jakże ciekawe życie zawodowe. Jako żołnierz swoją służbę rozpoczął w 1997 r. w jw 2378 w 
Żarach, trwała ona do 2000 r. W latach 1999-2000 był żołnierzem Polskiego Kontyngentu Wojskowego 
Undof w Syrii, a następnie funkcjonariuszem Policji KPP w Lubaniu (2000-2017). Obecnie na emerytu-
rze, pracuje w Elektrowni Turów. Od 2017 aktywnie angażuje się w rozwój sportu. Wspólnie z przyjaciół-
mi z Teamu Gryfitów współorganizował bieg towarzyski dookoła Jeziora Złotnickiego z morsowaniem. 
Sam od lat uprawia morsowanie. W grudniu 2020 r. zgłosił się do służby w 16. Dolnośląskiej Brygadzie 
Obrony Terytorialnej. Współorganizował bieg z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 
aby zapoznać żołnierzy z lokalną społecznością, zachęcić do wstępowania w szeregi brygady.  Podkreśla, 
że formacja jest apolityczna, rozwija działalność na szczeblu samorządowym, współpracując lokalnie z administracją, służbami oraz ludźmi 
działającymi charytatywnie i społecznie. Więcej o nowym projekcie związanym z OT w artykule poniżej.

1 marca na terenie Świeradowa Zdroju  doszło do spotkania przedsta-
wicieli służb samorządowych, Nadleśnictwa, Policji i działaczy społecz-
nych powiatu lubańskiego i lwóweckiego z żołnierzami 16 Dolnośląskiej 
Brygady Obrony Terytorialnej. Okazją do tego stał się Narodowy Dzień  
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, poświęcony upamiętnieniu żołnierzy 
antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Podczas spo-
tkania, nad którym  honorowy patronat objął Starosta Lwówecki Daniel 
Koko, podjęto rozmowy m.in. na temat projektu przeprowadzenia akcji 
społecznych w ramach Światowego Dnia Ziemi i promowania proeko-
logicznych postaw. Zaplanowano także przeprowadzenie przedsięwzięć 

sportowych oraz wydarzeń promujących WOT. Na zakończenie spotka-
nia w rejonie Zajęcznika na trasie Runtrack przeprowadzono szkolenie 
sportowe. Zorganizowano po raz pierwszy Bieg z okazji Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych im szer. Józefa Chmiela ps. LIS.  
Wzięło w nim udział  25 osób w tym 12 żołnierzy OT. Organizatorzy za-
kładają, że bieg ten w bardziej sprzyjających warunkach przybierze cha-
rakter masowy. Na zakończenie przygotowano ognisko dla uczestników 
i morsowanie dla chętnych. Uczestnicy wymienili się upominkami i  ma-
teriałami promującymi powiat lubański i lwówecki oraz materiałami pro-
mującymi Wojska Obrony Terytorialnej. Upominki ufundował Starosta 
Powiatowy Daniel Koko, Komendant Powiatowy Policji nadkom. Piotr 
Pietrykowski, Dowódca 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej 

 Podziel się  z nami swoją pasją 
Żołnierz, sportowiec, mors, aktywista

Spotkanie z okazji  Narodowego Dnia  Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
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płk. Artur Barański, Kolej gondolowa Ski&Sun, Świerkowa Karczma 
oraz Salon Barber Style w Gryfowie Śląskim.

Patronem biegu jest mieszkaniec naszego regionu, szer. Józef Chmiel 
pseud. LIS, żołnierz wojny obronnej 
1939. Od 1943 żołnierz AK w Okrę-
gu Lwów. Od grudnia 1944 poszuki-
wany przez NKGB. W kwietniu 1945 
za pośrednictwem grupy przerzutowej 
“NIE” dostał się do Przemyśla, służył 
w oddziale partyzanckim w okolicach 
Jarosławia. Zamieszkał w Henrykowie, 
pow. lubański, pełnił funkcję sołtysa. 
Działał w siatce Dzielnicy Południo-
wej Okręgu Lwów AK-WiN. Areszto-
wany 20 maja 1948, skazany 11 marca 
1949 przez WSR Wrocław na 10 lat 
pozbawienia wolności, zmniejszonej 
następnie do 6 lat. Zwolniony 18 maja 

