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Festiwal gorących serc w środku zimy, w czasie pandemii i przy 
licznych obostrzeniach nie był łatwy do zorganizowania. W bieżącym 
roku nie odbyły się żadne imprezy towarzyszące zbiórce. Tym samym 
nie przeprowadziliśmy naszych wspaniałych, rozpalających emocje 
licytacji w standardowej formie. Aukcje przedmiotów przekazanych 
przez darczyńców przenieśliśmy do internetu na popularny serwis 
aukcyjny wskazany przez Fundację WOŚP. Wystawiliśmy łącznie  
32 aukcje. 

Fundamentem WOŚP są wolontariusze. W poprzednich latach 
w kweście w terenie uczestniczyło każdorazowo nie mniej niż 35 osób. 
Podczas tegorocznego finału na ulicach Gryfowa kwestowało tylko 
8 wolontariuszy, którzy zdecydowali się w tym trudnym czasie podjąć 
się działania na rzecz WOŚP. Ta oto garstka cudownych ludzi zebrała 
do papierowych puszek aż 12.580,22 zł. Ekipa ze Żłobka Miejskie-
go „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim zebrała łącznie 5.550,00 
zł, przy czym Paulina Pacek uzbierała 2.600,00 zł oraz 21,50 Euro, 
a Ania Zawisza-Paliwoda zakończyła kwestę w terenie wynikiem 
2.950,00 zł oraz 33,41 Euro i 0,01 GBP. Tym samym Ania pobiła re-
kord rekordów kwot uzyskanych z jednej puszki. Marzena Styszyńska 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Gryfowie Śląskim zebrała 1.506,87 
zł oraz 5,51 Euro i 10 koron czeskich. Emil Choiński uzyskał kwotę 
1.084,86 zł oraz 3,81 Euro. Magdalena Włodarczyk zrobiła swój ży-
ciowy wynik zbiórką w wysokości 2.422,22 zł oraz 21,38 Euro. Ekipa 
„LIS Lokalna Inicjatywa Społeczna” zebrała łącznie 2.016,27 zł oraz 
10 Euro. W tym najwięcej uzbierała Natalia Kasprzyk – 1.020,26 zł 
oraz 10 Euro. 

Funkcjonowały ponadto dwie puszki sztabowe stacjonarne.  
Do skarbonki zlokalizowanej w siedzibie LIS Lokalna Inicjatywa 
Społeczna zebrano 671,58 zł oraz 8 Euro. Do puszki ustawionej z sie-
dzibie Sztabu w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Gryfowie 

Śląskim zebraliśmy 674,96 zł 
oraz 6,52 Euro i 17 Hrywien. 
Łącznie 13.926,76 zł z puszek 
papierowych. 

Nad częścią finansową czu-
wała niezawodna komisja rozli-
czająca zbiórkę w minimalnym, 
wymaganym składzie Agniesz-
ka Szymańska, Edward Kło-
waty, Dariusz Wojciechowski 
i Wiesław Kutni. 

Kilka tygodni przed fina-
łem funkcjonowała gryfowska 
eSkarbonka. Nasi wolontariu-
sze również zakładali skar-

bonki wirtualne. W dniu finału skarbonka przeżywała prawdziwe 
oblężenie i zamknęła się ostatecznie niesamowitą kwotą 9.210,00 zł! 
Dorzuciło się do niej łącznie 146 pomagających. 

Ostatecznie zebrana deklarowana przez gryfowski Sztab kwota 
to 26.112,76 zł oraz 110,13 Euro, 1 korona czeska, 0,01 GBP oraz  
17 Hrywien. W tym: 12.580,22 zł z 8 puszek wolontariuszy, 1.346,54 
zł z puszek stacjonarnych, 9.210,00 zł w eSkarbonce oraz kwoty z au-

29. Finał WOŚP w Gryfowie Śląskim

kcji internetowych już zakończonych oraz tych wciąż trwających. 
Przeliczono łącznie 549 banknotów i 6.797 monet (w tym najwięcej, 
bo 1.741 jednogroszówek). 

Po zakończeniu wszystkich aukcji internetowych i po otrzymaniu ofi-
cjalnego rozliczenia z Fundacji WOŚP ostateczna i definitywna kwota 
zostanie podana na gryfowskim facebook'owym profilu sztabowym.

Wyjątkowe gadżety na internetowe aukcje przekazali nam: Stowa-
rzyszenie Rozwoju Proszówki, Mariusz Dragan, pracownicy Żłobka 
Miejskiego „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim, Joanna Małosz-
czyk, Beata Nowak, Maria Sawczak, Ewa i Maciej Kruk, Kibice GKS 
Gryf, Ilona Zub 'IL-MED Fizjoterapia mobilna', Sklep Piwniczka 
w  Gryfowie Śląskim Magdalena Rękawiczna, Burmistrz Gminy 
i Miasta Olgierd Poniźnik, Fundacja WOŚP oraz darczyńcy anoni-
mowi.

Kwestę i bezpieczny przebieg rozliczania zabezpieczała gryfowska 
policja oraz pan Wilhelm Gałucha ze Straży Miejskiej.

Dziękuję z całego serca wolontariuszom kwestującym, darczyń-
com, komisji rozliczającej zbiórkę, mieszkańcom, służbom zabezpie-
czającym i każdemu, kto w mniejszym lub większym stopniu włączył 
się w wir orkiestrowego grania. 

Pozdrawia i dziękuje za mnóstwo pozytywnych emocji
Szef Gryfowskiego Sztabu Anna Michalkiewicz

Wynik ostateczny podamy w kolejnym numerze Kuriera już po 
otrzymaniu przez gryfowski Sztab oficjalnego rozliczenia zbiórki 
z Fundacji WOŚP.
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Już po raz dziewiąty Szkoła Podstawowa w Rząsinach zorganizowała Or-
szak Trzech Króli. Ze względu na obostrzenia sanitarne w tym roku nie od-
była się, jak w latach poprzednich, wspólna pielgrzymka do sąsiedniej miej-
scowości naszej parafii lecz zorganizowano tak zwany „Mini Orszak”. Trzej 
Mędrcy w postacie których wcielili się Roman Bałut, Leszek Kozdrowski 
i Dariusz Romanowski, po procesyjnym wejściu do kościoła, pokłonili się 
Dzieciątku Jezus i złożyli dary. Przybyli do kościoła na Uroczystość Obja-
wienia Pańskiego wierni, mogli zaopatrzyć się w korony, śpiewniki i nalepki 
orszakowe. Wydarzenie na zdjęciach uwieczniał nasz niezawodny fotograf 
Ryszard Szymanel. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w zorganizo-
wanie orszaku w tak trudnym czasie. Ufamy, że w przyszłym roku, szóstego 
stycznia, uda się przeprowadzić już w normalnych warunkach, jubileuszowy 
10. Orszak Trzech Króli.

Orszak Trzech Króli 2021 w Rząsinach

Witold Mikos
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Gospodarska wizyta wojewody

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 
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. 

27 stycznia nasze miasto odwiedził Wojewoda Dolnośląski Jarosław 
Obrembski. W spotkaniu z wojewodą uczestniczyli burmistrz Gryfowa 
Olgierd Poniźnik, senator RP Rafał Ślusarz oraz z członkowie kierow-
nictwa gminy. Tematem rozmów były m.in. działania gminy w zakresie 
pandemii Covid-19, w tym szczególnie szczepienia ochronne. Podjęto 
również rozmowy na temat problemów komunikacyjnych, stanu dróg, 
w tym szczególnie drogi krajowej nr 30. W centrum zainteresowania wo-
jewody były ponadto problemy demograficzne naszej gminy oraz stan san 
finansów.

W trakcie rozmów wojewoda został poproszony o wsparcie działań 
gminy Gryfów Śląski w zakresie pozyskiwania środków na inwestycje 
lokalne, w tym także na trzy wnioski złożone z Funduszu Przeciwdzia-
łania Covid-19 dla gmin, z przeznaczeniem na inwestycje realizowane 
w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe 
gospodarstwa rolnej.

Red.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 31 maja 2021 roku świad-
czenie wychowawcze jeżeli chcą przez kolejny okres świadczeniowy 
kontynuować pobieranie świadczenia muszą złożyć wniosek o jego przy-
znanie.Na podstawie takiego wniosku zostanie im przyznane prawo do 
świadczenia wychowawczego na kolejne 12 miesięcy czyli od 1 czerwca 
2021 r. do 31 maja 2022 r.

Wnioski o świadczenie wychowawcze na najbliższy okres zasiłkowy 
można składać od 1 lutego online przez stronę Ministerstwa Rodziny 
empatia.mrips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal 
PUE ZUS, a od 1 kwietnia drogą tradycyjną (papierową), czyli osobi-
ście w urzędzie właściwynm ze względu na miejsce zamieszkania lub za 
pośrednictwem poczty. Dla mieszkańców gminy Gryfów Śląski wnioski 
będą przyjmowane w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Gryfowie Śląskim; Ubocze 300; 59-620 Gryfów Śląski.

Jeśli osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres 
w terminie do 30 kwietnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wy-
chowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec 
nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r. W przypadku wniosków złożo-
nych w kolejnych miesiącach,ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego 
świadczenia nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Więcej informacji w sprawie świadczenia wychowawczego można uzy-
skać pod numerem telefonu 75 3070404 w godzinach od 7.00 do 15.00.

        
 sterszy referent d.s.Programu Rodzina 500+ 

Marta Wilas

O nadanie tytułu „Społecznik roku Gminy i Miasta Gryfów Śląski” 
Andrzejowi Kownackiemu – Naczelnikowi Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Uboczu i Mariuszowi Kownackiemu – Sekretarzowi Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Uboczu zawnioskował Prezes Zarządu Oddziału 
Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Gryfo-
wie Śląskim Tadeusz Jagiełło.

 W uzasadnieniu wniosku wskazał on, iż obaj strażacy w sposób wy-
jątkowy angażowali się pracowali na rzecz swojej jednostki OSP, czym 
doprowadzili do pobudowania garażu przy istniejącej remizie w Uboczu 
oraz zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki 
OSP.

„Bracia Andrzej i Mariusz Kownaccy m. in. zorganizowali i czynnie 
uczestniczyli w zbiórce złomu, z której środki finansowe zostały przezna-
czone na budowę garażu do nowego samochodu pożarniczego. Zabiegali 
o środki finansowe, dokonywali zakupu materiałów budowlanych, ustalili 
prace z firmami, które w większości nieodpłatnie wykonały prace przy 
budowanym obiekcie oraz sami wykonali te prace.

Dokonywali uzgodnień z producentem samochodów pożarniczych 
BOCAR w Korwinowie k. Częstochowy w zakresie zakupu nowego sa-
mochodu ratowniczo-pożarniczego. Dwukrotnie wyjeżdżali do produ-
centa w celu zawiezienia sprzętu do zamontowania w nowym pojeździe 
oraz po odbiór samochodu. Prace te wykonywali społecznie prawie przez 
cały rok. Ponadto czynnie uczestniczyli jako kierowcy w działaniach ra-
towniczo-gaśniczych. Jednostka OSP w Uboczu od początku roku 2020 
do chwili obecnej uczestniczyła w 40 akcjach”. – czytamy w uzasadnieniu 
wniosku.

Kapituła tytułu „Społecznik Roku” przychyliła się do tego wniosku 
i laureatami IX edycji „Społecznik 2020 Roku Gminy i Miasta Gryfów 
Śląski” zostali panowie Andrzej Kownacki i Mariusz Kownacki.

 12 stycznia 2021 r. na początku Sesji Rady Miejskiej Gminy Gryfów 
Śląski obu panom laureatom wręczono statuetki i dyplomy.

Serdecznie gratulujemy!
Źródło lwówecki info

Bracia Andrzej i Mariusz Kownaccy 
Społecznikami Roku 2020

Nowy okres świadczeniowy 
w programie Rodzina 500+
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Informacja o opłatach rocznych 
za użytkowanie wieczyste gruntu

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

Opłaty podlegają zapłacie w ter-
minie do dnia 31 marca każdego roku przez cały okres trwania użytko-
wania wieczystego, na konto Gminy Gryfów Śląski nr 77 1020 2124 0000 
8402 0011 0106 lub w kasie tut. urzędu. 

Informacja o opłatach za przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego gruntu na własność
Na podstawie art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o prze-

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

Szczegółowych informacji w sprawach opłat udziela Sylwia Cichoń-
ska, insp. ds. gospodarki gruntami w UGiM Gryfów Śląski, pod nr tel. 
75 7811266.

Rok 2020 – Gryfów Śląski 
w statystykach

W oparciu o dane statystyczne uzy-
skane z ewidencji ludności Urzędu 
Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim na 
dzień 31 grudnia 2020 r. nasza gmina li-
czy 9163 mieszkańców. Dla porównania 
w 2019 roku były to 9533 osoby. Miasto 
zamieszkuje 6208 osób (w tym: męż-
czyzn 2899 i kobiet 3309), a sołectwa 
gminy 2955 osób (w tym 1468 mężczyzn i 1487 kobiet).

Małżeństwa i rozwody
Warto przytoczyć dane o ilości zawartych w 2020 r. związków mał-

żeńskich. W 2020 roku w Gryfowie Śląskim 45 par zawarło związek 
małżeński (3 małżeństwa zawarte poza granicami kraju, zarejestro-
wane w USC Gryfów Śląski), o 8 par więcej niż w roku poprzednim. 
Niestety część małżeństw kończy się rozwodem. W 2020 zarejestrowa-
no 17 rozwodów. Jest to ilość porównywalna do 2019 roku, w którym 
to zarejestrowano 20 rozwodów. Liczba ta utrzymuje się od kilku lat na 
podobnym stałym poziomie.

Chłopców więcej niż dziewczynek
W oparciu o dane statystyczne uzyskane z ewidencji ludności, w 

2020 roku urodziło się 79 nowych mieszkańców (29 dziewczynek i 50 
chłopców) o 14 osób więcej niż w 2019 roku. Ponadto w rejestrze stanu 
cywilnego w Gryfowie Śląskim odnotowano 17 aktów urodzeń (dla po-
równania w 2019 roku – 40), poza granicami naszego kraju. Niemcy – 5 
urodzenia, Wielka Brytania – 2, Holandia – 1, Irlandia – 2, Czechy – 1, 
Szwajcaria – 1, Luksemburg – 1, Kanada – 1, Ukraina – 2, Białoruś – 1.

Wśród urodzonych za granicą i zarejestrowanych w Gryfowie jest  
5 chłopców o imionach: Robert Michał, Jacob Jason, Ryszard Antoni, 
Vladyslav, Jakub i 12 dziewczynek: Olivia, Sandra, Sophie, Emily, Maja, 
Vanessa, Amelia, Natalia Aleksandra, Pola, Katsiaryna, Laura, Illia.

Przewaga zgonów nad urodzeniami
Do Urzędu Stanu Cywilnego w Gryfowie Śląskim wpłynęło 5 wnio-

sków o zmianę imienia lub nazwiska, wszystkie zostały rozpatrzone 
pozytywnie. W oparciu o dane statystyczne uzyskane z ewidencji lud-
ności Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim, w 2020 r. zmarło 
150 mieszkańców Gminy Gryfów Śląski, o 17 osób więcej niż w roku 
poprzednim. W USC Gryfów Śląski zarejestrowano 119 zgonów, w 2019 
roku – 82 zgony. Niepokojącym faktem jest informacja, że w dalszym 
ciągu odnotowujemy przewagę zgonów nad urodzeniami. W 2020 roku 
na świat przyszło 79 dzieci, a zmarło 150 osób, dla porównania w 2019 r. 
urodziło się 65, a zmarło 133 osoby.

Oprac.: podinspektor ds. ewidencji ludności Magdalena Pigłowska 
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Krystyna Samborska 

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że zgodnie 
z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) gminy mają usta-
wowy obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych 
(szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. 

W związku z tym mieszkańcy gminy, którzy posiadają zbiorniki bez-
odpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków, a nie dokonali ich 
zgłoszenia do gminnej ewidencji proszeni są o uzupełnienie druku zgło-
szenia i dostarczenia go do:
• Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim w godzinach pracy urzędu 
tj. poniedziałek od 7.30-16.30, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-
14.30, lub
• listownie na adres: Urząd Gminy i Miasta, ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów 
Śląski w terminie nieprzekraczalnym do dnia 15 marca 2021 roku.

Zgłoszenie/aktualizacja do ewidencji zbiorników bezodpływowych 
i przydomowych oczyszczalni ścieków do pobrania ze strony: http://gry-
fow.pl/nieczystosci-ciekle/ lub bezpośrednio w Urzędzie.

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników 
bezodpływowych (szamb) 

lub przydomowych oczyszczalni ścieków



6 KURIER GRYFOWSKI   STYCZEŃ-LUTY 2021

Dopłaty do paliwa rolniczego
 Informacje w sprawach 

podatków lokalnych

W 2021 roku stawka 
zwrotu akcyzy od oleju na-
pędowego do produkcji rol-
nej nie zmieni się. Jej wyso-
kość to 1,00 zł na 1 litr oleju. 
Każdy rolnik, który chce 
odzyskać część pieniędzy 
wydanych na olej napędowy 
używany do produkcji rol-
nej, powinien zbierać faktu-
ry VAT.

Kwota zwrotu jest ustalana na podstawie powierzchni użytków rol-
nych będących w posiadaniu, bądź współposiadaniu producenta rolnego 
oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła, 
w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok składania 
wniosku.

