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Festiwal gorących serc w środku zimy

Pomimo wszelkich przeciwności losu gryfowianie po raz kolejny po-
kazali, jak wiele znaczy dla nich udział w finałach Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Graliśmy wspólnie dla zapewnienia najwyższych 
standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. To pierwszy taki finał 
poświęcony zagadnieniom okulistyki dziecięcej. 

Na terenie naszej gminy kwestowało 25 wspaniałych wolontariuszy, 
w tym nauczyciele ze Szkół Podstawowych nr 1 i nr 2 wraz z uczniami, 
przedstawiciele Żłobka Miejskiego, Przedszkola Publicznego, Lokalnej 
Inicjatywy Społecznej, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodo-
wych oraz osoby indywidualne. Wolontariusze zebrali do puszek ogrom-
ną kwotę 15. 903,42 zł! 

W ramach Sztabu funkcjonowały również 4 sztabowe puszki stacjo-
narne w siedzibie Kościoła Zielonoświątkowego przy Lokalnej Inicjaty-
wie Społecznej, w kawiarence OSP, w strefie gastro Free Riders Lubo-
mierz oraz przy amerykańskich samochodach Amcar Freaks.

W bieżącym roku, ze względu na trudną sytuację pandemiczną, finał 
zorganizowaliśmy na gryfowskim rynku. W działaniach logistycznych 
nie pomagały nam też trudne warunki pogodowe. Planowany program 
artystyczny towarzyszący zbiórce również podlegał ciągłym zmianom. 

Ostatecznie dla WOŚP wystąpiły „Roztańczone dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1”, gryfowscy tancerze trenujący w Studio Tańca „Mar-Ko”, 
członkowie Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Mocni” 
oraz Zumba Team Gryfów Śląski.

Jak co roku najwięcej emocji towarzyszyło licytacjom, brawurowo 
prowadzonym przez Burmistrza Olgierda Poniźnika. Do zlicytowania 
mieliśmy ponad 80 gadżetów przekazanych przez ponad 40 Darczyńców. 
Efektem licytacji było pokaźne 10.360,00 zł!

Nieodłącznym elementem gryfowskich finałów jest najsłynniejsza 
kawiarenka organizowana przez niezastąpioną Kamilę Zajączkowską-
-Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP RP w Gryfowie 
Śląskim. Mnóstwo słodkości i pysznych wypieków głównie od strażaków 
ochotników z naszej gminy oraz osób prywatnych. W kawiarence pojawił 
się również tradycyjny wośpowy tort, który docelowo trafił na licytację. 

Do kawiarenkowej sztabowej puszki stacjonarnej trafiło 1.796, 41 zł!
OSP zadbała również o nasze bezpieczeństwo, włącznie z zabezpie-

czeniem medycznym. Pomoc techniczną zapewnił Naczelnik OSP Pro-
szówka Sebastian Zajączkowski oraz Sekretarz OSP Proszówka Prze-
mysław Okulowski. Wyposażenie udostępniło Stowarzyszenie Rozwoju 
Proszówki i Sołectwo Proszówka. A wóz bojowy wraz z całą, fantastycz-
ną ekipą – OSP Gryfów Śląski z Prezesem Zarządu Oddziału Powiato-
wego ZOSP w Lwówku Śląskim Krzysztofem Królem.

Po raz pierwszy wraz z nami grała ekipa Free Riders Lubomierz. So-
lidne posiłki to ich specjalność, a więc w strefie gastro można było posilić 
się bigosem, grochówką wojskową oraz pajdą chleba. Do „free-riderso-
wej” sztabowej puszki stacjonarnej trafiło 1.764, 65 zł!

Dodatkową atrakcją tegorocznego finału była możliwość obejrzenia 
oraz przejazdu amerykańskimi samochodami. Grupa Amcar Freaks na 
czele z organizatorką Wiktorią Mielniczyn zebrała do sztabowej puszki 
stacjonarnej 557,50 zł.

Całość zakończyliśmy przyjaznym „strażackim światełkiem do nieba”.
Gryfowskie finały słyną również ze sprawnej i skrupulatnej komisji 

przeliczającej zbiórkę. W bieżącym roku w pocie czoła w komisji pra-
cowali: Wiesław Kutni, Agnieszka Szymańska, Danuta Gandurska, 
Elżbieta Czyrska, Anna Szewczak oraz Adriana Karpowicz. Dziękuję 
z całego serca! 

Podsumowując: deklarowana na dzień finału łączna kwota to  
37. 795,03 zł. Zebrane środki zostały przekazane do banku. Czekamy 
na oficjalne potwierdzenie rozliczenia. Z ciekawostek podam jeszcze, że  
w czasie tegorocznego finału zebrano 922 banknoty oraz 13.845 monet  
(w tym najwięcej, bo aż 3.907 jednogroszówek).
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Dziękuję wszystkim wolontariuszom kwestującym, darczyńcom, 
sponsorom, licytującym, występującym, rodzicom dzieci, nauczycielom, 
komisji rozliczającej zbiórkę, druhom OSP.

W szczególności gorące podziękowania dla Kamili Zajączkowskiej 
za ogrom pomocy i wsparcia przed, w trakcie i po finale. Za pomoc w 
finałowym dniu z całego serca dziękuję niezawodnym osobom: Annie 
Pląskowskiej, Renacie Celuch, Marceli Tyce, Łukaszowi Kmiecikowi. 

Za wsparcie przy pracach fizycznych dziękuję Markowi Rybskiemu 
oraz Jackowi Nowosielskiemu.

Za wykonanie przyłącza energii elektrycznej na potrzeby realiza-
cji wydarzenia serdeczne podziękowania kieruję do Jana Kownackiego.  
Za nagłośnienie dziękuję Grzegorzowi Baszakowi. 

Dziękuję policji za sprawną współpracę przy odprawie wolontariuszy 
oraz zabezpieczeniu zbiórki. Dziękuję za obecność mediom – Lwowecki. 
Info oraz Kurier Gryfowski.

Ogromne podziękowania dla Burmistrza Gminy i Miasta Olgierda 
Poniźnika za wspieranie działań na każdym etapie organizacji wydarze-
nia. 

Anna Michalkiewicz
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WOŚP to sponsorzy:
• Zakłady Mięsne „Niebieszczańscy” Sp.J., Proszówka, • Anna 

i Andrzej Kowalscy, Przedsiębiorstwo Handlowe „Sawczak”, Gryfów 
Śląski, • Piekarnia Cukiernia M&J Horbacza Jerzy Horbacz, Gryfów 
Śląski,• ZETAF Ltd Sp.zo.o. Zofia Chomont, Gryfów Śląski

WOŚP to darczyńcy:
• Paweł Zatoński, • Free Riders Lubomierz, • Paulina Stolarska, 

Salon fryzjerski damsko-męski, Gryfów Śląski, • Paweł Burczyk, 
Olimpia Poniźnik-Burczyk, • PAULI Paulina Rypuła-Abdelzaher, 
Lubomierz, • Joanna Cena, Joanna Fashion Nails Stylizacja Paznok-
ci, Gryfów Śląski, • Salon WENUS Halina Rozmus, • Marta Kaba-
la, MK Salon Stylizacji Paznokci, Gryfów Śląski, • Adrian Górski,  
• WŁOSKI SZYK Restauracja w Hotelu Madelaine, Lwówek Śląski, 
• Towarzystwo Miłośników Gryfowa, • OBSESSIVE NAILS Kami-
la Bogdziewicz, Gryfów Śląski, • BARBER STYLE, Gryfów Śląski,  
• Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki, • Tomasz Górski,  
• Pracownicy Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina”, • Czesław Bogacki,  
• Siłownia POWER GYM, Gryfów Śląski, • Marek Sieradzki, Radny 
Miasta i Gminy Gryfów Śląski, • Daniel Koko – Starosta Lwówecki,  
• Małgorzata Szczepańska – Przewodnicząca Rady Powiatu Lwówec-
kiego, • Bogusław Chrabota, • Beata Niebieszczańska, Restauracja 
COFFEE STREET, Gryfów Śląski, • Mariusz Dragan, • IZERSKIE 
SŁODKOŚCI U BASI Barbara Pasiak, • SZEWC Paweł Kuliński,  
• Firma TYTAN AUGUST, Proszówka, • PERFECTskin Na-
talia Bogdziewicz, Ubocze, • Tadeusz Jagiełło, • Przedszko-
le Publiczne w  Gryfowie Śląskim, • Marek Szramowiat, • Maria 
Okulowska z  wnuczkami Dominiką i Wiktorią, • Sara Malaga,  
• Małgorzata Gielert, • Agata Truszkowska, • LIS Lokalna Inicjaty-
wa Społeczna, • Hodowla alpak w Proszówce, • Tomasz Węsławowicz,  
• BIELAK SYSTEMY Grzegorz Bielak, • Justyna i Paweł Sklizmunt,  
• JANTUR-GRYFEX Anna i Dominik Korpysa, • TRANS JACK Ja-
cek Rybski, Wieża, • Marta i Kacper Pastuchewicz, • Salon Fryzjerski 
SYLWIA, Sylwia Hryniewicz-Capar, Wieża, • Sklep PIWNICZKA 
Magdalena Rękawiczna, Gryfów Śląski, • Salon fryzjerski EM.spinka, 
Lubań, • Klub Seniora w Gryfowie Śląskim, • Ochotnicze Straże Po-
żarne Gminy Gryfów Śląski.

Dziękuję Państwu obecnym na 30. Finale WOŚP i tym, którzy ze 
względów zdrowotnych nie mogli być z nami, ale wiem, że mocno trzy-
mali kciuki. WOŚP to magia chwil, które łączą ludzi. To czas, gdy nie 
przestajemy się uśmiechać. 

Kłaniam się nisko i gorąco dziękuję 
za mnóstwo pozytywnych emocji 

Szef Gryfowskiego Sztabu Anna Michalkiewicz
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Podziękowanie dla tej, co w tle
Anna Michalkiewicz, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultu-

ry w Gyfowie, to nie taki zwykły dyrektor. To skromna osoba która od 
wielu, wielu lat jest zaangażowana w projekty społeczne, współpracę ze 
środowiskiem, pomoc organizacjom i stowarzyszeniom. Osoba, która robi 
to z  radością, choć nie musi, bo to niekoniecznie w jej kompetencjach. 
Choćby taka organizacja WOŚP: godziny spotkań, ustaleń, morderczej 
pracy na rzecz innych, nie na własne nazwisko. 

Za nami 30, już nie pamiętam, który, wspólnie organizowany finał 
WOŚP. Działo się, było wesoło, smacznie, słodko, głośno, mocno finan-
sowo, a to wszystko dzięki zaangażowaniu i ciężkiej pracy biurowej, pracy 
online, pracy fizycznej (!) i scenicznej naszej wspaniałej, pełnej pozytyw-
nej energii i cały czas uśmiechniętej Ani – Szefowej sztabu WOŚP.

Aniu jesteś najlepsza! Składamy Ci wyrazy szacunku i podziwu, 
cieszymy się że możemy Ci pomagać i być z Tobą w jednej drużynie.  
Dziękujemy za pozytywną aurę, jaką wokół siebie roztaczasz, za to, że 
zawsze Ci się chce być dla innych i zawsze można na Ciebie liczyć.

