Co słychać w projekcie „Kultura pod strzechami
– pokaż swój potencjał!”?
Jak Państwo wiecie w czerwcu zakończyliśmy intensywną część badawczo-analityczną w projekcie dofinansowanym ze środków Ministra
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury "Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2021".
Finalnym efektem była diagnoza, z którą można zapoznać się na naszej
stronie internetowej w zakładce „Dom Kultury +”. Bazując na rekomendacjach wynikłych z diagnozy ogłosiliśmy nabór na inicjatywy mieszkańców miasta i gminy. W ramach naboru wpłynęło 9 pomysłów, z czego
wybranych i dofinansowanych zostało 7 projektów. Ostatecznie realizacji podjęło się sześciu pomysłodawców. Realizacja projektów ruszyła 15
sierpnia i trwać będzie maksymalnie do 11 listopada.
Na moment zamknięcia bieżącego numeru Kuriera Gryfowskiego zakończono pełną realizację jednej inicjatywy. Większość wciąż trwa lub
zrealizowana jest częściowo. Realizację zadania zakończyła Agnieszka
Toros – pomysłodawczyni projektu „Kultura to TY-daj się poznać!”. 16
października przeprowadziła dla zgłoszonych uczestników warsztaty
z autoprezentacji i wystąpień publicznych w wymiarze 6 godzin dydaktycznych. Głównym, założonym celem było zainspirowanie do czynnego udziału w wydarzeniach kulturalnych poprzez naukę autoprezentacji,
a także zwalczenie stresu i niepewności z tym związanej. Uczyliśmy się
o dobrej komunikacji, sposobach na skuteczność przekazu, panowaniu
nad stresem i wielu innych pożytecznych metodach samodoskonalenia
w tym obszarze. Wykonaliśmy kilka praktycznych ćwiczeń, które na
pewno wykorzystamy w praktyce.
Ku końcowi zmierza pomysł Towarzystwa Miłośników Gryfowa
„Wieczorny obchód miasta” w ramach którego zrealizowano 5 godzinnych wycieczek (ratusz, kościół, rynek, mury obronne oraz cmentarz) zakończonych wspólnym poczęstunkiem. Celem inicjatywy było przybliżenie mieszkańcom historii Gryfowa Śląskiego i okolic, zaciekawienie ich
tematem i zainspirowanie do własnej aktywności w tym obszarze. Ponadto integracja społeczności i budowanie tożsamości lokalnej i regionalnej.
W ramach projektu powstanie jeszcze wydawnictwo historyczne podsumowujące podjęte działania. W trakcie realizacji wciąż jest kilka projektów, a o efektach działań powiadomimy w kolejnym numerze Kuriera.
Projekty realizowane we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem
Kultury w Gryfowie Śląskim w ramach programu Narodowego Centrum
Kultury "Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2021" dofinansowanego ze
środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Anna Michalkiewicz

Podsumowanie cyklu seminariów inspirujących z Katarzyną Kubiczek
Zakończyliśmy w M-GOK cykl seminariów z Katarzyną Kubiczek, trenerką Familylab Association.
Sześć różnych tematów, które przenikając się ostatecznie tworzyły nierozerwalną całość. Z każdym tygodniem spotkania cieszyły się coraz większym zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że zainspirowali się
Państwo na swojej rodzicielskiej drodze, by budować z dziećmi dobre, świadome relacje oparte na wzajemnym szacunku i wsparciu, a także znaleźli odpowiedzi w trudnych i skomplikowanych dla was obszarach.
Dziękujemy za obecność na seminariach i polecamy obserwować aktywność Kasi Kubiczek i w miarę
możliwości korzystać z organizowanych spotkań (strona katarzynakubiczek.pl).
Udział w seminariach był bezpłatny, a spotkania miały charakter wykładowy z nieograniczoną przestrzenią na zadawanie pytań.
Spotkania sfinansowane zostały ze środków MAGOVOX (https://magovox.pl) i objęte patronatem fundacji Family-lab Polska (http://www.family-lab.pl/).
					
Anna Michalkiewicz
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Międzynarodowe Spotkania
z Muzyką Dawną w Gryfowie
W ramach festiwalu w Gryfowie odbyły się dwa wspaniałe muzyczne
momenty. Przez dwa koncertowe dni wędrowaliśmy od średniowiecza
przez renesans, barok, aż po romantyzm. Specjalnie dla Państwa zagrały
dwie formacje specjalizujące się w muzyce dawnej „Lux Antiqua” oraz
„Projekt ‘93”. Całość wybrzmiała w gościnnych progach naszej gryfowskiej świątyni, w Kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej. Poza Gryfowem festiwalowe koncerty odbyły się w kościołach w Świeradowie Zdroju oraz
Lubomierzu, a także w PSM w Zgorzelcu oraz w Kromnowie.
Dziękujemy Państwu za obecność i do zobaczenia za rok na XXIX
spotkaniach z muzyką dawną.
					 Anna Michalkiewicz

Polska na szóstkę
czyli wirtualna
podróż nieznanymi szlakami

Dyskusyjny Klub Książki Nie-poczytalni działający przy Bibliotece
Publicznej w Gryfowie Śl. przy wsparciu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, 15 października zorganizował w sali M-GOK spotkanie
z Leszkiem Szczasnym. Podróżnik prezentował w Gryfowie swój projekt Polska na szóstkę.
Autor jest raciborzaninem, z wykształcenia politologiem i filozofem,
a z zamiłowania m. in. fotografem, niezależnym globtroterem oraz społecznikiem. Wydał reporterską książkę pt. „Świat na wyciągnięcie ręki”,
która jest do wypożyczenia w Bibliotece Publicznej oraz pracuje nad kolejną „Afrykański rytm”. Jest autorem wyjątkowych slajdowisk z Bliskiego Wschodu i Afryki, a także Polski, które to slajdowisko gryfowianie
mogli obejrzeć podczas spotkania.
Polska na szóstkę to projekt reportażowo-fotograficzny zrealizowany
w ramach stypendium MKiDN. W ponad 20 rozdziałach slajdowiska,
autor przedstawił widzom m.in. magiczne podlaskie bezdroża, kunsztowne roztoczańskie nekropolie, górnośląskie pokopalniane hałdy, niedoceniane Pogórze Przemyskie, niszowe festiwale (etniczne, industrialne,
muzyczne) tzw. landartową galerię sztuki nad Bugiem i wiele innych szerzej nieznanych polskich zakątków i przedsięwzięć.
Marzena Wojciechowska
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Zaczytana jesień czyli osiem wspaniałych spotkań w trzy dni
28 września z okazji Dnia Głośnego Czytania bibliotekę odwiedziły
przedszkolaki z ul. Młyńskiej, z grupy „Słoneczka”.
Zajęcie czytelnicze odbyły się w galerii, po czym (ze względu na obostrzenia epidemiczne) dzieci w grupach zwiedziły pomieszczenia biblioteki.
Bibliotekarka przeczytała dzieciom książeczkę pt.: Ciii… Cichutko!
autorstwa Nicoli KINNEAR. To ciepła, zabawna, piękna książeczka
o tym, jak siła przyjaźni dodaje pewności siebie i odwagi. Wspomniano też i zaprezentowano dzieciom książkę pt.: „Kicia Kocia w bibliotece”, w której to Kicia Kocia odwiedza z mamą bibliotekę i przeżywa tam
przygodę. Wspólnie z dziećmi dyskutowano o czytaniu, bibliotece, jesieni
i o przyniesionych z biblioteki książeczkach.
29 września udaliśmy się na rewizytę do Przedszkola. Niżej podpisana
bibliotekarka odwiedziła pięć grup przedszkolnych. Pięć spotkań – to był
dzień! Natomiast 30 września odwiedziliśmy dwie grupy przedszkolne
z budynku przy ul. Przedszkolaków. Tam czytaliśmy m. in. książeczkę pt.:
O Wilku, który nie lubił czytać autorstwa Orianne Lallemand. To opowieść o Wilku, który zaczął pożerać książkiniestety dosłownie. Ogółem we wszystkich spotkaniach uczestniczyło 122 osoby. Wszystkich
razem i każdego z osobna serdecznie i gorąco
zachęcała do korzystania z biblioteki i do czytania książeczek niżej podpisana.
Nieformalne logo biblioteki wykonała w ramach praktyk zawodowych w redakcji Kuriera
Gryfowskiego Kornelia Makarewicz.
Jolanta Kuczyńska

Warsztaty czytelnicze
dla niepełnosprawnych
Od września, we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Mocni” w środy i piątki prowadzone są zajęcia promujące książkę i bibliotekę w siedzibie „Mocnych” w Uboczu.
Cieszymy się, że zajęcia plastyczno-techniczne z wykorzystaniem odpowiednich książek i materiałów, przyjęły się i podopieczni Stowarzyszenia z niecierpliwością czekają na panie z biblioteki. Współpraca ze środowiskiem osób niepełnosprawnych ma w bibliotece wieloletnie tradycje.
Obecnie wraz z siedzibą w Uboczu otworzył się jej nowy rozdział.
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Jesienne nowości
w gryfowskiej bibliotece
Jesień wtargnęła już do naszych domów, a długie wieczory sprzyjają
spędzaniu czasu z lekturą, dlatego też przychodzimy do Państwa z przeglądem nowości, które od dziś, są dostępne w naszej bibliotece.
Dla fanów kryminałów przygotowaliśmy:
„Bez winy” Charlotte Link – trzeci tom serii z sierżant Kate Linville
„Egzekucję” Remigiusza Mroza – czternasta już część uwielbianej przez
czytelników serii z Chyłką w roli głównej. Tym razem krnąbrna prawniczka robi wszystko, by odnaleźć zaginionego Kordiana Oryńskiego.
„Wiatr” Igora Brejdyganta – thriller osadzony w Tatrach.
„Powolne spalanie” Pauli Hawkins – najnowsza powieść autorki bestsellerowej „Dziewczyny z pociągu”. Odważny, elektryzujący kryminał
z zemstą w tle.
„Kto jest bez grzechu” Agnieszki Jeż.
„Zazdrość” Jo Nesbo – tym razem skandynawski mistrz kryminału
zaserwował swoim czytelnikom zbiór siedmiu opowiadań, w których
w charakterystyczny dla siebie sposób konfrontuje czytelnika z nieprzewidywalnymi skutkami zazdrości, pożądania i zdrady.
Dla fanów „Rytuału” Grety Drawskiej przygotowaliśmy „Stos” i „Chichot” – dwie kolejne części serii z Wandą Just i Piotrem Dereniem, natomiast na zwolenników komedii kryminalnych czeka „Na własną rękę”
Olgi Rudnickiej – czwarta część przygód zwatriowanej detektyw Matyldy.
Jednak nie samym kryminałem czytelnik żyje, dlatego mamy również
coś dla miłośników literatury kobiecej:
„Warkocz spleciony z kwiatów” Agnieszki Krawczyk – pierwszy tom
nowego cyklu „Leśne Ustronie”, w którym autorka zabiera nas do malowniczej górskiej miejscowości, gdzie główna bohaterka – Zośka – na nowo
odzyska utracony spokój.
„Panna z bajki” Katarzyny Michalak – urocza, romantyczna historia,
która z pewnością przypadnie do gustu wielbicielkom autorki.
„Wybieram siebie, wybieram Ciebie” Tomasza Kieresa – opowieść
o dwójce nieznajomych, którzy znaleźli się w obcym miejscu, na "końcu
świata", mających inne priorytety i oczekujących zupełnie czegoś innego
od życia, różni ich wszystko, łączy jedno - nowy start.
„Matka roku” Gabrieli Gargaś – historia Tatiany - matki i żony, która
stara się być perfekcyjną panią domu, jednak nie zawsze wychodzi jej to
tak, jakby sobie tego życzyła. Zabawna opowieść o tym, że nie zawsze
trzeba być idealnym.
„Kochankowie i pisarze” Lily King – wzruszająca, słodko-gorzka historia
o stracie, żałobie, niespełnionych aspiracjach i poszukiwaniu swojej drogi.
Dodatkowo biblioteka zaopatrzyła się również w klasykę literatury
światowej. „Słownik rodzinny” Natalii Ginzburg, bo o nim mowa, stanowi swego rodzaju kronikę dokumentującą życie zasymilowanej żydowskiej rodziny w czasach nasilającego się faszyzmu, przez II wojnę światową, aż po upadek Mussoliniego, a wszystko to ukazanie oczami małej
Gizburg, która z jednej strony podgląda zachowania ojca tyrana i dziecinnej matki, z drugiej zaś przypatruje się całej plejadzie historycznych
postaci, które przez lata zbierały się w jej domu. Zapraszamy : )
Sandra Gałka