Od dnia 1 lutego do dnia 1 marca 2021 roku należy złożyć wniosek do 
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położe-
nia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowią-
cymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 roku 
do 31 stycznia 2021 roku w ramach limitu zwrotu podatku określonego 
na 2021 rok. 
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 roku wynosi:
• 100,00 zł na 1 ha użytków rolnych;
• 30,00 zł na 1 roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła.
Pieniądze będą wypłacane w terminach:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydał 
komunikat dla gmin w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświad-
czenia o dochodach dla osób fizycznych, o którym mowa w rozporzą-
dzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie okre-
ślenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego 
miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa 
domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. z 2020 
roku, poz. 1713), w których gospodarstwie domowym pozyskiwane są 
dochody z gospodarstwa rolnego, w terminie od 1 sierpnia jednak nie 
dłużej niż do 23 września każdego roku.

 Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na potrzeby wydania 
zaświadczenia o dochodach o którym mowa w art. 411 ust. 10g ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1219, ze zm.), w celu złożenia go z wnioskiem o podwyższony 
poziom dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, 
ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych przez członków go-
spodarstwa domowego wnioskodawcy, w:
– przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym 
złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożone-
go w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
– ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożo-
no żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego 
w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Dla potrzeb wydania tego zaświadczenia, do ustalania wysokości prze-
ciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że 
z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 
dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 
listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), 
które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku. 
W związku z powyższym, każdego roku, w okresie od 1 sierpnia do dnia 
publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie 
później niż do 23 września, gmina nie będzie miała możliwości ustalenia 
wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mogła wydać za-

Informacja dla beneficjentów Programu Priorytetowego 
„Czyste Powietrze”, którzy uzyskują dochody z gospodarstwa rolnego

świadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa 
domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.

Należy jednak zauważyć, że w ramach Programu Priorytetowego 
„Czyste Powietrze” prowadzony jest nabór wniosków o dofinansowanie 
w sposób ciągły tzn. przez wszystkie miesiące w roku, bez przerw, aż do 
zakończenia trwania Programu tj. do 2027 r. włącznie.

Ponadto, rozpoczęcie przedsięwzięcia tj. poniesienie pierwszego kosz-
tu kwalifikowanego przez wnioskodawcę może nastąpić nawet sześć mie-
sięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Te dwa elementy 
Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” powodują, że wniosko-
dawca ma dużą elastyczność w wyborze terminu złożenia wniosku o do-
finansowanie.

W związku z powyższym, wyżej opisana przerwa w wydawaniu za-
świadczeń przez gminy nie powinna być uciążliwa.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 
wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej będą in-
formowały o tym fakcie na swoich stronach internetowych oraz za pośred-
nictwem infolinii ogólnopolskiej Programu Priorytetowego „Czyste Powie-
trze”, a także w miarę potrzeb przy użyciu innych środków komunikacji.

Informacje o zasadach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” 
oraz ogólne informacje dotyczące roli gmin we wdrażaniu tego Programu 
dostępne są dla gmin pod numerem infolinii 22 340 40 90.

Informacje dotyczące zawarcia porozumienia oraz procesu jego reali-
zacji dostępne są pod wskazanymi poniżej numerami telefonów urucho-
mionymi w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej: WFOŚiGW – numery telefonów dla  gmin w sprawie porozu-
mień: Białystok – 85 749 94 92, Gdańsk – 58 743 18 95; 500 767 661, 
Katowice – 601 547 367, Kielce – 41 234 50 65, Koszalin – 573 183 621, 
Kraków – 785851685; 785 855 931, Lublin – 81 561 21 73, Łódź – 42 663 
41 49, Olsztyn – 89 522 02 30, Opole – 77 44 780 16, Poznań – 61 845 
62 44; 887 447 749, Rzeszów – 17 853 63 61 w. 119, Szczecin – 91 486 15 
56 w. 153, Toruń – 56 62 12 366, Warszawa – 507 748 971, Wrocław – 71 
756 92 06, Zielona Góra – 68 419 69 22

Podinspektor do spraw podatków Adriana Kosmala-Fabiś

• od 1 do 30 kwietnia 2021 roku, w przypadku złożenia wniosku w pierw-
szym terminie;
• od 1 do 30 października 2021 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.

Decyzje dotyczące podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego będą 
roznoszone przez pracowników urzędu od miesiąca lutego 2021 roku.

Ponadto przypominamy, że terminy płatności podatku od nierucho-
mości, rolnego i leśnego kształtują się następująco:
• 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 w kasie Urzędu w godzinach 
od 8.00 do 12.00 w dniach od poniedziałku do piątku. Płatności można 
dokonywać również w banku, na poczcie bądź przelewem bankowym.  
W tytule płatności prosimy podawać indywidualny numer PN…../F wi-
doczny na decyzji podatkowej.

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).

Inspektor ds. podatków i opłat Renata Adamska
Podinspektor ds. podatków i opłat Adriana Kosmala-Fabiś
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 29 listopada ubiegłego roku 
zmarł nagle pan Jerzy Guzy, osoba 
wielce zasłużona dla naszego środo-
wiska lokalnego. Poniżej zamiesz-
czamy wspomnienie o zmarłym, 
spisane przez burmistrza Olgierda 
Poniźnika i odczytane podczas uro-
czystości pogrzebowych 10 grudnia.

(...) Jerzy Guzy od urodzenia był mieszkańcem Wieży, a tak napraw-
dę przedmieścia Gryfowa Śląskiego. Tu w Gryfowie skończył szkołę 
podstawową, zawodową, a następnie technikum w Lubaniu. W 1968 
roku podjął pracę zawodową w DZUiWA „Azbestolit” w Gryfowie Śl., 
gdzie przepracował 33 lata jako mechanik wentylacji przemysłowej.  
Był brygadzistą. W 2001 r. przeszedł na zasłużoną emeryturę. Podczas 
pobytu na emeryturze zainteresował się działalnością społeczną. 

Od 2010 roku przez 10 lat pełnił funkcję radnego Rady Miejskiej, 
wybrany głosami dwóch sołectw Wieży i Proszówki. Przez jedną ka-
dencję pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rozwoju Wsi, Rol-
nictwa i Ochrony Środowiska. Był także przewodniczącym Społecz-
nej Komisji Mieszkaniowej. Jego aktywność nie ograniczała się tylko 
do pracy w Radzie Miejskiej, działał na wielu polach. Jednym z nich 
była bardzo dobra współpraca z sołtysami. 

Nie było dożynek gminnych, które odbyłyby się bez pomysłów 
i pracy Jerzego. Jego aktywność była również zauważalna w naszym 
kościele parafialnym – gdzie był oddanym lektorem na potrzeby 
wspólnoty parafialnej. Jerzy był człowiekiem niezwykle punktual-
nym, lubił majsterkować, uwielbiał czytać książki, w tym szczególnie 
kryminały. Był także bardzo towarzyski, lubił sobie podśpiewywać, 
stąd też znalazł się w Zespole Folklorystycznym „Sołtysowe Gryfin-
ki”, gdzie występował od 4 lat. 

Kiedy zapytałem małżonkę Danutę i córkę Anetę, jaki był jego 
ulubiony utwór, to powiedziały, że „Beata z Albatrosa” Janusza La-
skowskiego. Przytoczę z niej cytat: 
„Siedem dziewcząt z Albatrosa, Tyś jedyna.
Dziś pozostał mi po Tobie, smutek, żal”
gdyż można z głębi duszy i serca powiedzieć tak – po Tobie też po-
zostanie smutek, żal. Odszedłeś przedwcześnie, tak, że nikt z nas nie 
był na to przygotowany. 

Jerzy Guzy za swoje zasługi, był odznaczony: Odznaką „Za zasługi 
dla Kultury Polskiej”, Odznaką „Za zasługi w opiece nad Zabytkami”, 
Odznaką „ Zasłużony dla Rolnictwa”, Otrzymał również sw 2015 
roku tytuł „Społecznika Roku”.

Pozwolę sobie na osobistą refleksję – jeszcze tydzień przed śmier-
cią, rozmawialiśmy na posiedzeniu Społecznej Komisji Mieszkanio-
wej. Bardzo przeżywał sprawy mieszkaniowe naszych mieszkańców.

1 grudnia, niestety nie było już Jerzego i nie było też posiedzenia 
komisji. Nie było i nie będzie go także na komisjach i sesjach Rady 
Miejskiej, gdzie będzie nam go brakowało. Ktoś kiedyś powiedział 
pięknie „że człowiek nie umiera, póki będziemy o nim pamiętać”. 

Chcę Ci powiedzieć Jurku, że będziemy o Tobie pamiętać. Że-
gnam Cię w imieniu koleżanek i kolegów radnych wszystkich trzech 
kadencji. 

Żegnam Cię w imieniu mieszkańców Wieży i Proszówki, którym 
służyłeś przez wiele lat. Żegnam Cię w imieniu byłych pracowników 
„Azbestolitu” z którymi dane Ci było współpracować. Żegnam Cię 
w  imieniu Twojego ulubionego Zespołu „Sołtysowe Gryfinki”. Że-
gnam Cię w imieniu pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Gryfo-
wie Śląskim. Żegnam Cię w imieniu Burmistrza Miasta Gryfice. Że-
gnam Cię w imieniu sołtysów naszej Gminy. Żegnam Cię w imieniu 
Twoich koleżanek i kolegów. Cześć Twojej pamięci. 

Rodzinie zmarłego, małżonce Danucie, córce Anecie, synowi  
Arkadiuszowi wraz z rodzinami, rodzeństwu Andrzejowi, Wiesławie 
i Adamowi a także ukochanym wnukom Natalii, Maciejowi i Micha-
łowi składam wyrazy głębokiego współczucia. 

Wspomnienie 
o panu Jerzym Guzym

 3 lutego w Komisariacie Policji w Gryfowie Śląskim odbyło się spo-
tkanie, w którym wziął udział burmistrz Olgierd Poniźnik oraz ścisłe 
kierownictwo Komisariatu Policji. Powodem spotkania było odczytanie 
i wręczenie przez Komendanta Powiatowego Policji w Lwówku Śląskim 
insp. Jacka Bandyka rozkazu personalnego dla asp. Remigiusza Mirka, 
któremu z dniem 3 lutego 2021 roku zostało powierzone pełnienie obo-
wiązków Komendanta Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim.

 Aspirant Remigiusz Mirek służbę w Policji rozpoczął od patrolu 
interwencyjnego w Posterunku Policji w Mirsku. Kolejne lata związane 
były z służbą kryminalną, gdzie asp. Remigiusz Mirek wykazał się za-
angażowaniem i licznymi sukcesami w Zespole Dochodzeniowo- Śled-
czym. Jego postawa i ciężka praca zaowocowały awansem oraz ogromnym 
zaufaniem jakim obdarzył go Komendant Powiatowy Policji w Lwówku 
Śląskim, powierzając mu, z dniem 3 lutego 2021 roku, pełnienie obowiąz-
ków służbowych na stanowisku Komendanta Komisariatu Policji w Gry-
fowie Śląskim. Gratulujemy! 

W Gryfowie Śląskim przy ul. Floriańskiej istniała nieczynna sieć te-
lekomunikacyjna na słupach drewnianych o długości prawie 1 kilometra. 

Sieć ta była w bardzo złym stanie technicznym, pochylone słupy 
z których zwisały oderwane przewody. Między innymi sieć ta przebiegała 
przez Rodzinne Ogrody Działkowe „Sielanka” oraz teren nowo wybudo-
wanego Żłobka „Bajkowa Kraina”. Prawie 2 lata zabiegaliśmy o likwida-
cję tej nieczynnej linii w Firmie „Orange” i nie przynosiło to rezultatu. 
27 stycznia 2021r. zdarzył się „cud”. Wreszcie po 2 latach starań firma 
rozebrała nieużytkowaną linię. Pragnę w tym miejscu podziękować Panu 
Janowi Karpowiczowi za udzieloną pomoc i kilkukrotną interwencję 
w tej sprawie. Raz jeszcze dziękuję.

  Burmistrz Gminy i Miasta Olgierd Poniźnik

Wybory uzupełniające przełożone
Zarządzeniem nr 45 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 lutego 2021 

r. została przesunięta data wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej 
Gminy Gryfów Śląski w okręgu nr 11 (Wieża i Proszówka). Nową datę 
wyznaczono na niedzielę 11 kwietnia 2021 roku.

Mamy nowego komendanta

Nareszcie rozebrana!
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Działania projektowe projektu „ REVIVAL! – rewitalizacja historycz-
nych miast Dolnego Śląska i Saksonii rozpoczęły się w październiku 2018 
roku a sfinalizowane zostały z końcem 2020 roku.

Projekt został w 2019 roku wyróżniony jako projekt flagowy wdrażania 
Wspólnej Koncepcji Przyszłości – Wizja 2030 w konkursie „Kooperacja 
bez granic” Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej 
Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Regionalnej i Przygra-
nicznej na modelowe przedsięwzięcia w polsko-niemieckim obszarze po-
wiązań.

W projekcie uczestniczyło dziesięć miast polsko-niemieckiego pogra-
nicza i trzy instytucje z Polski i Niemiec.

Wszystkie miasta partnerskie wdrożyły indywidualnie „działania pi-
lotażowe”. Były one bardzo różnorodne od instalacji elementów infor-
macyjnych w przestrzeni miejskiej, poprzez opracowanie koncepcyjnych 
studiów urbanistycznych i realizację niewielkich inwestycji Ponadto 
w 2020 r. w każdym mieście przeprowadzono promocyjny „Dzień akcji”. 
W rezultacie powstało dziesięć wielowymiarowych wydarzeń promo-
cyjnych z wykorzystaniem elementów relacji wideo, transmisji na żywo 
i wirtualnych wycieczek.

W Gryfowie Śląskim zrealizowano działania pilotażowe obejmujące 
trzy główne elementy. Wydana zostanie monografia miasta pt. „Gryfów 
Śląski - portret historyczny miasta nad Kwisą.” autorstwa Jarosława Bo-
gackiego, która w języku polskim i niemieckim opowiada o dokonaniach 

obecnych mieszkańców miasta i wcześniejszych pokoleń. Przy siedmiu 
najważniejszych zabytkach w Gryfowie Śląskim powstały tablice z in-
formacjami o nich w języku polskim, niemieckim i angielskim. Ponadto 
w mieście powstało siedem gablot, w których prezentowane są informacje 
o wydarzeniach kulturalnych w mieście i regionie. Ofertę kulturalną i tu-
rystyczną dla mieszkańców miasta i gości uzupełnia opracowana wyciecz-
ka tematyczna z przewodnikiem. Wykonano również gadżety promujące 
miasto.

Dzień Akcji odbył się 29 sierpnia 2020 roku a rozpoczął od polsko-
-niemieckiego oprowadzania po atrakcjach zabytkowej starówki, które 
w ramach projektu zostały opatrzone tablicami informacyjnymi. Wieczo-
rem historia miasta została zaprezentowana na rynku w spektakularnym 
pokazie multimedialnym. Dzięki zrealizowanemu filmowi wideo pokaz 
multimedialny jest dostępny na płytach cd oraz na oficjalnej stronie mia-
sta www.gryfow.pl.

Projekt REVIVAL! zakończony



STYCZEŃ-LUTY 2021   KURIER GRYFOWSKI  9

Ponadto na gryfowskim rynku prezentowana była transgraniczna 
wystawa objazdowa, która wprowadzała do projektu oraz przedstawiała 
historię i dziedzictwo kulturowe dziesięciu miast partnerskich projektu, 
koncentrując się przy tym na łączących je elementach historycznych, spo-
łecznych i przestrzennych.

Partner wiodący projektu opracował interaktywny film z projektu 
dostępny online na stronie http://revival.ioer.eu, tam również znajduje 
się broszura podsumowująca projekt oraz wszelkie informacje dotyczące 
przeprowadzonych działań.

Projekt miał również cel badawczy i w związku z tym zostały opraco-
wane zalecenia strategiczne przez trzech partnerów naukowych projektu 
we współpracy z miastami partnerskimi na podstawie ustaleń projekto-
wych.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację projektu oraz 
współpracującym przy działaniach projektowych.

 Koordynator projektu Agnieszka Muszka 

Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021 będzie przepro-
wadzony od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. (po wejściu w życie 
drugiej nowelizacji ustawy o NSP 2021) według stanu na dzień 31 marca 
2021 roku. To podstawowe badanie na terenie Polski, realizowane co 10 
lat, które ma na celu zebranie informacji o jej stanie i strukturze wg usta-
lonych cech demograficznych i społeczno-zawodowych.
Obowiązkiem spisowym będą objęte:
• mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy
• stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań będzie w pełni re-
alizowany głównie poprzez: • samospis internetowy – dostępny na stronie 
GUS • telefonicznie dzwoniąc na infolinię: 22 279 99 99.

Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec nie 
ma możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do 
urządzeń i Internetu), od 1 kwietnia 2021 w Urzędzie Gminy i Miasta 
w Gryfowie Śląskim udostępnione zostanie odpowiednie pomieszczenie, 
w którym będzie można dokonać samospisu.

Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie, skontaktują się rachmi-
strzowie spisowi:
• telefonicznie – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym
• bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośred-
nim przy pomocy urządzenia mobilnego

Udział w spisie jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie po-
wszechnym grozi karą grzywny na podstawie art. 57 ustawy o statystyce 
publicznej. Twoje dane są bezpieczne !

Dane jednostkowe zbierane i gromadzone w badaniach przeprowadza-
nych w ramach statystyki publicznej są poufne i podlegają szczególnej 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
ochronie. Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrze-
gania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmi-
strzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej 
niedotrzymanie. 