O patronie biegu:

1953. Mieszkał w Lubaniu, pracował w PKP. 
Zmarł  18 sierpnia 1988 roku. 16 lutego 2021 r. 
prokurator Pionu Śledczego IPN wydał posta-
nowienie o wszczęciu przez Oddziałową Ko-
misję Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi 
Polskiemu we Wrocławiu śledztwa w sprawie 
zbrodni komunistycznej, polegającej na fizycz-
nym i psychicznym znęcaniu się od 20 maja 
1948 r. do 17 lutego 1949 r. we Wrocławiu, nad 
pozbawionym wolności Józefem Chmielem 
przez stosowanie wobec niego tortur i prze-
mocy w czasie prowadzonego przeciwko niemu 
śledztwa, co stanowiło represję w związku z 
jego działalnością na rzecz niepodległego bytu 
Państwa Polskiego.

Oprac. Przemysław Pastuchewicz

ARiMR przypomina 
– wypalanie traw grozi utratą dopłat!

Z nastaniem przedwiośnia rośnie zagrożenie pożarowe związane z 
wypalaniem traw. Warto przypomnieć, że proceder ten jest niezgodny z 
prawem i grożą za niego surowe sankcje karne oraz cofnięcie dopłat wy-
płacanych przez ARiMR. Jak groźny jest pożar łąk, można było przeko-
nać się wiosną ubiegłego roku, kiedy płonęły tereny Biebrzańskiego Parku 
Narodowego, a akcja gaśnicza trwała kilkanaście dni. Mimo że od wielu 
lat ARiMR, Straż Pożarna i inne instytucje przestrzegają przed wypa-
laniem traw, co roku znajdują się osoby, które lekceważąc te apele, za nic 
mają stwarzanie bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz 
zwierząt i niszczenie środowiska naturalnego.

Pozytywne skutki wypalania traw to mit
Wbrew obiegowej opinii wypalanie nie powoduje bujniejszego odro-

stu traw. Nie poprawia też jakości gleby. Co więcej, w znacznym stopniu 
obniża wartość plonów. Po przejściu pożaru gleba staje się jałowa i po-
trzebuje nawet kilku lat, aby powrócić do stanu sprzed kataklizmu.

Pożar jest tragiczny w skutkach dla całego ekosystemu – zniszczona 
zostaje nie tylko warstwa życiodajnej próchnicy, giną również zwierzęta. 
Podpalanie traw bywa często przyczyną pożarów lasów i zabudowań go-
spodarczych, w których życie tracą także ludzie.

Surowe kary – grzywna a nawet więzienie
Zakaz wypalania traw określony został w Ustawie o ochronie przyrody 

oraz w Ustawie o lasach, a Kodeks wykroczeń przewiduje za to karę nagany, 
aresztu lub grzywny, której wysokość może wynieść od 5 tys. do 20 tys. 
zł. Co więcej, jeśli w wyniku podpalenia trawy dojdzie do pożaru, który 
sprowadzi zagrożenie utraty zdrowia lub życia wielu osób albo zniszczenia 
mienia wielkich rozmiarów, wtedy sprawca – zgodnie z zapisami Kodeksu 
karnego – podlega karze pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

Wypalanie traw to też ryzyko utraty dopłat
Oprócz wspomnianych sankcji wypalającemu grożą również dotkliwe kary, 

które nakładać może Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Tak jak zapowiedzieli, tak 8 marca zrobili. Panowie z Rady Sołeckiej 
już przed południem z okazji Dnia Kobiet z kwiatami i życzeniami od-
wiedzili mieszkające w sołectwie Panie.

Kochane, najpiękniejsze, mądre, rezolutne, odważne, uparte, opiekuńcze, 
wytrwałe, cwane, wygadane, cierpliwe i płochliwe. Matki, żony i kochanki. 
Córki, siostry i kumpelki. Królowe życia. Promienne, wyrozumiałe, erudytki, 
gospodynie, rekiny biznesu, pasjonatki, pozytywne wariatki – tak o miesz-
kających w sołectwie Wieża Paniach mówią panowie z Rady Sołeckiej.

W Dzień Kobiet chwilę przed południem panowie w składzie: Artur 
Adamski, Artur Hryniewicz, Tomasz Krawczyk i Zbigniew Mielań-
czuk z kwiatami i najserdeczniejszymi życzeniami odwiedzili Drogie 
Panie.