Kamila Zajączkowska i przyjaciele
 (jest nas dużo, w Kurierze nazwiska się nie zmieszczą)
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Społecznik Roku 2021 
Gminy i Miasta Gryfów Śląski

W terminie od 1 lutego do 28 lutego 2022 roku można składać wnio-
sek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej. Każdy rolnik, który chce odzy-
skać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji 
rolnej, powinien zbierać faktury VAT. Wniosek należy złożyć do wójta, 
burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia grun-
tów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi do-
wód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 roku do 31 
stycznia 2022 roku w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 
rok. Hodowcy bydła do wniosku muszą dołączyć również zaświadczenie od 
kierownika biura powiatowego ARiMR potwierdzające ilość sztuk bydła 
w przeliczeniu na duże jednostki przeliczeniowe w roku poprzednim.

UWAGA: ARiMR wprowadza dodatkową formę wydawania ww. do-
kumentu, czyli formę dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym 
przesłanego na adres poczty elektronicznej lub skrzynkę ePUAP wnio-
skodawcy (producenta rolnego).

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego mogą składać właściciele, 
dzierżawcy użytków rolnych o powierzchni powyżej 1 ha.

Kwota zwrotu jest ustalana na podstawie powierzchni użytków rolnych 
będących w posiadaniu, bądź współposiadaniu producenta rolnego oraz 
średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła, w posia-
daniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok składania wniosku.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 roku wynosi:
• 110,00 zł na 1 ha użytków rolnych;
• 40-krotność stawki podstawowej na 1 roczną liczbę dużych jednostek 
przeliczeniowych bydła.
Pieniądze będą wypłacane w terminach:
• od 1 do 30 kwietnia 2022 roku, w przypadku złożenia wniosku w pierw-
szym terminie;

11 stycznia 2022 r. Kapituła Konkursu o tytuł „Społecznik Roku 2021 
Gminy i Miasta Gryfów Śląski” w składzie: burmistrz Olgierd Poniźnik– 
przewodniczący oraz członkowie: sekretarz Jerzy Andrzejczak, radna 
Rady Miejskiej Urszula Maga, przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz 
Królak, inspektor UGiM Marzena Szuflicka, rozpatrzyła trzy zgłoszenia 
do konkursu.

W laudacji pana Marka Makowskiego czytamy m.in. – społecznik od 
wielu lat, założyciel klubu sportowego sekcji tenisa stołowego w sołectwie 
Proszówka, wieloletni radny Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski, pre-
zes Rady Gminnej LZS w Gminie Gryfów Sląski, zawsze gotowy do nie-
sienia pomocy, dzięki dużemu zaangażowaniu w działalność LZS dru-
żyna tenisa stołowego „Błękitni” Krzewie Wielkie awansowała w roku 
bieżącym do III Ligi Rozgrywkowej.

W laudacji pani Barbary Baszak i pana Jerzego Ronija czytamy m.in. 
– członkowie Towarzystwa Miłośników Gryfowa Śląskiego, dzięki m.in. 
ich zaangażowaniu wydano okazjonalne czasopismo historyczne, sła-
wiące Gryfów Śl. „Hejnalista Gryfowski” oraz kalendarz na rok 2022, 
współorganizatorzy pięciu wycieczek po naszym mieście pt. „Wieczorny 
obchód miasta”, organizatorzy wielu konkursów, wycieczek, gawęd histo-
rycznych oraz współorganizatorzy „Kwisonaliów”.

Po wnikliwej analizie w/w zgłoszeń, biorąc pod uwagę duże społeczne 
działania na rzecz środowiska oraz społeczności Gminy i Miasta Gryfów 
Śląski, Kapituła postanowiła przyznać trzy równorzędne tytuły dla pani 
Barbary Baszak, pana Jerzego Ronija oraz pana Marka Makowskiego.

Wręczenie statuetek nastąpiło 25 stycznia 2022 r. na sesji Rady Miej-
skiej Gminy Gryfów Śląski. Serdecznie gratulujemy. 

Sekretarz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Jerzy Andrzejczak

• od 1 do 30 października 2022 roku, w przypadku złożenia wniosku 
w drugim terminie.

Kwota zwrotu akcyzy to iloczyn ilości oleju napędowego kupionego 
przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu po-
datku za 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku 
o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy i Mia-
sta w  Gryfowie Śląskim pod numerem telefonu 75 7811258 (podatki).  
Decyzje dotyczące podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego jak co 
roku będą roznoszone przez pracowników Urzędu.

Przypominamy, że terminy płatności podatku od nieruchomości, rol-
nego i leśnego są następujące:
• do 15 marca – I rata (w przypadku wymiaru w wysokości poniżej  
100,00 zł w skali roku należy uiścić całość w terminie płatności I raty 
zobowiązania podatkowego);
• do 15 maja – II rata; • do 15 września – III rata; • do 15 listopada – IV rata.

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat. Płatności można dokony-
wać w banku, na poczcie bądź przelewem bankowym. W tytule płatno-
ści prosimy podawać indywidualny numer PN…../F widoczny na decyzji 
podatkowej. Nieuregulowanie zobowiązania podatkowego w terminie 
spowoduje wszczęcie egzekucji, która obciąży podatnika dodatkowymi 
kosztami (np. koszty upomnienia w wysokości 16,00 zł).

Ponadto, celem prawidłowego naliczania podatków, podatnik w ciągu 
14 dni od dnia zaistnienia okoliczności takich jak: nabycie, zbycie nie-
ruchomości, zmiany danych personalnych, adresu zamieszkania, i in., 
zobowiązany jest do złożenia informacji korygującej na podatek od nie-
ruchomości, rolny i leśny (druki IN-1, IR-1, IL-1 wraz z załącznikami).

Podinspektor ds. podatków i opłat Adriana Kosmala-Fabiś

Dopłaty do paliwa rolniczego (Podatek akcyzowy)
 Informacje w sprawach podatków lokalnych
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Awarie wodociągowo-kanalizacyjne 
poza godzinami pracy ZBGKiM 

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

OGŁOSZENIE O WYKAZACH
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że wykazy nieru-
chomości 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. 

Informacja o opłatach z tytułu 
przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego na własność
Szanowni Państwo, Urząd 

Gminy i Miasta w Gryfowie 
Śląskim przypomina, że na 
mocy ustawy z  dnia 20 lipca 
2018 roku o  przekształceniu 
prawa użytkowania wieczy-
stego gruntów zabudowanych 
na  cele mieszkaniowe w  pra-
wo własności tych gruntów 
(tj. Dz. U. 2020 r., poz. 2040 
ze zmian.) z  dniem 1  stycz-

nia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych 
na  cele mieszkaniowe  zostało przekształcone w  prawo własności tych 
nieruchomości.

 Ustawa nałożyła na nowych właścicieli, będących dotychczasowymi 
użytkownikami wieczystymi wymienionych gruntów, obowiązek pono-
szenia opłat rocznych z tytułu przekształcenia w wysokości obowiązują-
cej w dniu 1 stycznia 2019 roku  przez okres 20 lat. 

Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku, na kon-
to Gminy Gryfów Śląski nr 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106. 

Równocześnie ustawa dopuściła możliwość jednorazowego wniesienia 
opłaty za przekształcenie w każdym czasie trwania obowiązku płatności.

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

 

Informacja o opłatach rocznych z tytułu 
użytkowania wieczystego gruntów

Szanowni Państwo, Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim 
uprzejmie przypominamy użytkownikom wieczystym, że zgodnie z art. 
71 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (t.j. Dz.U. 2021 r., poz. 1899 ze zmian.), są oni zobowiązani do 
uiszczenia należności z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie 
gruntów.

Opłaty podlegają zapłacie w terminie do dnia 31 marca każdego 
roku przez cały okres trwania użytkowania wieczystego, na konto Gminy 
Gryfów Śląski nr 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106. 

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

Inspektor ds. gospodarki gruntami Sylwia Cichońska

Program Cyfrowa Gmina
Aplikacje złożone przez
 gminę Gryfów Śląski

Program „Cyfrowa Gmina” ma na celu wsparcie rozwoju cyfrowego 
instytucji samorządowych, zwiększenie cyberbezpieczeństwa oraz wy-
równanie różnic terytorialnych w dostępie do sprzętu komputerowego. 

W ramach ww. programu, uruchomiony został także projekt „Granty 
PPGR”, którego celem jest przekazanie sprzętu oraz internetu dla dzieci 
i młodzieży z rodzin z terenów popegeerowskich przez JST.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków były jedynie gmi-
ny. W ramach jednego z działań ww. programu pn.: „Rozwój cyfrowy JST 
oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”, Gmina Gryfów 
Śląski złożyła, pod koniec grudnia ub.r., wniosek o powierzenie grantu, 
który został w pełni zaakceptowany, na możliwą do uzyskania maksymal-
ną kwotę dotacji: 286.830 zł.

Realizacja wielu różnorodnych zadań przez Urząd Gminy i Mia-
sta Gryfów Śląski, jak również jednostki organizacyjne Gminy, w tym 
świadczenie elektronicznych usług publicznych, wymusza wdrażanie 
przedsięwzięć poprawiających bezpieczeństwo cyfrowe użytkowanych 
systemów i infrastruktury teleinformatycznej, a także podniesienie po-
ziomu kompetencji cyfrowych pracowników ww. instytucji. 

W celu uzyskania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa teleinfor-
matycznego jednostek organizacyjnych Gminy Gryfów Śląski, w ramach 
ww. projektu zaplanowano do realizacji m.in. zakup:
- licencji programu antywirusowego na 90 stanowisk;
- stacji roboczych – 6 kpl.;
- mini serwera NAS wraz z dyskami twardymi do wykonywania kopii 
zapasowych dla administracji i księgowości w SP nr 1 SP nr 2 oraz ZBG-
KiM w Gryfowie Śląskim, a także:
- modernizację obecnej sieci komputerowej mieszczącej się w trzech bu-
dynkach SP nr 2, w tym wymiana głównych magistral na łącze światło-
wodowe;
- audyt cyberbezpieczeństwa Urzędu GiM Gryfów Śl., będącego warun-
kiem otrzymania grantu.

Po zawarciu umowy o powierzenie grantu, zostanie przeprowadzone 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę poszcze-
gólnych składowych zakresu rzeczowego projektu.

Jeśli zaś chodzi o Program „Cyfrowa Gmina” - Wsparcie dzieci z ro-
dzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”, to wnioski 
złożone przez gminy na początku listopada ub.r. (w tym przez Gminę 
Gryfów Śląski) nadal nie zostały jeszcze końcowo rozpatrzone przez ope-
ratora – Centrum Projektów Polska Cyfrowa. 

Na poziomie poszczególnych gmin, trwa także nadal żmudny proces 
– wymaganej przez ww operatora – weryfikacji wnioskodawców, w wie-
lu zakresach, jak m.in. potwierdzenia faktycznego zatrudnienia w byłych 
PPGR przodków wnioskodawców i ich miejsca zamieszkania, linii pokre-
wieństwa, czy też braku otrzymania wcześniejszego wsparcia z ARiMR. 

Wyżej wymienione czynności weryfikacyjne prowadzone są we 
współpracy z instytucjami zewnętrznymi, jak m.in. KOWR i ARiMR, 
jak również referatów wewnętrznych Urzędu GiM Gryfów Śląski, USC, 
Ewidencja ludności. Prawdopodobnie na przełomie stycznia i lutego br. 
zostanie zakończony proces weryfikacji wnioskodawców i w przypadku 
uzyskania grantu na wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich, zostanie 
przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na 
zakup sprzętu IT, w celu jego późniejszego przekazania dla uprawnio-
nych i pozytywnie zweryfikowanych beneficjentów.