Nowe książki
dużą czcionką drukowane

W ramach wsparcia czytelników z wadami wzroku, biblioteka zaopatrzyła się w czytelnicze nowości, wydane w większym formacie z dużą
czcionką, które chronią wzrok i ułatwiają czytanie osobom słabowidzącym.
Zależy nam, by każdy zainteresowany znalazł w bibliotece coś dla siebie
i tak dla miłośników historii w klimacie retro mamy „Damę ze szmaragdami” Pauliny Kuzawińskiej – opowieść o młodej arystokratce, która próbuje odkryć przyczynę śmierci swojej przyjaciółki, jednocześnie odkrywa
coraz więcej tajemnic jakimi owiany jest Dwór pod Cisami i jego mieszkańcy. Sensacyjna intryga, subtelny wątek romantyczny i zbrodnia, która budzi
starą rodzinną legendę, a wszystko to utrzymane w klimacie retro.
Dla fanów klasycznych kryminałów mamy „Perfekcjonistę” Helen
Fields, która przez blisko trzynaście lat była adwokatem, zajmującym
się sprawami karnymi, dlatego też jak mało kto potrafi wejść zarówno
w umysł detektywa, jak i mordercy oraz „Instynkt łowcy” Alex Kavy,
której żadnemu fanowi gatunku przedstawiać nie trzeba.
Zaopatrzyliśmy się również w kilka pozycji, dla wielbicielek literatury
kobiecej:
„Szczęście pod stopami” Renaty L. Górskiej – piękna, poruszająca historia o tym, że aby być szczęśliwym, najpierw trzeba odważyć się zaryzykować.
„Tylko szeptem” Lidii Liszewskiej i Roberta Kornackiego
„Zastępcza miłość” Beaty Majewskiej – historia skromnej studentki
z Polski, która przyjmuje nietypowe zlecenie od amerykańskiego milionera, co odmieni jej życie o sto osiemdziesiąt stopni. Luksus, wielkie pieniądze, intrygi i miłość, która nigdy nie powinna się zdarzyć.
„Szepty pienińskich ścieżek” Joanny Tekieli – niezadowolona ze swojego życia, główna bohaterka postanawia zostawić niesatysfakcjonującą
pracę, wrednego szefa i mieszkanie z rodzicami i wyjechać w Pieniny by
rozpocząć nowy etap swojego życia.
„Jeszcze w zielone gramy” Anny H. Niemczynow – autorka wzięła na
warsztat trudny temat dążenia do rodzicielstwa i decyzji o adopcji. Piękna, mądra opowieść ze sporym ładunkiem emocjonalnym.
„Niebieskie motyle” Anny Sakowicz – historia trzech sióstr, które pozornie łączy bliska więź, jednak kiedy dochodzi do zaginięcia jednej
z nich, okazuje się, że tak naprawdę niewiele o sobie wiedzą, a na światło
dziennie wychodzą co i rusz nowe tajemnice...
Dodatkowo mamy również dwie komedie kryminalne utrzymane
w lekkiej konwencji z dużą dawką poczucia humoru:
„Pani Henryka i morderstwo w pensjonacie” Katarzyny Gurnard –
nieustraszona emerytka, tryskająca życiową energią udaje się do pensjonatu na południu Polski, gdzie wciela się w rolę prywatnego detektywa
i niestrudzenie poszukuje mordercy pokojówki
oraz „Śledztwo od kuchni czyli klasyczna powieść kryminalna o wdowie, zakonnicy i psie” Karoliny Morawieckiej – kiedy policyjne śledztwo nie przynosi efektów, na scenę wkracza wdowa po aptekarzu, która
zamierza rozwiązać sprawę morderstwa przy pomocy sztuki kulinarnej,
zakonnicy, psa i znajomości kryminałów Agaty Christie.
Oprócz wymienionych nowości, w bibliotece dostępne są również
starsze książki wydane w dużym formacie z powiększoną czcionką, dedykowane w szczególności osobom słabowidzącym oraz seniorom.
Sandra Gałka
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Szczepienia w gminie
Gryfów Śląski
Zgodnie z przeprowadzoną analizą, według stanu na dzień 20.09.2021
roku, Gmina miejsko-wiejska Gryfów Śląski znajduje się na 101 miejscu
w skali całego województwa oraz na 4 pozycji w rankingu gmin na poziomie powiatu lwóweckiego.
Pierwszą dawką zaszczepionych zostało 46,65% mieszkańców. Szczepienia w gminie Gryfów Śląski (gmina miejsko-wiejska)
Liczba zaszczepionych min. 1 dawką: 4 549
Liczba mieszkańców w pełni zaszczepionych: 4 457
Liczba mieszkańców: 9 561
Procent zaszczepionych min. 1 dawką: 47,5%
Procent mieszkańców w pełni zaszczepionych: 46,6%
W podziale na grupy wiekowe, pod względem zaszczepienia co najmniej jedną dawką sytuacja w naszej gminie ma się następująco:
12-19 – 30,18%; 20-39 – 36,53%; 40-59 – 51,53%; 60-69 – 66,01%
70+ – 77,74%.
Odnosząc się do danych z ubiegłego tygodnia odnotować można
wzrost zaszczepienia mieszkańców pierwszą dawką o 0,29%, co sprawia,
iż Gmina Gryfów Śląski znajduje się na 2 miejscu w rankingu postępu
gmin na poziomie powiatu lwóweckiego oraz na 58. miejscu na poziomie
województwa dolnośląskiego w kontekście dokonanego postępu.
Gmina Gryfów Śląski zachęca wszystkie osoby, które jeszcze się nie
zaszczepiły, aby dokonywały zapisów w punkcie szczepień w Przychodni
Wielospecjalistycznej na ulicy Malowniczej w Gryfowie Śląskim. Dbaj
o nasze wspólne zdrowie.

Nowe Władze w ZOSP RP Gryfów Śląski
9 października w remizie strażackiej w Gryfowie Śląskim miało miejsce bardzo ważne wydarzenie, a mianowicie odbył się zjazd Zarządu
Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP w Gryfowie Śląskim,
w którym udział wzięli zaproszeni goście, wła-

dze wszystkich jednostek OSP z naszej gminy
oraz delegaci z każdej jednostki. Na spotkaniu
nie zabrakło władz Gryfowa Śląskiego jak i Powiatu Lwóweckiego, w zjeździe uczestniczył
także Burmistrz Gryfowa Śl. Olgierd Poniźnik,
Sekretarz gminy Jerzy Andrzejczak oraz Skarb-

nik gminy Marek Kurec, a także Starosta Lwówecki Daniel Koko oraz radni z naszej gminy
Urszula Maga, Grzegorz Piejko i Kamil Kowalonek. Nie zabrakło także Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Lwówku Śląskim Andrzeja Więdłochy.
Spotkanie miało na celu omówienie spraw
bieżących jak i przedstawienie planu działań na
przyszły rok, ale najważniejszym z zadań było
wybranie nowego zarządu Miejsko Gminnego
Związku OSP RP w Gryfowie Śląskim, który
będzie reprezentował nas przez następne 5 lat.
W wyniku głosowania wybrano Zarząd
w następującym składzie:
- Prezes zarządu Kamila Zajączkowska ;
- Komendant Gminny Krzysztof Król;
- Wiceprezes Tadeusz Jagiełło;
- Wiceprezes Mariusz Kownacki;
- Sekretarz Justyna Andrzejewska;
- Skarbnik Leszek Wróblewski;
- Członek Prezydium Jacek Mazur;
- Członek zarządu Ryszard Nowicki;
- Członek zarządu Jan Kubiszyn;
- Członek zarządu Ewa Midek;
- Członek zarządu Stanisław Jóźwiak.
Młodszy referent ds. zarządzania kryzysowego
Angelika Król
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Nowe ceny wody i ścieków
Od 1 października bieżącego roku zaczęły obowiązywać nowe ceny
za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki. Taryfa została zatwierdzona
decyzją nr WR.RZT.70.304.2021 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 1 września 2021 r. i opublikowana w BIP Gryfowa Śląskiego, na stronie Zakładu Budżetowego oraz wywieszona na
tablicach informacyjnych w siedzibie zakładu. Dodatkowo informacja
o decyzji jest umieszczona na fakturze za zużytą wodę i odprowadzone
ścieki. Nowa taryfa będzie obowiązywała przez kolejne trzy lata, a jednostkowe stawki w kolejnych okresach obowiązywania taryfy przedstawiają poniższe tabele.

nie, a koszt 1 m3 – 1 zł netto) i na ten moment nie mają pokrycia w cenie
za ścieki bytowe, za które każdy z Odbiorców usług jest obciążany. Proces odprowadzania i oczyszczania ścieków jest procesem ciągłym, więc
na pokrycie kosztów odprowadzania wód opadowych musi znaleźć się
źródło finansowania. Najwłaściwszym sposobem jest pobieranie opłat od
właścicieli nieruchomości (budynki, ulice, chodniki, place). Każdy, kto
korzysta, powinien płacić za siebie. Standardowym sposobem obliczenia ilości wód opadowych jest iloczyn powierzchni dachów i innych powierzchni utwardzonych, współczynnika spływu oraz średniej wielkości
opadów z ostatnich 10 lat. Takie rozwiązania już wprowadziło wiele gmin
na terenie Polski, a przed innymi, w tym przed naszą gminą – wprowadzenie takiej opłaty jest kwestią czasu.
Oczywiście opłat za odprowadzanie wód deszczowych można nie ponosić pod warunkiem, że wody deszczowe i roztopowe nie będą odprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej (każda nieruchomość będzie we
własnym zakresie zagospodarowywać wody opadowe).
Odrębnym problemem są wody opadowe w sołectwach posiadających
kanalizację sanitarną. Analizując pracę pomp na wiejskich przepompowniach ścieków w okresach kiedy pada deszcz i w okresach suchych, okazuje się, że w czasie deszczu pompy pracują prawie dwa razy dłużej niż
w dni suche. Wniosek nasuwa się jeden – odprowadzenie wód opadowych
z nieruchomości zostało włączone do sieci sanitarnej, co jest niezgodne
z obowiązującym prawem. W tym roku mieszkańcy sołectw Proszówka, Wieża i Krzewie Wielkie otrzymają pisma z prośbą o sprawdzenie
sposobu odprowadzenia deszczówki i jej zagospodarowania, i ewentualne
odłączenie jej od sieci kanalizacji sanitarnej. W następnym etapie pracownicy zakładu będą sprawdzać, czy faktycznie dana nieruchomość
nie odprowadza wód opadowych do kanalizacji sanitarnej. Tak więc
może lepiej nie czekać i samemu usunąć ewentualne nieprawidłowości.
Dyrektor ZBGKiM
Małgorzata Uhornicka