Podinspektor ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych 
i spraw wojskowych Magdalena Pigłowska

Na przełomie 2020 i 2021 roku Dolnośląska Służba Dróg i Kolei ogło-
siła przetarg na rewitalizację linii kolejowych nr 317 i nr 336 na odcinku 
Gryfów Śląski – Mirsk – Świeradów-Zdrój: Etap I – Przygotowanie placu 
pod rewitalizację.

We wtorek 2 lutego poznaliśmy oferty złożone w tym postępowaniu. 
Zgłosiło się 15 zainteresowanych, a zaproponowane ceny wahają się od 
niespełna 1,3 mln zł do ponad 12 mln zł brutto. Na realizację tego zamó-
wienia inwestor zamierza przeznaczyć 2 mln złotych.

– Wybrana firma będzie miała cztery miesiące na demontaż resztek 
starej infrastruktury, w tym szyn i podkładów, usunięcie górnej warstwy 
podsypki podkładów oraz innych niezbędnych materiałów. W następnym 
etapie rozpoczną się prace budowlane – zapowiadał Tymoteusz Myrda, 
członek zarządu województwa dolnośląskiego.

Koszty rewitalizacji tej trasy zostały oszacowane na poziomie 46-50 
mln złotych, a wszystkie prace powinny potrwać około 2 lat.

Pociągiem z Gryfowa do Świeradowa

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Gryfów Śląski, informujemy, że 
w dniu 22 grudnia 2020 r. na wniosek Burmistrza Rada Miejska 
Gminy Gryfów Śląski podjęła uchwałę nr XXVI/154/20 w spra-
wie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie 
gminy Gryfów Śląski oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 
Zawarta w uchwale podwyżka stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi jest skutkiem drastycznego wzrostu cen 
za usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, co 
powoduje, że dochody pochodzące z opłat za odpady nie pokrywa-
ją bieżących kosztów funkcjonowania gminnego systemu gospo-
darki odpadami. 

Zgodnie z powyższą uchwałą od dnia 1 lutego 2021 r. mie-
sięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
wyniosą:
• dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 
1. 26 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nierucho-
mość – stawka podstawowa,
2. 52 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nierucho-
mość –  opłata podwyższona  w przypadku niewypełniania obo-
wiązku selektywnego zbierania odpadów (w przypadku braku se-
gregacji opłata wzrasta dwukrotnie), 
3. zwalnia się z części z opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady 
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 
w wysokości  2,00 zł  miesięcznie od osoby zamieszkującej daną 
nieruchomość.

WAŻNE: 
W przypadku skorzystania przez właściciela nieruchomości 

z  ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów w przydomo-
wym kompostowniku, od właściciela takiej nieruchomości nie 
będą odbierane odpady bio w ramach funkcjonującego systemu, jak 
i również nie będzie on mógł przekazać tych odpadów do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

UWAGA: Posiadanie przydomowych kompostowników 
i kompostowanie w nich bioodpadów, na podstawie których przy-
sługuje zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, będzie podlegało regularnym kontrolom.
• dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy 
a  powstają odpady komunalne (objętych gminnym systemem 
gospodarki odpadami komunalnymi) stawka opłaty wynosi:
1) dla pojemnika o pojemności 120 litrów – 6,34 zł,
2) dla pojemnika o pojemności 240 litrów – 12,69 zł,
3) dla pojemnika o pojemności 1100 litrów – 58,20 zł.

UWAGA: W przypadku braku segregacji 
opłata za pojemnik wzrośnie dwukrotnie.

SEGREGACJA ODPADÓW JEST 
OBOWIĄZKIEM A NIE WYBOREM

Przypominamy mieszkańcom, że znowelizowana ustawa 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właści-
cieli nieruchomości w całym kraju obowiązek selektywnego zbie-
rania odpadów komunalnych zgodnie z wymogami określonymi 
w regulaminie utrzymania czystości (art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy).

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nierucho-
mości obowiązku segregacji odpadów Burmistrz z urzędu wyda 
decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, 
w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując staw-
kę opłaty podwyższonej.

Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi od 1 lutego 2021 r.

W związku z ustaleniem nowej stawki opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6m. ust. 2a 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.), 
Burmistrz zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej 
jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w dekla-
racji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest 
obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości po-
danej w zawiadomieniu.

w godzinach
od 8:00 do 16:00
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Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ra-
mach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej 
Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne – w for-
mie dotacji i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki 
te można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje, m.in. drogi a także 
inne niezbędne lokalnie działania.

Dotychczas Gmina Gryfów Śląski – w ramach RFIL – uzyskała wsparcie 
w kwocie 587.587 złotych, co pozwoliło dofinansować przebudowę kanaliza-
cji deszczowej oraz budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w cią-
gu ulicy Wojska Polskiego w Gryfowie Śląskim. Aktualnie na rozpatrzenie 
oczekują złożone wnioski o dofinasowanie poniższych inwestycji:
• Przebudowa i modernizacja budynku MGOK w Gryfowie Śląskim – 
wnioskowana kwota: 4.000.000 zł.
• Przebudowa drogi gminnej nr 110035D (ul. Oldzańska) wraz z przebu-
dową kanalizacji deszczowej oraz budową kanalizacji sanitarnej i wodo-
ciągowej - wnioskowana kwota: 2.000.000 zł.
• Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gry-
fowie Śląskim – wnioskowana kwota dotacji: 1.475.000 zł. 
• Przebudowa chodnika przy ul. Kolejowej w Gryfowie Śląskim wraz 
z  przebudową sieci kanalizacyjnych znajdujących się pod powierzchną 
tego chodnika – wnioskowana kwota: 300 tys. zł. 

Ponadto, na początku lutego br. Gmina Gryfów Śląski złożyła trzy 
kolejne wnioski o środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - tym 
razem z przeznaczeniem na poniższe inwestycje realizowane w miejsco-
wościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsię-
biorstwa gospodarki rolnej:
• Przebudowa drogi gminnej w Krzewiu Wielkim – wnioskowana kwota: 
387 tys. zł.;

Gmina Gryfów Śląski aktywnym 
wnioskodawcą o uzyskanie środków 
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Przypomnienie o konieczności odśnieżania 
dachów i usuwania lodowych sopli

W związku z występującymi i nadal prognozowanymi opadami śniegu 
przypominamy właścicielom i zarządcom nieruchomości o konieczności 
odśnieżania dachów i usuwania lodowych sopli.

Odśnieżanie dachów i usuwanie sopli należy do obowiązków właści-
ciela bądź zarządcy nieruchomości. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
budynki o powierzchni przekraczającej 2 000 m² oraz o powierzchni da-
chów wynoszącej ponad 1 000 m², np. hipermarkety, hale targowe i spor-
towe oraz magazyny.

Właściciel bądź zarządca, który nie wywiąże się z obowiązku odśnie-
żania dachu może zostać ukarany mandatem. Można również być wpro-
wadzony natychmiastowy zakaz użytkowania obiektu.

Podstawa prawna: Dz.U.2018.0.1202 t.j. – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  
– Prawo budowlane (Art. 61.)

 Młodszy ref. ds. zarządzania kryzysowego Angelika Król

Od 4 stycznia użytkownicy aplikacji moBiLET będą mogli opłacić 
faktyczny czas postoju na płatnych parkingach w Gryfowie Śląskim. 
moBiLET stanowi wygodną i nowoczesną alternatywę dla tradycyjne-
go zakupu biletu parkingowego. Kierowca może zakupić bilet zawsze 
i wszędzie (24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu) bez konieczności 
szukania parkomatu czy posiadania gotówki na dokonanie zakupu.

moBiLET jest dostępny dla wszystkich użytkowników sieci komór-
kowych, którzy posiadają urządzenie z dostępem do Internetu. Aby ko-
rzystać z moBiLET, użytkownik powinien pobrać bezpłatną aplikację 
z dedykowanego sklepu (Google Play, App Store lub App Gallery) lub 
ze strony m.mobilet.pl. Podczas pierwszego uruchomienia konieczne jest 
przeprowadzenie krótkiej rejestracji.

moBiLET działa na zasadzie elektronicznej portmonetki – przedpła-
ta (prepaid) trafia na indywidualny rachunek moBiLET. Aby dokonać 
wpłaty na konto Użytkownik może skorzystać z ekspresowego zasilenia 
bezpośrednio z aplikacji mobilnej. Użytkownik może też doładować kon-
to prepaid za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego, BLIK, karty 
płatniczej lub poprzez stronę internetową. Oprócz konta prepaid wśród 
dostępnych metod płatności są także: BLIK, karta płatnicza oraz konto 
grupowe. Użytkownik może rozliczać się także w rachunku za telefon 
komórkowy („Płać z komórką”).
Płatne parkowanie w 7 krokach:
Zakup biletu parkingowego w moBiLET jest prosty i trwa zaledwie kilka 
sekund. Po zaparkowaniu należy:
Uruchomić aplikację, wybrać „Płatne parkowanie”, miasto „Gryfów Śląski”.
Podać nr rejestracyjny pojazdu i wybrać czas postoju.
Potwierdzić zakup.
Sprawdzić wyświetlony bilet, który jest potwierdzeniem prawidłowo 
wniesionej opłaty.
Zdalnie przedłużyć bilet lub zakończyć parkowanie.
Płacić tylko za wykorzystany czas.
Warto oznaczyć swój pojazd winietą moBiLET.

Mobilne płatności za parkowanie 
w Gryfowie Śląskim

• Przebudowa drogi gminnej w Młyńsku - wnioskowana kwota: 318 tys. zł.;
• Budowa budynku garażowego na potrzeby OSP w Wolbromowie  
– wnioskowana kwota: 198 tys. zł.

Powyższe zadania inwestycyjne zostały zainicjowane przez przed-
stawicieli mieszkańców wyżej wymienionych miejscowości – sołtysów 
i  rganizacje pozarządowe, w tym OSP w Wolbromowie i Stowarzyszenie 
Rozwoju Sołectwa Krzewie Wielkie „Krzew”.

Wnioski aplikacyjne dotyczące tych inwestycji zostały uprzednio 
przedstawione do zaopiniowania przez Dyrektora Krajowego Ośrod-
ka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu i po uzyskaniu jego pozytywnej 
opinii, jako kwalifikujące się do dofinansowania z uwagi na lokalizację 
w  miejscowościach, w których funkcjonowały dawne PGR-y, zostały 
przekazane docelowo do Wojewody Dolnośląskiego. 

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



12 KURIER GRYFOWSKI   STYCZEŃ-LUTY 2021

Nasza Gwiazda Prawa
czyli najwybitniejsza młoda prawniczka w Polsce pochodzi z Gryfowa
Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna z 16 

grudnia 2020 r., Aleksandra Krawczyk, adwo-
kat, zwyciężyła w prestiżowym ogólnopolskim 
konkursie Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 
2020, organizowanym przez Wolters Kluwer 
Polska i objętym patronatem medialnym przez 
Dziennik Gazetę Prawną. Do konkursu zgło-
szono 128 prawników, którzy nie ukończyli 
jeszcze 35 lat. Spośród nich kapituła wybrała 
najpierw 35 finalistów, potem 10 laureatów. Pod 
uwagę brano sukcesy zawodowe i wyczuwanie 
nowych trendów, wiedzę i szczególne osiągnię-
cia naukowe, a także działalność społeczną.

Kim jest Aleksandra Krawczyk? Dla naszych 
czytelników najważniejszą informacją jest za-
pewne to, że pochodzi z Gryfowa, tu mieszka 
jej mama Barbara Kozera. Mimo młodego wie-
ku pani Aleksandra ma na swoim koncie wiele 
osiągnięć. Jest adwokatem, doradcą restruktu-
ryzacyjnym i partnerem we wrocławskiej kan-
celarii SDZLEGAL Schindhelm Kancelaria 
Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy. 
Specjalizuje się w prawie upadłościowym i re-
strukturyzacyjnym. Jest absolwentką prawa na 
Uniwersytecie Wrocławskim, ukończyła rów-
nież międzynarodowe stosunki gospodarcze 
i ekonomię, a także studia podyplomowe w za-
kresie doradztwa podatkowego i zarządzania 
podatkami, controllingu, tłumaczeń prawnych 
i ekonomicznych. Jest także absolwentką stu-
diów na kierunku Unternehmensrestruktu-
rierung (restrukturyzacja przedsiębiorstw) na 
Uniwersytecie Ruprechta Karola w Heidelbergu 
w Niemczech i jest uprawniona do posługiwa-
nia się międzynarodowym tytułem prawniczym 
„LL.M. corp. restruc.” Publikuje artykuły na-
ukowe związane z prawem gospodarczym, zło-

żyła do recenzji liczącą prawie 500 stron pracę doktorską, której obrona odbędzie się najprawdopo-
dobniej w marcu tego roku. Ma na swoim koncie pełnomocnictwa w dużych sporach związanych 
z branża budowlaną i gospodarką odpadami. Jedną z najistotniejszych spraw w jej dotychczasowej 
karierze było reprezentowanie Uniwersytetu Wrocławskiego przed Trybunałem Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej. Spełnia się w działalności pro bono. Organizowała webinary dla adwokatów 
i radców prawnych, ale przede wszystkim – dla przedsiębiorców, dotyczące tarcz antykryzysowych 
i innych regulacji antycovidowych. Świadczy również nieodpłatną pomoc prawną dla cudzoziem-
ców przy Urzędzie ds. Cudzoziemców. Jest też poliglotką. Płynnie mówi w języku angielskim, 
niemieckim i czeskim, dzięki czemu jest zewnętrznym tłumaczem TSUE. Zna także francuski 
i włoski. W wolnym czasie podróżuje, uprawia sport i ...słucha niemieckich kapel punkrockowych. 

Ze względu na pandemię finałowa gala Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2020 odbyła się 
online. Można ją obejrzeć na youtube www.youtube.com/watch?v=T9tbXL8fOlA (dla niecier-
pliwych od 40 minuty).
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Z Aleksandrą Krawczyk i jej mamą Barbarą Kozerą rozma-
wiają Małgorzata Szczepańska i Marzena Wojciechowska.

Przedstawione na stronie obok informacje o Aleksandrze Krawczyk 
pochodzą z mediów, głównie z Dziennika Gazety Prawnej. Aby dopre-
cyzować wiadomości, a także cofnąć się do czasu dzieciństwa spędzonego 
w Gryfowie, spotkałyśmy się z naszą gwiazdą prawa osobiście.

Czy pamięta pani moment, w którym Ola pierwszy raz powiedziała, że 
będzie adwokatem?

To stało się już we wczesnym dzieciństwie. Odwiedzałyśmy dziadków 
w Olszynie i mała Ola uważnie przyglądała się, jak dziadek pisał róż-
ne pisma. Opierała się brodą o stół i obserwowała, w końcu zapytała, co 
dziadek robi. Odpowiedział, że pomaga ludziom pisać pisma i załatwiać 
trudne sprawy. Tak jak adwokat. Wtedy Ola stwierdziła, że jak urośnie, to 
też chce być takim adwokatem, jak dziadek Jasiu. Od tamtego czasu nigdy 
zdania nie zmieniła, zawsze chciała być adwokatem.

Jakim dzieckiem była Ola? 
Bardzo samodzielnym i odpowiedzialnym. Jako sześciolatka sama 

wracała do domu z zerówki, z kluczem na szyi, bo ja pracowałam. Kiedyś 
pojechałam w delegację, Ola musiała zostać w domu sama cały dzień.  
Nie próżnowała, przygotowała sobie stół i dekoracje na przyjęcie urodzi-
nowe, które miało się odbyć nazajutrz. Zawsze sama odrabiała lekcje, ni-
gdy nie sprawdzałam jej zeszytów. Lubiła się uczyć, czytać, często robiła 
wiele rzeczy naraz, to jej zostało do dziś. Natomiast w szkole najbardziej 
nie lubiła niesprawiedliwości. Zawsze miała swoje zdanie i nie bała się go 
wyrażać. Pamiętam, jak targała encyklopedię w plecaku, by udowodnić 
nauczycielowi, że źle coś powiedział klasie.

Czy było coś, czym Ola szczególnie się interesowała w dzieciństwie?
Interesowała ją historia, co zresztą zostało do dziś. Kupowałam jej 

dużo książek historycznych. Pamiętam, jak miała 6 lat, dostała Poczet 
królów polskich. Uwielbiała, jak czytałam jej o tych królach, w końcu 
wszystkich znała na pamięć, jak i ich dzieje.

Pani Olu, pamięta pani początki swojej edukacji w Gryfowie?
Oczywiście. Chodziłam do zerówki przy ul. Przedszkolaków, moją 

wychowawczynią była pani Danuta Ziablicka. Później była Szkoła Pod-
stawowa nr 2, wychowawczynią klas początkowych była pani Maria Mo-
rawska, później pani Grażyna Hutnik, a w gimnazjum pan Waldemar 
Pasternak. Liceum kończyłam w Lubaniu.

Jest pani poliglotką, porozumiewa się płynnie w wielu językach. Jaki 
jest pani przepis na ich opanowanie?

Nie nauczyłam się języków w szkole. Polski system nauczania ma w tej 
kwestii wiele do nadrobienia i powinien się zwyczajnie zmienić. Uczyłam 
się języków sama i bardzo to lubiłam. Uważam, że nauka języków powinna 
cieszyć, powinno się robić fiszki, słuchać piosenek (słuchanie zespołu Ram-
mstein jest np. bardzo przydatne podczas nauki niemieckiego), oglądać 
filmy, poznawać kulturę kraju, którego języka się uczymy. W ten sposób 
szlifuję teraz włoski, mój piąty język. Korzystam też z aplikacji Busuu.