Inspektor ds. pozyskiwania zewętrznych środków finansowych  
Krzysztof Rozenbajger

Bielak Systemy – Grzegorz Bielak
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Według danych opublikowanych na stronie internetowej Polskiego 
Alarmu Smogowego (PAS) – inicjatywy zrzeszającej ruchy obywatelskie 
zatroskane złą jakością powietrza w Polsce (https://polskialarmsmogowy.
pl/ranking/iii-kw-2021/), mieszkańcy gminy Gryfów Śląski w okresie 
trzech pierwszych kwartałów minionego roku (I-IX/2021), złożyli do 
Programu „Czyste powietrze” (dalej: „Program CzP”) łącznie 33 wnioski 
o dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanych 
w swoich domach. Dane za IV kwartał 2021 r. na chwilę obecną (styczeń 
2022 r.) nie zostały jeszcze opublikowane. 

Z pozostałych gmin powiatu lwóweckiego, w ww. okresie, do operato-
ra Programu CzP – WFOŚiGW we Wrocławiu, spłynęło odpowiednio: 
Lwówek Śląski – 42, Lubomierz – 26, Mirsk – 22, Wleń – 11 wniosków 
o dofinansowanie. 

Od kwietnia 2021 r., w prawie wszystkich polskich gminach, w tym 
również w gminie Gryfów Śląski, zaczęły funkcjonować punkty kon-
sultacyjno-informacyjne, mające na celu udzielanie merytorycznego 
i praktycznego wsparcia dla wnioskodawców ubiegających się o dotacje 
na pokrycie kosztów wymiany tzw. „kopciuchów”, jak również innych 
przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanych w swoich domach.

W ramach funkcjonowania gryfowskiego punktu konsultacyjno-
-informacyjnego Programu CzP, w okresie ostatnich 9 miesięccy ub.r. 
(IV-XII/2021), udzielono mieszkańcom gminy ponad 300 indywidual-
nych konsultacji, dotyczących głównie zasad Programu CzP, procedury 
składania wniosków, jak również wymogów stawianych wnioskodawcom 
i beneficjentom, w tym także tych dotyczących warunków rozliczania 
przyznanych dotacji.

Konsultacje te, odbywały się w trybie stacjonarnym oraz zdalnym 
(rozmowy telefoniczne i korespondencje mailowe), z uwagi na panujące 
warunki pandemiczne i związane z tym obostrzenia sanitarne związane 
z przeciwdziałaniem i zapobieganiem zakażeniom COVID-19.

Wiele z ww. konsultacji dotyczyło także kwestii odnoszących się do 
potencjalnych beneficjentów Programu Priorytetowego „Poprawa jakości 
powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych 
– pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego”, który został urucho-
miony z dniem 11.10.2021 r.

W okresie złagodzonych obostrzeń sanitarnych, już pod koniec maja 
i przez czerwiec ub.r. zostały przeprowadzone otwarte spotkania z miesz-
kańcami sześciu Sołectw Gminy Gryfów Śląski, tj. w miejscowościach: 
Ubocze, Młyńsko, Krzewie Wielkie, Proszówka, Wolbromów, Rząsiny, 
w których wzięło udział łącznie blisko 100 osób zainteresowanych ter-
momodernizacją swoich domów – potencjalnych beneficjentów dotacji 
z Programu CzP.

W III kwartale 2021 r., otwarte spotkania z wszystkimi chętnymi 
osobami zainteresowanymi wymianą kopciuchów i uzyskaniem dotacji 
w ramach Program CzP organizowane były w formule mobilnego punktu 
informacyjno-konsultacyjnego Programu CzP. 

Pierwsze z nich miało miejsce podczas festynu integracyjnego pn.: 
„Bieg Wieżozwierza” w Sołectwie Wieża, który odbył się w sobotę, 
21.08.2021 r. Liczni uczestnicy tego festynu mieli możliwość zapoznania 
się z Programu CzP, odwiedzając plenerowe stoisko gminnego punktu 
konsultacyjno-informacyjnego w/w programu.

Kolejne spotkanie obyło się w sobotę, dnia 04.09.2021 r., w Proszów-
ce, podczas imprezy plenerowej w ramach corocznego wydarzenia „Piesze 
wędrówki z Gryfowa do Proszówki” organizowanego przez Stowarzysze-
nie Rozwoju Proszówki i oraz Sołectwo i OSP w Proszówce.

Natomiast, w niedzielę, dnia 12.09.2021 r., podczas hucznych Doży-
nek Gminnych w Uboczu także działał mobilny punktu informacyjno-
-konsultacyjny Programu CzP.

Wszystkie w/w zorganizowane plenerowo – mobilne stoiska – punkty 
informacyjno-konsultacyjne Programu CzP cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem i liczną frekwencją uczestników tych wydarzeń, którzy poza 
dobrą zabawą mieli także możliwość zapoznania się z możliwościami 
otrzymania dotacji na przedsięwzięcia termomodernizacyjne w swoich 
domach, w ramach Programu CzP.

Odwiedzający te w/w mobile punkty mogli także pobrać materiały 
promocyjne oraz skonsultować swoje zamierzenia inwestycyjne poprzez 
zadawanie konkretnych pytań, w ramach indywidualnych rozmów - kon-
sultacji.

Podczas Dożynek Gminnych w Uboczu, stoisko odwiedził m.in. 
znany wszystkim aktor pan Paweł Burczyk, który był jednym z licznego 
grona znamienitych Gości zaproszonych na Dożynki. Pan Paweł, sam 
przekonany do działań na rzecz podniesienia poziomu jakości powietrza, 
zachęcał innych do wymiany kopciuchów i pozyskiwania dostępnych do-
tacji na termomodernizację domów i mieszkań.

Z uwagi na wprowadzone ponownie obostrzenia sanitarne spowodo-
wane kolejną falą epidemii Covid-19, w IV kwartale ub.r. udało się prze-
prowadzić tylko jedno spotkanie otwarte (25.11.2021 r.), zorganizowane 
w formule on-line (webinarium) skierowane do potencjalnych wniosko-
dawców i beneficjentów dotacji na termomodernizacje.

W/w webinarium obejmowało swoim programem także zagadnienia 
dotyczące Programu Priorytetowego „Poprawa jakości powietrza poprzez 
wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż na terenie 
województwa dolnośląskiego”, jak również Programu CzP w ogóle. 

Program „Czyste powietrze” w gminie Gryfów Śląski w 2021 roku
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W celu łatwiejszego i powszechniejszego sięgania po dotacje, z dniem 
25.01.2022 r., Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, uruchomił nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji 
dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowa-
nia, w ramach Części 3 Programu „Czyste powietrze” (dalej Program).

Dla kogo dofinansowanie w Części 3 Programu?
Beneficjentem Części 3 Programu może zostać osoba fizyczna, która 
łącznie spełnia następujące warunki:
1) Jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednoro-
dzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkal-
nego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa do-
mowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 
10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
• 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
• 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym, 
lub
ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, 
zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone 
w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmi-
strza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz 
okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym 
z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złoże-
nia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia 
wniosku o dofinansowanie.

Z doświadczenia minionych 9 miesięcy ub.r. funkcjonowania punktu 
konsultacyjno-informacyjnego Programu CzP w Gminie Gryfów Śląski 
można stwierdzić, że największym problemem, który blokuje składanie 
wniosków o dofinansowanie w ramach Programu CzP jest brak odpo-
wiednich warunków materialnych – środków finansowych u potencjal-
nych wnioskodawców, które pozwoliłyby im na sfinansowanie tego typu 
przedsięwzięć w ich domach i mieszkaniach.

Kolejną z istotnych przyczyn w/w stanu rzeczy jest także i to, że na 
rynku materiałów i usług budowlanych mają miejsce w ostatnim okresie 
drastyczne wzrosty cen tych materiałów i usług.

Miejmy nadzieję, że ww. sytuacja ma jednak charakter przejściowy. 
Niezależnie do powyżej opisanych trudności, warto jednak dbać o to, 

by potencjalni beneficjenci mieli łatwy dostęp do informacji i wiedzy n/t 
możliwości, jakie daje im Program CzP i pilotaż tego programu dla bu-
dynków wielorodzinnych, w zakresie wsparcia finansowego realizowa-
nych przez nich inwestycji termomodernizacyjnych.

Powyższe zaś jest możliwe m.in. poprzez bieżące funkcjonowanie 
punktów konsultacyjno-informacyjnych Programu CzP w poszczegól-
nych gminach naszego kraju.

Prowadzący Punkt konsultacyjno-informacyjny
 Programu „Czyste powietrze” w gminie Gryfów Śląski

Krzysztof Rozenbajger

Nowości w Programie „Czyste powietrze”
Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, przez 

osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym do-
chodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przy-
chód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za 
rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód 
wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwo-
ty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu 
Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok 
złożenia wniosku o dofinansowanie.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie naj-
wyższego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać 
od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej za-
mieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego do-
chodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego 
albo zaświadczenie o ustalonym prawie do otrzymywania zasiłku stałego, 
zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuń-
czego. Zaświadczenie powinno być wydane najpóźniej w dniu złożenia 
wniosku o dofinansowanie.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 3 Programu jest 
uwarunkowane posiadaniem jednego z ww. zaświadczeń. Wzór żądania 
wydania zaświadczenia oraz wzór zaświadczenia dostępny jest na stro-
nie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska 
https://bip.mos.gov.pl/prawo/wzory-wnioskow/ 

W ramach Części 3 Programu istnieje możliwość finansowania przed-



10 KURIER GRYFOWSKI   styczeń-luty 2022

sięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed datą złożenia wniosku o do-
finansowanie. Możliwe jest także dofinan-
sowanie w formie dotacji przedsięwzięć za-
kończonych pod warunkiem, że nie zostały 
one rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy 
przed datą złożenia wniosku o dofinan-
sowanie oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed datą rozpoczęcia naboru, w ramach 
w/w części Programu.

Uwaga: Nabór nie dotyczy budynków 
wielorodzinnych oraz budynków nowo-
budowanych.

Gdzie składać wnioski?
Wnioski o dofinasowanie w formie do-

tacji w ramach Programu należy składać do 
WFOŚiGW obejmującego swoim działa-
niem teren województwa, w którym zlo-
kalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, 
którego dotyczy przedsięwzięcie.
Wnioski o dofinansowanie można składać poprzez:
• serwis gov.pl (wymagana wyłącznie forma elektroniczna z podpisem za-
ufanym lub kwalifikowanym), lub
• aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie inter-
netowej właściwego WFOŚiGW – konieczne jest jednak wtedy również 
przesłanie / dostarczenie wersji papierowej wniosku z wymaganymi pod-
pisami.
Wersje papierowe wniosków o dofinasowanie można przesyłać / dostar-
czać:
• za pośrednictwem gmin lub
• poprzez nadanie do właściwego WFOŚiGW w polskiej placówce pocz-
towej Poczty Polskiej S.A. lub
• bezpośrednio do właściwego WFOŚiGW.

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o do-
finansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinanso-
wanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu.

Zmiana Programu Priorytetowego 
„Czyste Powietrze”.