Nowe dowody osobiste
od 7 listopada

Z pewnością wszyscy zainteresowani Odbiory zauważyli, że cena jednostkowa za m3 odprowadzonych ścieków, w pierwszym okresie obowiązywania taryfy, jest niższa od dotychczasowej. Taka sytuacja jest efektem
wyłączenia wód opadowych i roztopowych z kategorii ścieków. Pomimo
tego, że wody opadowe wraz ze ściekami bytowymi tworzą mieszaninę
zwaną ściekami komunalnymi, to same wody w ściekach komunalnych
nie stanowią ścieku. Nie mogą być więc uwzględniane w taryfie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Takie
stanowisko potwierdziły w swoim orzecznictwie sądy administracyjne.
W Gryfowie Śląskim ścieki odprowadzane są głównie siecią kanalizacji ogólnospławnej, czyli takiej, do której wpływają ścieki bytowe z gospodarstw domowych i wody opadowe oraz roztopowe z dachów, ulic,
chodników i innych powierzchni utwardzonych. W tej mieszaninie wody
opadowe i roztopowe stanowią od 58% do 63% (w zależności od ilości
opadów) ścieków wpływających na oczyszczalnię. Koszty ich odprowadzania zostały wyłączone z taryfy (szacowana wartość to 318 tys. zł rocz-

Podinspektor ds. ewidencji ludności, dowodów
osobistych i spraw wojskowych
Magdalena Pigłowska
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Dotacje na wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych

Od 11 października 2021 r., mieszkańcy Dolnego Śląska mogą
ubiegać się o dotacje na wymianę kopciuchów w budynkach wielorodzinnych, w ramach pilotażu programu „Czyste powietrze”, pn.: Poprawa
jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez
wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych – główne cele pilotażu. To kolejny antysmogowy pilotaż NFOŚiGW, po województwie zachodniopomorskim
i Pszczynie. Jego budżet wynosi 20 mln.
Beneficjentami pilotażu, w podstawowym poziomie dofinansowania, mogą zostać osoby fizyczne o rocznym dochodzie nieprzekraczającym 100 tys. zł, będące właścicielami lub współwłaścicielami lokali
mieszkalnych w budynku wielorodzinnym od 3 do 20 lokali mieszkalnych. W tym przypadku intensywność dofinansowania kosztów kwalifikowanych wynosi od 30% do nawet 45% kosztów kwalifikowanych w zależności od zakresu realizowanego przedsięwzięcia.
Podwyższony poziom dofinansowania został przewidziany dla
osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, wskazany w zaświadczeniu z gminy, nie przekracza kwoty 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2189 zł
w gospodarstwie jednoosobowym. Dla takich beneficjentów będą to dotacje do 60% kosztów kwalifikowanych zrealizowanego przedsięwzięcia.
Beneficjentami pilotażu mogą zostać także wspólnoty mieszkaniowe w budynku wielorodzinnym od 3 do 20 lokali. Mogą one ubiegać się
o dotacje do 60% kosztów kwalifikowanych, w kwotach dofinansowania
wynoszących od 40 tys. zł do 340 tys. zł. W ramach pilotażu wspólnota może ubiegać się również o pożyczki wspierające realizację projektów
termomodernizacyjnych do 40% kosztów kwalifikowanych na uzupełnienie wkładu własnego. Warunki przyznawania i wypłaty pożyczki na
uzupełnienie wkładu własnego zostaną określone przez WFOŚiGW we
Wrocławiu.
Dla mieszkańców gmin graniczących z Republiką Czeską dotacje
będą odpowiednio wyższe o dziesięć punktów procentowych. W programie określono, że tych gmin jest 30. Wśród nich niestety nie ma Gminy
Gryfów Śląski, są natomiast takie gminy, jak m.in.: Leśna, Bogatynia,
Zgorzelec, Nowa Ruda, Jelenia Góra, Szklarska Poręba, Kudowa Zdrój.
Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe mogą składać wnioski o dofinasowanie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), po utworzeniu konta i zalogowaniu, na stronie internetowej
NFOŚiGW, pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl.
Wnioski są przyjmowane przez WFOŚiGW we Wrocławiu od dnia
11 października 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. lub do wyczerpania
budżetu Programu.
Wniosek należy wypełnić i przesłać przez GWD, a następnie złożyć w formie:
• elektronicznej – na wyznaczoną skrzynkę podawczą WFOŚiGW
Wrocław znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), po uprzednim opatrzeniu go kwalifikowanym
podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym Wnioskodawcy lub
w przypadku wspólnoty mieszkaniowej osoby/osób upoważnionej/ych do
reprezentacji Wnioskodawcy lub
• papierowej – przez dostarczenie wraz z załącznikami do WFOŚiGW
Wrocław, po uprzednim pobraniu PDF wniosku przesłanego przez
GWD, wydrukowaniu i opatrzeniu go podpisem własnoręcznym Wnioskodawcy lub w przypadku wspólnoty mieszkaniowej osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentacji Wnioskodawcy. Dostarczenie wniosku
w formie papierowej z własnoręcznym podpisem może nastąpić:
• osobiście lub za pośrednictwem kuriera lub
• za pośrednictwem placówki pocztowej.
Szczegółowe informacje dotyczące składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków
o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu, który można znaleźć wraz z pozostałymi dokumentami programowymi (w tym m.in. wzór
wniosku) na stronie: https://wfosigw.wroclaw.pl/zloz-wniosek/budynkiwielorodzinne-pilotaz/w_603,dokumenty-programowe
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Uwaga: rozpoczęcie przedsięwzięcia (zgłaszanego do dofinansowania w ramach pilotażu) rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić dopiero od dnia złożenia
wniosku o dofinansowanie. Koszty poniesione wcześniej uznawane będą
za niekwalifikowane, z wyłączeniem kosztów audytu energetycznego, dokumentacji projektowej i ekspertyz, o ile poniesiono koszty nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Do dofinansowania nie kwalifikuje się kosztów poniesionych przed oddaniem do
użytkowania budynku/lokalu mieszkalnego.
Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi w przypadku osób fizycznych
– do 24 miesięcy, a w przypadku wspólnot mieszkaniowych – do 30 miesięcy, od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz nie później, niż do
30.06.2024 r. Według oficjalnych zapowiedzi, już niebawem, bo w 2022
roku, resort klimatu i środowiska oraz NFOŚiGW planują uruchomienie ogólnopolskiego programu wsparcia wymiany nieefektywnych źródeł
ciepła w budynkach wielorodzinnych. Więcej informacji, w tym dokumenty programowe w/w pilotażu znajdziecie Państwo na stronie: https://
czystepowietrze.gov.pl/woj-dolnoslaskie-2021/
Program pilotażowy obsługiwany jest bezpośrednio przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu i jego oddziały. Najbliższy odział znajduje się w Jeleniej Górze, Plac Ratuszowy 31/32, nr. tel.
(75) 753 28 29, kom. 607700373, e-mail: jeleniag@fos.wroc.pl.
Odpowiedzi na pytania dotyczące pilotażu można uzyskać dzwoniąc
na nr infolinii 607 700 370 czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00.
Zapraszamy także do kontaktu i zadawania ewentualnych pytań związanych z w/w pilotażem osobie prowadzącej gminny punkt konsultacyjno-informacyjnym programu „Czyste powietrze”. Przypominamy, że na
bieżąco w/w punkt działa w gryfowskim ratuszu, gdzie można się spotkać
i porozmawiać z panem Krzysztofem Rozenbajger na temat pozyskania
dotacji na termomodernizację swojego domu lub mieszkania. Prosimy
o wcześniejszy kontakt pod numerem telefonu 667 813 552 lub mailowo:
czystepowietrze@gryfow.pl
Inspektor ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych
Krzysztof Rozenbajger

Trwają prace na placu
zabaw w Uboczu

Nie możemy się już doczekać „Plenerowej Strefy Aktywności” w Uboczu.
Właśnie trwa montaż elementów placu
zabaw - karuzeli, huśtawki czy zjeżdżalni. Przestrzeń będzie miejscem rekreacji
dla najmłodszych i ułatwi mieszkańcom
integrację. Pierwsze efekty prac można
zobaczyć na zdjęciach.
Działania są realizowane w ramach dobrosąsiedzkiego programu
„WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Program wspiera lokalne inicjatywy związane z aktywizacją społeczną, rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej, poprawą
jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Więcej informacji można
znaleźć na stronach www.raport.pse.pl i www.wzmocnijotoczenie.pl.

Komputery dla dzieci z rodzin
byłych pracowników PGR
Gmina Gryfów Śląski przystąpiła do Konkursu grantowego pn.:
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty
PPGR” prowadzonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa
(CPPC).
Warunkiem
zakwalifikowania
dziecka lub osoby dorosłej – ucznia do możliwości uzyskania wsparcia
w ramach ww. Konkursu jest złożenie oświadczenia wskazującego, że:
• dziecko/ osoba dorosła – uczeń zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
• dziecko/ osoba dorosła – uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii
prostej) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym
przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości
wskazanej w liście dokumentacji konkursowej (tj. rodzicie, dziadkowie,
pradziadkowie/ opiekun prawny),
• dziecko/ osoba dorosła – uczeń nie otrzymał/o na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia
przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów
lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
Uwaga: wszystkie ww. warunki muszą być spełnione łącznie.
Wraz z odpowiednim oświadczeniem (formularz do pobrania ze strony internetowej danej szkoły do której uczęszcza dziecko lub UGiM Gryfów Śląski), należy złożyć:
– zgodę na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną RODO
– formularz danych osobowych (do kontaktu).
W przypadku wystąpienia ograniczonych środków pieniężnych na projekt, Gmina Gryfów Śląski zastrzega sobie prawo do rozdysponowania
zakupionego sprzętu komputerowego wg kolejności składanych oświadczeń.
Miejsca składania dokumentów: stosowne oświadczenie wraz załącznikami należy złożyć – w odniesieniu do uczniów spełniających kryteria
określone w regulaminie konkursu:
– uczęszczających aktualnie do danej szkoły podstawowej zlokalizowanej w obszarze gminy Gryfów Śląski – w odpowiednim sekretariacie: SP
nr 1, SP nr 2 i SP w Rząsinach;
– uczęszczających aktualnie do danej szkoły średniej w Gryfowie Śląskim
– w odpowiednim sekretariacie tej szkoły średniej
– nie uczęszczających aktualnie do żadnej z w/w szkół zlokalizowanej na
obszarze gminy Gryfów Śląski, ale zamieszkałych na jej obszarze – w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski.
Termin składania dokumentów: do dnia 26 października 2021 r., do
godziny 14:00.
Gmina Gryfów Śląski, po weryfikacji złożonych oświadczeń, wystąpi
z wnioskiem do CPPC o dotację – grant na zakup odpowiedniego sprzętu komputerowego dla uprawnionych dzieci i młodzieży. W przypadku
uzyskania grantu zostanie zakupiony ww. sprzęt a następnie przekazany dla ww. beneficjentów końcowych na podstawie stosunku prawnego
- umowy.
Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z n/w pracownikami UGiM Gryfów Śląski :
– Marzena Szuflicka – tel. 75 78 11 260 w. 33, mail: oswiata@gryfow.pl
– Krzysztof Rozenbajger – tel. 667 813 552, mail: ue@gryfow.pl
Szczegółowe informacje dotyczące ww. konkursu grantowego są dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr
Inspektor ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych
Krzysztof Rozenbajger