Postanowiła pani zostać adwokatem już w dzieciństwie, jak to posta-
nowienie ewoluowało w późniejszym czasie?

Ono pozostało niezmienne. W szkole byłam dobra z przedmiotów ści-
słych, startowałam w olimpiadach, w tym wojewódzkich z matematyki, 
chemii, geografii. Nauczyciele dziwili się, że chcę iść na kierunek humani-
styczny do liceum. A ja po prostu zawsze wiedziałam, co chcę robić w życiu 
i nigdy nie miałam innego pomysłu na siebie niż bycie adwokatem.

Proszę opowiedzieć o sprawie, którą wygrała pani reprezentując 
Uniwersytet Wrocławski przed Trybunałem Sprawiedliwości w Luk-
semburgu. To ona mogła przeważyć o wyniku konkursu „Rising 
Stars”. Do finału dostały się przecież trzy świetne prawniczki.

Sprawa dotyczyła interpretacji reguły obowiązującej w prawie euro-
pejskim. Naszym klientem jest Uniwersytet Wrocławski, skarżyliśmy 
niekorzystną decyzję, którą Uniwersytetowi wydał organ Komisji Euro-
pejskiej. W prawie unijnym przewidziane są specyficzne wymogi nieza-
leżności radcy prawnego, które przewidują, że jeśli pełnomocnik strony 
jest pracownikiem strony, to nie może jej reprezentować przed Trybuna-
łem w Luksemburgu. W Polsce jest inaczej, radca prawny zatrudniony 
w jakimś urzędzie może reprezentować go w sądzie. Mój kolega, który 
podpisał skargę w imieniu Uniwersytetu, przez 20 lat pracował jako wy-
kładowca akademicki na wydziale prawa. Sprawa nie dotyczyła jednak 
w ogóle wydziału prawa i on nigdy na Uniwersytecie nie świadczył usług 
prawnych. My wskazywaliśmy, że pełnomocnik, o którym rozmawiamy, 
wtedy już nie był pracownikiem Uniwersytetu, miał jedynie podpisaną 
umowę na świadczenie usług w postaci prowadzenia wykładów. Nie kwe-
stionowaliśmy tego zapisu, tylko zwracaliśmy uwagę na to, że jeżeli in-
terpretować ten zapis tak szeroko, to Uniwersytet Wrocławski nie mógłby 
skorzystać z usług najlepszych prawników na rynku, bo większość z nich 
była z tą uczelnią zawodowo związana. Tę sprawę Trybunał rozpatrywał 
w Wielkiej Izbie, czyli w największym możliwym składzie 15 osób.

Ostatecznie jednak reprezentowała pani przed Trybunałem w Luk-
semburgu nie tylko Uniwersytet Wrocławski.

Tak, ponieważ do naszej sprawy przyłączyła się Rzeczpospolita Pol-
ska, Republika Czeska, Krajowa Rada Radców Prawnych. Tę sprawę wy-
graliśmy. To był duży sukces. O sprawie było głośno nie tylko w Polsce, 
ale w Niemczech, Belgii, Luksemburgu. Można powiedzieć, że szlaki 
interpretacyjne na przyszłość zostały przetarte.

W jakim języku przedstawiała Pani stanowisko stojąc przed 15 osobo-
wym składem w Wielkiej Izbie?

W Wielkiej Izbie występuje się w języku ojczystym. Moje wypowiedzi 
były następnie tłumaczone symultanicznie na 14 języków. 

Czy teraz, w tak intensywnym czasie, tuż przed obroną pracy doktor-
skiej, znajduje pani czas dla siebie, na odpoczynek lub hobby?

Oczywiście! Myślę, że im więcej mam pracy, tym lepiej jestem zorga-
nizowana. (Ola dobrze gotuje i piecze – podpowiada mama). Dużo czy-
tam literatury fachowej, ale też innej np. historycznej, biegam. Słucham 
muzyki, szczególnie mojej ulubionej niemieckiej kapeli Die Toten Hosen. 
Nawet znalazłam nowe hobby – dziewiarstwo. Właśnie robię pierwszą 
opaskę na drutach dla mojej przyjaciółki. 

Czyli podsumowując naszą rozmowę, prawdziwy z pani człowiek 
renesansu. Bardzo dziękujemy za poświęcony czas i życzymy jeszcze 
wielu sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Ola zawsze chciała być adwokatem
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W budynku po byłej szkole podstawowej w Uboczu, Fundacja Ditero 
z Wolimierza oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„MOCNI” z Gryfowa Śląskiego utworzą Ośrodek Wsparcia Rodziny 
i  Osób Niepełnosprawnych świadczące różne formy wsparcia dla osób 
z niepełnosprawnością. Obie organizacje pozarządowe od kilku lat po-
magają dzieciom i osobom dorosłym głównie z terenu powiatów lwówec-
kiego i lubańskiego. Robiły to oddzielnie, na niewielką skalę. Połączenie 
sił wspierane przez przychylność władz Gryfowa pozwoli rozwinąć nowe 
usługi i wesprzeć więcej rodzin potrzebujących specjalistycznych usług.

W Ośrodku Wsparcia Rodziny i Osób Niepełnosprawnych, będą re-
alizowane zajęcia wspomagające rozwój, terapie, warsztaty, usługi dia-
gnostyczne dla dzieci, usługi opiekuńcze i opieka specjalistyczna dla nie-
pełnosprawnych w każdym wieku. Długofalowym celem obu organizacji 
i Gminy Gryfów Śląski jest utworzenie lokalnej poradni zapewniającej 
wszechstronną pomoc, z którą będą współpracować specjaliści do których 
dzisiaj rodzice niepełnosprawnych dzieci muszą jeździć nawet do Wro-
cławia. W Uboczu powstanie nowoczesna pracownia do zajęć Integracji 
Sensorycznej, Sala Doświadczania Świata (Snoezelen), pracownia arty-
styczna do terapii zajęciowej, świetlica – placówka dziennego wsparcia.

„Chcemy, aby nasz Ośrodek oferował wszechstronną pomoc – od 
diagnozy osób z niepełnosprawnością w wieku dziecięcym, przez róż-
norodne terapie i zajęcia rozwojowe, po samodzielne, dorosłe życie.  
W nowej lokalizacji będzie również przestrzeń dla rodziców, przestrzeń 
na imprezy integracyjne oraz spotkania, na których można powymieniać 
się doświadczeniem, poplotkować, pośmiać się.” – mówi prezes Fundacji 
Ditero Agnieszka Surmacz.

Stowarzyszenie Mocni dotychczas znane jako sprawny organizator 
wielu imprez integracyjnych na terenie Gryfowa, w końcu uzyska miejsce 
do całodziennej opieki dla osób zajmujących się osobami niepełnospraw-
nymi. „Stowarzyszenie od samego początku dążyło do utworzenia miej-
sca, w którym dorosłe osoby z niepełnosprawnością będą mogły pracować 
w formie tzw przedsiębiorstwa społecznego – miejsca pracy dla osób ze 
specjalnymi potrzebami lub w inny sposób wykluczonych z rynku pracy. 
To marzenie ma teraz szansę na realizację” mówi prezes Stowarzyszenia 
Mocni Stanisław Fronc.

„Bardzo chcemy, żeby Ośrodek w Uboczu wspierało też lokalną społecz-
ność, było nadal miejscem gdzie można zorganizować festyn rodzinny czy 
spotkać się na placu zabaw. Marzy nam się miejsce, w którym każdy znajdzie 
dla siebie przestrzeń do bycia wysłuchanym, do bycia sobą. Przestrzeń, w któ-
rej narodzą się nowe przyjaźnie, w której będziemy rozwijać swoje talenty i 
pasje, przestrzeń, która skupi wokół siebie wspaniałych ludzi, którzy będą się 
dzielić z nami swoją wiedzą i doświadczeniem” dodaje pani Agnieszka.

Działalność obu organizacji finansowana jest z dotacji, darowizn, 
usług odpłatnych i 1% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego. 
Zachęcamy do włączenia się we wsparcie tej inicjatywy. Więcej infor-
macji będzie pojawiać się na stronie https://ditero.pl i profilach Facebook 
obu organizacji.

Opracowali: 
Sylwia Cichońska, inspektor w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski 

Agnieszka Surmacz – Prezes Fundacji Ditero 
Stanisław Fronc – Prezes Stowarzyszenia 

Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych MOCNI

Nowe miejsce dla niepełnosprawnych
Prace postępują

Obecnie w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Uboczu trwają 
prace remontowe, pomieszczenia są odnawiane i przygotowywane pod 
kątem przyszłych działań. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełno-
sprawnych „Mocni” złożyło już kilka wniosków o wsparcie finansowe na 
działalność statutową i jest w trakcie pisania kolejnych. O szczegółach 
będziemy Państwa informować. 

Powstaje wypożyczalnia 
sprzętu rehabilitacyjnego

W związku z rozwojem stowarzyszenia oraz nowymi możliwościami 
lokalowymi Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Mocni” 
zamierza uruchomić wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego.

 W związku z tym ogłaszamy zbiórkę sprzętu do rehabilitacji: wóz-
ki inwalidzkie, kule, łóżka, materace, ortezy itp. Jeżeli jesteście Państwo 
w posiadaniu takich sprzętów, a nie są one już potrzebne i zalegają gdzieś 
w mieszkaniu bądź na strychu, możecie je oddać nam, wspierając tym 
samym ideę wypożyczalni dla potrzebujących. Zapraszamy do kontaktu 
pod nr tel. 695601120.

Zapraszamy na wczasy
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gryfowie Śląskim 
organizuje wczasy nad morzem.
Wczasy odbędą się w terminie od 22 maja 2021 do 5 czerwca 2012 r. 
(14 dni) w Mielnie w ośrodku wypoczynkowym Saint Holidey. Koszt 
wczasów to tylko 1.120 zł plus ok. 200 zł za transport w obie strony. 
Zapisy w każdy czwartek w godz. 15.00 do 16.00. 
Przy zapisie obowiązuje wpłata zaliczki w wysokości 200 zł.
Więcej informacji w klubie, w godzinach urzędowania.
Nie daj się prosić! Zapisz się!

    Zarząd

Ciekawostka na luty
W odpowiedzi na szarość, błoto, roztopy, zadymy śnieżne, mróz i bez-

względny wschodni wiatr, czyli wszystko to, co wydarzyło się za oknem 
w przeciągu ostatniego tygodnia, publikujemy jaskółkę zmian – ukwie-
coną oazę spokoju, która znajduje się w samym centrum miasta, niedale-
ko Ratusza. Tam właśnie mieszkanki kamienicy: Irena Włodarek oraz 
Czesława Lecht wyczarowały niezwykły zakątek-kapliczkę, która zaspa-
kaja ich potrzeby duchowe. Pani Irena tam właśnie ćwiczyła rolę Wdowy 
w „Balladynie” Juliusza Słowackiego. Dramat ten był głównym bohate-
rem Narodowego Czytania w 2020 r. Mamy nadzieję, że wkrótce ruszą 
przygotowania do Gryfowskiego Czytania trzeciego tomu „Chłopów”  
W. S. Reymonta – „Wiosna”. Casting, mający wyłonić odtwórców trwa.

Red.
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Książka na zimowe wieczory
„Jakkolwiek wydaje się to dziwne, cza-
sem dopiero cofając się, będziemy zdolni 
ruszyć do przodu. Być może odkryjemy
nawet, że choć w cieniu prawdy kryją się lęki, 
przez jej światło na powrót wnika w nas nadzieja.”

Są takie momenty w życiu każdego z nas, kiedy 
mamy wrażenie, że los śmieje nam się w twarz, rzu-
cając co rusz nowe kłody pod nogi, kiedy czujemy się 
źle sami ze sobą i mamy wrażenie, że czego się nie do-
tkniemy – kończy się porażką. Tylko co wtedy? Moż-
na walczyć, lub spojrzeć na własne życie w pewnego 

dystansu. I właśnie tę drugą opcję wybrała Karola – bohaterka powieści 
Renaty L. Górskiej – „Błędne siostry”.

Karola to młoda, żyjąca w Niemczech Polka. Jednak życie na emigracji 
wcale jej nie służy: związek daleki jest od ideałów, praca staje się coraz 
bardziej niepewna, a dodatkowo męczą ją powracające ataki migreny. 
Ostatecznie, za radą lekarza, postanawia odpocząć od życia na obczyźnie 
i dzięki uprzejmości przyjaciółki, zatrzymuje się w tajemniczym domu na 
polanie w Karkonoszach. 

Cicha okolica w sąsiedztwie uzdrowiska, piękno gór i stary domek  
„z duszą” wydają się być idealnymi miejscem, by odpocząć od zgiełku 
miasta i własnych problemów, jednak spokój kobiety szybko zostaje za-
kłócony pojawieniem się niespodziewanego gościa, z którym przyjdzie jej 
dzielić dom przez najbliższy czas. 

Sandra poleca

Renata L. Górska
BŁĘDNE SIOSTRY

Wszystko będzie działo się w 2021 roku niezwykle dynamicznie, 
a procesy geopolityczne na świecie nabiorą prawdziwie zawrotnego tem-
pa. Gwiazdy w 2021 roku przyniosą dla naszego miasteczka oraz jego 
obywateli wzmocnienie oraz powiew wolności. Ludzie nabiorą animuszu, 
staną się silniejsi – zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Będą w stanie 
znieść o wiele więcej trudów dnia codziennego, a przy tym zaczną od-
znaczać się bardziej zrównoważonym osądem. To dobrze, gdyż w 2021 
roku będzie rokiem podwyżek wszelakich usług, podatków, opłat i to-
warów. Ogólnie jednak będzie to szczęśliwy rok, który powinien przy-
nieść sprzyjające sytuacje, okazje do rozwiązania wszelakich problemów.  
Los sprzyja gryfowskim rodzinom, nawet przy trudnościach, jakie się 
pojawią w tym roku. Obywatele naszego miasteczka, nadal będą decydo-
wać się na wyjazd za granicę w poszukiwaniu pracy, co jednak nie da im 
poczucia pełnej stabilizacji. Jeśli chodzi o gospodarkę komunalną i pry-
watne biznesy w Gryfowie Śląskim, będą one w lepszym stanie niż mówią 
to prognozy. Wiele osób zacznie zakładać własne biznesiki oparte na ory-
ginalnym, nowatorskim, szalonym pomyśle, który zaiskrzy i niepodzie-
wanie odniesie sukces. W miłości 2021 rok będzie bardzo wymagającym 
czasem. Część zakochanych gryfowian odczuje go jako trudne wyzwa-
nie. Szczególnie w maju i w czerwcu, kiedy czeka nas zaćmienie Księżyca 
i zaćmienie Słońca, możemy się spodziewać istotnych zmian w naszym 
życiu uczuciowym. Wzrośnie liczba naszych mieszkańców, która wejdzie 
w związki małżeńskie co wpłynie również na wzrost urodzeń nowych 
obywateli Gryfowa Śląskiego. I tak trzymać!

Horoskop opracował z przymrużeniem lewego oka, znający się na 
wszystkim czyli na niczym, znany wróżbita gryfowski

Jan Wysopal

Smutny to widok gdy na 
trasie naszych porannych spa-
cerów spotykamy się z ludzką 
głupotą, wandalizmem czy też 
jak w tym wypadku bezczelną 
kradzieżą. Komu przeszkadzała 
ławka w drodze do gryfowskie-
go Lidla lub raczej komu się 
spodobała? Symboliczny przy-
stanek z chwilą na złapanie od-
dechu w drodze do popularne-
go w mieście supermarketu dla 
starszych, niezmotoryzowanych 
mieszkańców naszego miasteczka po prostu zniknął ! Tradycyjnie już na 
Mikołaja gryfowski urząd zakupuje dla mieszkańców 10 ławek, które słu-
żą naszej społeczności do odpoczynku. Fajną sprawą było to, że o miejscu 
ustawienia tych ławek, decydowali mieszkańcy Gryfowa Śląskiego. Usta-
wienie ławki w drodze to Lidla był dobrym pomysłem. Jednak co z tego, 
gdy napotykamy się prawie codziennie z niezrozumiałymi dla nas, lokal-
nych patriotów, czynami, na widok których ręce opadają.

TMG

Kim okaże się tajemniczy nieznajomy i czy Karola zdoła odnaleźć 
upragniony spokój? Tego Wam nie zdradzę, ale zapewniam Was, że nie 
wszystko będzie tak proste i oczywiste jak może się wydawać.

„Błędne siostry” są moim kolejnym po „Historia kotem się toczy”  
i „Za plecami anioła” spotkaniem z twórczością Renaty L. Górskiej i to, 
co za każdym razem zachwyca mnie w jej powieściach to niesamowity 
klimat, który im towarzyszy. Autorka po raz kolejny zdecydowała się osa-
dzić akcję swojej książki w małej urokliwej wiosce, z dala od miejskiego 
gwaru i ten klimat naprawdę udziela się czytelnikowi. Dodatkowo du-
żym plusem jest również kreacja bohaterów, którzy są bardzo charakte-
rystycznyi i zdecydowanie nie da się przy nich nudzić. Każde z nich ma 
swój bagaż ciężkich doświadczeń, z którymi muszą się uporać, by ruszyć 
z miejsca, a demony przeszłości wcale nie chcą dać tak szybko za wygraną 
i nieustannie przypominają o sobie...

Niezwykle ciekawym akcentem, dopełniającym całości, jest element 
pewnej metafizyki, który spaja całą historię i nadaje jej nieco bajecznej 
tajemniczości.