Dodatkowo, od dnia 25.01.2022 r. wprowadza się do Programu:
1. Zmiany, które mają zastosowanie również do wniosków o dofinan-
sowanie złożonych w ramach wcześniejszych wersji Programu:
• Dodanie wyjątku w przypadku, gdy dofinansowanie łączy się z gmin-
nymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się 
właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości. Wnioskodawca nie 
musi być właścicielem źródła ciepła, o dofinansowanie którego wniosku-
je, żeby skorzystać z dofinan-
sowania w ramach Programu;
• Dodanie wyjątku dla przy-
padku, gdy opóźnienie rozli-
czenia wynika z przesunięcia 
terminu przyłączenia gazu 
przez operatora. Dopuszcza 
się wtedy wydłużenie okre-
su realizacji przedsięwzięcia 
o więcej niż 6 miesięcy (limit 
taki obowiązuje w pozosta-
łych przypadkach).
2. Pozostałe istotne zmiany:
• Usunięcie możliwości skła-
dania wniosku o płatność 
przed zawarciem umowy do-
tacji;
• Dopuszczenie kotłów dwu-
paliwowych zgazowujących 
drewno i spalających pellet 
drzewny, jako zgodnych z ce-
lami Programu;
• Doprecyzowanie wymagań 
dla przewodów kominowych 

w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze względów bezpieczeństwa.  
W konsekwencji wprowadzonych zmian Programu, część dokumentów 
programowych uległa zmianie, w tym:
• Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie 
dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”,
• Wzór Wniosku o dofinansowanie w formie dotacji,
• Wzór Wniosku o płatność.

Ze zmienioną wersją Programu można zapoznać się na stronie inter-
netowej https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze

Ponadto, dla umów dotacji zawartych na podstawie wniosków o do-
finansowanie w formie dotacji składanych od dnia 25.01.2022 r., rozli-
czenie dofinansowania możliwe jest tylko w oparciu o formularz online 
wniosku o płatność dostępny na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/ - link 
do tej strony jest dostępny na Portalu Beneficjenta właściwego WFO-
ŚiGW oraz w serwisie „gov.pl” pod adresem https://www.gov.pl/web/
gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze (nie ma możliwości rozli-
czenia w oparciu o formularz pdf).

Zapraszamy także do kontaktowania się na bieżąc z osobą prowadzą-
cą gminny Punkt konsultacyjno-informacyjnym programu „Czyste po-
wietrze”. Przypominamy, że w/w punkt działa w gryfowskim ratuszu, 
gdzie można się spotkać i porozmawiać na temat pozyskania dotacji na 
termomodernizację swojego domu lub mieszkania. W celu umówienia 
spotkania, prosimy o wcześniejszy kontakt, pod numerem telefonu 667-
813-552 lub mailowo: czystepowietrze@gryfow.pl

 
Prowadzący Punkt konsultacyjno-informacyjny

 Programu „Czyste powietrze” w gminie Gryfów Śląski
Krzysztof Rozenbajger
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PRZEPROSINY
Przepraszam Mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej „Lipowa 7” w 

Gryfowie Śląskim za działania podjęte 15.11.2021 roku przez Gminę w 
sprawie wykonania cięć pielęgnacyjnych drzewa z gatunku dąb, znajdują-
cego się na terenie w/w wspólnoty. Dodam, że czynności wykonane przez 
Gminę kierowane były dobrem mieszkańców i szybkim usunięciem zagro-
żenia życia i mienia. Ponadto informuję, że w miesiącu styczniu końcówki 
ogłowionych gałęzi dębu zostały zabezpieczone maścią ogrodniczą.

Do 30 maja bieżącego roku Urząd Gminy i Miasta zasadzi 20 sadzo-
nek dębu na terenie Gryfowa Śląskiego.

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Olgierd Poniźnik

Nieodpłatna pomoc prawna 
w trybie zdalnym

Szanowni Państwo, z uwagi na postępującą sytuację epidemiczną 
w  kraju, Starosta Lwówecki informuje, iż od dnia 25 stycznia 2022 r. 
do odwołania udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Lwóweckim będzie odbywało 
się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz 
poza lokalem punktu. Poniżej zamieszczony zostaje wykaz dyżurów wraz 
z numerami kontaktowymi adwokatów i radców prawnych, pod którymi 
będą mogli Państwo uzyskać poradę:

PONIEDZIAŁEK:
godz. 9.00 – 13.00: 606 946 893; godz. 14.00 – 18.00: 798 537 852
WTOREK:
godz. 9.00 – 13.00: 783 870 908; godz. 14.00 – 18.00: 539 946 882
ŚRODA:
godz. 12.00 – 16.00: 508 492 100; godz. 14.00 – 18.00: 539 946 882
CZWARTEK:
godz. 9.00 – 13.00: 796 840 518; godz. 14.00 – 18.00: 539 946 882
PIĄTEK:
godz. 8.00 – 12.00: 798 537 852; godz. 12.00 – 16.00: 602 689 981

PYTANIA I ODPOWIEDZI dotyczące zwiększonego 
dodatku osłonowego w związku z posiadaniem 

źródła ogrzewania na paliwo stałe, 
które jest zasilane węglem lub paliwem 
węglopochodnym, wpisane do centralnej 
ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Czy w związku z 
rozpatrywaniem wnio-
sku o dodatek osłono-
wy, organ prowadzący 
postępowanie w tej 
sprawie będzie zobowiązany do weryfikacji czy źródło ogrzewania wymie-
nione w art 2 ust. 6 zostało wpisane do centralnej ewidencji emisyjności 
budynku (CEEB), co daje prawo do uzyskania dodatku w podwyższonej 
kwocie? Jeśli tak to w jaki sposób? Czy poprzez sprawdzenie w CEEB, czy 
źródło ogrzewania gospodarstwa domowego faktycznie w nim figuruje?

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, do którego zostanie 
złożony wniosek o przyznanie dodatku osłonowego w podwyższonej kwo-
cie będzie miał obowiązek dokonać weryfikacji czy oświadczenie złożone 
we wniosku przez Wnioskodawcę jest prawdziwe poprzez weryfikację czy 
główne źródło ogrzewania tego gospodarstwa domowego zostało wpisa-
ne do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, do którego Urzędy 
mają dostęp. Dodatkowo należy zauważyć, że za złożenie nieprawdziwego 
oświadczenia we wniosku mogą zostać uruchomione sankcje karne.

Co z gospodarstwami domowymi, które jeszcze nie złożyły dekla-
racji do CEEB, bo zgodnie z przepisami mają na to rok od wydania 
komunikatu? Komunikat pojawił się 1 lipca 2021 r., więc mają czas 
do końca czerwca 2022 r. Czy aby zawnioskować o dodatek osłonowy 
w podwyższonej kwocie muszą najpierw złożyć deklarację o źródle 
ogrzewania do CEEB i dopiero potem wniosek o dodatek, gdy chcą 
otrzymać świadczenie w wyższej kwocie?

Dodatek osłonowy o podwyższonej wartości przysługuje wnioskodaw-
cy, który uzyskał już wpis swojego źródła ogrzewania do CEEB. Jeśli źró-
dło ogrzewania gospodarstwa domowego nie uzyskało wpisu do CEEB, 
wnioskodawca otrzyma podstawową kwotę dodatku osłonowego, pod wa-
runkiem, że spełni obowiązujące kryteria.

Zgodnie z przepisami wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma 6 
miesięcy od dnia otrzymania deklaracji o źródle ogrzewania na wpro-
wadzenie zawartych w niej danych do CEEB. W związku z tym mogą 
być gospodarstwa domowe, które złożyły deklarację ale jeszcze ich 
deklaracja nie została wprowadzona do ewidencji. Czy mimo to mogą 
w wniosku o dodatek ubiegać się o jego podwyższoną kwotę czy w takim 
przypadku dodatek w podwyższonej kwocie nie przysługuje?

Dodatek osłonowy o podwyższonej wartości przysługuje wniosko-
dawcy, który uzyskał już wpis swojego źródła ogrzewania do CEEB.  
Jeśli źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie uzyskało wpisu do 
CEEB, wnioskodawca otrzyma podstawową kwotę dodatku osłonowego, 
pod warunkiem, że spełni obowiązujące kryteria. Wniosek o przyzna-
nie dodatku osłonowego można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim (Ubocze 300) właściwym wg 
miejsca zamieszkania do dnia 31 października 2022 roku.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowie-
dzi-dodatek-oslonowy oraz na stronie http://www.opieka.gryfow.pl/

Miło jest nam poinformować, że Biblioteka przystąpiła do projektu 
„Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób nie-
widomych i słabowidzących – Edycja 2021” realizowanego przez Sto-
warzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka 
Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego i Sportu ze środków pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury.

W ramach projektu nasza biblioteka otrzymała nieodpłatnie jeden 
egzemplarz odtwarzacza cyfrowych książek mówionych – Czytak 4. 
Urządzenie jest przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i sła-
bowidzące, jest także przyjazne dla osób starszych. Charakteryzuje się 
bardzo prostą obsługą i dobrą jakością dźwięku. W łatwy sposób pozwoli 
czytelnikom skorzystać z dobrodziejstw książki mówionej.

Nasza placówka wypożycza urządzenia osobom z dysfunkcją wzroku 
oraz osobom niepełnosprawnym, które ze względu na swoją niepełno-
sprawność nie mogą czytać normalnego druku.

Stowarzyszenie „Larix” od 2007 r. zajmuje się nagrywaniem i udo-
stępnianiem bibliotekom cyfrowych książek mówionych przeznaczonych 
dla osób niewidomych i słabowidzących. Udostępniony nam przez Sto-
warzyszenie „Larix” księgozbiór, będzie wciąż powiększany o nowe cie-
kawe pozycje książkowe.

Czytanie książek łatwiejsze 
dla osób niepełnosprawnych 

dzięki nowej usłudze 
w naszej bibliotece
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Myśl pozytywnie
Drugiego lutego obchodziliśmy 

Dzień Pozytywnego Myślenia.  
Z tej okazji bibliotekarze przygo-
towali dla Państwa kilka propo-
zycji książek psychologicznych. 
Szczególnej uwadze polecamy 
znajdujące się w zbiorach Bibliote-
ki Publicznej w Gryfowie:

„Twoja wewnętrzna moc", „Słowa mocy" i „Rozmaryn i Róże" 
Agnieszki Maciąg – książki poświęcone pracy nad zrozumieniem same-
go siebie i sztuce bycia szczęśliwym w obecnych, trudnych czasach, 

„Kurs szczęścia" i „Planeta dobrych myśli" Beaty Pawlikowskiej – 
poradniki zawierające również ćwiczenia pozwalające poznać lepiej siebie 
i odkryć, co sprawia nam prawdziwą radość,

„Myślenie pozytywne” Ursuli Fassbender – lekturę pokazującą, jak 
bardzo sposób, w jaki myślimy o sobie, ma wpływ na nasze nastawienie 
wobec świata,

„Potęga teraźniejszości” Echart'a Tolle'a – coś dla osób ceniących 
sobie rozwój duchowy, i na tejże drodze szukających swojego „Ja” oraz 
„Bóg nigdy nie mruga” Reginy Brett – zbiór pięćdziesięciu praktycz-
nych lekcji, pomagających przezwyciężyć przeróżne, większe lub mniej-
sze problemy dnia codziennego. 