Z życzeniami i kwiatami 
ruszyli do Kobiet

Źródło:  lwówecki.info

Zakaz wypalania gruntów rolnych jest jednym z warunków, których rolnicy 
zobligowani są przestrzegać, aby móc ubiegać się o płatności bezpośrednie oraz 
płatności obszarowe w ramach PROW 2014-2020. W przypadku jego złama-
nia ARiMR może nałożyć na rolnika karę finansową zmniejszającą wszystkie 
otrzymywane przez niego płatności o 3 proc. W zależności od stopnia winy, 
może zostać ona obniżona do 1 proc. bądź zwiększona do 5 proc. Jeszcze wyż-
sze sankcje przewidziane są dla tych, którzy świadomie wypalają grunty rolne 
– muszą oni liczyć się z obniżeniem płatności nawet o 25 proc. Agencja może 
również pozbawić rolnika całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok, 
jeśli stwierdzone zostanie uporczywe wypalanie przez niego traw.
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Kto mieszka za płotem? Czy to ma jeszcze jakieś znaczenie? Czy w 
dzisiejszych czasach mieszkańcy wiosek potrzebują integrować się z 
sąsiadami? Czy świetlice wiejskie są potrzebne, czy wystarczy szybki 
dostęp do Internetu?

Świetlice wiejskie od lat pełniły role centrów kultury. To tam spoty-
kali się mieszkańcy, którzy mogli liczyć na różnego rodzaju rozrywki, od 
przedstawień teatralnych, koncertów, poprzez grę w tenisa stołowego a 
na spotkaniach kół gospodyń i organizacji wiejskich imprez skończywszy. 
Świat jednak nie stoi w miejscu. Dziś przemieszczanie się nie nastarcza 
już tylu kłopotów, co niegdyś, a dzięki szybkiemu Internetowi mamy do-
stęp do filmów, przedstawień teatralnych, koncertów, gier … Natomiast 
w mediach społecznościowych możemy podglądać niemal wszystkich 
sąsiadów.

Czy świetlice wiejskie nadal mają rację bytu?
Zapytaliśmy o to członków rady sołeckiej w sołectwie Wieża koło 

Gryfowa Śląskiego, ale także kandydatów na radnych w zbliżających 
się wyborach do Rady Miasta i pana burmistrza Olgierda Poniźnika.

Wieża to długa łańcuchowa wieś zamieszkiwana przez ok. 300 miesz-
kańców. Jest trzecim pod względem ilości mieszkańców sołectwem gminy 
Gryfów Śląski. Jej budżet w funduszu sołeckim na 2021 rok to 22.297,79 
zł. Sołectwo dysponuje placem zabaw. Ma także skromną świetlicę wiej-
ską, która jest w stanie pomieścić ok. trzydzieści osób.

Członkowie rady sołeckiej, z którymi rozmawialiśmy przyznają, iż 
świetlica w Wieży jest zdecydowanie za mała jak na potrzeby tej wsi. 
Ponadto z uwagi na sąsiedztwo nie można organizować tam wydarzeń 
po godzinie dwudziestej drugiej (cisza nocna). Dlatego od ponad roku 
zabiegają o pozyskanie działki, na której można by było postawić nowy 
budynek i środki na jego budowę.

– Obiekt ma być odpowiedzią na potrzeby mieszkańców i tym, co chcemy 
dać swoim dzieciom i wnukom – tłumaczy pani Aneta Pałkowska z Wieży, 
która w ubiegłym roku przeprowadziła wśród mieszkańców internetową 
ankietę. Jej wyniki są jednoznaczne, aż 87,5 procent mieszkańców uznało, 
że trzeba wybudować nową świetlicę.

– Wstępnie analizując ankietę potrzebujemy sali prób, przejawiają się ta-
lenty muzyczne, chcą państwo zajęć plastycznych, a także związanych z ak-
tywność fizyczną. Potrzebujemy miejsca na integrację nie tylko od święta. – 
przyznaje autorka ankiety.