Agroenergia – dotacje
na OZE dla rolników

Z dniem 1 października 2021 r. ruszył nabór w pierwszej, wdrażanej przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, części programu
Agroenergia. Będzie ona dotyczyć dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych i wiatrowych oraz pomp ciepła o mocy powyżej 10 kW, ale
nie większej niż 50 kW, w tym także instalacji hybrydowych oraz magazynów energii elektrycznej jako instalacji towarzyszącej zwiększającej
autokonsumpcję energii w miejscu jej wytworzenia. Nabór w niej potrwa
do wyczerpania środków.
Część druga programu, realizowana bezpośrednio przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczy dofinansowania biogazowni rolniczych wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania
biogazu rolniczego (o mocy do 500 kW) oraz małych elektrowni wodnych
o mocy do 500 kW, a także towarzyszących im magazynów energii. Nabór w niej potrwa do 20 grudnia br. lub do wyczerpania środków.
Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. Program realizowany będzie do 2027
roku.
Beneficjenci programu mogą ubiegać się o dotacje do 20% kosztów
kwalifikowanych, w kwotach do 15 tys. złotych lub do 25 tys. złotych
wszystko w zależności od mocy instalacji. Na realizację programu w naszym województwie NFOŚiGW przeznaczył 2,5 mln złotych. Wnioski
na wsparcie realizacji projektów należy składać do WFOŚiGW we Wrocławiu przez Portal Beneficjenta a następnie wydrukowany wniosek należy dostarczyć do Funduszu.
O dofinansowanie ubiegać się mogą osoby fizyczne, których łączna
powierzchnia użytków rolnych wynosi między 1 ha a 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo
rolne, a także osoby prawne (właściciele lub dzierżawcy nieruchomości
rolnych), których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się pomiędzy 1 ha a 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku
o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.
UWAGA! Dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające na
zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji (decyduje Punkt Poboru Energii).
Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji po zakończeniu
inwestycji. Zakończenie przedsięwzięcia rozumiane jest jako przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej oraz zawarcie umowy kompleksowej z Przedsiębiorstwem energetycznym, a w przypadku
przedsięwzięć dotyczących pompy ciepła, magazynów energii oraz systemów off-grid, poprzez uzyskanie protokołu odbioru.
Okres kwalifikowalności kosztów od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie do 30.06.2027 r.
UWAGA! Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW (decyduje data wpływu). Przez rozpoczęcie przedsięwzięcia należy rozumieć zamówienie lub
zakup urządzeń (pomp ciepła, magazynów i innych instalacji, których
dotyczy wniosek o dofinansowanie), a także zawarcie umowy na ich montaż lub zlecenie tego montażu w innej formie.
Więcej informacji oraz dokumentacja dotycząca programu „Agroenergia” na stronie: https://wfosigw.wroclaw.pl/zloz-wniosek/agroenergia/w_586,podstawowe-informacje
Inspektor ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych
Krzysztof Rozenbajger
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Trwają prace na placu zabaw
przy ul. Kolejowej w Gryfowie Śląskim
Gmina Gryfów Śląski zleciła Zakładowi Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim budowę nowego ogrodzenia oraz
wykonanie prac remontowych na placu zabaw przy ul. Kolejowej. Stare
ogrodzenie wymagało naprawy ze względu na zły stan techniczny, stwarzający niebezpieczeństwo dla korzystających z placu. Skorodowane części groziły przewróceniem. W związku z czym stwierdzono, że konieczna
jest budowa nowego ogrodzenia. Zostaną również wymienione elementy
placu zabaw, które uległy zniszczeniu w wyniku eksploatacji.
Po zakończeniu niezbędnych prac, plac zabaw ponownie będzie cieszył
najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Planowany termin zakończenia napraw oraz budowy nowego ogrodzenia to koniec października.

Przebudowa drogi przy
ulicy Rzecznej w Gryfowie Śląskim
Dobiega końca przebudowa kolejnej drogi gminnej w Gryfowie Śląskim
znajdującej się przy ulicy Rzecznej. Nawierzchnia wykonana zostanie
z kostki betonowej 8 cm. Wykonawcą robót jest firma MG-TECH Inżynieria Lądowa Mariusz Gałkowski. Koszt całkowity inwestycji wyniesie
115 000 zł.
Ref.ds. drogownictwa Anna Petruch

Inspektor ds. zamówień publicznych Monika Gałucha

Medale za Długoletnią Służbę
18 października 2021 r. w Dolnośląskim Zespole Szkół w Karpaczu
odbyło się uroczyste wręczenie Medali Złotych, Srebrnych oraz Brązowych za Długoletnią Służbę, które w uznaniu za wzorowe, wyjątkowo
sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej
zostały przyznane dyrektorom gryfowskich placówek oświatowych.
Medale wręczone zostały przez Marzenę Machałek Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w obecności pana Bogusława
Szpytmy Wicewojewody Dolnośląskiego oraz pana Romana Kowalczyka
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.
Medale Złote za Długoletnią Służbę otrzymały:
• pani Jadwiga Hawryluk – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP,
• pani Anna Pląskowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej
pani Małgorzata Krakowska – Dyrektor Przedszkola Publicznego.
Medale Srebrne za Długoletnią Służbę otrzymały:
• pani Mariola Kotowicz – Z-ca Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1
• pani Ewa Kasprzak – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1
• pani Elżbieta Rakowska – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1
Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymała:
• pani Agnieszka Lewandowska.
Wszystkim paniom serdecznie gratulujemy!

Spotkanie w sprawie
bezpieczeństwa ruchu drogowego
18 października w Ratuszu z inicjatywy Komendanta Powiatowego
Policji insp. Jacka Bandyka odbyło się spotkanie poświęcone bezpieczeństwu na skrzyżowaniu Drogi Krajowej nr 30 z Drogą Wojewódzką nr 361
w miejscowości Krzewie Wielkie. W spotkaniu udział wzięli Senator RP
Rafał Ślusarz, Burmistrz GiM Olgierd Poniźnik, Komendant Powiatowy Policji insp. Jacek Bandyk, Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu
Drogowego asp. szt. Mateusz Królak oraz ref. ds. drogownictwa Anna
Petruch. Uczestnicy spotkania omówili zdarzenia jakie miały miejsce
na tym skrzyżowaniu. Reprezentanci Powiatowej Policji jak i Burmistrz
zwrócili się do Senatora RP o podjęcie działań w Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa ruchu wprowadzenie m.in. inteligentnego skrzyżowania lub wprowadzeniu
strefy terenu zabudowanego albo sygnalizacji świetlnej bądź utworzenie ronda. Podczas spotkania poruszono także kwestię bezpieczeństwa
na skrzyżowaniu ulicy Jeleniogórskiej z ulicą Kolejową oraz położonego obok przejścia dla pieszych a także skrzyżowania obok Szkoły Podstawowej nr 1. Większość z omawianych spraw spotyka się z odmową
GDDKiA albowiem głównym powodem jest małe natężenie ruchu (badania z 2015 roku), co jest oczywiście nieprawdą, ponieważ wybudowanie gondoli jak i wieży widokowej w Świeradowie Zdroju spowodowało
gwałtowny wzrost ruchu pojazdów w Gminie Gryfów Śląski. Komendant
Powiatowy Policji zobowiązał się do przedstawienia wszystkich możliwych wariantów w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu z prośbą do Pana
Senatora Rafała Ślusarza o interwencję.
Ref. ds. drogownictwa Anna Petruch
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Jeż jesienią w potrzebie
Jak pomóc, by nie zaszkodzić!

Nawet do końca listopada jeże mogą szukać miejsc, gdzie bezpiecznie spędzą zimę. Niektóre z nich mają słabe szanse na przetrwanie. Jak
pomóc jeżom, aby im bardziej nie zaszkodzić?!
Znalezionemu jeżowi można podać wodę, ale nie powinno się go karmić. Zwierzę nieodżywione, wyziębione lub w szoku, może bowiem źle
zareagować na pokarm. Taki posiłek z pewnością w ogóle mu nie pomoże, a może doprowadzić do jego padnięcia.
Zwierzę możemy przenieść w ciche miejsce i jeśli to możliwe – zakładając grube rękawice! – umieścić np. w kartonie wyłożonym papierowymi ręcznikami. Karton można postawić w ciepłym miejscu lub umieścić
w nim butelkę z ciepłą wodą"
Przypomina, że jeże są objęte częściową ochroną gatunkową!!!
Dokarmianie wizytujących nasze ogrody i podwórka jeży nie jest
zalecane. Dobrze jest natomiast udostępniać im wodę – codziennie wymienianą, w regularnie mytym pojemniku. Najlepiej jest często zmieniać
miejsce jego ustawienia, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób.
Można też zadbać o to, by parki, ogrody i podwórka stały się miejscami bardziej przyjaznymi dla jeży. Wystarczy mała sterta gałązek i liści,
albo specjalny domek dla jeży i pozostawienie przejść dla jeży w ogrodzeniu, by ten pożyteczny i sympatyczny ssak mógł znaleźć schronienie.
Odwdzięczy się regularnymi odwiedzinami i ekologiczną eliminacją nadmiaru ślimaków i owadów z otoczenia.
Pozostawianie opadłych liści w ogrodach służy zresztą innym organizmom, np. gryzoniom czy bezkręgowcom.
Inspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa
Agnieszka Bocian

Nie zabierajcie młodych
zwierząt z lasu, to ich dom!

Pomagamy tylko w sytuacji, gdy mamy pewność, że pozostawienie
zwierzęcia, oznacza dla nich pewną śmierć!!!

Inspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa
Agnieszka Bocian

Awarie wodociągowo-kanalizacyjne
poza godzinami pracy ZBGKiM
prosimy zgłaszać
pod nr tel.: 500-117-064

OGŁOSZENIE
O WYKAZACH
PODZIĘKOWANIE
Burmistrz Gminy i Miasta składa serdeczne podziękowania Panu
Mirosławowi Szuniewiczowi za wykonana bramkę przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gryfowie Śląskim, a także metalowe kłosy stanowiące
prezenty podczas tegorocznych Dożynek Gminy Gryfów Śląskiw Uboczu.
Burmistrz Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że
wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
najmu, dzierżawy w roku 2021 znajdują się na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim oraz na stronie internetowej www.gryfow.pl
i www.bip.gryfow.pl na zakładce nieruchomości.
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CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ruszyła 1 lipca
Dla kogo CEEB jest obowiązkowa i czemu służy?
CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to system
informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. CEEB ma wspierać działania w wymianie kopciuchów, a tym samym walkę ze smogiem.
Za budowę systemu CEEB odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Baza CEEB ruszyła 1 lipca 2021. Od tego dnia można, a nawet
trzeba składać deklaracje, w przeciwnym razie grożą kary.

Co to jest CEEB?

To Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, a jej utworzenie
przewiduje przegłosowana we wrześniu 2020 przez Sejm, a wcześniej
przez Komisję Sejmową do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisję Infrastruktury ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu
termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Po publikacji przez ministra właściwego ds. budownictwa komunikatu inicjującego
powstanie bazy danych na temat źródeł ciepła właściciele nieruchomości mają składać deklaracje, wypełniając (online lub odręcznie) specjalny
formularz, jakim źródłem ciepła ogrzewają swoje domy. W ten sposób
powstanie "mapa" emisyjności budynków w całym kraju. Deklaracje są
przyjmowane od 1 lipca 2021. Cały projekt ma być rozwijany etapami
do 2023 r.

CEEB – nowy obowiązek właściciela nieruchomości

CEEB to rejestr źródeł energii budynków, ale nie tylko. Ma także
uwzględniać informacje na temat udzielonej pomocy publicznej w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów. Zebrane informacje w sumie
mają dotyczyć ok. 5-6 mln budynków. W ewidencji znajdą się informacje
dotyczące przede wszystkim domów mieszkalnych, ale pod uwagę zostaną wzięte również lokale usługowe i budynki publiczne.
W związku z tym właściciel czy zarządca nieruchomości będą mieli
obowiązek zgłoszenia źródeł ciepła o mocy do 1 MW, wykorzystywanych do ogrzewania budynku i podgrzewania wody użytkowej.
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Skąd dane w CEEB?

W CEEB zbierane są dane pochodzące z deklaracji właścicieli czy zarządców nieruchomości, ale nie tylko w ten sposób będzie powstawać rejestr. Do CEEB będą również wpisywane informacje z innych rejestrów,
a także kontroli i interwencji. Projekt ustawy mówi m.in. o kontrolach
kominiarskich, kontrolach przedsiębiorców prowadzonych przez inspekcję
ochrony środowiska, kontrolach dotyczących gospodarowania odpadami
czy ściekami, także zleconych przez BGK po otrzymaniu dofinansowania
do termomodernizacji czy remontu, a nawet wskazanych przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w zakresie przyznanych świadczeń z pomocy
społecznej lub innych form wsparcia finansowego ze środków publicznych.
Dostęp do informacji w CEEB będą mieli urzędnicy gmin, Inspekcja
Ochrony Środowiska, czy - na mocy przepisów szczegółowych – policja.

Jakie źródła ciepła trzeba zgłosić do CEEB?

W projekcie nowelizacji ustawy określono źródła ciepła, które będą
podlegać obowiązkowi zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności
Budynków. W ramach tych urządzeń i instalacji wskazano m.in.: sieć
ciepłowniczą, kocioł grzewczy na paliwa stałe, piec kaflowy lub wolnostojący opalany paliwem stałym (węgiel, pellet, drewno), kominek na
paliwo stałe, kocioł olejowy, gazowy podgrzewacz przepływowy lub/i
pojemnościowy, kominek gazowy, grzejnik gazowy, nagrzewnicę gazową, promienniki gazowe, trzony kuchenne, piecokuchnię, kuchnię węglową, pompę ciepła, instalacje ogrzewania elektrycznego oraz kolektory
słoneczne.

Ile jest czasu na zgłoszenie?

Czas, jaki został przewidziany na zgłoszenie urządzeń do ogrzewania
budynków, to:
• 14 dni od pierwszego uruchomienia urządzenia lub instalacji w przypadku nowych źródeł ciepła.
• 12 miesięcy od uruchomienia CEEB (1 lipca 2021), w przypadku źródeł
ciepła już pracujących, czyli do 30 czerwca 2022.
Źródło: www.muratorplus.pl

Ścieżka spacerowa wokół Jeziora
Złotnickiego zostanie odnowiona!
Wiosną 2022 roku ruszą prace mające na celu uporządkowanie i odnowienie szlaku pieszego, który przebiega wzdłuż Jeziora Złotnickiego.
Gminy Gryfów Śląski, Leśna, Olszyna oraz Nadleśnictwo Świeradów
Zdrój wystąpiły o potrzebne zgody na działania przy wyżej wymienionej
trasie, uzgodniły harmonogram prac oraz wartość zabezpieczenia finansowego na przyszły rok. Burmistrzowie trzech gmin założą niezbędne
środki w budżecie 2022 r.
Jeżeli wszystko zostanie zrealizowane zgodnie z planem, na przyszły
sezon letni odnowiona trasa będzie gotowa.
Agnieszka Muszka

Sołectwo Proszówka
na Darach Lasu w Lwówku Śląskim

2 października sołectwo Proszówka na zaproszenie Starosty Lwóweckiego Daniela Koko wzięło udział w imprezie plenerowej „XIII Dolnośląski Festiwal Dary Lasu” organizowanej przez Nadleśnictwo Lwówek
Śląski i Starostwo Powiatu Lwóweckiego. Przedstawiciele Rady Sołeckiej na czele z sołtys Adrianą Karpowicz oraz członkowie Stowarzyszenia
Rozwoju Proszówki na czele z prezes Agnieszką August przygotowali
stoisko wystawiennicze w lwóweckim Parku Miejskim. Stoisko cieszyło
się dużym zainteresowaniem odwiedzających, a to za sprawą przepysznych ciast upieczonych przez członków organizacji pozarządowych działających na terenie Proszówki oraz mieszkańców i przyjaciół sołectwa.
Do współpracy zaprosiliśmy również właścicieli atrakcji turystycznej,
która prężnie działa w sołectwie a mianowicie Gospodarstwo „Alpaki
z Proszówki” Justyny Michałek i Szymona Kownackiego. Goście odwiedzający kiermasz mogli popróbować słodkich pyszności, zaopatrzyć się w
wyroby z wełny alpak oraz gadżety promocyjne Stowarzyszenia Rozwoju
Proszówki. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w pomoc
przy stworzeniu stoiska promocyjnego a organizatorom za zaproszenie
i możliwość promocji sołectwa Proszówka szerokiemu gronu odbiorców.

Rura nie do śmiechu

Jest bardzo źle – napisał do nas czytelnik naszej strony TMG, przysyłając
nam aktualne fotografie z plaż Jeziora Złotnickiego. Od kilku lat zauważyć
można degradację naszego jeziora, a zwłaszcza plaży od strony Gryfowa Śląskiego. „Im więcej oczyszczalni ścieków nad Kwisą” - jak mówią wędkarze
- „tym bardziej woda w jeziorze jest zielona, a z ryb zostały już tylko dwa
gatunki”. Do tego wszystkiego niestety napływają do nas odchody z powodu
niedrożności systemu kanalizacyjnego ze znanego uzdrowiska Świeradowa
Zdroju. Starsi mieszkańcy pamiętają czasy gdy jezioro było czyste i swobodnie bez żadnych alergii można było się kąpać i plażować. Dziś jest w całości
zamulone, a łacha glonów i wodorostów dochodzi już do kładki nad jeziorem.
Problem czystości, ekologii nie interesuje już niewielu. Nic w tym dziwnego,
Jezioro Złotnickie leży na terenie trzech gmin i ma pięciu właścicieli, a gdzie
kucharek sześć, tam nie ma co jeść, jak mówi stare przysłowie. Więc warto
jeszcze pospacerować nad jego brzegami i pokazywać wnukom to miejsce
mimo przykrego zapachu. Za kilka lat Jezioro Złotnickie zniknie, a na mapach będzie figurować nazwa - „Ściek Złotnicki”.
Ze zdumieniem patrzyłem na fotografię zamieszczoną na portalu lwówecki.info. Widok rury wystającej wesoło z brzegów Kwisy w Świeradowie
Zdroju, to nowoczesny przelew boczny, którym popłyną fekalia do naszego
miasteczka, a dalej do jeziora Złotnickiego. Rurę ową dowcipnie nazwano
rurą Rolanda, ale czy nam, szarym obywatelom naszego miasteczka jest do
śmiechu? Zastanawia milczenie radnych miejskich i powiatowych z Gryfowa Śląskiego. Żadnego komentarza czy też zajęcia jakiegoś stanowiska
w tej sprawie. Choćby odszkodowania za szkody ekologiczne wyrządzone
naszym brzegom rzeki Kwisy. Chyba nikt nie poniesie odpowiedzialności
za taki stan rzeczy, gdyż w naszym kraju takie sprawy są rozwadniane albo
raczej "rozgówniane", jak pokazują liczne tego przykłady. A Szkoda!

PoCOVIDowe zajęcia fitness w Proszówce

Od października ruszyły w świetlicy w Proszówce bezpłatne, cykliczne zajęcia fitness dla osób w każdym wieku, prowadzone przez Agnieszką
Cichoń wykwalifikowaną trenerkę z długoletnim doświadczeniem. Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki pozyskało środki finansowe na realizację „PoCOVIDowa odbudowa formy dla mieszkańców gminy poprzez
udział w zajęciach fitness w Proszówce” w ramach realizacji Inicjatywy
Lokalnej 2021 z budżetu Gminy Gryfów Śląski. Spotkania fitness będą
realizowany cyklicznie dwa razy w tygodniu przez okres 3 miesiące.

Jan Wysopal – Towarzystwo Miłośników Gryfowa Śląskiego.
Fot. lwówecki.info

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środku Gminy
Gryfów Śląski w ramach realizacji Inicjatywy Lokalnej 2021
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Wieści ze Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim
Inicjatywa Lokalna 2021 w żłobku

Dzięki zaangażowaniu Rady Rodziców żłobka udało się pozyskać
środki finansowe od Gminy Gryfów Śląski. W ramach realizacji Inicjatywy Lokalnej 2021 „Aktywny zakątek w Bajkowej Krainie” żłobek wzbogacił się i duży zestaw zabawek ogrodowych. Pozyskane środki zostały
przeznaczone na zakup: bujaków, stolików, zjeżdżalni, tablic kredowych
oraz klocków. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Gminy Gryfów
został stworzony plac zabaw dla naszych najmłodszych żłobkowiczów,
a tym samym rozszerzona została oferta bezpiecznego i atrakcyjnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.
Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środku Gminy
Gryfów Śląski w ramach realizacji Inicjatywy Lokalnej 2021.

Gramy zmysłami

Od października 2021 do maja 2022 realizowany będzie w żłobku
ogólnopolski projekt edukacyjny „Gramy zmysłami”. Pomysłodawcą
projektu jest Przedszkole Integracyjne „Tęczowy Domek” z Wrocławia.
Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem Rzecznika Praw
Dziecka. Celem projektu jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematu rozwijania zmysłów u dzieci, poznawania świata wieloma zmysłami
oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.