Nowości książkowe na niepogodę 
Luty od pierwszego dnia nie rozpieszcza nas specjalnie urokliwą aurą, 

jeśli jednak zdecydujecie się Państwo opuścić domowe pielesze-zaprasza-
my do biblioteki, gdzie czekają już na Was kolejne nowości, m.in.:

„Projekt Riese” – najnowszy kryminał Remigiusza Mroza, z akcją 
osadzoną w Górach Sowich, 

„Na dwoje babka grzeszyła” Michała Krawczyka – komediowo-sa-
tyryczna opowieść o codzienności seniorek, które burzą wizerunek tra-
dycyjnych babć, 

„Wybór” – zapis dwunastu rozmów Anne Applebaum i Donalda Tu-
ska w których w przenikliwy sposób odpowiadają na najgorętsze pytania 
dotyczące Polski i Europy,

„Porzuciłam Islam, muszę umrzeć” Marcina Margielewskiego –
wstrząsająca opowieść Saudyjki, która za porzucenie islamu została ska-
zana na śmierć, 

„Ostatni świadek. Historie strażników hitlerowskich skarbów” 
Joanny Lamparskiej – tym razem autorka wchodzi do hermetycznego 
świata poszukiwaczy i postanawia zgłębić temat zaginionych podczas  
II wojny światowej dzieł sztuki, 

„Tajemnice obozu Colditz” Reinholda Eggera – wyjątkowa historia 
najsłynniejszego, specjalnego obozu jenieckiego II wojny światowej, wi-
dziana oczami członka obozowego personelu, 

„Dziennik Reni Spiegel” – odnaleziony po 70 latach w jednej z no-
wojorskich skrytek bankowych pamiętnik, okrzykniętej "polską Anne 
Frank"- Reni Spigel- polskiej Żydówki, zastrzelonej w 1942 roku przez 
niemieckiego żołnierza, 

„Nie widzę przeszkód” – książka niewidomego Marcina Ryszki – pa-
raolimpijczyka, kapitana reprezentacji Polski w blind footballu, dzienni-
karza i prezesa fundacji „Nie widząc przeszkód”, w której pokazuje, że 
mimo utraty wzroku żyje normalnie, pracuje, imprezuje, wychowuje syna 
i zwiedza świat. To zerwanie z przedstawieniem osoby niepełnosprawnej 
jako słabej, potrzebującej stałej pomocy na rzecz wizerunku osoby reali-
zującej się, podchodzącej do życia z dystansem i humorem. 

Biblioteka zaopatrzyła się również w najnowsze części serii, autorstwa 
uwielbianych przez gryfowskich czytelników: Krzysztofa Koziołka, Jo-
anny Jax, Małgorzaty J. Kursy, Agaty Przybyłek, Edyty Świętek i Kata-
rzyny Michalak. Zapraszamy do biblioteki.

Sprawcy usiłowania kradzieży 
zatrzymani na gorącym uczynku

24 stycznia br. w godzinach popołudniowych policjanci z Komisariatu 
Policji w Gryfowie Śląskim otrzymali informację od mieszkańców jednej 
z wiosek w gminie Gryfów Śląski, iż trzech mężczyzn w tym momencie 
dokonuje kradzieży z niezamieszkałego budynku.

Funkcjonariusze niezwłocznie udali się na miejsce zatrzymując spraw-
ców usiłowania kradzieży. Mężczyźni w wieku 28, 31 i 34 lata z powiatu 
lubańskiego dokonywali demontażu metalowych elementów konstrukcji 
budynku będącego w budowie celem ich kradzieży.

Sprawcy czynu zostali osadzeni w policyjnych celach i usłyszeli zarzu-
ty, do których się przyznali.

 Nietrzeźwym rowerzystom grożą wysokie mandaty
Przypominamy, że zmiany w taryfikatorze, które weszły w życie  

1 stycznia 2022 r., wprowadziły surowsze kary m.in. za wykroczenia 
polegające na kierowaniu rowerem po użyciu alkoholu (między 0,2 pro-
mila a  0,5 promila) oraz pod wpływem alkoholu powyżej 0,5 promila. 
W pierwszym przypadku cyklista zapłaci 1000 złotych, w drugim – 2500. 

Przekonać się o tym może rowerzysta zatrzymany przez gryfowskich 
policjantów 4 stycznia w Gryfowie Śląskim. Okazało się, że mężczyzna 
był nietrzeźwy. Badanie wykazało blisko 1 promil alkoholu w organi-
zmie. W związku ze zmianą taryfikatora, który obowiązuje od 1 stycznia 
2022 roku mężczyźnie grozi grzywna nie niższa niż 2,5 tysiąca złotych.

Przypominamy jednocześnie, że poruszanie się pod wpływem alko-
holu jednośladem po drodze stanowi zagrożenie zdrowia a nawet życia.
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W ramach burzenia stereoty-
pów dotyczących pracy logopedy 
w poradni psychologiczno-pe-
dagogicznej (że to pani od R), 
chciałam dzisiaj zaprosić na wi-
zytę prewencyjną rodziców bar-
dzo małych dzieci, niemowlaków. 
Przyznam od razu, że tematyka 
poruszana w tym numerze KG 
dotyczyć może pacjentów w każ-
dym wieku. Mowa będzie o diagnozie miofunkcjonalnej (od greckiego 
myo- mięsień functio- czynność), która staje się standardem w gabine-
cie neurologopedy. Czym jest i dlaczego jest tak potrzebna? Diagnoza 
miofunkcjonalna to, mówiąc najprościej, określenie stanu sprawności na-
rządów związanych z realizowaniem funkcji pierwotnych – połykania, 
ssania, żucia i odgryzania. Tak się składa, że funkcje te realizowane są 
za pomocą tych samych narządów, których za chwilę nasz maluch będzie 
potrzebował do nauki mówienia. Ich sprawność zatem determinuje sztu-
kę poznawania mowy. Na co zwróci uwagę specjalista podczas wizyty 
tak małego pacjenta w gabinecie w ramach diagnozy miofunkcjonalnej? 
Zbada pozycję spoczynkową warg, żuchwy i języka, a ta jest papierkiem 
lakmusowym gotowości narządów artykulacyjnych do nauki mówienia. 
Zwróci uwagę na symetrię twarzy, na wędzidełko podjęzykowe (jego 
skrócenie jest częstą przyczyną zaburzeń miofunkcjonalnych), na rytm 
ssania z butelki, na technikę połykania. 

Bardzo ważne znaczenie ma wywiad, który logopeda przeprowadza 
z rodzicami w zakresie przyjmowania pokarmów. Olbrzymie znaczenie 
mają informacje dotyczące diety, przebiegu funkcji żucia i gryzienia. Dia-
gnoza miofunkcjonalna sprawdza prawidłowe funkcjonowanie oddycha-
nia. Wszelkie niepokojące sygnały, takie jak: nieprawidłowy tor oddecho-
wy czy nadmierne ślinienie się, sprowokują logopedę do zasugerowania 
pogłębienia badań. Logopedzi pracują w zespołach interdyscyplinarnych 
i często jako pierwsi zwracają uwagę na szczegóły rozwojowe pacjentów. 
Sugerują w związku z tym konsultację u laryngologa, foniatry czy fizjo-
terapeuty stomatologicznego, ortodonty. Czasami wydawać by się mogło 
nieistotny szczegół, spowoduje szybką reakcję terapeutyczną, która prze-
łoży się na pozytywny efekt rozwojowy. Jak już wspomniałam wcześniej, 
choć diagnoza i terapia miofunkcjonalna kojarzą się głównie z małymi 
dziećmi, z powodzeniem można je prowadzić z dorosłymi osobami. Ta-
kim przykładem jest praca nad utrwaleniem prawidłowego sposobu po-
łykania, nazywanego dojrzałym, czy ocena pracy stawu skroniowo-żu-
chwowego. Reasumując, mioterapia jest skuteczna zarówno w przypadku 
niemowląt, jak i młodzieży, dorosłych i seniorów. Terapia skrojona musi 
być na indywidualną miarę i prowadzona systematycznie w gabinecie, po-
tem w zaciszu domowym.

Małgorzata Szczepańska – neurologopeda

Mioterapia dla niemowląt, 
dzieci, dorosłych i seniorów.
Czym jest i kiedy warto 

z niej skorzystać?

Zadatek i zaliczka są to dwie instytucje, które dość często mylone są ze 
sobą, a różnice między nimi są bardzo istotne dla czynności cywilnopraw-
nych – umów. Pomylenie zadatku z zaliczką może nas „słono” kosztować.

Zaliczka stanowi przekazanie części kwoty na poczet pełnego wyna-
grodzenia i w razie prawidłowego wykonania umowy podlega zaliczeniu 
na jego poczet, zaś w przypadku rozwiązania umowy jest zwracana w ca-
łości wpłacającemu. Jest to zatem forma częściowej zapłaty.

Zgodnie z kodeksem cywilnym (art. 394 k.c.) zadatek dany przy za-
warciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez 
jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowe-
go od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go 
dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. W razie wykonania umowy 
zadatek ulega natomiast zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która 
go dała. Jeżeli zaś zaliczenie nie będzie możliwe, zadatek podlega zwro-
towi stronie, która go dała. W sytuacji zaś rozwiązania umowy zadatek 
powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej 
odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło 
wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialno-
ści albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony. Zadatek stanowi 
formę odszkodowania w przypadku zawinionego niewykonania umowy 
przez jedną ze stron.

W przypadku niewykonania umowy zaliczka podlega zwrotowi 
w 100%, zaś zadatek nie podlega zwrotowi, strona, która go dała, może 
żądać jego podwójnej, a jeśli druga strona umowy zamierza wycofać się 
z realizacji umowy. zaliczka nie daje gwarancji, że transakcja dojdzie do 
skutku - jest to forma niezobowiązującej rezerwacji produktu lub usługi. 
Zadatek natomiast chroni obie strony umowy i pełni rolę motywatora do 
wykonania swoich zobowiązań. 

Jak już wyżej wskazano w braku odmiennego zastrzeżenia umownego 
albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że 
w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może 
bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany 
zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie 
wyższej”. Dotyczy to jednakże sytuacji, gdy jedna ze stron zawini i nie 
zrealizuje swoich obowiązków umownych. W praktyce może również 
zdarzyć się tak, że umowa zabezpieczona zadatkiem zostanie rozwiązana 
na mocy porozumienia obu stron, lub nie dojdzie do skutku z powodu 
okoliczności, za które nie odpowiada żadna ze stron (żadna ze stron nie 
ponosi winy za to, że do umowy nie dojdzie). W tych sytuacjach zadatek 
podlega zwrotowi w całości, a żądanie zwrotu podwójnej wysokości za-
datku jest bezzasadne.

Kiedy zatem możemy zadatek zatrzymać lub żądać podwójnej wyso-
kości? Kodeks cywilny wskazuje, że od umowy należy odstąpić, a zatem 
trzeba złożyć drugiej stronie oświadczenie woli, że odstępujemy od umo-
wy z uwagi na niewywiązanie się przez nią z obowiązków umownych.

Kiedy lepsza zaliczka, a kiedy zadatek? To zależy po której stronie umo-
wy jesteśmy i czego dotyczy umowa. Zaliczka zazwyczaj jest dawana przy 
drobnych umowach sprzedaży lub usług. Zadatek zazwyczaj stosowany jest 
przy przedwstępnych umowach sprzedaży nieruchomości i zabezpiecza 
on wówczas interesy obu stron. Umowa przedwstępna sprzedaży nie musi 
mieć żadnej szczególnej treści, ani szczególnej formy – wystarczy zwykła 
forma pisemna, ale jeśli taka umowę sporządzimy w formie aktu notarial-
nego, a druga strona się nie wywiąże, to wówczas mamy możliwość wy-
stąpienia do sądu w celu uzyskania tzw. zastępczego oświadczenia woli. 
Co to takiego zastępcze oświadczenie woli? Jeżeli dłużnik jest obowiązany 
do złożenia oznaczonego oświadczenia woli, prawomocne orzeczenie sądu 
zobowiązujące do złożenia oświadczenia zastępuje oświadczenie dłużnika 
(art. 1047 k.p.c.). cechą charakterystyczną takiego orzeczenia sądowego 
jest to, że orzeczenie nie zobowiązuje dłużnika do dokonania określonej 
czynności, a zastępuje oświadczenie woli dłużnika, do którego był on zobo-
wiązany, a którego z własnej woli nie złożył. Zgodnie z art. 64 k.c. prawo-

mocne orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek danej osoby do złożenia 
oznaczonego oświadczenia woli, zastępuje to oświadczenie. Co w praktyce 
oznacza, że jeśli mamy zawartą przedwstępna umowę sprzedaży nierucho-
mości w formie aktu notarialnego, i w sytuacji, gdy druga strona nie chce 
zawrzeć umowy przyrzeczonej (tzn. właściwej umowy sprzedaży), to mo-
żemy wystąpić do sądu o zastępcze oświadczenie woli, a następnie z takim 
orzeczeniem sądu możemy udać się do notariusza, aby sfinalizować umowę.

