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Jest o  tym głośno, że w  Wałbrzychu i   okol icach powstaje
właśnie ekranizacja powieści Joanny Bator „Ciemno, prawie
noc” w  reżyserii Borysa Lankosza.  Scenariusz filmu „Ciemno,
prawie noc” to wspólne dzieło Magdaleny Lankosz i   Borysa
Lankosza. Łączy elektryzującą historię kryminalną z  elemen-
tami kina grozy. Niektóre sceny do filmu real izowane były na
wałbrzyskim Sobięcinie, ale także w  podziemiach głuszyckiej
Osówki. Joanna Bator powróciła na jakiś czas do Wałbrzycha,
by czuwać osobiście nad ekranizacją swojej powieści. Ekrani-
zacja powieści Joanny Bator trafi do kin w  styczniu 201 9 ro-
ku. Okazuje się, że Wałbrzych będzie miał swój fi lm, tak
jak ma swoje znakomite powieściopisarki - wcześniej Olgę
Tokarczuk, potem Joannę Bator, obie z  nagrodami „Nike”. To
wszystko dzieje się w  ostatnich latach w  kulturze jakby na
przekór lansowanej wcześniej w  mediach opinii o  Wałbrzy-
chu jako mieście nędzy i   grozy, na krawędzi upadku, po l i-
kwidacji kopalń węgla kamiennego. Wałbrzych stał się
głośny na całym świecie, kiedy gruchnęła wieść o  poszukiwa-
niach „złotego pociągu”. Pociągu nie udało się odnaleźć, ale
„złota passa” dla turystycznej promocji „Książa” i   samego Wał-
brzycha trwa.

Miasto nad ukrytą Pełcznicą jest punktem zainteresowa-
nia dziennikarza i   fotoreportera „Pol ityki” Fil ipa Springera.
W  artykule „Wiatr od ruin” w  201 5 r., a   potem w  książce „Mia-
sta Archipelagu” w  201 6 r. spotkał się Wałbrzych z  życzl iwym
zainteresowaniem i   pobudził autora do optymistycznych re-
fleksji nad tym wszystkim, co się wiąże z  miastem – zagadką,
miastem o  urzekającym krajobrazie, fascynującej historii i   ta-
jemniczości.

W  sukurs Fil ipowi Springerowi pośpieszył wrocławski
dziennikarz „Panoramy Wałbrzyskiej” Artur Szałkowski w  de-
biutanckiej książce „SekretyWałbrzycha”w  201 7 r.
Również dla niego jest to miasto niezwykle malownicze,
skrywające w  sobie wiele tajemnic, które autor odsłania czy-
telnikom. Opowiada więc o  księżnej Daisy von Pless, która
miała swoją rezydencję na ul. Moniuszki. Porusza tematykę
dotyczącą przemysłu górniczego. Przychyla się do opinii , że
kompleks „Riese” nie był miejscem ukrycia dzieł sztuki,
a   obiektem mil itarnym. Wspomina o  skrytym schronie połą-
czonym z  tunelem kolejowym, biegnącym w  kierunku stacji
Wałbrzych Główny. Opowiada też o  UFO, które według relacji
świadków kilka lat temu pojawiło się w  mieście i   jego okol i-
cach. Nie mogło też zabraknąć wspomnienia o  Krzysztofie
Komedzie, mieszkającym niegdyś na ul. Słowackiego, a   także
nawiązania do filmu "Konsul", którego główny bohater jest
nierozerwalnie związany z  Wałbrzychem.
Ale nie tylko o  Wałbrzychu chcę dziś opowiedzieć, bo okazu-
je się, że mamy także urodzaj na podobne niespodzianki
obok Wałbrzycha, tam gdzie nikt by się nie spodziewał. Coś
się dzieje szczególnie ważnego w  naszej okołowałbrzyskiej

kulturze, ale my traktujemy to jako rzecz normalną. Nie dziwi
nas, że maleńki Krajanów utopiony w  górskich czeluściach,
gdzieś tam na krańcach ziemi noworudzkiej, staje się nagle
oczkiem w  głowie tysięcy kinomanów krajowych i   zagranicz-
nych, a   zaś Wal im, ongiś pulsujące życiem włókiennicze osie-
dle, dziś z  trudem budujący fundamenty dla rozwoju
turystyki i   wypoczynku, odbija się głośnym echem w  krajo-
wych mediach po sukcesach w  międzynarodowych konkur-
sach w  Chicago i   Cannes. Myślę, że warto temu tematowi
poświęcić nieco uwagi.