W rozmowie z nami pani Aneta mówi, iż w tej chwili trudno angażo-
wać mieszkańców w jakiekolwiek działania, bo nie ma gdzie się spotkać 
w większym gronie. W starym obiekcie trudno organizować czy to np. 
zajęcia fitness, zabawy z dziećmi, czy imprezy okolicznościowe, bo nie 
ma tam miejsca.

– A dlaczego Mikołaj był w Młyńsku? Bo w naszej świetlicy nie pomieścili-
byśmy się – mówi Pani Pałkowska, która pokazuje, w jakim ścisku organi-
zowane były Mikołajki w Wieży we wcześniejszych latach.

W grudniu 2019 roku dzieci z sołectwa Wieża na Mikołajki poje-
chały do Młyńska – Do pociągu weszło prawie dwieście osób – wspomina 
pan Artur Hryniewicz, który wprost mówi, że na tej świetlicy nie było-
by możliwości pomieszczenia tylu osób. Mężczyzna przyznaje także, iż 

większość wydarzeń, jakie są organizowane w sołectwie odbywają się pod 
namiotami na zewnątrz. A i to Rada Sołecka musi pytać współwłaściciela 
o zgodę. 

Pan Hryniewicz długo opowiada nam o innych inicjatywach organi-
zowanych w sołectwie. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Pieczone-
go Ziemniaka, spotkania mieszkańców, czy Bieg Wieżozwierza, który 
zgromadził tłumy nie tylko mieszkańców z samej Wieży, ale także z 
okolicznych miejscowości. – Takich wydarzeń i różnych zajęć mogłoby być 
znacznie więcej, problem w tym, że nie ma gdzie tego organizować – mówi 
Pan Hryniewicz.

W opinii pana Marka Sieradzkiego kandydata na radnego sołectw 
Wieża i Proszówka integracja mieszkańców wsi jest niezwykle istotna:

– Moim zdaniem na rozwój wsi składają się czynniki sprzyjające rozwojo-
wi infrastruktury – doskonalenia przestrzeni użytkowej oraz wypoczynkowej 
we wsi, a także społeczno-kulturowe, i wszystkie te strefy powinny ewoluować 
jednocześnie. Zasadne jest modernizowanie infrastruktury zgodnie z potrze-
bami mieszkańców, dbanie o przestrzeń wypoczynkową a także zwiększanie 
dostępu do informacji, kultury, oświaty oraz wydarzeń o charakterze integra-
cyjnym i rozrywkowym. – tłumaczy pan Sieradzki i dodaje, że Internet nie 
jest w stanie zastąpić bezpośrednich kontaktów:

– Rzeczywiście, rozwój technologiczny bezsprzecznie jest nieodzownym 
elementem codzienności. Zwłaszcza w czasie trwającej pandemii korona-
wirusa jesteśmy zmuszeni załatwiać sprawy z wykorzystaniem komputera, 
internetu. Nic jednak nie zastąpi bezpośredniego kontaktu mieszkańców w 
obrębie wioski, a także pomiędzy sołectwami, gminami. Uważam, że to się 
nie zmieniło i nadal bardzo ważne i cenne jest wspólne spotkanie, integracja, 
rozmowa, dyskusja – to czyni nas uważniejszymi na potrzeby regionu, w 
którym żyjemy.

W opinii pani Anety Pałkowskiej dalsze inwestowanie w starą świe-
tlicę, jest nierozsądne. Kobieta mówi, iż lepiej przeznaczyć te pieniądze 
np. na zrobienie projektu nowego obiektu, albo na działania związane z 
pozyskaniem działki pod budowę nowej świetlicy. Taka możliwość po-
jawiła się kilka lat temu. Pani Pałkowska mówi, iż gmina teoretycznie 
może pozyskać działkę w atrakcyjnej lokalizacji, której to znaczna część 
należy dziś do Skarbu Państwa. Jest też opcja zamiany działek z jednym 
z mieszkańców. Ten wstępnie wyraża na to zgodę. Oczywiście żadna z 
tych możliwości nie jest prosta. Pani Aneta wspomina, iż burmistrz zna 
sprawę i wstępnie na spotkaniu z mieszkańcami w ubiegłym roku wyraził 
aprobatę dla pomysłu budowy nowej świetlicy.