Jeśli mają Państwo pytania związane z zagadnieniami poru-
szanymi przez naszego prawnika, możecie je zadać za po-
średnictwem Kuriera Gryfowskiego i na jego łamach zosta-
nie udzielona odpowiedź lub też uzyskać nieodpłatną poradę 
prawną w biurze senatora Rafała Ślusarza w każdą środę od 
16.00 do 17.00.

Prawnik radzi
W lutowym numerze Kuriera Gryfow-

skiego prawnik pani Bernadetta Baszak 
porusza temat różnic między zadatkiem a zaliczką.

Zadatek a zaliczka – jaka jest różnica

Kącik logopedyczny
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Pogoda nas nie rozpieszcza, ale mimo przeciwności nie poddajemy 
się. Jak tylko warunki pogodowe są dobre staramy się korzystać ze spa-
cerów. Żłobkowicze regularnie uczestniczą w zajęciach ruchowych na 
sali sensorycznej wykorzystując posiadany sprzęt na wyposażeniu żłob-
ka. Dzieciom sprawia taka aktywność bardzo dużo radości. Realizujemy 
nasze planowane zajęcia: plastyczne, muzyczne, kulinarne, sensoryczne 
i kreatywne. Pod koniec grudnia jeszcze w okresie przedświątecznym, 
braliśmy udział w lukrowaniu pierniczków przygotowanych przez na-
szą niezawodną żłobkową kuchnię oraz w wigilii w grupie minionków.  
A w styczniu na wszystkie dzieci czekały wspaniałe zajęcia z okazji Dnia 
Pingwina, Dnia Puzzli, Dnia Zebry, Dnia Niedźwiedzia, Dnia Ciasta 
Marchewkowego i wielu innych interesujących wydarzeniach. 

Dzień Babci i Dziadka
Szczególny dzień obchodziliśmy 21 stycznia. Tradycyjnie żłobkowicze 

przygotowali wcześniej upominki dla swoich kochanych babć i dziadków, 
które mogli osobiście wręczyć niestety z powodu panujących obostrzeń 
poza żłobkiem. Dodatkowo starsza grupa przygotowała nagranie krót-
kiego występu artystycznego. 

Żłobek zagrał z WOŚP 
Po raz trzeci żłobek zagrał razem ze Sztabem WOŚP przy Miejsko – 

Gminnym Ośrodku Kultury w Gryfowie Śląskim. W tym roku na ulicach 
można było spotkać w godzinach od 9 do 18 trzech wolontariuszy WOŚP 
z ramienia żłobka wraz z pracownikami żłobka. W tym miejscu pragnę 
podziękować całej załodze Żłobka za zaangażowanie w 30 finał WOŚP. 
Dzięki hojności mieszkańców gminy Gryfów do puszek nasi wolontariu-

Wieści ze Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina”
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sze zebrali łącznie kwotę 3.416,72zł w tym 1.874,56zł zebrała Paulina 
Pacek – rekordowa puszka tegorocznej zbiórki. Wolontariusze rozdali 
najmłodszym mieszkańcom blisko 200 czerwonych serduszkowych balo-
nów. Dodatkowo jak co roku pracownicy żłobka wsparli licytację WOŚP. 
W tym roku przekazaliśmy chustecznik i tacę deserową ozdobioną tech-
niką decupage z logo 30 finału WOŚP.

Ogólnopolskie projekty edukacyjne w żłobku
Od października 2021 roku sukcesywnie realizujemy programy ogól-

nopolskich projektów, do których zgłosiliśmy udział. W grudniu i stycz-
niu Minionkom udało się wykonać zadania w ramach „Wyzwań Teodora” 
a tym samym zdobyć odznakę i sprawność majsterkowicza, detektywa 
i pomocnej dłoni. 

W ramach udziału w projekcie „Gramy Zmysłami” grupa Minionki 
i Smerfy poznała zmysł wzroku i dotyku. Przy realizacji zajęć maluszki 
poznają nowe umiejętności, doświadczają nowych wrażeń, ćwiczą swoją 
motorykę małą i koordynację ruchowo -wzrokową.

#sesnoryczna choinka 2021
Żłobkowicze wraz z personelem opiekuńczym wzięli udział w mię-

dzynarodowym konkursie „Choinka Sensoryczna” organizowanym przez 
Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli „Kraina Edukacji”. 
Zadanie zostało wykonane na medal, nasze choinki pięknie prezentowa-
ły się jako ozdoba świąteczna na korytarzu żłobka. W nagrodę otrzyma-
liśmy od organizatorów dyplom, który dumnie zawisł na naszej ścianie 
sukcesów. 

#przytulmy się 2022
Grupa smerfy i mi-

nionki dołączyła do 
drugiej edycji ogólno-
polskiej akcji Wielkiego 
Przytulania. 26 stycznia 
wspólnie świętowaliśmy 
Międzynarodowy Dzień 
Przytulania. Przytule-
nie to taki niewielki gest 
o ogromnym znaczeniu, 
dzięki któremu bez słów 

możemy wyrazić swoje uczucie, szacunek i przywiązanie. To także dobry 
sposób na wzmocnienie pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej. Ko-
ordynatorem akcji był Niepubliczny Żłobek Pinokio w Rzeszowie.

Serce dla zwierząt
Dzięki ogłoszonej zbiórce karmy suchej i mokrej dla piesków  

i kotków mogliśmy wesprzeć działalność Schroniska Przylasek.

Rekrutacja dzieci do żłobka
Uprzejmie informujemy, że tegoroczna rekrutacja dzieci do żłobka 

w wieku od 5 miesiąca do 3 lat rusza od marca 2022. Od 1 marca dostępne 
będą już do pobrania dokumenty rekrutacyjne oraz regulamin rekrutacji. 
Przez cały kwiecień w dni robocze w godz. 8-16 przyjmowane będą wy-
pełnione dokumenty wraz z załącznikami w siedzibie żłobka. 9 maja do 
wiadomości publicznej zostanie podana lista dzieci przyjętych do żłobka 
na rok szkolny od września 2022. Prosimy zainteresowanych rodziców 
o niezwlekanie do ostatniego dnia rekrutacji ze złożeniem dokumentów 
ponieważ liczba miejsc do żłobka jest ograniczona. 

Jak zawsze dziękuję całemu personelowi żłobka za zaangażowa-
nie, poświęcanie prywatnego czasu na przygotowanie zajęć, uroczysto-
ści, przepięknych dekoracji sal, korytarzy, szatni oraz scenerii pod pa-
miątkowe sesje zdjęciowe podczas różnych wydarzeń odbywających się  
w placówce. Dziękuję wszystkim Rodzicom naszych żłobkowiczów za 
owocną współpracę, ofiarowaną pomoc i zaangażowanie na rzecz żłob-
ka. Dziękuje ludziom dobrej woli, mieszkańcom Gryfowa, którzy o nas 
pamiętają i pomagają. Cieszymy się z każdego nawet najmniejszego gestu 
pomocy i wsparcia w kierunku naszej placówki. 

Tradycyjnie zapraszamy wszystkich do śledzenia nowinek na żłobko-
wym profilu facebookowym /Żłobek Miejski Bajkowa Kraina w Gryfo-
wie Śląskim/

Dyrektor Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim 
Anna Zawisza-Paliwoda 
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Aby uczcić Święto Odzyskania Niepodległości Rada Pedagogiczna Przedszkola postanowiła zrealizować nowatorski projekt „Żywe obrazy”.  
Projekt skierowano do rodziców i dzieci z naszego przedszkola. Rodzice z ogromnym zaangażowaniem włączyli się do projektu, najpierw musieli 
wybrać obraz, przygotować rekwizyty, przebrać dziecko za postać zwracając uwagę na mimikę, gesty. Powstały w ten sposób interpretacje obrazów 
znanych, a także mniej znanych artystów. 

Prezentujemy kolejne dzieła tego wspaniałego projektu.

Żywe obrazy w Przedszkolu Publicznym

Grupa Słoneczka

Grupa Tygryski Grupa Motylki

Grupa Zajączki

Grupa Niezapominajki

Grupa Słoneczka

Grupa Motylki Ciąg dalszy w następnych numerach KG.

Grupa Jeżyki – Julia Szydłowska 
– Dziewczynka gasząca świecę (St. Wyspiański)

Grupa Słoneczka

Grupa Tygryski

Grupa Jeżyki – Adrian Korytowski
– Portret dziecka (M. Halina Jaskłowska)
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W piątek, 14 stycznia, w siedzibie Kościoła Zielonoświątkowego 
w Gryfowie Śląskim odbył się uroczysty koncert „Kolęda z kresową nutą”.

W spektaklu wzięły udział znane i lubiane gwiazdy, z większością 
których gryfowianie mieli już okazję spotkać się w poprzednich latach, 
podczas koncertów organizowanych w naszym mieście przez dr Tadeusza 
Samborskiego. Wystąpili zatem: Barbara Droździńska – pochodząca 
z dawnych polskich kresów, absolwentka Akademii Muzycznej w Miń-
sku, Stanisław Górka – aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, niestru-
dzony propagator kultury kresowej, Aleksander Kamedulski – absolwent 
Konserwatorium w Mediolanie, obdarzony pięknym barytonem, Natalia 
Bernatska - utalentowana śpiewaczka pochodząca z Ukrainy, Grażyna 
Komicz – propagatorka kultury i tradycji polskiej na Białorusi oraz Au-
relia Sobczak – polska aktorka grająca między innymi w „M jak Miłość”, 
„Barwy Szczęścia”, „Na dobre i na złe”, scenarzystka i reżyser koncertu. 

W spektaklu pojawiły się znane i mniej znane kolędy kresowe: m.in. 
Wileński anioł, Pastorałka lwowska, świąteczno-noworoczne życzenia 
w bałaku czyli charakterystycznej lwowskiej mowie, wybrzmiała kolę-
da zesłańców syberyjskich, ponadto koncert okraszony został słowem 
nawiązującym do kultury, tradycji i wspomnień wigilijnych wybitnych  
Polaków: Mickiewicza, Słowackiego, Chopina i Norwida.

To niezwykłe wydarzenie muzyczne zostało bardzo ciepło przyjęte 
przez gryfowską publiczność. Koncert poruszył najczulsze emocjonalne 
struny, ale nie był to bynajmniej tani sentymentalizm. Wykonawcy zna-
leźli wspólny mianownik i połączyli kultury i czas. Pokazali uniwersalne 
wartości naszego życia- miłość, tolerancję, umiłowanie ojczyzny. Posłu-
giwali się czytelnym dla nas, bo uniwersalnym językiem sztuki, choć ję-
zyki koncertu były różnorodne: od polskiego, poprzez dialekt lwowski, 
po melodyjny włoski. 

Organizatorami wydarzenia byli Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów 
Śląski oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury przy współpracy i wspar-
ciu Pastora Kościoła Zielonoświątkowego w Gryfowie Śląskim.