„Błędne siostry” to literatura kobieca w najlepszym tego słowa znacze-
niu, pełna napięcia, emocji i wieloznaczności. Tajemniczy bohaterowie, 
których początkowo praktycznie nie znamy i odkrywamy ich historie 
stopniowo, z biegiem czasu – dodatkowo pobudzają ciekawość, a bieżące 
wydarzenia dziejące się w domu na polanie, zadowolą każdą, nawet naj-
bardziej romantyczną duszyczkę, bo nie da się ukryć, że jest to historia 
miłości, ale nie tylko. To również opowieść o poznawaniu samego sie-
bie i odkrywaniu własnej tożsamości, o docenianiu nawet najbłahszych, 
szczęśliwych chwil i o trudnej sztuce radzenia sobie z własną przeszło-
ścią. Zdecydowanie polecam wszystkim romantycznym duszom, które 
mają ochotę na lekką, a jednocześnie niesamowicie wciągającą historię.

„Między pragnieniami” to niesamowicie wciągająca, elektryzująca hi-
storia pełna emocji, sprzecznych uczuć i pożądania, które wręcz wylewa 
się z kolejnych stron powieści. Autorka zafundowała swoim czytelnikom 
prawdziwy emocjonalny rollercoaster, wciągając nas w świat, w którym 
nie ma rzeczy oczywistych i nic nie jest takim, jakie się wydaje...

Horoskop dla miasta Gryfowa
i jego obywateli na rok 2021

Ręce opadają…
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Najpiękniejsze szopki 
bożonarodzeniowe

W Szkole Podstawowej w Rząsinach przeprowadzono Szkolny Kon-
kurs Szopek Bożonarodzeniowych.  Komisja miała bardzo trudne zada-
nie w wyłonieniu zwycięzcy, gdyż wszystkie prace były piękne i wyjątko-
we. Oto laureaci:
Oddział przedszkolny:
I miejsce – Zuzanna Pawluk, II miejsce – Emilia Kędzia, III miejsce – 
Nikola Anioł. Wyróżnienia: Sylwia Zyglińska, Miriam Kochanowska, 
Kalina Żuraw, Aleksandra Sawicka, Michał Zygliński
 
Klasy I – III: I miejsce – Bartek Mierzwa, II miejsce – wspólna praca: 
Kacper Midek i Wiktoria Nycz, III miejsce – Wiktoria Strug
 
Klasy IV – VIII: I miejsce ex aequo - Marcelina Torba i Jakub Grodecki
II miejsce – Wiktor Pawluk, III miejsce ex aeguo – Martyna Szukiel 
i Maja Szukiel, Julia Kędzia.
 Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu (...)
    Mirosława Rudawska 

Dwudziestego drugiego stycznia 2021 roku minęła 158. rocznica wybuchu 
Powstania Styczniowego, które trwało do jesieni 1864 roku. 

Po 33 latach od wybuchu Powstania Listopadowego, był to kolejny zbrojny 
zryw Polaków o charakterze narodowowyzwoleńczym.

Po przegranej przez wojska rosyjskie wojnie krymskiej, car Aleksander 
II zaczął wprowadzać na terenie Rosji zmiany, polegające między innymi na 
zniesieniu poddaństwa chłopów, zreformowaniu sądownictwa i administracji. 
Polacy również liczyli na odwilż gospodarczą i polityczną, tym bardziej, że 
w całej ówczesnej Europie zaczęły narastać tendencje niepodległościowe.

Jednak w stosunku do Polaków car nie zgadzał się na żadne ustępstwa poli-
tyczne. Zezwolił jedynie na otwarcie Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 
(w 1857 r.), oraz - na działalność Towarzystwa Rolniczego pod kierunkiem 
Andrzeja Zamojskiego. Wśród zawiedzionych Polaków narastało niezadowo-
lenie, któremu dawali wyraz organizując różne akcje patriotyczne.

Bezpośrednim impulsem do rozpoczęcia powstania, było ogłoszenie przez 
Aleksandra Wielopolskiego, namiestnika carskiego na teren Królestwa Pol-
skiego tzw. branki, czyli nadzwyczajnego poboru do wojska, którym mieli być 
objęci młodzi Polacy podejrzewani o działalność konspiracyjną przeciw Rosji. 
Był to przejaw restrykcji za wzrost narodowego patriotyzmu. Polacy nie chcąc 
służyć w armii zaborcy, woleli walczyć o niepodległość swojej ojczyzny.

22 stycznia, utworzony w Królestwie Polskim, Tymczasowy Rząd Na-
rodowy wydał manifest wzywający Polaków pod broń i ogłosił dwa dekrety 
uwłaszczeniowe nadające na własność ziemię chłopom, którzy ją wcześniej 
dzierżawili. Chłopi bezrolni mieli otrzymać ziemię na własność w zamian 
za udział w powstaniu. Właścicielom ziemskim obiecano odszkodowanie za 
przekazane ziemie, od skarbu państwa. Była to, jak na owe czasy, zapowiedź 
dość radykalnej reformy rolnej.

Na ziemiach polskich, przed wybuchem Powstania Styczniowego istniały 
dwa obozy polityczne: „czerwoni” i „biali”. Obóz pierwszy dążył do wywoła-
nia powstania i obalenia cara. Obóz drugi był przeciwny powstaniu uważając, 
że należy metodami pokojowymi dążyć do wyzwolenia Polski spod władzy 
zaborców. 

W początkowym okresie powstanie było kierowane przez „czerwonych”, 
następnie dowództwo usiłowali przejąć „biali”, a od października 1863 roku 
akcję powstańczą prowadził Romuald Traugutt. Próbował ratować powsta-
nie, jednak wiosną 1864 r. walki prawie całkowicie wygasły, a sam Traugutt 
został uwięziony, a następnie stracony przez Rosjan 5 sierpnia 1864 r. na war-
szawskiej Cytadeli. Do jesieni walczyły jeszcze nieliczne grupy zbrojne, mię-
dzy innymi oddział księdza Stanisława Brzóski na Podlasiu. 

Rząd carski wystawił przeciwko powstańcom potężną armię, wobec któ-
rej walczący nie mieli szans. Ksiądz Brzóska w rok po rozbiciu jego oddziału 
został ujęty i stracony na szubienicy. Nadzieję pokładano jeszcze w podziemiu 
powstańczym i akcjach partyzanckich.

Jednak jesienią 1864 r. powstanie ostatecznie upadło, nie mając mocnego 
przywódcy, ani zbrojnej armii, a władze carskie bezwzględnie rozprawiły się 
z jego uczestnikami. Miało to wywołać przeświadczenie o beznadziejności 
zbrojnych powstań przeciwko zaborcy.

Ale wbrew oczekiwaniom zaborców, ich bezwzględność wobec powstań-
ców styczniowych, przyczyniła się do umocnienia wśród Polaków narodo-
wego ducha, stanowiąc punkt zwrotny w budzeniu narodowej świadomości 
i tworzeniu wspólnoty. Zaprocentowało to w latach 1918 - 1920, kiedy dzięki 
zjednoczeniu w walce przeciw wspólnemu wrogowi pod przywództwem cha-
ryzmatycznego Naczelnika i jednego z „ojców” naszej niepodległości, Józe-
fa Piłsudskiego, możliwe było odzyskanie wolności po 123 latach zaborów, 
oraz - historyczne zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej, nazwanej „cudem nad 
Wisłą. 

Helena Okulowska

Wielka Historia
Rocznica Powstania Styczniowego 1863 r.
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– 6 grudnia 2002 roku otrzymałem od Mikołaja w pre-
zencie moją pierwszą wnuczkę Wiktorię. Wnuczka rosła, 
a  wraz z nią narastały problemy rozwojowe trudne do 
zdiagnozowania. Dopiero w wieku 6 lat okazało się, że ma 
cechy autyzmu. Rodzice Wiktorii – Olimpia i Paweł wło-
żyli ogromną pracę w to, by Wiktoria mogła funkcjono-
wać w miarę normalnie. Nie było to łatwe – ciągłe zmiany 
szkół, nauczycieli i terapeutów spowodowały podjęcie de-
cyzji o umieszczeniu jej w szkole specjalnej, która okazała 
się znakomitym miejscem dla mojej wnuczki. Aktualnie 
Wiktoria ukończyła 18 lat. Jej rodzice zamierzają przybli-
żyć problem, z którym spotykają się setki rodziców dzieci 
takich jak Wiktoria. Chcą nakręcić film - „Zobaczyć Lili 
– Autentyczna – Autystyczna Historia".

Według mnie Wiktoria, dzięki ustawicznej pomocy rodziców i terapeutów, przystosowuje się do 
normalnego życia, choć wszyscy wiemy, że nigdy nie będzie w pełni samodzielna.

Z całego serca wspieram tą inicjatywę i proszę Was o rozpowszechnianie zrzutki na ten szczytny 
cel. Będę niezmiernie wdzięczny za Waszą pomoc – pisze na fb Olgierd Poniźnik.

W Polsce żyje ponad 340 000 osób autystycznych, współcześnie mówiąc atypowych.
- Dzięki filmowi „Rain Man” i serialowi „Atypowy" cały świat wie czym jest autyzm. Chwała 

ich twórcom za ich odwagę i przetarcie szlaku – piszą na zrzutka.pl. rodzice Wiktorii, Olimpia 
Poniźnik-Burczyk i Paweł Burczyk. – My idziemy o krok dalej. Bohaterami „Rain Mana" i „Aty-
powego" są dorośli autyści. W naszym filmie bohaterką jest kilkuletnia dziewczynka – Wiktoria. 
Po superprodukcjach o superbohaterach czas na film o superbohaterkach. Czas pokazać światu 
jaki ogrom pracy z niepełnosprawnymi dziećmi wykonują rodzice. Z jakimi przeszkodami potrafią 
się zmierzyć - niezrozumienie społeczne, biurokracja, chaos edukacyjny, czy wreszcie cudotwórcy 
z ZUS „uzdrawiający nasze niepełnosprawne dzieci jednym bezdusznym podpisem. Pokażemy po 
raz pierwszy na dużym ekranie świat widziany oczami dziecka autystycznego. Skąd ta pewność? 
Od 18 lat jesteśmy rodzicami autystycznej Wiktorii. To właśnie Jej prawdziwa historia zostanie 
przeniesiona na ekran. Zmień z nami ŚWIAT! Pokażmy, że nasze dzieci nie są ANIOŁAMI 
DZIWNOŚCI. One są ANIOŁAMI MIŁOŚCI! Potrzebujesz wyruszyć z nami w tą MAGICZ-
NĄ FILMOWĄ PODRÓŻ.

Wdzięczność! Na co przeznaczymy zbiórkę? Na produkcję pełnometrażowego filmu fabular-
nego. 

Planowana premiera filmu, który zamierzają zrealizować rodzice Wiktorii to rok 2021.
Pawła Burczyka każdy kojarzy przede wszystkim z roli zabawnego policjanta z kultowego seria-

lu „13 posterunek”. Prywatnie Paweł Burczyk jest mężem naszej krajanki, córki burmistrza Olgier-
da Poniźnika, ojcem autystycznej 18-letniej Wiktorii i 12-letniego Maksymiliana. Od lat angażuje 
się w kampanię społeczną Oswoić Autyzm. 

Wiktoria to inteligentna, bystra i wrażliwa dziewczyna. Miała zaledwie cztery lata kiedy rodzi-
ce zauważyli, że z ich córką dzieje się coś dziwnego. Trudno było im się porozumieć z własnym 
dzieckiem. Miała swój świat, rozmawiała z niewidzialnymi ludźmi, bawiło się z niewidzialnymi 
zwierzętami. To są zawieszenia, brak kontaktu wzrokowego, skoncentrowanie na jakimś szczególe 
– opowiadał w Radiu Z Paweł Burczyk.

Jak wygląda na co dzień ich życie? Aktor nie ukrywa, że bywają trudne momenty. Wraz z żoną 
nauczyli się nie przeszkadzać córce, a wręcz wchodzą w jej świat.

- Nauczyliśmy się wyprzedzać jej myśli. Trzeba trzy razy podkreślić, że coś się zmieni. Nie ma 
miejsca na niespodzianki. Jak odczuwa złość, to na maksa. Miłość - to na maksa. To jest petarda. 
Wszystko fruwa, jeżeli coś nie jest zgodne z jej planem – mówił Burczyk w rozmowie z Michałem 
Figurskim.

Z kolei żona aktora, Olimpia Burczyk mówiła w rozmowie z Życiem na gorąco: „Wiktoria jest 
dzieckiem z zaburzeniami autystycznymi. Inteligentna, bystra, wrażliwa, tylko widzi ten świat ina-
czej. Nigdy nie pytaliśmy: dlaczego nas to spotkało? Po coś nas anioły wybrały. Ona wybrała naj-
lepszych rodziców. Bardzo dużo nas nauczyła (…) Po sukcesie, jaki odniosła nasza książka „Hardy, 
twardy, najlepszy”, po niesamowitych reakcjach czytelników, setek spotkań, rozmów i maili, tym 
bardziej uwierzyliśmy w naszą moc, moc dzielenia się miłością z ludźmi”.

Aby film o tym trudnym problemie mógł zostać zrealizowany potrzebne są pieniądze. Zachęca-
my do wpłat na zrzutka.pl/zobaczyc-lili lub na numer konta 23 1750 1312 6887 5444 1854 6094

Opracowała Teresa Kraska, Ziemia Lubańska 

Zobaczyć Lili – Autystyczna – Autentyczna Historia
„Ludzie często widzą na niebie chmury w kształcie skrzydeł.
To złudzenie! Przecież to są skrzydła 
ANIOŁÓW w kształcie chmur.
Kiedy ANIOŁY zbliżają się do ziemi zostawiają tam skrzydła.
Ja też tak zrobiłam....... zachowałam tylko.... małe piórko.....
Dzięki temu pamiętam mowę ANIOŁÓW." 
(fragment scenariusza "Zobaczyć LILI").
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Nowy rok to i zmiany. Od styczniowo-lutowego 
numeru Kuriera Gryfowskiego ruszamy z nowym 
cyklem Pytanie do psychologa. Pani Dominika 
Abramowicz, psycholog, chętnie odpowie na Pań-
stwa pytania na łamach naszego pisma. Zapraszamy 
do ich zadawania poprzez e-mail biblioteka.gryfow@gmail.com 
(w temacie proszę umieścić [Pytanie do psychologa]) lub telefonicz-
nie pod numerem 75 78-13-387. 

Dziś w naszym psychologicznym kąciku prezentujemy materiał do-
tyczący naszego zdrowia psychicznego w obecnych, trudnych czasach.

Jak zadbać o swoje
zdrowie psychiczne w czasie pandemii?

Ostatni czas bez wątpienia budził w nas wiele skrajnych emocji – 
lęk i strach, ale również złość, smutek czy brak motywacji. Z dnia na 
dzień musieliśmy zmieniać nasze przyzwyczajenia i schematy, żeby 
odnaleźć się w nowej rzeczywistości – pandemii koronawirusa (CO-
VID-19). Jak w tym trudnym czasie możemy zadbać o siebie, swoje 
samopoczucie, zdrowie psychiczne? 

Oto kilka wskazówek:
1. Segreguj informacje. Sprawdzaj wiadomości z zaufanych i po-

twierdzonych źródeł. Postaraj się ograniczyć ilość informacji w tym 
temacie do kilku w ciągu dnia.

2. Dbaj o zdrowie. Zwróć uwagę na to co jesz - dostarczaj sobie 
niezbędnych witamin, ucząc się tym samym nowych sposobów na 
przygotowywanie zdrowszych posiłków. Znajdź codziennie w domu 
czas i miejsce na regularne ćwiczenia fizyczne. Dostosuj te ćwiczenia 
do możliwości w swoim domu i swojej kondycji. 

3. Dbaj o relacje.  Podtrzymuj kontakt z rodziną, przyjaciółmi, 
znajomymi. Wykorzystuj to tego możliwości technologiczne takie jak 
np. telefon, laptop (skype, mail), by móc dzielić się na bieżąco swoimi 
przemyśleniami,zainteresowaniami i wiedzą. Otaczaj się lub poszu-
kuj osób, grup społecznościowych, które będą dla Ciebie wsparciem 
lub Ty dla nich. Dzięki temu będziesz mógł praktykować empatię, 
doceniać innych i siebie. Będziesz odczuwać większą wspólnotowość, 
zadbasz o ciągłość kontaktów w tym trudnym czasie.

4. Analizuj swoje myśli. Faktem jest, że wpływ na nasze emocje 
i zachowania mają nasze myśli. To co wyobrażamy sobie na temat da-
nej sytuacji i to co wtedy myślimy o sobie, może nasilać na przykład 
odczuwanie stresu lub go zmniejszać. Negatywne dialogi wewnętrzne 
o sobie i sytuacji mogą także ograniczać nasze działania, wzbudzać lub 
też nasilać w nas lęk. Dlatego ważne jest by skupiać się na pozytyw-
nych aspektach w naszych głowach, na faktach oraz na poszukiwaniu 
rozwiązaniach, które mogą pomóc w radzeniu sobie ze stresem.

5. Nie zapominaj o relaksie. Zastanów się co sprawia Ci przy-
jemność i staraj dostarczać sobie tych przyjemności na co dzień. 
Może będzie to gorąca herbata, otulenie kocem, aromatyczna kąpiel, 
ciekawa kąpiel, słuchanie muzyki, nowy serial albo ćwiczenia roz-
ciągające lub ćwiczenia oddechowe. 