Żłobkowa biblioteczka

W żłobku ponownie została uruchomiona żłobkowa biblioteczka. Dzięki
wsparciu rodziców, mieszkańców Gryfowa i przyjaciół żłobka w ramach akcji
„Książeczka dla żłobeczka” dzieci cieszą
się nowymi książeczkami i bajeczkami,
które bardzo chętnie są czytane przez
opiekunki w żłobku i oglądane przez naszych żłobkowiczów. Dziękujemy z całego
serca rodzicom, którzy zasilili nasz biblioteczny regał. Dzięki wspólnej akcji uczymy najmłodszych nawyku czytania oraz
szacunku i dbania i książki.

Dodatkowe zajęcia

Od października ruszyły nasze stałe
zajęcia dodatkowe w żłobku. Żłobkowicze
z grupy młodszej i starszej bardzo chętnie
w każdą środę uczestniczą na żłobkowej
sali sensorycznej w zajęciach ogólnorozwojowych SENSI prowadzonych przez wykwalifikowaną terapeutkę
Natalię Weidner z Gabinetu SENSI w Lubaniu. Natomiast grupa starsza
uczestniczy dodatkowo w zajęciach nauki języka angielskiego poprzez
zabawę prowadzonych przez lektorkę Joannę Szczerbę z Akademii Języka
„Be-Lingual” z siedzibą w Uboczu 300.

Zmiana wysokości opłat za żłobek

W związku ze wzrostem kosztów utrzymania przez gminę
Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim
od 1 stycznia 2022 roku zachodzi konieczność podniesienia
opłaty za pobyt dziecka w żłobku. Od początku powstania
żłobka tj. od 1 września 2019 roku stawka wynosi 1,80zł
za każdą godzinę pobytu dziecka w żłobku, nowa stawka
wynosić będzie 2,00 zł. W okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID rodzic będzie ponosił
70% kosztu, który wynosić będzie 1,40 zł za każdą godzinę
zdeklarowaną zgodnie z umową korzystania z opieki żłobka.
Dzienna stawka żywieniowa nie ulega zmianie pozostaje 10
zł za każdy dzień pobytu dziecka w żłobku.
Zapraszamy do śledzenia wszelkich nowinek z życia żłobka na facebook Żłobek Miejski Bajkowa Kraina w Gryfowie Śląskim.
Dyrektor Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim
Anna Zawisza-Paliwoda
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Żywe obrazy w Przedszkolu Publicznym
Aby uczcić Święto Odzyskania Niepodległości- 11 Listopada, Rada Pedagogiczna Przedszkola postanowiła zrealizować nowatorski projekt „Żywe
obrazy”. Projekt skierowano do rodziców i dzieci z naszego przedszkola. Rodzice z ogromnym zaangażowaniem włączyli się do projektu, najpierw musieli wybrać obraz, przygotować rekwizyty, przebrać dziecko za postać zwracając uwagę na mimikę, gesty. Postały w ten sposób interpretacje obrazów
znanych, a także mniej znanych artystów. Dziękujemy serdecznie Rodzicom za zaangażowanie w projekt, kreatywność, a przede wszystkim pielęgnowanie wartości patriotycznych. Nieustannie trwają działania fotograficzne, pojawiają się wciąż nowe obrazy, które będą publikowane w kolejnych
numerach Kuriera. Galerię zdjęć można obejrzeć na stronie internetowej Przedszkola.
Grono Pedagogiczne Przedszkola Publicznego

Grupa Tygryski

Grupa Motylki

Grupa Zajączki

Grupa Słoneczka

Grupa Jeżyki

Grupa Niezapominajki

Grupa Zajączki

Ciąg dalszy w następnych numerach KG.
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Serdecznie zapraszamy!

Dziwne jest serce kobiece czyli wspomnienia pani Zofii przez wnuka wydane
Biblioteka Publiczna w Gryfowie Śląskim oraz Klub Seniora mają zaszczyt zaprosić Państwa na wyjątkowe wydarzenie.
Już 12 listopada o godz. 17.00 będziemy gościć w Klubie Seniora w Gryfowie Śląskim Rafała Skąpskiego – wydawcę,
prawnika, wiceministra kultury w latach 2001-2004, dyrektora Państwowego Instytutu Wydawniczego [2005-2015], prezesa
Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek [od 2005 r.]
Do Gryfowa Rafał Skąpski przyjeżdża w podwójnej roli – wydawcy, ale również wnuka, gdyż wydarzenie będzie miało
charakter spotkania promocyjnego książek jego babci Zofii z Odrowąż-Pieniążków Skąpskiej. Pani Zofia przez całe życie pisała pamiętniki, które stanowiły zapis jej wspomnień z pierwszej połowy XX wieku, po swojej śmierci pozostawiła 21 stukartkowych zeszytów rękopisu, które po przeczytaniu jej wnuk postanowił opracować i wydać. I w taki oto sposób powstały dwa
tomy wspomnień „Dziwne jest serce kobiety”: pierwszy – „Wspomnienia galicyjskie”, oraz drugi – „Wspomnienia z Pomorza
i Hebdowa”, których tło stanowią ważne wydarzenia z historii Polski, jednak istotą są tu losy autorki, która już jako młoda kobieta wyprzedzała czasy, w których przyszło jej żyć- Była aktywistką, pisała opowiadania i reportaże, uprawiała publicystykę,
a od 1937 roku pełniła funkcję prezeski Towarzystwa Ziemianek Pomorskich, interesowała się psychologią i filozofią, chętnie
czytała Freuda, a dodatkowo była utalentowaną pianistką, występującą z recitalami. Jednocześnie wiodła z mężem pozornie
prowincjonalne życie wychowując siedmioro dzieci.
Wspomnienia Zofii Skąpskiej zostały docenione m.in. przez „Magazyn Literacki Książki”, tygodnik „Polityka”, czy program I Polskiego Radia, gdzie fragmenty książek były czytane przez kilka tygodni, a same wspomnienia stały się podstawą
radiowej adaptacji w Teatrze Polskiego Radia. Publikacje zyskały również rekomendację znakomitych polskich pisarzy: Józefa
Hena, Wiesława Myśliwskiego i Eustachego Rylskiego, mamy nadzieję, że również naszym czytelnikom książki przypadną
do gustu.
Obie części są dostępne w bibliotece, a my już dziś, serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie, przypomnijmy: 12 listopada o godz 17.00 w Klubie Seniora. Zapraszamy!

Już wkrótce ukaże
się opowieść o dobrach
Kessel w Uboczu

Mamy zaszczyt poinformować Państwa, że dobiegają końca prace nad
przygotowaniem do druku książki Janusza Bucy zatytułowanej Kessel
w Uboczu. Przemijanie. Zadanie to zostało powierzone przez autora Bibliotece Publicznej, której pracownicy dziękują za zaufanie i doskonałą
współpracę.
Kessel w Uboczu. Przemijanie to niezwykła pozycja, która pojawi
się jeszcze w tym roku. Książka ukaże się w wersji elektronicznej oraz
w niewielkiej ilości egzemplarzy drukowanych, które zasilą głównie
księgozbiory lokalnych i regionalnych bibliotek. Aby zaostrzyć apetyty
miłośników historii poniżej prezentujemy wstęp autorstwa Małgorzaty
Szczepańskiej i Marzeny Wojciechowskiej.

Przechodząc w pobliżu ruin zamku czuć genius loci tego miejsca. Nawet
teraz, kiedy z dawnej świetności zostało już niewiele. I to może opiekuńczemu duchowi Kesselschloss zawdzięczamy, że Janusz Buca się nim
zainteresował. Wszystko, co istnieje w teraźniejszości ma swoją przeszłość.
Tworząc opowieść o Kesselschloss, o tę przestrzeń badacz się właśnie upomina. Wydobywa ją z mroków i zakamarków pamięci, z pożółkłych pewnie dokumentów w archiwach, ze starych fotografii. Wykonuje niebotyczną
pracę, bo sprawia, że pałac i folwark Kessel ożywają. Reanimacji poddana
zostaje nie tylko rozpoznawalna wieża, ale również park z nietuzinkowymi drzewami oraz ogród warzywny z rzadko spotykaną osłoną. Widzimy
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detale architektoniczne, które pełnią nie tylko estetyczną, ale również praktyczną, przemyślaną rolę. Widzimy rwetes dnia codziennego, który mocno
kontrastuje z dzisiejszą ciszą tego miejsca.
Wiatry historii najmocniej wieją ponoć na pograniczach. I nie jest to bynajmniej ożywczy, orzeźwiający powiew. Często jest to okrutny podmuch.
Oczywiście najbardziej dramatyczne dowody potwierdzające tę tezę dotyczą ludzi- wysiedlanych, przesiedlanych, przerzucanych. Historie takich
miejsc jak Kessel mówią, że nie tylko ludzie padają ofiarą historycznych
zwrotów akcji. Potrzeba tradycji wynika z natury człowieka i jest stara
jak on sam. To, co łączy pokolenia na przestrzeni lat, to wspólne dziedzictwo. Jest ono w ciągłym ruchu, bo kolejne pokolenia coś dodają, zmieniają.
Jeden z najważniejszych pisarzy starożytnej Grecji-Plutarch z Cheronei
opisując życie Sparty, współegzystowanie pokoleń pokazał jako metaforę trzech chórów. Starcy wspominają minione czasy, młodzież gwarantuje swoją gotowość do bycia tu i teraz, dzieci oczekują na swój moment.
Ale dramatyczne zawirowania historii destabilizują ten naturalny porządek, wprowadzają nowe reguły gry. Historiozofia Janusza Bucy każe mu
widzieć publikację dotyczącą majątku Kessel jako przyczynek do dyskusji
nad wartością dziedzictwa. Na historię nie możemy się obrażać. Na przeszłość nie mamy żadnego wpływu. Mamy go jedynie na teraźniejszość.
Autorowi serdecznie dziękujemy i z całego serca gratulujemy tej publikacji. Wzbogaci ona nasza wiedzę historyczną o niezwykłym miejscu tuż
obok nas, zasili księgozbiory regionalne naszych bibliotek, stanie się przyczynkiem do refleksji nad kruchością i zmiennością ludzkich losów zdeterminowanych historią.

Warsztaty etnograficzno-historyczne w SP 2
W ramach inicjatywy lokalnej realizowanej przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim – „Gryfowski Teatr
pod Fontanną” - odsłona I – „Gryfowskie Czytanie Wielkich Dzieł Literatury – Władysław Stanisław Reymont – „Chłopi” część 1 „Jesień”,
będącej częścią projektu realizowanego we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gryfowie Śląskim w ramach Narodowego
Centrum Kultury „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2021” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu, miała miejsce pierwsza odsłona warsztatów etnograficzno – historycznych.
1 października 16 uczniów z klas: III TL, III TiP, III o gościło
w „Izbie Pamięci Reymontowskiej” Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfowie Śląskim, spotykając się tam z kolegami klas VII i VIII tej placówki
edukacyjnej.