M. Wojciechowska

Kolęda z kresową nutą
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Wspólne kolędowanie
 17 grudnia 2021 r. w Klubie Seniora odbył się świąteczny występ ar-

tystyczny „Wesołych Gryfików”. Wyjątkowe wspólne kolędowanie roz-
poczęło się gościnnymi występami uczennicy Szkoły Podstawowej nr 1 
w Gryfowie Śląskim – Martyny oraz pana Michała Klementowskiego, 
którego „operowy” głos był dla wszystkich wielką niespodzianką. 

Po gościnnych występach przyszedł czas na kolędowanie dzieci.  
„Wesołe Gryfiki” zaprezentowały bogaty program artystyczny, w którym 
znalazły się dziecięce wersje kolęd i pastorałek, takich jak: „Przybieżeli 
do Betlejem”, „Nie miały aniołki choinki na święta”, „Do stajenki”, „Była 
noc”, „Świeć gwiazdeczko”. Teksty śpiewanych utworów dzieci za każ-
dym razem ilustrowały ruchem. Występ naszych przedszkolaków zakoń-
czył się akcentem hiszpańsko-angielskim w postaci piosenki świątecznej 
„Feliz Navidad” z gitarowym akompaniamentem absolwenta Państwowej 
Szkoły Muzycznej I i II st. im. Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze 
– pana Juliana.

Świąteczne spotkanie zintegrowało nasze nowo otwarte przedszkole 
ze społecznością lokalną. Wspólnie z nami kolędowali bowiem zaprosze-
ni Goście i Rodzice. Serdecznie dziękujemy za świąteczne życzenia i pre-
zenty Burmistrzowi Olgierdowi Poniźnikowi, Staroście Lwóweckiemu 
Danielowi Koko, Senatorowi RP Rafałowi Ślusarzowi, Dyrektor Biura 
Senatora Urszuli Madze, Proboszczowi Krzysztofowi Kurzei, inspektor 
UGiM Marzenie Szuflickiej, Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepeł-
nosprawnych „Mocni”, dziennikarzom portalu lwówecki.info: Markowi 
Dralowi i Joannie Troszczyńskiej-Gierze, Stowarzyszeniu Free Riders 
Lubomierz oraz Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śląski.

Anna Grzywnowicz-Szawel, Kornelia Wolsztajn
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– Pasjonaci dziejów regionu otrzymali starannie wydaną a przede 
wszystkim – bardzo interesująco napisaną monografię Gryfowa Ślą-
skiego pana autorstwa. Skąd wziął się pomysł na tę książkę?

– Gryfów Śląski jest miastem o niezwykle interesującej historii. 
W moim opracowaniu ująłem jedynie jej część, lecz bardzo istotną. Sta-
rałem się pokazać nie tylko wpływ wielkiej historii na los małej miej-
scowości, lecz także proces odwrotny – w jaki sposób istnienie Gryfowa 
Śląskiego w dawnych wiekach oraz życie i działalność jego ówczesnych 
mieszkańców wywierały wpływ na dzieje Europy, a nawet innych konty-
nentów. Przykład owego wpływu stanowi produkcja płótna na Pogórzu 
Izerskim, która na przełomie XVI i XVII w. była ważnym elementem go-
spodarki europejskiej, znajdującej się wtedy w fazie wczesnej globalizacji. 
Płótno z okolic Gryfowa eksportowano do przedstawicielstw handlowych 
w Afryce, za ocean i w inne egzotyczne miejsca, a przez miasteczko prze-
wijali się przybysze z odległych zakątków Europy, jak np. Anglik Thomas 
Cheswright, którego losy przedstawiłem w rozdziale „Lniane miasto”.

– Wywodzi się pan z Gryfowa Śląskiego. Czy ten fakt wpłynął na 
zamysł i treść monografii?

– Ależ oczywiście. Wychowując się w Gryfowie, zwracałem uwagę 
na liczne ślady przeszłości – grobowce, napisy, epitafia – które, nieste-
ty, były dla mnie wtedy nieprzenikliwe ze względu na zbyt słabą znajo-
mość języka niemieckiego. Postanowiłem więc studiować germanistykę.  
Na Uniwersytecie Opolskim uzyskałem magisterium na tym kierunku, 
potem doktorat w dziedzinie językoznawstwa poświęcony sposobom za-
pisu głosek w dokumentach cechowych z XVI w., a był to czas kształ-
towania się języka niemieckiego również w sferze pisowni. Badałem, co 
prawda dokumenty z Namysłowa, Brzegu, Nysy i Głubczyc, lecz nigdy 
nie zapominałem o Gryfowie. Wyjeżdżając na stypendia czy prowadząc 
zajęcia na uniwersytetach niemieckich, poszukiwałem informacji o Gry-
fowie i Śląsku. Kwerendy archiwalne i biblioteczne zajęły mi w sumie 
około 20 lat. Pozwoliły zgromadzić duże prywatne archiwum, które oka-
zało się niesłychanie pomocne w pracy nad monografią.

– Co stanowiło bezpośredni impuls do napisania książki?
– Był to polsko-niemiecki projekt „Revival! Rewitalizacja historycz-

nych miast Dolnego Śląska i Saksonii” w ramach współpracy trans-
granicznej Interreg, do którego zaprosił mnie pan Olgierd Poniźnik 
– burmistrz Gryfowa. Dzięki temu historie z archiwów, które nosiłem 
w głowie i lokowałem w zapiskach, miały szansę trafić do czytelników. 
Mogłem przedstawić gryfowian jako przedsiębiorczych ludzi, którzy nie 
tylko utrzymywali rozległe kontakty handlowe, ale i w okresie kontrre-
formacji przyczynili się do powstania dwóch ewangelickich kościołów 
granicznych – w Biedrzychowicach i w Wieży Dolnej. Ponadto mogłem 
niejako ożywić wryte w pamięć od dzieciństwa twarze Schaffgotschów 

z gryfowskiego epitafium, ale i tych, którzy na nim przedstawieni nie 
zostali, a spoczywają w tutejszym grobowcu jednego z najważniejszych 
rodów szlacheckich Śląska i Europy. Chciałem również zdradzić czytel-
nikom kilka gryfowskich tajemnic, m.in. fakt, że znana widzom w Polsce 
postać sułtana Sulejmana Wielkiego została sportretowana na sklepie-
niu gryfowskiego kościoła. Celem projektu było ukazanie walorów tury-
stycznych historycznych miast i miasteczek oraz wzmocnienie tożsamo-
ści lokalnej, ukazanie zarówno jej atrakcyjności, jak i jej kształtowania 
się w ciągu wieków. Gryfów stał się potwierdzeniem tezy, że mieszkając 
w małej miejscowości, na pozór oddalonej od centrów cywilizacyjnych, 
można żyć, działać i pracować, wpisując się w nurt wielkiej historii i ją 
współtworzyć.

– Autorem przedmowy do „Portretu miasta nad Kwisą” jest Hans 
Ulrich hrabia Schaffgotsch a najobszerniejszy rozdział książki po-
święcił pan grobowcowi rodzinnemu Schaffgotschów w gryfowskim 
kościele parafialnym. W jaki sposób nawiązał pan kontakt z potom-
kami rodu, który wywarł najistotniejszy wpływ na historię Gryfowa 
i naszego podgórskiego regionu?

– W 2017 r. osobiście spotkałem się z przedstawicielami tego rodu 
w ramach projektu odrestaurowania mauzoleum Schaffgotschów w Ko-
picach pod Opolem. Spoczywa tam „śląski Kopciuszek” – Joanna Gryzik 
von Schomberg Godula po mężu Schaffgotsch, o której pamięć do dziś 
jest żywa na Górnym Śląsku, gdyż ta półsierota pochodząca ze śląskiej 
biedoty wraz z mężem była w drugiej połowie XIX w. prekursorką opie-
ki socjalnej i duchowej nad ówczesnymi robotnikami, a jednocześnie – 
dzięki nieoczekiwanemu spadkowi otrzymanemu w wieku 6 lat – jedną 
z najzamożniejszych osób w Europie. Hans Ulrich hrabia Schaffgotsch to 
jej praprawnuk. Podczas pobytu w Kopicach jego i innych członków rodu 
byłem ich przewodnikiem oraz tłumaczem. Wtedy zadzierzgnąłem bliski 
kontakt, poinformowałem pana hrabiego, że mam zamiar napisać książkę 
o Gryfowie, który był przez kilka stuleci własnością tego rodu.

– Jak zareagował?
– Bardzo przychylnie. Poświęcił dużo czasu, stając się mym mentorem 

i pierwszym czytelnikiem. Wymienialiśmy opinie i informacje. Hrabia 
wyrażał aprobatę dla tego, co napisałem, a muszę stwierdzić, że świetnie 
zna historię swego rodu. Pomimo tego kilka razy udało mi się go za-
skoczyć nieznanymi mu informacjami, jak np. tą, że księżniczka Barba-
ra Agnieszka z rodu Piastów, żyjąca w XVII żona nieszczęsnego Hansa 
Ulricha, wplątanego w spisek Wallensteina spoczywa w gryfowskim gro-
bowcu Schaffgotschów.

– Monografia Gryfowa Śląskiego ma niezwykle staranną, wręcz 
wysmakowaną szatę graficzną…

– Przez moje ręce przeszło wiele książek wzbudzających zachwyt szatą 
graficzną. Podczas rozmowy z panem Olgierdem Poniźnikiem ustalili-
śmy, że dzieje Gryfowa ukażą się w pięknym woluminie, a akcenty gra-
ficzne, jak np. gryf na okładce, mają nawiązywać do historii miasta, także 
tej zapisanej w artefaktach – wystroju kościoła parafialnego, dekoracji 
sgraffito na jego stropie. Udostępniłem też moje prywatne, gromadzo-
ne wiele lat archiwum. Ostateczny kształt woluminu to ogromna zasługa 
pracowników jeleniogórskiego wydawnictwa Ad Rem – pani grafik Mo-
niki Słupek, pani Ewy Ogórek, która nadała polsko-niemieckiemu tek-
stowi monografii przejrzysty układ, no i oczywiście pani Reginy Chrze-
ścijańskiej, która czuwała nad całością pracy wydawniczo-drukarskiej.

– Czy zetknął się pan już z opiniami na temat pańskiego opracowa-
nia o Gryfowie?

– Na razie reakcje są pozytywne. Interesują się moim opracowaniem 
koleżanki i koledzy z Uniwersytetu Opolskiego – czytają, komentują, 
twórczo krytykują. Przerosło moje oczekiwania zainteresowanie czytel-
ników niemieckich, którzy proszą o dostarczenie większej partii książek 
do Niemiec. Opracowanie wydrukowano w liczbie 1000 egzemplarzy. 
Najwięcej jednak radości sprawia mi reakcja gryfowian, którzy z zainte-
resowaniem czytają moją książkę, a ci, którzy jej nie zdobyli, dopominają 
się o szansę nabycia. Wielka to satysfakcja dla mnie jako autora, że krąg 
zainteresowań jest dużo większy niż przewidywałem.

– Dziękuję za rozmowę
Ewa Kiraga-Wójcik, źródło: Nowiny Jeleniogórskie

Rozmowa z dr Jarosławem Bogackim – autorem książki 
„Gryfów Śląski – Portret historyczny miasta nad Kwisą”
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Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Mocni” we 
współpracy z Powiatem Lwóweckim, od sierpnia do grudnia 2021 reali-
zowało zadanie publiczne Opieka wytchnieniowa – edycja 2021.