6. Nie jesteś sam – poszukuj wsparcia. Jeśli jest to zalecane lub 
jeśli sam czujesz, że potrzebujesz wsparcia społecznego to szukaj 
takiego. Może być to telefon do przyjaciela, sąsiada, rodziny, grup 
pomocowych, bądź wsparcie specjalistyczne – telefon do psychologa, 
psychoterapeuty, lekarza. Proś o pomoc zarówno w kwestii emocjo-
nalnej, jak również w kwestii realizacji jakiś zadań tj. zakupów, wy-
prowadzenie psa. Pytaj też innych o informacje, gdzie takie wsparcie 
mógłbyś uzyskać. Dzięki temu będziesz czuł, że nie jesteś sam, że są 
osoby, które potrafią Ci pomóc w tym czasie.

7. Zainwestuj w siebie. Skup się na tym co Ciebie interesuje, a może 
to dobry czas, by nauczyć się czegoś nowego co do tej pory było dla 
Ciebie tylko planem, bo zawsze brakowało na to czasu? Wykorzystaj 
ten czas na rozwój swoich pasji i twórczego myślenia, dzięki temu 
możesz odkrywać jeszcze większą radość z tego co potrafisz. 

Pytanie do psychologa „SIŁA JEST W NAS!”
Zapraszamy do skorzystania z projektu realizowanego przez Dolno-

śląskie Forum Integracyjne współfinansowanych ze środków Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czas trwania projektu: 28 grudnia 2020 r. – 30 grudnia 2021 r.
Celem projektu jest pomoc w sytuacjach kryzysowych oraz wsparcie 

psychologiczne osób z niepełnosprawnością w czasie pandemii.
Sytuacja epidemiologiczna i związane z nią ograniczenia powodują 

pogorszenie stanu psychicznego wielu osób z niepełnosprawnością oraz 
ich rodzin. Wprowadzone obostrzenia, zamknięcie części szkół i zakła-
dów pracy, wiążą się dla wielu osób ze zwiększonym poczuciem stresu 
i lęku. Obecnie dużo z wyżej wymienionych osób znalazło się w bardzo 
trudnej sytuacji.

Jednocześnie zostały one pozbawione wsparcia terapeutycznego i psy-
chologicznego. Oferta wparcia skierowana jest do osób z niepełno-
sprawnością oraz ich rodzin z Dolnego Śląska.

W ramach realizacji projektu „Siła jest w Nas!” został uruchomiony 
dostępny całodobowo adres e-mail: pomoc@dfi.org.pl oraz dyżur tele-
foniczny pod numerem 514-002-926 odbywający się w poniedziałki od 
godz: 12.00 do godz: 18.00.

Konsultant przyjmuje zapytania dotyczące uzyskania pomocy, udzie-
la wstępnych informacji oraz umawia indywidualne terminy na spotka-
nia ze specjalistami. W zależności od preferencji oraz możliwości osób 
z niepełnosprawnością lub ich rodzin – spotkania będą odbywały się 
telefonicznie i online (przy pomocy komunikatorów internetowych).  
W wyjątkowych przypadkach, kiedy sytuacja tego wymaga – osobiście 
(z zachowaniem reżimu sanitarnego).

Wsparcie odbywa się w formie konsultacji kryzysowych (szybka, do-
raźna pomoc osobom będącym w kryzysie lub doświadczającym silnie 
stresowego / kryzysowego wydarzenia i ewentualne przekierowanie do 
specjalisty) oraz spotkań z psychologiem / psychoterapeutą (regularne 
wsparcie, dłuższy kontakt pozwalający na efektywną pracę w zakresie ra-
dzenia sobie w trudnych sytuacjach). Informacje dotyczące projektu oraz 
działalności Dolnośląskiego Forum Integracyjnego znajdują się na stronie 
www.dfi.org.pl.
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Ten pies jeszcze nigdy nikogo nie ugryzł!

Nie tylko my, ale liczni uprawiający nordic walking oraz jogging, 
zwracają uwagę na zagrożenie wynikające z beztroskiego spuszczania 
psów ze smyczy. Szczególnie dotyczy to terenów zielonych okalających 
nasze miasto, gdzie właściciele psów czują się bezkarni i jako jedyny ko-
mentarz mają następujące zdanie „Proszę pani/pana ten pies jeszcze ni-
gdy nikogo nie ugryzł”. Błagamy nie wypowiadajcie do nas nigdy tego 
zdania! Logika wskazuje, że jeśli jeszcze nie ugryzł, to nie znaczy, że 
ugryźć nie może. Ludzie chcą wyjść z domu i czuć się bezpiecznie. Chcą 
biegać, spacerować, również ze swoimi psami. Jeśli nie jesteście w stanie 
zapanować nad własnymi, nie słuchają Was, nie przybiegają na komen-
dę, tylko pędem zbliżają się w kierunku innych ludzi i zwierząt – nie 
spuszczajcie ich ze smyczy. Jest mnóstwo przypadków w naszym mieście, 
gdzie toczą się sprawy sądowe, bo pies pogryzł drugiego psa i jego reha-
bilitacja kosztowała tysiące złotych. Tak, tak, karą jest nie tylko mandat 
ale i z łatwością wywalczony w procesie cywilnym zwrot kosztów ponie-
sionych na leczenie zwierzęcia w związku z pogryzieniem. Nie mówimy, 
już o drastycznych przypadkach, kiedy psy małych ras zostają brutalnie 
zaatakowane i uśmiercone, przez takie, co to nigdy nie ugryzły. Szanujmy 
się proszę Państwa. Nikt z nas nie chciałby na spacerze bać się i drżeć 
o zdrowie swoje jak i swojego dziecka, czy też psa. Spacer powinien być 
przyjemnością, a nie walką o przetrwanie.

Gryfowscy spacerowicze i biegacze
Od redakcji:
Komendant Straży Miejskiej Andrzej Szulc, poinformował nas, że nie-
stety zgłoszenia wyżej wymienionych wykroczeń zdarzają się coraz czę-
ściej, zaś odpowiedzialność za niezachowanie ostrożności przy trzymaniu 
zwierzęcia reguluje m. in. artykuł 77 Kodeksu Wykroczeń:
§ 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności 
przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzyw-
ny do 1000 złotych albo karze nagany.
§ 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzę-
cia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub 
zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo 
karze nagany.

Gryfowskie kopciuchy
Trochę smutno się człowiekowi robi, pisze pani Aneta, że mieszkańcy 

Gryfowa trują nas i samych siebie. Może warto byłoby wspomnieć o tym 
w Kurierze Gryfowskim? Nasuwa się też pytanie: gdzie są służby, które 
mogłyby zareagować w takiej sytuacji? - pyta i przysyła zdjęcie dymiące-
go komina. Takich zdjęć od naszych czytelników, na których wskazują 
oni na buchające ciemnym dymem kominy, dostaliśmy więcej. Jak pisze 
pani Grażyna, rano nie da się wyjść z psem na spacer, bo gryzący dym nie 
pozwala na wzięcie oddechu. Inna czytelniczka pyta, gdzie można takie 
sytuacje zgłosić, bo ani rano ani wieczorem nie można otworzyć nawet na 
chwilę okna okna, bo w mig w pokoju robi się szaro i śmierdzi, jakby ktoś 
opony spalał w ognisku.

 Co możemy poradzić, gdy widzimy, że ktoś ewidentnie nie pali w pie-
cu tym, czym powinien? Zwróciliśmy się z tym pytaniem do komendanta 
Straży Miejskiej Andrzeja Szulca.

Jak informuje nas komendant „Ustawa o odpadach” art. 155, zakazuje 
spalania w piecach domowych odpadów. Straż miejska ma uprawnienia 
do kontroli pieców i kotłowni oraz rodzajów spalanego opału. Uprawnie-
nia nadaje Ustawa o odpadach art.191 w następującym brzmieniu: Kto, 
wbrew przepisowi art.155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią 
odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny 
do 500 zł. Dodatkowo Sejmik Dolnośląski podjął uchwałę antysmogo-
wą która od 1 lipca 2018 zakazuje spalania węgla brunatnego oraz paliw 
produkowanych z tego węgla, mułów węglowych i węgla kamiennego 
w postaci sypkiej (miału węglowego), a także drewna o wilgotności po-
wyżej 20%. Policja, straż miejska, inspektorzy ochrony środowiska oraz 
uprawnieni przez burmistrza urzędnicy mogą na podstawie tej uchwały 
kierować wnioski do sądu o ukaranie. Są oni uprawnieni także do badania 
składu chemicznego dymów. np. za pomocą dronów.

Przy okazji warto dodać, że drewno, aby osiągnęło poziom wilgotno-
ści poniżej 20% powinno być sezonowane co najmniej dwa lata. 

Zatem, gdy widzimy nieprawidłowości reagujmy u wyżej wymie-
nionych służb. 

Listy do redakcji
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Od pewnego czasu w Gryfowie 
pojawił się banner z tajemniczo 
brzmiącym terminem terapia 
uroginekologiczna. 
Zastanawiam się, jakie proble-
my taka terapia może rozwiązać?

Może ona rozwiązać wiele 
problemów w obrębie miednicy 
i  dróg moczowych. Zabiegi za-
równo profilaktyczne jak i leczni-
cze prowadzi się w celu eliminacji 
dolegliwości związanych z nie-
trzymaniem moczu, obniżeniem 
macicy i pęcherza, bolesnymi 
miesiączkami. Ponadto terapia 
pomaga na przewlekłe bóle lę-
dźwiowego odcinka kręgosłupa, 
zaparcia, dolegliwości związane 
z endometriozą lub mięśnia-
kami, problemy seksualne, ból 
w  okolicy miednicy, podbrzusza, 
kości guzicznej oraz zaburzenia 
proktologiczne. Jak widać jest to 
całe spektrum bardzo częstych w 
dzisiejszych czasach dolegliwości. 
Wiele pacjentek korzysta z terapii 
po zabiegach urologicznych a tak-
że w ciąży oraz połogu.

Czy jest określony wiek pacjentów którzy mogą z terapii korzystać?
Absolutnie nie. Co ciekawe, bardzo dobre efekty osiągam u kobiet 

w dojrzałym wieku 60 plus, które chcą uniknąć leczenia operacyjnego. 
Warto podkreślić że w terapii szczególną uwagę zwraca się na profilakty-
kę. A w tej chodzi o sprawne mięśnie miednicy, które zapobiegają wszyst-
kim wyżej wymienionym dolegliwościom. Profilaktyka jest szczególnie 
istotna dla kobiet przygotowujących się lub będących w ciąży, po porodzie 
oraz wchodzących w okres menopauzalny.

Jeśli terapia się powiedzie, pomoże pani pacjentce lub pacjentowi po-
radzić sobie z nierzadko wstydliwym problemem, jest satysfakcja?

Ogromna. Ta praca daje wiele satysfakcji między innymi dlatego, że 
można dojść do widocznych efektów, które całkowicie zmieniają komfort 
życia pacjentów. I to nie dotyczy tylko kobiet, ale także mężczyzn. 

Myślałam, że jest to dziedzina zarezerwowana dla kobiet, a tu okazuje 
się, że nie tylko.

Zdecydowanie nie tylko. Panowie również wiele mogą zyskać pod-
dając się terapii. U mężczyzn wskazaniem do terapii jest zabieg prosta-
tektomii. W tym przypadku najlepiej jest podjąć terapię jeszcze przed 
zabiegiem, w celu nauki prawidłowych wzorców ruchowych, a następnie 
kontynuować ją po usunięciu prostaty. Fizjoterapia uroginekologiczna 
przynosi u mężczyzn również duże efekty w przypadku zespołów bólo-
wych w obrębie miednicy, problemów seksualnych, bolesnym oddawaniu 
lub nietrzymaniu moczu.

Czego dowiadują się pacjenci podczas wizyty?
W trakcie wizyty przeprowadzam m.in. szczegółowe badanie funk-

cjonalne mięśni dna miednicy. W zależności od potrzeb badanie uzupeł-

Podziel się z nami swoją pasją
W cyklu Podziel się z nami swoją pasją, który prowadzimy w Kurierze Gryfowskim już od sierpnia 2014 roku przedstawiliśmy 36 gryfowian posia-

dających najróżniejsze pasje. Niektórzy z nich łączą pasję z pracą, jak było choćby w przypadku ostatniego naszego bohatera pana Pawła Kulińskiego 
– słynnego już, gryfowskiego szewca, a wcześniej właścicieli „Barber Style”. W tym numerze mamy do czynienia z podobną sytuacją, gdzie tak się 
wydarza, że pasja staje się pracą, dzięki czemu człowiek się nieustannie rozwija i tak naprawdę nie pracuje nigdy.

Po co nam sprawne mięśnie miednicy?
czyli remedium na moc problemów

Z fizjoterapeutką Anną Darul-Pastuszko rozmawia Marzena Wojciechowska.
niam diagnostyką funkcjonalną z użyciem USG, lub/i EMG. Pacjenci 
dowiadują się w jakim stanie są ich mięśnie miednicy oraz jak je aktywo-
wać, a jak rozluźnić. Kobiety po porodzie dowiedzą się czy mają rozejście 
mięśnia prostego brzucha i co robić żeby je zamknąć. Po cesarskim cięciu 
sprawdzam bliznę i uczę jak ją mobilizować. 

Jak długo trwa rehabilitacja?
Rehabilitacja mięśni dna miednicy jest procesem długotrwałym (od 

kilku tygodni do kilku miesięcy). Wymaga od pacjentów zaangażowania, 
dyscypliny i szczerej chęci pozbycia się problemu. Moje doświadczenia 
mówią jednak, że zdecydowanie warto się jej poddać.

Zmieniając na koniec temat, dowiedziałam się, że posiada pani także 
inną pasję, a mianowicie koty.

Tak prowadzę hodowlę kotów brytyjskich i Neva Masqerade.

Dziękuję za rozmowę i może zatem następnym razem umówimy się na 
wywiad na temat kotów ?

Tak oczywiście, koty to moja wielka pasja więc bardzo chętnie :)
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Sytuacja związana z pandemią wywraca nasze życie do góry nogami, 
także to wewnętrzne, nawet u najbardziej stabilnych emocjonalnie osób. 
Na temat zagrożeń związanych z tą sytuacją, szczególnie jeśli chodzi o 
młodzież, z Magdaleną Wiśniewską – psychologiem Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej w Gryfowie Śląskim (zbieżność nazwisk z dy-
rektorką ZSOiZ w Gryfowie przypadkowa), rozmawia Marzena Wojcie-
chowska.

Jak to, co dzieje się aktualnie wokół nas, może wpłynąć na nasze życie 
emocjonalne?

Sytuacja związana z pandemią wywraca nasze życie do góry nogami. 
Również to wewnętrzne, nawet u najbardziej stabilnych emocjonalnie 
osób. Obostrzenia związane z koronawirusem, konieczność dystansu 
społecznego, praca czy nauka zdalna, pozbawiają ludzi bezpośrednich 
interakcji społecznych. Niepewność związana z przyszłością, z życiem 
zawodowym, może uruchomić negatywne przewidywania na temat przy-
szłości. To zaś może bezpośrednio prowadzić do wystąpienia różnego ro-
dzaju objawów – obniżony nastrój, wzrost lęku, ogólnego napięcia, utraty 
motywacji, trudności ze snem, utratę apetytu. Na co dzień negatywne 
przekonania, np. na temat bycia niekochanym czy bycia bezradnym, które 
są kluczowe w powstawaniu depresji, są uśpione. Negatywne doświadcze-
nia, które przypominają okoliczności, w których powstawały te przeko-
nania mogą je łatwo uaktywnić. Uaktywnione negatywne przekonania 
mogą powstrzymać pozytywne treści, a zarazem przywołać negatywne 
treści na swój temat, na temat świata czy przyszłości.

Jakie są objawy depresji? Co powinno zaniepokoić rodziców?
Najbardziej rozpoznawalne objawy to depresyjny nastrój lub utrata 

zainteresowań lub przyjemności, ale o depresji mówimy wówczas, gdy 
co najmniej pięć z niżej wymienionych objawów występuje codziennie 
przez okres dwóch tygodni zmieniając dotychczasowe funkcjonowanie 
człowieka. 

Moje dziecko jest... smutne. Czy to może być depresja?
Są to:
• depresyjny nastrój lub rozdrażnienie utrzymujące się przez większość 
dnia,
• istotnie zmniejszone zainteresowanie lub obniżenie przyjemnościowe 
we wszystkich lub prawie wszystkich działaniach,
• znaczny spadek wagi pomimo braku diety lub przyrost wagi oraz wzrost 
lub spadek apetytu (u dzieci brak przybierania na wadze),
• bezsenność lub nadmierna senność,
• pobudzenie psychomotoryczne lub zahamowanie psychoruchowe,
• zmęczenie lub brak energii,
• poczucie braku własnej wartości lub nadmiernej, często nieadekwatnej 
winy,
• zmniejszona zdolność myślenia lub koncentracji uwagi, niezdecydowa-
nie,
• powracające myśli o śmierci (nie tylko lęk przed śmiercią), powracające 
myśli samobójcze, plany samobójcze,

 Czy te objawy musi zgłosić samo dziecko, czy muszą być zauważalne?
 Te objawy muszą być zauważalne subiektywnie lub obiektywnie, 

czyli wystarczy, że rodzic, nauczyciel zauważa problem. Czasami młody 
człowiek zgłasza je sam. I jeszcze jedna ważna rzecz – one nie mogą być 
spowodowane działaniem substancji chemicznych (leki czy narkotyki) ani 
ogólnym stanem zdrowia- na przykład nadczynnością tarczycy.