Podstawowym elementem wspólnych zajęć była prezentacja multimedialna przygotowana i zaprezentowana przez Annę Pląskowską – dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfowie Śląskim, ukazująca ideę funkcjonowania „Stowarzyszenia Szkół Reymontowskich w Polsce”, ze szczególnym uwzględnieniem kilkunastu lat działalności na tej niwie nieistniejącej już Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta
w Uboczu. Pani dyrektor, wspomagana przez pania wicedyrektor Alicję
Kuźniarz, przedstawiła dokonania tej placówki edukacyjnej w krzewieniu
kultury wiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem wartości artystyczno-literackich zawartych w „Chłopach” Władysława Stanisława Reymonta.
Mieczysław Gnach nauczyciel gryfowskiego ZSOiZ przybliżył uczniom
założenia projektu „Gryfowskiego Teatru pod Fontanną” oraz znaczenia
stanu chłopskiego w tworzeniu nowoczesnego narodu polskiego w II połowie XIX wieku.

Tradycja i kultura zielarska
regionu Gór Izerskich

warsztaty dla rodziców osób niepełnosprawnych
W ramach projektu „Zdrowa Kuchnia na uboczu – integracja i aktywizacja rodzin osób z niepełnosprawnością” odbyły się pierwsze
warsztaty dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Podczas
gdy młodzi mieli swoje zajęcia, o których napiszemy w następnym numerze Kuriera, rodzice odpoczywali oraz edukowali się podczas wykładu
i warsztatów Tradycja i kultura zielarska regionu Gór Izerskich. Przykłady roślin z regionu, które możemy wprowadzić do naszej domowej
apteczki. W ramach warsztatów powstał ocet jabłkowy, który uczestnicy
zabrali do domu. Warsztaty prowadziła Paulina Sulima psycholożka oraz
zielarka i fitoterapeutka przy Instytucie Zielarstwa Polskiego.

Zdrowa Kuchnia na uboczu
– integracja i aktywizacja
rodzin osób z niepełnosprawnością
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Mocni”
zaprasza 15 rodzin osób niepełnosprawnych do udziału w projekcie
pn.: „Zdrowa Kuchnia na uboczu – integracja i aktywizacja rodzin
osób z niepełnosprawnością”.
Wszystkie działania będą odbywały się na terenie dawnej Szkoły Podstawowej w Uboczu, stanowiącej obecnie siedzibę Stowarzyszenia „Mocni”. Dokładny adres realizacji zadania: Ubocze
169, 59-620 Gryfów Śląski.
Projekt ma trwać 5 miesięcy, działania są rozłożone w czasie
i tak dobrane, żeby budować trwałe zaangażowanie, dążące do
utrwalenia nawyków stałej pracy społecznej w zespole (wspólne
gotowanie, ogród, korzystanie z pracowni, działania poprawiające
jakość życia, OWR) i w konsekwencji nabytych kompetencji i doświadczeń przełoży się także na aktywizację środowisk lokalnych
w których mieszkają rodzice członkowie stowarzyszenia „Mocni”.
„Projekt
sfinansowany/współfinansowany
ze
środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata
2021-2030”.
Uwaga: mamy jeszcze 3 wolne miejsca w projekcie.
Zapraszamy.
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Wieczorny obchód miasta
Projekt „Wieczorny obchód miasta” to cykl pięciu wycieczek historycznych, które przeprowadziło Towarzystwo Miłośników Gryfowa Śląskiego.
By uatrakcyjnić nasze eskapady, specjalnie wybraliśmy godzinę wieczorną i namawialiśmy uczestników do symbolicznego przebrania się.
Miało to wszystko wprowadzić nas w atmosferę zamierzchłych czasów,
przygód, pojedynków i nierozwikłanych tajemnic naszego miasteczka.
Jedną z pierwszych wycieczek którą zrealizowaliśmy był Wieczorny obchód Ratusza 17 września. Wraz z przybyłymi sympatykami lokalnej
historii z miejsca zbiórki czyli gryfowskiej fontanny, wyruszyliśmy zwiedzać gryfowski Ratusz. Mało kto wie, że po godzinie 17.00, gdy kończy
się czas pracy urzędu, a pracujący w nim urzędnicy udają się do swych domostw w zamkniętym na trzy spusty Ratuszu zaczynają harcować duchy.
Wyszliśmy więc im na spotkanie. Zwiedziliśmy salę ślubów z magicznym
stojącym tam lustrem, opowiedzieliśmy o zegarze stojącym w rogu gabinetu naszego burmistrza, zwanym „postrachem pierwszych sekretarzy”.
Opowiedzieliśmy legendę o „Rudej Heldze”, która przemierza korytarze
naszego urzędu pobrzękując łańcuchem. Rozwikłaliśmy tajemnicę nocnego odgłosu starej maszyny do pisania w piątkowy wieczór. Niestety nie
znaleźliśmy tajemniczego przejścia z Ratusza do zamku Gryf, ale to jest
jeszcze przed nami. Oczywiście był też czas na historię prawdziwą o naszym gryfowskim ratuszu, zapisaną w starych kronikach, między innymi
historię budowy wieży ratuszowej. Następnie nasi dzielni wycieczkowicze wdrapali się na strych, gdzie wspólnie obejrzeliśmy makietę naszego
miasteczka szkoda, że nie ukończoną.
Nasza druga wycieczka, którą zrealizowaliśmy 24 września to Wieczorny obchód rynku. Wędrując przez rynek Gryfowa Śląskiego, jeszcze
i dziś możemy zauważyć ślady zamożności gryfowskich kupców. Pozostałości po 250 letniej koniunkturze w handlu płótnem, zauważamy
w pięknych wykończeniach barokowych kamienic. Turysta, czy też przybysz o detektywistycznym zacięciu, na pewno wytropi przeplatające się
znaki nad wejściami do gryfowskich kamienic. Są to znaki handlowe,
czy też inaczej mówiąc pieczęcie gryfowskich kupców. Dziękujemy pani
Agnieszce Muszce za udostępnienie do zwiedzania wnętrza zabytkowej
kamienicy, w której obecnie mieści się Centrum Informacji Turystycznej.
Trzecia wycieczka to Wieczorny obchód murów obronnych. Pierwszego października konno, z białą damą w tle rozpoczęliśmy naszą gryfowska przygodę. Ruszyliśmy w obchód gryfowskich murów obronnych.
Po drodze opowiedzieliśmy trochę ciekawostek z historii naszego miasteczka oraz zwiedziliśmy dzięki panu Stanisławowi Bednarkowi tajemnicze cele w budynku, gdzie kiedyś miała siedzibę gryfowska straż pożarna. Byliśmy tam, gdzie zaczęła się historia naszego miasta, a to dzięki
panu Henrykowi Kamykowi, który mieszka w budynku częściowo zbudowanym na fundamentach istniejącego do 1603 roku zamku. Pan Kamyk z pasją opowiedział nam o historii swojego domu oraz pozwolił wejść
do piwnic, byśmy osobiście otarli się o wielką historię naszego małego
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miasteczka. Mało tego, pan Henryk pomógł naszej Białej Damie wejść
na mury obronne, by zgodnie z tradycją odstraszała wrogów zbliżających
się do Gryfowa Śląskiego.
Naszą czwartą wycieczkę Wieczorny obchód Kościoła rozpoczęliśmy
od głównych drzwi wejściowych od strony południowej. Nad wejściem
do kościoła skupiliśmy uwagę na figurce św. Nepomucena, ufundowanej
w momencie wyniesienia świętego na ołtarze, czyli w roku 1729. Proboszczem był wówczas Baltazar Antoni Knörich , a fundatorem miejscowy kontroler celny Teodor Bontemps. Pierwotnie posadowiono figurę wraz z puttami przed kościołem, na bramie prowadzącej do starego przykościelnego
cmentarza parafialnego. W 1836 roku postanowiono rozebrać mury cmentarne i przebić przejście do dzisiejszej ulicy Kolejowej. Koniecznie stało się
więc rozebranie samej bramy i przeniesienie rzeźb, co też uczyniono w 1843
roku. W takim stanie dotrwały do dnia dzisiejszego.
Piąta wycieczka to Wieczorny obchód cmentarza. Pełni zadumy i powagi zwiedziliśmy cmentarz parafialny w Gryfowie Śląskim. Jak i na innych cmentarzach na Dolnym Śląsku znaleźli tutaj swoje miejsce dawni

mieszkańcy naszego miasteczka. Groby tych co już tu byli i tych których
po 1945 roku, przygnały tutaj wichry historii. Cmentarz powstał w 1550
roku. Podczas wycieczki poznawaliśmy jego historię oraz próbowaliśmy
odszyfrować napisy na epitafiach pochodzących z XVIII w. które cudem
ocalały. To była nasza ostatnia wycieczka z pięciu, które przeprowadziliśmy w ramach projektu pn „ Wieczorny obchód miasta”.
Towarzystwo Miłośników Gryfowa Śląskiego zrealizowało te niewątpliwie wspaniałe wydarzenia, dzięki owocnej współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gryfowie Śląskim w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury +Inicjatywy lokalne
2021” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu. Dzięki dofinansowaniu, udało się nam dokładniej poznać naszą historię i poprowadzić grupkę lokalnych patriotów oraz
mieszkańców interesujących się przeszłością Gryfowa szlakiem największych zabytków naszego miasta.
Nasze wycieczki staraliśmy się zakończyć, zaproszeniem uczestników do leżącej przy ulicy Wojska Polskiego restauracji „La Storia”, gdzie
w rodzinnej atmosferze raczyliśmy się przepyszną, słynną gryfowską pizzą, dyskutując przy okazji o bogatej historii naszego miasteczka. Tutaj
podziękowania dla personelu tego niezwykłego, sympatycznego lokalu
w którym odnaleźć jeszcze można atmosferę starego Gryfowa Śląskiego. Również wielkie podziękowania dla wszystkich uczestników naszych
wycieczek oraz osobne podziękowania moim koleżankom i kolegom
z TMG : Angeli Byczko, Barbarze Baszak, Gabrielowi Baszakowi, Ewie
Luty, Jerzemu Ronijowi za pomoc techniczną w organizacji wycieczek.
Więcej o historii naszego miasteczka i wycieczkach, już wkrótce w nowym wydawnictwie TMG, będącym ukoronowaniem projektu Wieczorny obchód miasta, pod tym samym tytułem.
Z gryfowskim pozdrowieniem Jan Wysopal

„WESOŁE GRYFIKI”
- 3…2…1… START!