Było to pierwsze zadanie, którego realizacji podjęli się członkowie 
Stowarzyszenia „Mocni”w nowej siedzibie, czyli w budynku po byłej 
szkole podstawowej w Uboczu. Opieką wytchnieniową objęto 24 osoby 
niepełnosprawne z terenu powiatu lwóweckiego zamieszkujące w gmi-
nach: Gryfów, Lwówek, Wleń, Lubomierz.

20 osób dorosłych oraz 4 dzieci skorzystało z opieki wytchnieniowej 
realizowanej w formie opieki dziennej, w tym 15 osób niepełnospraw-
nych zostało objętych wsparciem w miejscu ich zamieszkania, a 9 osób 
w miejscu wskazanym, tzn. w Ośrodku Wsparcia Rodziny i Osób Nie-
pełnosprawnych w Uboczu 169.

Ponadto 12 opiekunów/rodziców osób niepełnosprawnych skorzystało 
z opieki wytchnieniowej realizowanej w formie specjalistycznego porad-
nictwa psychologicznego lub terapeutycznego.

Założenia projektu wg ankiet przeprowadzonych wśród uczestników 
zostały zrealizowane. Opiekunowie ocenili realizację projektu pozytyw-
nie. Przyznali iż podnieśli swoje kompetencje opiekuńcze poprzez wy-
mianę doświadczeń i wzajemne wsparcie w trakcie realizacji projektu. 
Ponadto realizacja zadania przyczyniła się do pobudzenia i podtrzymania 
aktywności społecznej osób z niepełnosprawnością, podniesienia poczu-
cia własnej wartości, wspierania niezależności i zaradności osobistej osób 
niepełnosprawnych, rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, nabycia 
i  rozwoju umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania 
w społeczeństwie, edukacji osób niepełnosprawnych poprzez organizację 
specjalistycznych zajęć, wymiany doświadczeń i wiedzy oraz wzajemnego 
wspierania się opiekunów.

Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w projekcie było możliwością 
wytchnienia dla ich bezpośrednich opiekunów. Objęcie wsparciem w for-
mie opieki dziennej 24 osób i realizacja łącznie 5 216,50 godzin usługi 
opieki wytchnieniowej a także objęcie wsparciem w formie specjalistycz-
nego poradnictwa (psychologicznego i terapeutycznego) 12 osób i reali-
zacja łącznie 220 godzin tej usługi, otrzymało pozytywną opinię Powiatu 
Lwóweckiego.

Podziękowania
Serdecznie dziękujemy Powiatowi Lwóweckiemu za zaufanie i możli-

wość współpracy przy tym ważnym i społecznie wyczekiwanym zadaniu. 
Dziękujemy za współpracę Staroście Lwóweckiemu Danielowi Koko 
oraz pracownikom starostwa, w szczególności koordynatorowi projektu 
Dariuszowi Majchrowskiemu za bezcenne dla nas wsparcie podczas 
trwania projektu aż do jego rozliczenia. Bardzo dziękujemy naszym wo-
lontariuszom, członkom Stowarzyszenia, rodzicom osób niepełnospraw-
nyh, opiekunom za serce włożone we wszystkie działania na rzecz projek-
tu. Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że dzięki naszej wspólnej pracy mogliśmy 
zrealizować zadanie Opieka wytchnieniowa edycja 2021.

 Członkowie Zarządu
 Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Mocni”

Opieka wytchnieniowa podsumowanie edycji 2021
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Już po raz dziesiąty, z kościoła parafialnego pod wezwaniem MB 
Ostrobramskiej w Rząsinach, drogami parafii wyruszył barwny Orszak 
Trzech Króli, zorganizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi, dusz-
pasterstwo i samorząd wiejski. Rząsińskie orszaki organizowane są od 
roku 2013, a ich uczestnicy odwiedzają kolejno wszystkie miejscowości 
naszej parafii. Pierwszy raz, w roku 2013, orszak powędrował do odda-
lonego o 4,5 km Gradówka. W kolejnych latach wędrowcy odwiedzali 
kolejno pozostałe wsie – Ubocze i Wolbromów. Tegoroczną uroczystość 
Objawienia Pańskiego rozpoczęła Msza Święta sprawowana w kościele 
parafialnym przez ks. proboszcza Pawła Opalę. W osoby Mędrców ze 
Wschodu wcielili się panowie: Leszek Kozdrowski z Gradówka, Piotr 
Szczygieł z Ubocza i Sławomir Jasiński z Wolbromowa. Ze względu na 
obostrzenia sanitarne w tym roku nie odbyła się, jak w latach poprzed-
nich, wspólna pielgrzymka do sąsiedniej miejscowości, lecz docelowym 
miejscem orszaku była plenerowa polana w gospodarstwie agrotury-
stycznym „Ranczo u Bodzia” w Rząsinach, gdzie utrudzeni pielgrzymi 
zostali ugoszczeni gorącą herbatą z ciastkiem oraz kiełbaską upieczoną 
na olbrzymim ognisku. Nie zabrakło oczywiście wspólnego śpiewu kolęd 
i miłych rozmów. Dziękujemy uczestnikom i do zobaczenia w przyszłym 
roku.

Witold Mikos
Zdjęcia: Tomasz Citow i Paweł Lochyński

Orszak Trzech Króli w Rząsinach
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Jak co roku w gryfowskim Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej organizowane są ferie zimowe dla dzieci. W zajęciach uczestniczą dzieci szkolne 
z terenu gminy Gryfów Śląski. Tak bawiono się na pierwszych zajęciach. Podsumowanie akcji w następnym numerze Kuriera.

Ferie w instytucjach kultury
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Brzostek to lekkie wzniesienie na terenie gminy Gryfów Śląski około 
355 metrów nad poziomem morza. Kiedyś stała tam drewniana wieża 
triangulacyjna, a w dalekiej przeszłości było to popularne miejsce do 
zjazdów na nartach i sankach. Na drugim planie prezentowanego zdjęcia, 
miejsce jest ogrodzone murem. Dziś znajduje się tam firma Gradix. Przed 
1989 rokiem mieściła się tam siedziba Wojewódzkiego Zakładu Usług 
Wodnych w skrócie WZUW. Planowano również w tym miejscu utwo-
rzenie cmentarza komunalnego. W 1959 roku teren otoczono murem, po-
stawiono kaplicę a w rogu planowanego cmentarza postawiono popularną 
w tamtych czasach „Sławojkę”. Starsi mieszkańcy naszego miasteczka 
na pewno jeszcze pamiętają duży drewniany krzyż i wytyczone kwatery. 
Jednak do pochówków nie doszło, okazało się że jest to teren podmokły 
ponieważ poziom wód gruntowych jest za wysoki.

 Z Brzostka jest fajny widok na Gryfów Śląski, Śnieżkę oraz Góry 
Izerskie. Był czas gdy nasze Towarzystwo lobbowało by na Brzostku 
postawić wieżę widokową. Jednak dziś mamy wątpliwości. Postawienie 
w naszym miasteczku czegokolwiek wiąże się zaraz z zaśmieceniem te-
renu wokół. Przykład ławek ustawionych w różnych miejscach Gryfowa 
Śląskiego. Do społeczności obywatelskiej, dla przykładu mieszkańców 
Szwajcarii, jednak dużo nam wciąż brakuje. Długa droga jeszcze przed 
nami, nie tylko na Brzostek.

Jan Wysopal

Droga na Brzostek

W grudniu 2021 r. uczniowie dwóch klas (II TL i III TL) Technikum 
w zawodzie technik leśnik – Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawo-
dowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim brali udział w warsztatach 
terenowych, które odbyły się w parku miejskim przy ul. Kolejowej w Gry-
fowie Śląskim. Młodzież udała się na nie pod merytoryczną opieką na-
uczycielek uczących leśników – Krystyny Pleszak i Justyny Zatchiej-Dam. 
Prowadził je Kamil Witkoś-Gnach 
- Dyrektor Instytutu Drzewa we 
Wrocławiu. Jest on arborystą i den-
drologiem. Nasz gość jako pierwszy 
specjalista z Polski został członkiem 
Brytyjskiego Stowarzyszenia Arbo-
rystycznego. 

Podczas zajęć nasi uczniowie 
zapoznali się z zawodem inspekto-
ra drzew, czyli osoby zajmującej się 
opieką i oceną drzew rosnących poza 
lasami. Mieli okazję poznać system 
do zarządzania drzewami miejskimi, 
w którym zapisywana jest historia 
oceny i zabiegów dla poszczególnych 
drzew. Mieliśmy również okazję po-
ćwiczyć ich pomiary przy użyciu dalmierza laserowego. W trakcie zajęć 
młodzi leśnicy zadawali specjalistyczne i interesujące pytania, na które pro-
wadzący warsztaty szczegółowo odpowiadał. Niestety warunki atmosfe-
ryczne nie sprzyjały intensyfikacji zajęć.

Pan Kamil Witkoś-Gnach solennie obiecał, że podobne spotkanie 
z adeptami leśnictwa ZSOiZ przeprowadzi w miesiącach wiosennych 2022 
roku.

K.Pleszak, J. Zatchiej-Dam

Wystawa rysunku Wiktorii Dyjak
17 stycznia w holu przy bibliotece szkolnej Zespołu Szkół Ogólno-

kształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim została zaprezentowana 
wystawa prac plastycznych Wiktorii Dyjak, uczennicy klasy II Techni-
kum Leśnego.

Wiktoria, jak sama mówi, interesuje się rysowaniem, origami, muzyką 
i grami wszelkiej maści. Lubi oglądać filmy i seriale oraz poradniki o ry-
sowaniu, a także czytać książki o różnorodnej tematyce. Rysowaniem zaj-
muje się od drugiej klasy szkoły podstawowej.Większość jej prac ukazuje 
postacie z anime, lecz są też takie, które przedstawiają wymyślone osoby.

Po raz kolejny niżej podpisana, znalazła wśród młodzieży szkolnej 
osobę utalentowaną i podjęła się przygotowania i zaprezentowania prac 
uzdolnionej uczennicy. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem 
rówieśników Wiktorii.

Agata Pender

Odkrywcy zapomnianych śladów
W bibliotece Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 

w Gryfowie Śląskim odbyło się spotkanie ze znaną gryfowską poetką, pi-
sarką, autorką tekstów dla dzieci i młodzieży oraz powieści dla dorosłych 
Elżbietą Śnieżkowską-Bielak. W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie 
z klas IIIo, IIo i IIITL. Jego Organizatorką była niżej podpisana biblio-
tekarka szkolna, która po przywitaniu autorki, przybliżyła młodzieży jej 
życiorys oraz dokonania literackie.

Pani Elżbieta Śnieżkowska-Bielak przybyła do ZSOiZ w Gryfowie 
Śląskim w związku z promocją swojej najnowszej książki, wydanej w lip-
cu 2021 r. „Odkrywcy zapomnianych śladów”. Autorka rozpoczęła spo-
tkanie od recytacji swoich kilku wierszy patriotycznych, następnie prze-
czytała młodzieży fragmenty ww. książki oraz zapoznała uczestników 
spotkania z warsztatem twórczym. Pani Elżbiecie udało się zaciekawić 
młodzież narracją i treścią swojej powieści. Po spotkaniu niżej podpi-
sana nabyła powieść „Odkrywcy zapomnianych śladów”do księgozbioru 
bibliotecznego. Zapraszamy młodzież do lektury.

Agata Pender 

Przyszli inspektorzy drzew 
na warsztatach z dendrologiem
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BEZPŁATNY TEST COVID-19 W GRYFOWIE ŚLĄSKIM