Pan Marek Sieradzki przyznaje, iż rozmawia z mieszkańcami i Ci po-
twierdzają, że świetlica w sołectwie jest potrzebna. – Uważam, że nowa 
świetlica jest potrzebna, co nie jest tylko moim zdaniem, ale wynika także z 
rozmów z mieszkańcami – mówi kandydat na radnego w kwietniowych 
wyborach do Rady Miasta Gryfów Śląski i zapewnia, iż budowa nowego 
obiektu byłaby krokiem we właściwym kierunku:

– Będzie to krok do, sprzyjającym wszystkim mieszkańcom, zasad korzysta-
nia z lokalu. Poza tym to szansa na stworzenie nowoczesnego miejsca spotkań 
i zebrań, ale także umożliwi wykorzystanie tej przestrzeni, jako miejsca roz-
rywki, sportu, wydarzeń kulturalnych a także edukacyjnych. Na przykładzie 
sołectwa Proszówka, zauważam wiele korzyści z tworzenia takiej przestrzeni.

Członkowie Rady Sołeckiej z Wieży przyznają, iż wprawdzie nowa 
świetlica mogłaby być kopią tej z Młyńska, ale tak naprawdę marzy im się 
nietuzinkowy obiekt, taki ekologiczny. – Chcielibyśmy, żeby to był taki no-

Czy świetlice wiejskie są potrzebne?



MARZEC-KWIECIEŃ 2021   KURIER GRYFOWSKI  23

woczesny budynek wykonany w technologii ekologicznej – mówi pani Aneta 
Pałkowska, która dodaje, iż ciekawą technologią byłoby wykonanie bu-
dynku np. z betonu konopnego. – To byłaby taka nowinka technologiczna 
na naszym terenie i ludzie przyjeżdżaliby zobaczyć jak to funkcjonuje. Ale naj-
pierw musimy mieć działkę i pieniądze – zauważa.

Olgierd Poniźnik burmistrz Gryfowa Śląskiego w rozmowie z nami 
przyznaje, iż zna utrudnienia związane z korzystaniem przez mieszkań-
ców Wieży z istniejącej świetlicy i pamięta ubiegłoroczną rozmowę na 
temat perspektywicznych planów budowy nowego obiektu w tym sołec-
twie. – Na pewno, jeżeli chodzi o świetlice, to ta jest w pierwszej kolejności 
– mówi burmistrz, który nie kryje, iż na chwilę obecną nie może powie-
dzieć nic więcej, bo ważą się w tej chwili losy środków, jakie otrzyma 
Dolny Śląsk i na co te środki unijne będą skierowane. – To jest zależne 
od tego, czy będą jakieś możliwości w nadchodzącej perspektywie. Na razie 
nie znamy poziomu finansowania i nie wiemy, czy w którejś osi priorytetowej 
będzie taka możliwość – tłumaczy Olgierd Poniźnik.

Kandydat na radnego sołectw Wieża i Proszówka zapytany, czy 
uważa, że w dzisiejszych czasach ludzie będą przychodzili do świetlicy 
wiejskiej, czy może lepiej pieniądze przeznaczyć na inny cel zauważa, iż 
potrzeb w sołectwach jest bardzo dużo: – Wierzę , że ludzie będą chętnie 

korzystać z miejsca, które będzie im coś oferowało, do tego potrzeba lokalu i 
inicjatywy. Poza tym pieniądze są potrzebne także na zaspokojenie podstawo-
wych zadań jak np. doświetlenie ulic we wsi. Wszystkie potrzeby są ważne, bo 
dotyczą mieszkańców wsi każdego sołectwa w naszej gminie – tłumaczy Pan 
Marek Sieradzki.

Pani Aneta Pałkowska mówi, iż nowa świetlica służyłaby nie tylko 
mieszkańcom ich sołectwa – Ja myślę, że jak powstanie nowa świetlica, to 
mieszkańcy miasta będą do nas przyjeżdżać. A świetlica w Wieży będzie „wią-
zać” mieszkańców wsi.

Jakie jest Wasze zdanie? Czy w dzisiejszych czasach świetlice są po-
trzebne i czy ich budowa wnosi coś dobrego w kontaktach międzyludz-
kich? Jakie macie doświadczenia?