W  201 7 roku do polskich kin wszedł najnowszy film
Agnieszki Hol land „Pokot”. Jest to adaptacja powieści Olgi
Tokarczuk„Prowadź swój pług przez kości umarłych”. Film ten
nagrodzony został Srebrnym Niedźwiedziem na festiwalu fil -
mowym w  Berl inie. Znawcy l iteratury, bywalcy księgarń i   bi-
bl iotek, znają Olgę Tokarczuk nie tylko z  przekazów
medialnych. Jeśl i udało się trafić na którąkolwiek z  jej gło-
śnych już w  całym kraju powieści, takich jak „Prawiek i   inne
czasy”, „Dom dzienny, dom nocny” , „Ostatnie historie”, trudno
byłoby się nie zachwycić. Każda z  tych książek wciąga jak nar-
kotyk, wprowadza w  utopijny, a   przecież rzeczywisty świat
fantasmagorii . Zdumiewa nas, że jest to świat najbardziej
prymitywny, ubogi, bo rzecz rozgrywa się w  maleńkich
wioszczynach górskich, a   bohaterami są ludzie prości, sterani
powszedniością trudów, wprzęgnięci w  elementarny mecha-
nizm „walki o  byt”, a   jak się okazuje ludzie bogaci duchowo,
wrażl iwi i   czul i na piękno przyrody i   krajobrazów, reagujący
bezkompromisowo na kłamstwo, obłudę i   nieuczciwość oto-
czenia.

Dla mieszkańców takich wioszczyn jak Krajanów, Dworki,
Wodzisław powieści Olgi Tokarczuk są nadzwyczaj swojskie,
bo dzieją się jakby tu, w  ich wsi i   są bl iskie tutejszemu poj-
mowaniu świata i   ludzi. Znamy z  autopsji tę przyrodę, krajo-
brazy, uciążl iwości życia górskich ustroni, zagubionych
gdzieś w  górach, odciętych od świata, bo jest ich sporo na
naszej ziemi wałbrzyskiej. Powieść „Prowadź swój pług przez
kości umarłych” stawia jednak nowe, niezwykle intrygujące
pytanie. Dotyczy ono naszego stosunku do otaczającej nas
przyrody i   zwierząt. Dotyczy istoty człowieczeństwa, w  któ-
rym idea ochrony życia jako najwyższej wartości w  odniesie-
niu do świata zwierząt jest tylko grą pozorów.

Filmy fabularne mają swój kl imat i   moc oddziaływania,
zwłaszcza jak są dobrze zrobione. Znacznie trudniej jest zdo-
być rozgłos i   sławę filmem dokumentalnym. Tu trzeba mieć
pomysł i   pasję w  odkrywaniu rzeczy nieznanych i   frapują-
cych. Od pewnego czasu zawładnął mediami, najpierw lokal-
nymi, a   obecnie już krajowymi młody entuzjasta
krajoznawstwa i   historii ziemi wałbrzyskiej, wywodzący się
z  niewielkiego Walimia – Łukasz Kazek. Długo trzeba by wy-
mieniać jego rozl iczne akcje mające na celu ratowanie pa-

mięci tego wszystkiego, co działo się na ziemi wałbrzyskiej
tuż po zakończeniu wojny. Robił to wszystko Łukasz, starając
się wciągnąć do akcji ludzi tak jak on młodych i   zaintereso-
wanych. W  lokalnych mediach co rusz dowiadywal iśmy się
o  dokonaniach odkrywczych Łukasza. A  teraz mamy tego
apogeum.

Wieść o  sukcesach przerastających o  niebo najskrytsze
marzenia i   samego Łukasza, i   mieszkańców Walimia, roznio-
sła się po całym kraju. Mowa o  fi lmie z  wykorzystaniem arcy-
ciekawych fotografii z  pierwszych lat powojennych,
odnalezionych przez Łukasza na strychu jednego z  budyn-
ków mieszkalnych Walimia. Dokument "Ludzie z  kl isz" wyre-
żyserowany przez Mateusza Kudłę nagradzany był na
prestiżowych międzynarodowych festiwalach telewizyjnych.
Film przedstawia historię związaną z  odnalezieniem w  sercu
Gór Sowich ponad setki wywołanych kl isz fotograficznych.
Autorem zdjęć wykonanych pomiędzy 1 947 a  1 959 r. jest Fi-
l ip Rozbicki, nieżyjący już organista, a   zarazem jeden z  pierw-
szych polskich osadników w  Wal imiu. Na około 800
fotografiach utrwal ił on codzienne życie mieszkańców miej-
scowości i   okol icznych wsi.