 Czy obniżony nastrój dziecka może być przyczyną paniki u rodziców?
To zależy. Jeżeli obniżony nastrój trwa codziennie przez okres dwóch 

tygodni i dodatkowo występują inne objawy omówione wcześniej, war-
to skonsultować się z psychologiem. Warto przyjść do poradni psycho-
logiczno-pedagogicznej. Tutaj specjaliści podpowiedzą, co dalej. Jeżeli 
zauważymy u swojego dziecka smutek, który jest odpowiedzią na jakieś 
trudne dla niego wydarzenie i zazwyczaj nie trwa on dłużej niż kilka –
kilkadziesiąt godzin, to pamiętajmy, że jest to naturalna reakcja dziecka 
na utratę czegoś. 

Czy możliwa jest w takim razie profilaktyka. Co możemy podpowie-
dzieć rodzicom?

Ważny jest sposób życia. Jako rodzina spędzajmy ze sobą więcej czasu, 
rozmawiajmy. Dbajmy o to, aby była przestrzeń do rozmowy o emocjach, 
możliwość ich wyrażania i akceptacji. Doceniajmy siebie nawzajem, do-
strzegajmy nawet najmniejsze pozytywy dnia codziennego. Zachowujmy 
się mniej krytycznie. Pozbądźmy się oczekiwań wobec dzieci, natomiast 
akceptujmy je jako osoby w sposób bezwarunkowy. Pamiętajmy, (ja wiem, 
że to jest trudne), aby w naszym życiu był czas na relaksację, odpowiednią 
higienę snu, aktywność fizyczną, odpoczynek, robienie czegoś zabawne-
go i odrywającego myśli od problemów.
Dziękuję za rozmowę.

Zapraszamy do udziału w konkurach
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Okres przedświąteczny w Żłobku Miejskim „Bajkowa Kraina” obfito-
wał w liczne niespodzianki. Dzieci przez cały grudzień codziennie rano 
zaglądały do kalendarza adwentowego, w którym czekały na nich różne 
ważne wydarzenia. 

Kiedy w powietrzu unosi się zapach choinki i pierników to znak, że 
zbliżają się święta i tak było 10 grudnia podczas dnia lukrowania świą-
tecznych pierniczków. Dzieci pięknie zdobiły pierniki upieczone przez 
naszą żłobkową kuchnię. Przy okazji lukrowania obowiązkowa była de-
gustacja lukru oraz cukrowych ozdób.

Od 14 grudnia w szatni żłobka prowadzony był dla rodzin naszych 
żłobkowiczów kiermasz świąteczny. Personel żłobka przygotował pięk-
ne ozdoby, stroiki i dekoracje świąteczne. Kuchnia natomiast upiekła 
przepyszne ciasta. Część środków pochodziło również z świątecznej 
sesji zdjęciowej zorganizowanej w żłobku przez personel żłobka. Dzię-
ki ogromnemu zaangażowaniu pracowników żłobka i hojności rodziców 
naszych żłobkowiczów udało się zebrać Radzie Rodziców Żłobka kwotę 
3.400zł. Środki wiosną zostaną wykorzystane na zakup urządzenia dla 
naszych dzieci na plac zabaw w żłobku. 

14 grudnia gościliśmy przedstawicieli Klubu Motocyklowego Free 
Riders Lubomierz. Mikołaje do grzecznych żłobkowiczów przyjechali 
z cukierkami na super fajnych motorach. Każde dziecko mogło z bliska 
obejrzeć oraz zasiąść za kierownicą. Dziękujemy za bardzo miłą niespo-
dziankę dla naszych żłobkowiczów panu Sylwestrowi Orlicie. 

16 grudnia przedstawiciele żłobka w asyście opiekunki i rodziców 
zawieźli całą zebraną w listopadzie i grudniu w żłobku karmę dla kot-
ków i piesków (fot. po prawej) do Schroniska dla bezdomnych zwierząt 
w Przylasku. 

18 grudnia w żłobku odbyła się wspólna wigilia wszystkich żłobkowi-
czów. W tym dniu dzieci miały okazję poczuć wigilijną atmosferę, w po-
wietrzu unosił się zapach barszczyku oraz pierogów (oczywiście z serem 
i ziemniakami). Był to moment do złożenia życzeń, popróbowania pysz-

ności przygotowanych przez żłobkową kuchnię. Starsza grupa Smerfy 
przygotowała krótki występ świąteczny dla koleżanek i kolegów z grupy 
Minionki.

31 grudnia odbyła się sylwestrowa zabawa dla żłobkowiczów. Jak na 
Sylwestra przystało były wspólne tańce, szampan, przekąski, zimne ognie 
i sylwestrowa sesja zdjęciowa.

Wieści ze Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim
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W grudniu zakończyliśmy w żłobku realizację Inicjatywy Lokal-
nej 2020. Dzięki pozyskanym środkom przez Radę Rodziców Żłobka 
w wysokości 1.500zł w ramach konkursu ofert z Urzędu Gminy i Miasta 
w Gryfowie Śląskim i wsparciu rodziców, dzieci uczestniczyły od paź-
dziernika do grudnia raz w tygodniu w zajęciach języka angielskiego 
przez zabawę oraz w zajęciach ogólnorozwojowych. Mimo zakończonego 
dofinansowania za zgodą i pełną odpłatnością ze strony rodziców zajęcia 
będą nadal kontynuowane w żłobku.

W styczniu nasze dzieci miały okazję cieszyć się spacerami i zabawami 
na śniegu. Były również z wizytą na gryfowskim rynku poznając lokalne 
zabytki.

Styczeń to też czas przygotowań do świętowania Dnia Babci i Dziad-
ka. Wszyscy żłobkowicze z pomocą opiekunek wykonali laurki z życze-
niami dla swoich kochanych babć i dziadków. 

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

W tym roku wolontariuszami WOŚP z ramienia Żłobka zostały 
Paulina Pacek i Anna Zawisza-Paliwoda. Wolontariuszy podczas kwe-
sty do puszek na terenie Gryfowa wspierały Renata Grzegorek i Ewa 
Tyszkowiec  oraz Emilia Tyszkowiec i Liliana Paliwoda. W godzinach 
9.00 - 16.00 można było nas spotkać w Gryfowie pod sklepem Biedron-
ka i w okolicach ratusza/kościoła. Naszym rozpoznawaczem w tym roku 
były czerwone baloniki w kształcie serca, które rozdawaliśmy zasilającym 
nasze puszki WOŚP. Dzięki hojności mieszkańców Gryfowa Śląskiego 
do dwóch puszek naszych żłobkowych wolontariuszy zebraliśmy łącznie 
kwotę 5.550,00 zł. Natomiast w naszych e-skarbonach WOŚP zebrana 
została kwota 2.140,00zł. Pracownicy Żłobka dodatkowo przekazali na 
licytację do Sztabu WOŚP przy M-GOK w Gryfowie Śląskim  skrzy-
neczkę / kuferek z logo 29 Finału WOŚP wykonaną techniką decoupage, 
która została zlicytowana na Allegro za kwotę 125,50 zł. Dziękuję Pra-
cownikom Żłobka za pomoc, wsparcie i poświęcony czas. Wolontariusze 
ze żłobka serdecznie dziękują wszystkim mieszkańcom Gryfowa i okolic, 
którzy zasilili nasze żłobkowe puszki, za miłe słowa i wspieranie nas w tą 
mroźną niedzielę. Mimo stanu epidemii COVID mamy moc pomagania 
i wielkie serce. Do zobaczenia za rok. 

Pracownicy Żłobka dla WOŚP

„Zakazowiec” z narkotykami 
oraz pod ich wpływem

Podczas służby 9 lutego około godziny 20:00 funkcjonariusze z Ko-
mendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim dokonali kontroli drogo-
wej samochodu osobowego renault na jednej z ulic w Gryfowie Śląskim. 
27-letni kierujący z powiatu lwóweckiego znajdował się pod wpływem 
amfetaminy i metamfetaminy. Ponadto podczas kontroli ujawniono przy 
mężczyźnie środki odurzające w postaci metamfetaminy. W trakcie 
sprawdzania kierującego w systemach policyjnych okazało się, że 27-latek 
ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 4 lat. 
Za popełnione czyny mężczyzna odpowie przed sądem.

***
Pościg na terenie dwóch powiatów

21 stycznia policjanci z Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim, Komen-
dy Powiatowej Policji w Lubaniu, a także SPPP w Legnicy prowadzili pościg 
za kierującym samochodem osobowym, który w Gryfowie Śląskim nie za-
trzymał się do kontroli. Jak się okazało, powodów ucieczki było wiele: posia-
danie środków odurzających, kierowanie pod ich wpływem, brak uprawnień 
do kierowania pojazdami. Kierującemu grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Źródło: FB Policja Lwówek: www.fb.com/policja.lwowek

Kronika policyjna
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Parę słów o książkach
Nasi czytelnicy współtworzą gryfowską bibliotekę od lat. Zakupu 

nowości wydawniczych dokonujemy uwzględniając ich zainteresowania 
i preferencje. Przez cały rok funkcjonuje księga życzeń czyli spis tytułów 
książek, które czytelnicy chcieliby przeczytać. Na ich podstawie tworzo-
ne są listy zakupów. Bibliotekarze sumiennie obserwują i analizują także 
rynek wydawniczy, biorą pod uwagę książki nagradzane i wyróżniane 
w prestiżowych konkursach literackich, ciekawe debiuty, wydawnictwa 
wysoko oceniane przez znawców literatury.

***
Środki z MKDNiS

Środki pozyskane z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”- 
Priorytetu 1: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, 
pozwoliły nam w 2020 r. na kupno wielu wspaniałych, wyczekiwanych 
i zamawianych przez czytelników książek. Za kwotę 9.800,00 zakupiono 
279 woluminów dla dorosłych i 92 dla dzieci i młodzieży. 

***
Co czytaliśmy najchętniej w ubiegłym roku? 

W 2020 r. podobnie jak w latach poprzednich, największą część zakupu 
nowości stanowiła beletrystyka o tematyce kobiecej. Wśród polskich au-
torek dominują takie nazwiska jak Jax, Witkiewicz, Sinicka, Jeż. Wśród 
obcych Riley, Hannah. Przeboje wśród nowości to wielotomowe wydaw-
nictwo „Córka fałszerza” oraz „Oczy wilka”, „Stażystka”, „Służąca”. Wśród 
zagranicznych pozycji „Dziewczyna z Neapolu”, „Nocna droga”, „Odległe 
brzegi”. Rośnie zainteresowanie kryminałem. W szczególności książkami 
Cobena „O krok za daleko”, „Chłopiec z lasu”, popularny stał się także Max 
Czornyj i jego thrillery z cyklu o komisarzu Eryku Deryle.

Niezmiennie, bardzo popularne są biografie. W tym roku zgłoszo-
no zapotrzebowanie na biografie himalaistów m.in. „Berbeka”, akto-
rów „Jestem jak motyl” A. Grabowskiego i wiele innych. Są one bar-
dzo chętnie czytane. Również literatura faktu zyskuje na popularności.  
Tu szczególnie wyróżniają się książki Marcina Margielewskiego, któ-
rych akcja umiejscowiona jest w krajach arabskich. Popularnością wśród 
czytelników cieszą się też reportaże z wydawnictwa „Czarne”, poradniki 
Agnieszki Maciąg np. „Twoja wewnętrzna moc”, hitem stała się książka 
Katarzyny Nosowskiej „Powrót z Bambuko”.

Zapraszamy do biblioteki po te i inne książki. Na zimowe wieczory, na 
odstresowanie, na poprawienie humoru i co tam Państwo potrzebujecie.

Dzięki współpracy ze Starostwem Powiatowym w Lwówku Śląskim, 
w naszej galerii zagości wkrótce przepiękna wystawa fotografii. Wirtu-
alny wernisaż odbędzie się w piątek, 5 lutego i od tego dnia do końca 
miesiąca, wystawę będzie można zwiedzać w godzinach pracy Biblioteki 
Publicznej. Serdecznie Państwa zapraszamy. 

W galerii obowiązuje reżim sanitarny, jednocześnie w pomieszczeniu 
może się znajdować 5 osób, jest obowiązek posiadania maseczki i dezyn-
fekcji dłoni przed wejściem.

„Pstryk! Czesko-polska fotografia pogranicza” 
Projekt „Pstryk! Czesko-polska fotografia pogranicza” powstał w wy-

niku współpracy Powiatu Lwóweckiego i miasta Żaclerz. Główną inten-
cją tego działania była potrzeba stworzenia artystycznego dialogu przy 
próbie uchwycenia specyfiki terenów leżących po obu stronach Gór Izer-
skich i Karkonoszy. Współcześnie pogranicze polsko-czeskie podlega 
głębokim przeobrażeniom, będących wynikiem nowych zasad współpra-
cy przygranicznej. Fotografia, jako jedna z ważniejszych obecnie dziedzin 
sztuki i życia obyczajowego pozwala uchwycić ten zmieniający się świat, 
ale też szuka nowych kontekstów i odpowiedzi. Zapraszając do współ-
pracy artystów z obu stron granicy chcieliśmy zatrzymać w kadrze ten 
skomplikowany wymiar pogranicza, jego walory estetyczne, modę czy 
obyczaje. Wartością dodaną tego projektu było również wzmocnienie 
współpracy między Żaclerzem i Powiatem Lwóweckim, a tym samym 
między fotografami z Polski i Czech. Plenery, w których brali udział od-
bywały się w Żaclerzu i okolicach oraz w powiecie lwóweckim. Czy udało 
się uchwycić nowy charakter pogranicza? Na to pytanie odpowiedzą hi-
storie płynące z fotografii.

 Gryfowianie, którzy wzięli udział w projekcie – Paweł Zatoński, Ma-
riusz Dragan, Robert Grzelczak.

 Fotografia zatrzymuje chwilę w czasie, zmieniając w ten sposób życie" 
(Dorothea Lange) 

Zdjęcia, które znajdą Państwo na wystawie powstały w ramach projek-
tu fotograficznego„Pstryk! Czesko-polska fotografia pogranicza”, którego 
głównym celem jest promocja regionu powiatu lwóweckiego i czeskiego 
Žacléřa. W ramach projektu zrealizowano wydanie albumu bogato ilustro-
wanego zdjęciami, jak również zaplanowano organizację wystaw fotograficz-
nych w kilku miastach na terenie powiatu oraz u czeskiego partnera projektu. 

Pstryk! Zapraszamy od 5 lutego! Zdjęcia powstały w trakcie dwóch weekendowych plenerów, na które zapro-
szono lokalnych artystów-fotografów z obu stron granicy. Plenery odbyły się 
w powiecie lwóweckim i w Žacléřu. W każdym z plenerów wzięło udział 10 
fotografów. Na fotografiach, które przede wszystkim przedstawiają piękne 
pejzaże, znajdziemy również portrety mieszkańców pogranicza, interesujące 
zakątki miast i wsi oraz sceny przedstawiające kulturę pogranicza. 

Projekt „Pstryk! Czesko-polska fotografia pogranicza” realizowany 
jest przez Powiat Lwówecki we współpracy z Miastem Žacléř i współfi-
nansowany jest ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem 
Euroregionu Nysa.

Na zdjęciu poniżej: widok Žacléřa i okolic, autor: Mariusz Dragan
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Rozkład dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych 
na terenie Powiatu Lwóweckiego w 2021 roku

Nazwa Apteki dni 
powszednie soboty niedziele DYŻURY CAŁODOBOWE

Apteka Nowa Apteka Pod Gryfem
ul. Jeleniogórska 5, Gryfów Śląski
tel. 665 300 913

8.30-19.00 8.30-17.00 nieczynna 29 marca - 3 kwietnia, 5 kwietnia, 
12-18 kwietnia, 28 czerwca - 4 lipca,
12-18 lipca, 27 wrzesnia - 10 października,
18-24 października

Apteka Remedium
ul. Malownicza 1, Gryfów Śląski
tel. 75 713 60 32

8.00-18.00 9.00-13.00 nieczynna 10-16 lutego, 4 kwietnia, 6-11 kwietnia,
5-11 lipca, 19-25 lipca, 11-17 października

Apteka pod Gryfem
ul. Kolejowa 19c, Gryfów Śląski
tel. 75 781 14 25

8.00-18.00 8.00-13.00 nieczynna
BRAK DYŻURÓW

Apteka Primula
ul. Rynek 3, Gryfów Śląski
tel. 75 781 39 23

8.00-18.00 9.00-13.00 nieczynna
BRAK DYŻURÓW

Apteka Przyjazna
ul. Gryfiogórska 6, Lubomierz
tel. 75 734 86 99

8.00-18.00 9.00-15.00 nieczynna
15-21 marca, 14-20 czerwca, 13-19 września,
20-23 grudnia

Apteka Centrum
ul. Zamkowa 3, Lwówek Śląski
tel. 516 760 830

8.00-20.00 9.00-15.00 nieczynna 15 lutego - 21 lutego, 17-23 maja,
16-22 sierpnia, 22-28 listopada, 26 grudnia

Apteka pod św. Nepomucenem
ul. Kościelna 23, Lwówek Śląski
tel. 75 782 42 07

8.00-18.00 9.00-14.00 nieczynna 22 lutego - 28 lutego, 26 kwietnia - 2 maja,
24-30 maja, 26 lipca - 1 sierpnia,
23-29 sierpnia, 1-7 listopada, 
29 listopada - 5 grudnia

Apteka w Przychodni
ul. Morcinka 7, Lwówek Śląski
tel. 75 782 22 04

8.00-18.00 nieczynna nieczynna 1-7 marca, 31 maja - 6 czerwca, 
31 sierpnia - 5 września, 6-12 grudnia

Apteka w Rynku
Pl. Wolności 19, Lwówek Śląski
tel. 61 441 41 93

8.00-20.00 9.00-14.00 nieczynna 3-9 maja, 2-8 sierpnia, 8-14 listopada,
24 grudnia