(Pan Dariusz August, drugi z kandydatów na radnego w sołectwach 
Wieża i Proszówka startujący z komitetu KWW Dariusza Augusta nie 
był zainteresowany rozmawianiem i udzielaniem odpowiedzi na jakiekol-
wiek pytania).

Źródło:  lwówecki.info
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Towarzystwo Miłośników Gryfowa
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Członkowie Kapituły Tytułu Zasłużony dla Powiatu Lwóweckiego na posiedzeniu 17 lutego, postanowili przedłożyć Radzie Powiatu 
wnioski o nadanie tytułu za rok 2020 trzem lekarzom związanym z Powiatem Lwóweckim.

 Pragnąc docenić postawę i pracę tych trzech znakomitych, wysoce doświadczonych i cenionych w środowisku medyków, Rada Po-
wiatu Lwóweckiego uznała za zasadne, aby uświetnili oni swoimi osobami zacne grono odznaczonych tytułem „Zasłużony dla Powiatu 
Lwóweckiego”. 

Jak podkreśliła przewodnicząca Rady Powiatu Lwóweckiego Małgorzata Szczepańska, bardzo ważny jest kontekst wydarzenia zwią-
zany z pandemią, która w 2020 r. wstrząsnęła światem. „Ostatni czas pokazał najlepiej , jaką rolę w naszym życiu odgrywają medycy. Te 
nominacje to symboliczny ukłon wobec całego środowiska medycznego – ludzi, którzy stojąc na pierwszj linii frontu walki ze śmiertel-
nym wrogiem, z dnia na dzień stali się naszymi bohaterami. Chcieliśmy im bardzo serdecznie podziękować.” 

Na posiedzeniu 25 lutego, Rada Powiatu Lwóweckiego przyznała tytuł „Zasłużony dla Powiatu Lwóweckiego” za 2020 rok:  
lek.med. Leonardowi Marcinkowskiemu, lek. med. Andrzejowi Szymonajtisowi oraz dr n. med. Markowi Kaźmierczykowi.

Lek. med. Leonard Marcinkow-
ski – legendarny lekarz chorób we-
wnętrznych kilku pokoleń mieszkań-
ców powiatu lwóweckiego.

Urodzony w 1938 roku. w Woro-
biówce na Wołyniu, po wojnie osiedlił 
się wraz z rodziną w Oławie, gdzie 
uczęszczał do szkoły podstawowej i 
liceum ogólnokształcącego. Dostał 
się na wymarzoną medycynę i ukoń-
czył łódzką Wojskową Akademię Medyczną. Od 1969 do dziś jest 
mieszkańcem Gryfowa Śląskiego. Prawie cztery dekady związany 
był z lwóweckim ZOZ-em. Pracował na oddziale wewnętrznym 
powiatowych szpitali, pełnił dyżury w pogotowiu ratunkowym, był 
lekarzem zakładowym, między innymi „Azbestolitu” oraz Kolei 
Państwowych. Najbardziej znany jest jednak ze swojej wieloletniej 
pracy w przychodni zdrowia, gdzie ujmował stoickim spokojem, 
cierpliwością i tolerancją. Pomimo tego, iż w 2003 r. odszedł na 
zasłużoną emeryturę, pracował jeszcze jako lekarz dyżurujący w 
szpitalu oraz w przychodniach w Mirsku, Olszynie i Świeradowie. 

Równie aktywne jest życie prywatne doktora Leonarda Mar-
cinkowskiego. W latach 80- tych objechał rowerem całe polskie 
wybrzeże. Uwielbia wędkowanie, żagle i książki. Plotka zawsze 
była mu obca, skromny, nie oczekujący poklasku – tak pamiętają 
go pacjenci. Najukochańszy tata i najcudowniejszy życiowy mentor 
– tak mówią o nim dzieci.

***
Andrzej Szymonajtis – doświadczony 

chirurg, lekarz w lwóweckiej poradni chi-
rurgicznej. Ukończył studia na Akademii 
Medycznej we Wrocławiu w 1974 roku 
uzyskując tytuł lekarza. Odbył przeszkole-
nie w zakresie obowiązków lekarza trans-
fuzjonisty. Uzyskał następujące specjaliza-
cje: 
1977 r. – 1° w zakresie chirurgii ogólnej; 
1980 r. – 1° w zakresie anestezjologii i re-
animacji; 
1984 r. – w zakresie chirurgii ogólnej. 