Po wakacyjnym wypoczynku z radością spotkaliśmy się w Niepublicznym Przedszkolu „Wesołe Gryfiki”. Powitaliśmy nowych kolegów i koleżanki. Był to okres adaptacji dla dzieci, które po raz pierwszy przekroczyły progi nowego przedszkola. W związku z tym nasze działania skupiły
się wokół stworzenia przyjaznej atmosfery i zachęcania do obcowania
z innymi ludźmi. Dzieci szybko się zaaklimatyzowały. Dzielnie poradziły
sobie z rozstaniem z rodzicami i z uśmiechem na twarzy zaczęły uczęszczać do naszego przedszkola.
Podczas różnorodnych zabaw integracyjnych dzieci poznawały imiona i zainteresowania swoich nowych kolegów. Stopniowo zapoznawały
się z pomieszczeniami przedszkola, które teraz jest ich drugim domem.
Dzieci poznawały też podstawowe zasady ruchu drogowego, których znajomość utrwalały podczas spacerów po najbliższej okolicy.
Dnia 20 września świętowaliśmy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka.
Tego dnia czekało na dzieci mnóstwo atrakcji: teatrzyk kukiełkowy, zabawy badawcze i taneczne, poczęstunek w postaci „arbuzowej pizzy” oraz
wizyta nauczycieli i uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Gryfowie
Śląskim, którzy złożyli dzieciom życzenia i wręczyli słodkie upominki.
Tym akcentem zostaliśmy zaproszeni do lokalnej społeczności.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej odwiedziliśmy placówki oświatowe na terenie naszego miasta oraz Panią Inspektor ds. Infrastruktury Społecznej. Mieliśmy też zaszczyt gościć delegację z Urzędu Gminy
i Miasta Gryfów Śląski – Pana Burmistrza Olgierda Poniźnika, Panią
Marzenę Szuflicką oraz Pana Jerzego Andrzejczaka. Nie możemy pominąć faktu, że naszą pracę docenili też Rodzice naszych przedszkolaków,
za co serdecznie dziękujemy.
Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne
Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Gryfiki” w Gryfowie Śląskim

Super pomysł na Dzień Chłopaka
Niecodzienny, ale godny pozazdroszczenia i, być może, naśladowania, prezent na Dzień Chłopaka otrzymali uczniowie IIITL gryfowskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych. Dziewczyny
zafundowały im coś dla ducha i coś dla ciała. Najpierw urządziły swoim
kolegom warsztaty kulinarne na łonie natury, następnie grupa udała się
do Biblioteki Publicznej w Gryfowie, gdzie chłopcy uroczyście otrzymali
karty biblioteczne i wysłuchali prelekcji pani Iwony Tatarczuk dotyczącej
księgozbioru Biblioteki, czyli możliwości, jakie stwarza ona młodzieży.
Panowie uznali, że pomysł był nietuzinkowy.
Małgorzata Szczepańska
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Prawnik radzi
W październikowym numerze Kuriera Gryfowskiego prawnik pani Bernadetta Baszak porusza temat
oszustw, na jakie narażeni są seniorzy.

Seniorze nie daj
się oszukać!

Kreatywność oszustów i złodziei nie zna granic – na wnuczka, na policjanta, na pracownika sanepidu czy pracownika innej powszechnej instytucji. Coraz częściej w mediach mówi się o różnego rodzaju oszustwach,
wciąż słyszymy o kolejnych, nowszych metodach wyłudzeń, zwłaszcza
na osobach starszych. Dlatego w tym wydaniu Kuriera Gryfowskiego
chciałabym uczulić Państwa na przebiegłość oszustów, tym bardziej, że
na terenie naszej gminy również dochodzi do takich zdarzeń.

Przykłady nieuczciwych działań:

1. Do Państwa domu dzwoni osoba, która przedstawia się, jako przedstawiciel dotychczasowego dostawcy prądu, gazu lub operatora telefonicznego. Osoba ta twierdzi, że dzwoni w sprawie przedłużenia umowy,
podpisania aneksu lub proponuję atrakcyjną ofertę promocyjna. W rzeczywistości osoba, która dzwoni, kontaktuje się z Państwem w imieniu
innego przedsiębiorcy. Jeżeli podpiszą Państwo umowę, może to oznaczać zmiany operatora i nową umowę oraz konieczność zapłaty kary
umownej za rozwiązanie dotychczasowej umowy.
2. Dzwonił przychodzi do państwa domu osoba, która przedstawia się jako
pracownik urzędu i namawia do podpisania nowej umowy. Jeżeli podpiszą
Państwo umowę, może to oznaczać zmiany operatora i nową umowę oraz
konieczność zapłaty kary umownej za rozwiązanie dotychczasowej umowy.
3. Przychodzi do Państwa domu kurier, który rzekomo ma bezpłatną
przesyłkę i przedkładam dokumenty do podpisania. Rzeczywistości dokumenty te mogą być nową umową. Jeżeli Państwo podpiszą, może to
oznaczać zmiany dostawcy i nową umowę oraz konieczność zapłaty kary
umownej za rozwiązanie dotychczasowej umowy.
4. Przedstawiana Państwu do podpisania umowa jest nieczytelna, np.
napisała niewielką czcionką, układ dokumentu uniemożliwia łatwe
i szybkie odnalezienie interesujących Państwa informacji, lub wprowadza
w błąd np. oznakowanie lub nazwa nowego usługodawcy jest mniejsze
i mniej wyraziste niż dotychczasowego, przez co sądzą Państwo, że zawierają umowę z dotychczasowym usługodawcą, a nie z nowym.
5. Osoba, która przychodzi do Państwa domu, twierdzi, że spisuje liczniki
lub wymienia urządzenia (np. liczniki, piecyki gazowe, filtry do wody lub
aparaty telefonicznie) i prosi o podpisanie dokumentu. Jeżeli podsunięte
dokumenty są w rzeczywistości nową umową, to podpisując się zmieniają
Państwo dostawcę i być może okaże się konieczne zapłacenie kary umownej za rozwiązanie dotychczasowej umowy.
6. Otrzymują Państwo informacje przez telefon lub przez osobę, która
przychodzi do domu, że dotychczasowy usługodawca kończy działalność
i dlatego trzeba wybrać nowego dostawcę (podpisać nowe umowy). Niekiedy, np. w przypadku dostawców energii, gazu lub usług telekomunikacyjnych, nierzetelni przedsiębiorcy informują, że jeśli nie zawrą Państwo
nowej umowy, to stracą dotychczasowe usługi.
7. Otrzymują Państwo informacje przez telefon lub przez osobę, która
przychodzi do domu, że trzeba zaktualizować dotychczasową umowę
(niekiedy jako powód podaje się rzekomą zmianę przepisów). Podpisując
dokumenty faktycznie zawierają Państwo umowę z nowym sprzedawcą,
sądząc, że jest to umowa z dotychczasowym sprzedawcą.
8. Osoba, która przychodzi do Państwa domu, przedstawia się ankieter
lub przedstawiciel handlowy. Przy podpisywaniu przedłożonych Państwu dokumentów (rzekomej ankiety lub potwierdzenia, że przedstawiciel handlowy przeprowadził prezentację), podają Państwo swoje dane
obcej osobie. Może się okazać, ze podpisując dokumenty zawarli Państwo
nową umowę wbrew swojej woli.
9. Po zawarciu umowy nie otrzymują Państwo egzemplarza dla siebie.
W rezultacie nie mogą Państwo ustalić rzeczywistych warunków umowy
ani nie wiedzą z kim dokładnie zawarli umowę. Z tego powodu nie jest
możliwe skorzystanie z przysługujących Państwu uprawnień, gdyż nie
wiadomo do kogo się zwrócić.
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10. Przedsiębiorcy zapewniają, że nabywają Państwo usługę po niższej
cenie niż dotychczas. Nie są Państwo informowani o dodatkowych kosztach. O tym, że zawarli Państwo niekorzystną umowę, wiadomo dopiero
po otrzymaniu pierwszych faktur.
11. Kurier, który dostarcza Państwu umowę, ponagla, żeby podpisać dokumenty i nie pozwala zapoznać się z ich treścią. W efekcie mogą Państwo
podpisać niekorzystną dla siebie umowę lub umowę z nowym dostawcą.
12. Otrzymują państwo zaproszenia na spotkania dotyczące np. sprzętu
gospodarstwa domowego, wyrobów medycznych czy pościeli. W trakcie
pokazu okazuje się, że spotkanie ma zachęcić Państwa do kupienia tych
produktów.
13. W trakcie pokazów sprzedawcy wprowadzają Państwa w błąd co do
cech oferowanych produktów (np. zapewniają, że towar ma właściwości lecznicze, co okazuje się nieprawdą) oraz utrudniają zrezygnowanie
z umowy w ustawowym terminie 14 dni (np. informują, że towar trzeba
zwrócić osobiście do sklepu przedsiębiorcy, który jest bardzo daleko od
Państwa domu).
14. Przedsiębiorcy nie przestrzegają Państwa prawa do odstąpienia od
umowy i żądają od Państwa nieuzasadnionych kosztów związanych z odstąpieniem.
15. Przedsiębiorcy oferują Państwu usługi finansowe, które nie są dostosowane do Państwa rzeczywistych potrzeb.
16. Przedsiębiorcy oferują Państwu usługi finansowe, które są dla Państwa bardzo ryzykowne.
(źródło: poradnik przygotowany przez UOKiK)
Powyżej przedstawiono jedynie przykłady możliwych nadużyć, za każdym razem należy zachować szczególną czujność i ostrożność. Powinniśmy
zawsze dokładnie czytać podpisywane dokumenty, warto też przed podpisaniem umowy skonsultować się np. z rodziną, sąsiadami. Jeżeli zapisy
umowy są niejasne, to warto skorzystać z profesjonalnej pomocy, np. z pomocy udzielanej przez powiatowych rzeczników konsumentów czy prawników z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Pamiętajmy, że w łatwy
sposób możemy stać się ofiarą oszustwa lub możemy zostać okradzeni. Nie
powinniśmy wpuszczać obcych osób do domu ani podpisywać umów ani
żadnych innych dokumentów w pośpiechu. Jeżeli od zawarcia umowy nie
minęło jeszcze 14 dni, to można odstąpić od zawartej umowy (na łamach
Kuriera Gryfowskiego był już artykuł pt. „Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy” gdzie można szerzej przeczytać o odstąpieniu od umowy),
w niektórych przypadkach koniecznym jest także zawiadomienie organów
ścigania (prokuratury, policji). Konsumenci seniorzy narażeni są na wiele
nieuczciwych praktyk stosowanych przez nierzetelnych sprzedawców.

Seniorze pamiętaj:

1. bądź ostrożny i czujny,
2. czytaj dokładnie przedłożone do podpisu dokumenty,
3. zanim podpiszesz umowę skonsultuj się z najbliższymi lub skorzystaj
z pomocy prawnika lub rzecznika praw konsumentów,
4. nie podpisuj umów pod presją, zapoznaj się z dokumentami w ciszy i spokoju,
5. w razie wątpliwości czy faktycznie masz do czynienia ze swoim sprzedawcą lub usługodawcą, skontaktuj się z przedsiębiorcą telefonicznie np.
dzwoniąc na infolinie lub osobiście w biurze obsługi klienta,
6. nie wpuszczaj do domu obcych osób,
7. nie podpisuj dokumentów otrzymanych od nieznanej osoby,
8. podpisując umowę zadbaj o to, aby otrzymać egzemplarz dokumentów
dla siebie,
9. w przypadku zakupów poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość
masz 14 dni na odstąpienie od umowy,
10. jeśli uczestniczysz w prezentacji towaru np. pokaz garnków, to nie
musisz go kupować, nie podejmuj decyzji o zakupie pod wpływem chwili,
11. w razie wątpliwości lub sporu ze sprzedawcą skorzystaj z pomocy powiatowego rzecznika praw konsumenta lub prawnika.
(źródło: www.uokik.gov.pl)

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 Ślusarza w każdą środę od
15.30 do 17.00.