Apteka pod Białym Krukiem
ul. Słowackiego 1, Lwówek Śląski
tel. 75 643 68 56

8.00-18.00 nieczynna nieczynna
BRAK DYŻURÓW

Apteka Medicus
ul. Oświęcimska 3, Lwówek Śląski
tel. 75 307 02 35

8.00-21.00 8.00-21.00 9.00-18.00
tylko handlowa 10 lutego - 14 lutego, 10-16 maja,

9-15 sierpnia, 15-21 listopada, 25 grudnia

Apteka Ław Chlebowych
Pl. Wolności 21, Lwówek Śląski
75 782 22 02

7.30-19.00 8.00-15.00 nieczynne
BRAK DYŻURÓW

Apteka Mixtura
Pl. Wolności 35-36, Mirsk
tel. 75 783 42 12

8.00-16.00 nieczynne nieczynne
22-28 marca, 21-27 czerwca, 20-26 września,
27-31 grudnia

Apteka pod Słońcem
ul. Kpt. St. Betleja 24, Mirsk
tel. 75 783 40 15

8.00-18.00 8.00-14.00 nieczynne
BRAK DYŻURÓW

Apteka Zabobrze
ul. Bohaterów Nysy 23/24, Wleń
tel. 75 735 27 32

8.00-18.30 8.00-13.00 nieczynne
8-14 marca, 7-13 czerwca, 6-12 września,
13-19 grudnia

GODZINY DYŻURÓW CAŁODOBOWYCH
DYŻUR TYGODNIOW Y: od poniedziałku 8.00 – do następnego poniedziałku 8.00
WIELKANOC: od niedzieli 8.00 – do poniedziałku 8.00; od poniedziałku 8.00 – do wtorku 8.00
BOŻE NARODZENIE: od wigilii 8.00 – do 1. dnia świąt 8.00
od 1. dnia świąt 8.00 – do 2. dnia świąt 8.00; od 2. dnia świąt 8.00 – do 1. dnia po świętach 8.00
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Sposoby rozwiązania umowy o pracę
Zgodnie z art. 30 Kodeksu Pracy umowa o pracę rozwiązuje się:
• na mocy porozumienia stron,
• przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedze-
nia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),
• przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedze-
nia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),
 • z upływem czasu, na który była zawarta

Rozwiązanie umowy o pracę 
za porozumieniem stron

Ta forma rozwiązania umowy o pracę jest korzystna dla obu stron 
stosunku pracy, jeśli oczywiście dojdą one do porozumienia. Obie strony 
stosunku pracy, tj. pracodawca i pracownik muszą złożyć zgodne oświad-
czenia woli o rozwiązaniu umowy w ten sposób. Inicjatorem rozwiązania 
umowy na mocy porozumienia stron, może być zarówno pracownik jak 
i pracodawca. W przypadku rozwiązania umowy na mocy porozumienia 
nie ma obowiązku podawania przyczyn wypowiedzenia ani stosowania 
okresów wypowiedzenia. Pracodawca i pracownik ustalają termin za-
kończenia umowy w dowolny sposób, umowa może zostać rozwiązana 
nawet w tym samym dniu co złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umo-
wy. Pracownik jednakże musi pamiętać, iż zapis w świadectwie pracy 
o  ozwiązaniu umowy o pracę na mocy porozumienia stron może wiązać 
się z karencja w urzędzie pracy co do zasiłku dla bezrobotnych (przez  
3 miesiące możemy nie otrzymać zasiłku), chyba że w świadectwie pracy 
będzie widniał zapis, iż umowa rozwiązała się z inicjatywy pracodawcy.

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
W tym przypadku, zgodnie z Kodeksem pracy obowiązują określo-

ne przez przepisy prawne okresy wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia 
zależny jest od rodzaju umowy, na podstawie której nastąpiło zatrudnie-
nie. I tak jeśli chodzi o umowę zawartą na okres próbny, to okres wypo-
wiedzenia wynosi: jeśli umowa była zawarta na 2 tygodnie – 3 dni, jeśli 
umowa była zawarta na okres od 2 tygodni do 3 miesięcy – 1 tydzień, 
jeśli umowa była zawarta na 3 miesiące – 2 tygodnie. Z kolei przy umo-
wach zawartych na czas określony i na czas nieokreślony znaczenie ma 
okres zatrudnienia u pracodawcy, i tak jeśli pracownik był zatrudniony do  
6 miesięcy, to okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie, jeśli był zatrud-
niony od 6 miesięcy do 3 lat, to okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, 
zaś w przypadku zatrudnienia powyżej 3 miesięcy, to okres wypowie-
dzenia wynosi 3 miesiące. Okresy wypowiedzenia obowiązują każdą ze 
stron, niezależnie która strona złożyła oświadczenie o wypowiedzeniu 
umowy. Przy czym pracodawca musi pouczyć pracownika o prawie od-
wołania się do sądu pracy, a przy umowie o pracę na czas nieokreślony 
musi ponadto wskazać pracownikowi na piśmie przyczynę uzasadniającą 
wypowiedzenie. W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę 
na czas określony narusza przepisy prawa można przed sądem pracy do-
magać się odszkodowania, a w przypadku umowy na czas nieokreślony, 
stosownie do żądania pracownika, sąd może orzec o bezskuteczności wy-

Prawnik radzi
W styczniowo-lutowym numerze Ku-

riera Gryfowskiego prawnik pani Bernadetta Baszak przedstawia  
sposoby rozwiązania umowy o pracę.

powiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu, to o przywróceniu 
do pracy lub o odszkodowaniu. Pracownik w każdym czasie może złożyć 
oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem i nie 
musi uzasadniać swojej decyzji.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
Przepisy Kodeksu pracy pozwalają na rozwiązanie umowy o pracę bez 

zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika w razie:
• ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków 
pracowniczych (np. opuszczenie miejsca pracy bez usprawiedliwienia, 
niewykonanie polecenia),
• popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę prze-
stępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym 
stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone 
prawomocnym wyrokiem,
• zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wyko-
nywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Ponadto pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez zachowania 
okresu wypowiedzenia i bez winy pracownika, jeśli niezdolność pracow-
nika do pracy powstała wskutek choroby i trwa:
• powyżej 3 miesięcy – gdy zatrudnienie u danego pracodawcy jest krótsze 
niż 6 miesięcy,
• dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku 
chorobowego oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierw-
sze 3 miesiące – w przypadku, gdy pracownik był zatrudniony w danym 
zakładzie pracy co najmniej 6 miesięcy lub jeśli niezdolność do pracy spo-
wodowana była wypadkiem przy pracy bądź chorobą zawodową;
lub w razie usprawiedliwionej nieobecności zatrudnionego z innych przy-
czyn, jeśli trwa ona dłużej niż 1 miesiąc.

Pracownik, który został bezprawnie zwolniony, może starać się o od-
szkodowanie lub o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach, 
o czy decyduje sąd pracy.

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika 
bez zachowania okresu wypowiedzenia

Przepisy Kodeksu pracy przewidują możliwość rozwiązania umowy 
o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, z winy pracodawcy, w sy-
tuacji gdy:
• zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ 
wykonywanej pracy na zdrowie pracownika (a pracodawca nie przeniesie 
pracownika do innej pracy we wskazanym na zaświadczeniu terminie), 
• pracodawca dopuści się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiąz-
ków wobec pracownika

Na orzeczeniu lekarskim powinien znajdować się dokładny termin, 
kiedy należy przenieść pracownika do innej pracy. Jeśli pracodawca nie 
zastosuje się do zaleceń lekarza medycyny pracy, zatrudniony ma prawo 
rozwiązać umowę bez wypowiedzenia. Natomiast jeżeli praca, do jakiej 
zostanie skierowany pracownik, nie odpowiada mu z innych względów niż 
zdrowotne, pracownik może rozwiązać umowę z zachowaniem ustawo-
wego okresu wypowiedzenia. Konsekwencją naruszenia podstawowych 
obowiązków wobec osoby zatrudnionej, jest m.in. konieczność wypłaty 
odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy ma miejsce m.in. 
kiedy: 
• pracownik nie dostaje w wyznaczonym terminie całości wynagrodzenia 
(nawet jeżeli powodem takiego zdarzenia jest pogorszenie sytuacji finan-
sowej firmy);
• pracodawca nie przestrzega podstawowych zasad pracy, którymi są: sza-
nowanie godności i innych dóbr osobistych pracownika, równe traktowa-
nie zatrudnionych i niedyskryminowanie ich, przestrzeganie przepisów 
chroniących prawo pracownika do odpoczynku, przestrzeganie prawa do 
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ułatwianie pracownikom 
podnoszenia kwalifikacji.
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W sytuacji, gdy pracownik chce rozwiązać umowę o pracę bez wypo-
wiedzenia, zobowiązany jest złożyć pracodawcy oświadczenie na piśmie, 
uzasadniające taką decyzję. Należy jednak pamiętać, aby dobrze prze-
myśleć złożenie takiego wniosku. W razie nieuzasadnionego rozwiązania 
stosunku pracy przez pracownika, pracodawca może rościć prawo o od-
szkodowanie. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia 
za okres wypowiedzenia.

Forma rozwiązania umowy o pracę
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę z reguły powinno 

mieć formę pisemną. Forma ta jednak nie jest przewidziana pod rygorem 
nieważności ani dla celów dowodowych. W przypadkach, kiedy nie ma 
możliwości przekazania drugiej stronie pisemnego wypowiedzenia oso-
biście, możliwym i również szeroko praktykowanym sposobem doręcze-
nia jest wysłanie go pocztą poleconą za potwierdzeniem odbioru.

Jak liczyć termin wypowiedzenia
Okres wypowiedzenia wyrażony w tygodniu lub tygodniach za-

wsze jest liczony od najbliższej niedzieli następującej po dniu złożenia 
wypowiedzenia i trwa zawsze do soboty. W tym przypadku również 
nie wliczamy dnia złożenia wypowiedzenia do okresu wypowiedzenia. 
Przykład:

Pracodawca wypowiedział umowę o pracę zawartą na czas określony 

wynoszący 6 miesięcy. Okres wypowiedzenia trwa 2 tygodnie. Złożenie 
wypowiedzenia nastąpiło w dniu 20.09.2020 r., tj. w czwartek. Okres 
wypowiedzenia zaczyna biec od najbliższej niedzieli, tj. 23.09.2020 r. 
i zakończy swój bieg w sobotę, tj. 05.10.2020 r.

Okres wypowiedzenia wyrażony w miesiącu lub miesiącach zawsze 
liczony jest w pełnych miesiącach kalendarzowych i rozpoczyna się 
z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego i kończy z ostatnim dniem 
miesiąca kalendarzowego. Niezależnie od tego, w którym dniu danego 
miesiąca kalendarzowego zostanie złożone wypowiedzenie, to i tak bieg 
wypowiedzenia wyrażonego w miesiącu lub miesiącach biegnie od 1 dnia 
następnego, pełnego miesiąca kalendarzowego

Przykład:
Pracownik złożył do pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę 

w dniu 03.09.2020 r., tj. w czwartek. Pracownika obowiązuje 3 miesięcz-
ny okres wypowiedzenia. Bieg wypowiedzenia rozpocznie się dopiero 
01.10.2020 r., czyli z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego i za-
kończy swój bieg 31.12.2020 r., czyli z ostatnim dniem miesiąca kalen-
darzowego po upływie oczywiście 3 pełnych miesięcy kalendarzowych.

Pomimo, że na świecie króluje wirus, a tematem numer jeden jest Co-
vid 19, myślę, że należy także wspomnieć o piłkarzach Zrywu Ubocze, 
którzy w listopadzie zakończyli rozgrywki rundy jesiennej. Jedyna druży-
na z naszej gminy zajęła 3 miejsce w II grupie klasy B, w której uczestni-
czyło 13 drużyn. Pomimo wielu trudności daliśmy radę i nie poddajemy 
się, nawet po inwazji dzików na naszym boisku. W celu zabezpieczenia 
murawy, boisko ogrodzono siatką tymczasową od strony północnej, aby 
nie niweczyć pracy, którą włożyliśmy w jej utrzymanie. Ponadto zamon-
towano piłkochwyty za jedną z bramek, a także umocowano ławki dla 
rezerwowych – widać że nikt nie śpi w Uboczu. Otrzymaliśmy także 
komplet niebieskich strojów od firmy transportowej Kicuła, za które ser-
decznie dziękujemy. Już 21 lutego rozgrywamy mecz kontrolny z Pogo-
nią Wleń, a potem z Bielanami, Zbylutowem i Zarębą. 21 marca rusza 
ligowa „młócka”, na którą tak bardzo czekamy. Poniżej prezentuję tabelę 
rozgrywek klasy B po 12 meczach -w rubrykach podano zdobyte punkty 
i bilans bramek.
Tabela klasy B, Grupa II:
1. WKS Pilchowice  31 44:17
2. Łomnica II   31 45:15
3. Zryw Ubocze   25 55:28
4. KKS Jelenia Góra 21 38:28
5. Potok Karpniki   21 45:24
6. Stella Lubomierz  19 34:28
7. Pogoń II Dobków  16 37:26
8. Rudawy Janowice  14 34:41
9. Hottur Borowice  12 28:32
10. GLKS Czernica  11 25:50
11. Bobry Wojanów    9 21:51
12. Juwenia Rybnica    8 22:54
13. Bielany Biedrzychowice    7 18:52      
   Marek Baszak

Co słychać w Zrywie?

Usługi protetyczne w Rząsinach 87

Począwszy od reperacji protez, poprzez serwisowanie (pod-
ścielenia, czyli profesjonalne dopasowanie podłoża protezy do 
aktualnego kształtu śluzówki) dotychczasowych uzupełnień pro-
tetycznych po wykonawstwo protez akrylowych i szkieletowych 
oraz nakładki chroniące przed nadmiernym ścieraniem zębów 
własnych pacjenta i wybielających dobieranych indywidualnie do 
potrzeb.

Analiza warunków w jamie ustnej, projektowanie leczenia 
protetycznego i doradztwo poparte 25-letnim doświadcze-
niem zawodowym gratis.

Telefon: 794-090-866
Joanna Agata Ziemlewska-Wieczorek

Jeśli mają Państwo pytania związane z zagadnieniami poruszanymi 
przez naszego prawnika, możecie je zadać za pośrednictwem Kuriera 
Gryfowskiego i na jego łamach zostanie udzielona odpowiedź lub też 
uzyskać nieodpłatną poradę prawną w biurze senatora Rafała Ślusa-
rza w każdą środę od 15.30 do 17.00.
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Zarząd Miejsko-Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 
w Gryfowie Śląskim w Nowym 2021 Roku pragnie złożyć wszystkim 
Członkom, ich Rodzinom oraz Sympatykom najserdeczniejsze życze-
nia wszelkiej pomyślności, zdrowia i spokoju.

Informujemy, że w roku 2021 planujemy następujące wyjazdy na tur-
nusy wczasowo-rehabilitacyjne:
I. W terminie 29.05.2021 - 12.06.21 turnus w Ośrodku Wczasowo-Re-
habilitacyjnym „Sus Travel-Varsovia” w Międzywodziu, w cenie: • Trans-
port autokarowy w obie strony; • Zakwaterowanie w pok. 2,3 osobowych 
z łazienkami i TV; • Wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), śniadanie 
i kolacja forma bufetu • Konsultacja lekarska, 20 zabiegów w turnusie, ca-
łodobowa opieka pielęgniarska; • 2 wieczorki taneczne z poczęstunkiem 
i muzyką na żywo; • Biesiada z pieczeniem kiełbasek z muzyką na żywo;  
• Na miejscu opłata miejscowa (klimatyczna); • Ubezpieczenie NW;
• Pełny koszt to 1.700,00 zł + OPŁATA MIEJSCOWA. Przy zapisie 
obowiązuje przedpłata – 200 zł/osoba płatna do 15.02.2021r.

***
II. W terminie 21.08.2021 – 04.09.2021 turnus w Pirmaida Medical 
SPA w Mrzeżynie, w cenie: • Transport autokarowy w obie strony; • Za-
kwaterowanie w pok. 2,3 osobowych z łazienkami i TV; • Wyżywienie 
(śniadanie, obiad, kolacja); śniadanie i kolacja forma bufetu; • Konsultacja 
lekarska, 20 zabiegów w turnusie, całodobowa 
opieka pielęgniarska; • 2 wieczorki taneczne 
z poczęstunkiem i muzyką na żywo, • Biesia-
da z pieczeniem kiełbasek z muzyką na żywo;  
• Na miejscu opłata miejscowa (klimatyczna);  
• Ubezpieczenie NW;
• Pełny koszt to 1.750,00 zł + OPŁATA MIEJ-
SCOWA. Przy zapisie obowiązuje przedpłata 
– 200,00 zł osoba, płatna do 15.04.2021r.

WSZYSTKICH 
ZAINTERESOWANYCH PROSIMY 

O KONTAKT TELEFONICZNY 
TEL. 669 835 570 lub 75/781 26 62 

(STANISŁAW DASIAK)

Mam nadzieję, że sytuacja epidemiczna 
wkrótce pozwoli na powrót do  cotygodnio-
wych niedzielnych spotkań w Klubie Seniora 
oraz realizację zaplanowanych działań.

Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego PKPS 
Stanisław Dasiak

PKPS informuje
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Zima w Gryfowie – wystawa online

Wystawa jest dostępna na stronie Biblioteki Publicznej 
www.biblioteka.gryfow.pl. Zapraszamy do oglądania.