W latach 1975-1990 oraz 1991-1994 
pracował jako lekarz dyżurny w Pogotowiu Ratunkowym. 

W latach 1982 do 1996 pracował jako Kierownik Punktu 
Krwiodawstwa przy szpitalu w Lwówku Śląskim. Swoją działal-
nością przyczynił się do popularyzacji krwiodawstwa zwłaszcza 
wśród ludzi młodych na terenie dzisiejszego powiatu. 

Lek. med. Andrzej Szymonajtis rozpoczął pracę w Zespole 
Opieki Zdrowotnej w Lwówku Śląskim w 1974 roku. W chwili 
obecnej pracuje jako lekarz w poradni chirurgii ogólnej w PCZ Sp. 
z o.o. w Lwówku Śląskim. Jest pracownikiem sumiennym i zdy-
scyplinowanym, samodzielnym, aktywnym zawodowo i społecz-

Powiat uhonorował medyków

nie. Swoim serdecznym i troskliwym podejściem do ludzi chorych 
zdobył sobie zaufanie pacjentów, jak i ich rodzin. Odznacza się 
dużą kulturą osobistą. Cieszy się zasłużonym zaufaniem współpra-
cowników i przełożonych. Pracując wiele lat w lwóweckiej służbie 
zdrowia zdobył wysokie kwalifikacje zawodowe, które umiejętnie, 
z pożytkiem dla pacjentów, wykorzystuje w codziennej pracy. Jest 
osobą bardzo pracowitą, o wszechstronnych zainteresowaniach. 

***
Marek Kaźmierczyk – doświadczony chirurg, ordynator i za-

stępca dyrektora ds. medycznych w lwóweckim szpitalu. Lekarz, 
który oprócz pracy zawodowej poświęca się także działalności 
społecznej i naukowej. Pracę w 
lwóweckim szpitalu rozpoczął 1985 
roku. W latach 1993 do 2006 pełnił 
funkcję Kierownika Izby Przyjęć w 
Lwówku Śląskim. W roku 1998 
uzyskał stopień naukowy doktora 
nauk medycznych. Od 2006 roku 
pełni funkcję Ordynatora Oddzia-
łu Chirurgii lwóweckiego szpitala. 
Pracuje także aktywnie na niwie 
naukowej, należąc do kilku towa-
rzystw naukowych: 
• Towarzystwa Chirurgów Polskich;
• Sekcji Chirurgii Endoskopowej i Sekcji Wideochirurgii TchP;
• Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii;
• Polskiego Towarzystwa Flebologicznego;
• Polskiego Klubu Koloproktologii.

Za swoją pracę dr n. med. Marek Kaźmierczyk wielokrotnie był 
wyróżniany listami gratulacyjnymi, podziękowaniami i odznacze-
niami. Wśród tych najważniejszych warto wymienić Złoty Medal 
za Długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego. Odznaczony przez Ministra Zdrowia Honorową 
odznaką Zasłużony dla Ochrony Zdrowia. Z okazji 10-lecia, w 
uznaniu zasług dla rozwoju samorządności lekarskiej dr n. med. 
Marek Kaźmierczyk został wyróżniony Srebrną Odznaką Dolno-
śląskiej Izby Lekarskiej. W 2016 roku ordynator z Lwóweckiego 
szpitala w uznaniu zasług dla Województwa Dolnośląskiego zo-
stał uhonorowany Odznaką Honorową Srebrną Zasłużony dla 
Województwa Dolnośląskiego. W 2018 roku w plebiscycie Gazety 
Wrocławskiej zajął II miejsce w kategorii Chirurg Roku. 

W 2019 roku dr n. med. Marek Kaźmierczyk otrzymał naj-
wyższe na Dolnym Śląsku wyróżnienie za zasługi dla środowi-
ska medycznego – Medal Dolnośląskiej Izby Lekarskiej im. Jana 
Mikulicza Radeckiego, który jest przyznawany za wybitne zasługi 
osobom szczególnie zasłużonym dla społeczności lekarskiej. Przez 
35 lat pracy w służbie zdrowia dr Marek Kaźmierczyk realizował 
swoje pasje zawodowe zawsze w służbie człowiekowi – profesjo-
nalny i pomocny. 