Dokument został wyprodukowany przez „Fakty po połu-
dniu” TVN24. Autorem zdjęć jest Artur Głupczyk. W  marcu
201 7 r. obraz zdobył nagrodę Gold Plaque na 53. Międzyna-
rodowym Festiwalu Telewizyjnym w  Chicago. Natomiast we
wrześniu - główną nagrodę Złotego Delfina na festiwalu pro-
dukcji fi lmowych Corporate Media & TV Awards w  Cannes.

Nie mogę też przemilczeć wydarzenia ogromnie ważne-
go dla nas, mieszkańców Głuszycy i   sąsiadującej Jedl iny-
Zdroju. Obie te miejscowości stały się miejscem akcji znako-
mitych powieści wrocławskiej pisarki Jolanty Marii Kalety. Jej
książki „W  cieniu Olbrzyma” i   „Riese. Tam gdzie śmierć ma so-
wie oczy” rozpalają do zenitu naszą wyobraźnię i   pozwalają
nieco wnikl iwiej poznać „gorący czas” formowania się nor-
malnego życia na wałbrzyskim „dzikim zachodzie”.

Jak widać coś dobrego się dzieje w  naszym życiu kultu-
ralnym. Wybrałem tylko kilka z  ważniejszych wydarzeń, ale
ich l ista wcale na tym się ani nie zaczyna, ani nie kończy.
Warto zdać sobie z  tego sprawę i   o  tym pamiętać. To pozwala
nam czuć się pewniej i   z  dumą myśleć, że wcale nie pozosta-
jemy w  tyle w  stosunku do innych części naszej polskiej kra-
iny.
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W  przededniu 99 rocznicy
urodzin burmistrz Roman Głód
złożył najserdeczniejsze życzenia
najstarszej Mieszkance Głuszycy.
Pani Jadwiga Dębowska urodziła
się 1 6 marca 1 91 9 r. w  Rogożaja-
nach na Suwalszczyźnie. Do Głu-
szycy przyjechała pod koniec lat
pięćdziesiątych. Pracowała w  Za-
kładach Przemysłu Bawełniane-
go „Piast” i   w  Zakładach
Przemysłu Wełnianego „Argopol”.

Pani Jadwiga ma dwoje dzie-
ci – córkę Walerię, z  którą obec-
nie mieszka oraz syna Leszka,
a   także pięcioro wnucząt, ośmioro prawnuków i   jedną prapra-
wnuczkę. Jubilatka cieszy się dobrym zdrowiem, jest pogod-
na, otacza ją troska i   ciepło ze strony całej rodziny. Chętnie
wspomina czasy dzieciństwa, okres nauki w  szkole, kiedy to
lubiła uczyć się historii . Zawsze pasją Pani Jadwigi było czyta-

nie książek, a   za swoją ulubioną lek-
turę uważa „Pana Tadeusza” Adama
Mickiewicza. Do dziś pamięta i   recy-
tuje z  pamięci wiersz o  Tadeuszu Ko-
ściuszce. Opowiada również o  latach
swojej młodości spędzonej w  trud-
nych okolicznościach I I wojny świa-
towej. Dla rodziny jest bardzo ważną
osobą, a   dla najmłodszego pokole-
nia skarbnicą wiedzy o  przeszłości.
Chętnie wraca do wspomnień, prze-
glądając rodzinne fotografie. Z  pasją
wykonuje w  dalszym ciągu robótki
ręczne na drutach i   pomaga córce
w  drobnych domowych pracach.

Gratulujemy Pani Jadwidze pięknego wieku, pogody
ducha i   życzymy dużo sił, dalszych lat w  zdrowiu z  niega-
snącym uśmiechem na twarzy.

SJ

URODZINY NAJSTARSZEJ GŁUSZYCZANKI

Miło nam poinformo-
wać, iż Pani Monika Kulus,
Dyrektor Centrum Kultury -
Miejskiej Bibl ioteki Publ icz-
nej w  Głuszycy, zdobyła
wyróżnienie w  plebiscycie
„Osobowość Roku 201 7”
prowadzonym przez „Gaze-
tę Wrocławską”. Na uroczy-
stej gal i w  dniu 1 5 marca
w  Dolnośląskim Centrum
Filmowym we Wrocławiu
Pani Monika Kulus odebrała
wyróżnienie z  rąk redaktora
naczelnego „Gazety Wro-
cławskiej” Arkadiusza Fra-
nasa.

Panią Monikę Kulus no-
minowano w  kategorii „Kul-
tura” za kierowanie
placówką, która jest jednym
z  l iderów w  powiecie wał-
brzyskim pod względem
ilości organizowanych wy-
darzeń kulturalnych. Pani
Monika Kulus składa ser-
deczne podziękowania
wszystkim, którzy oddal i na
nią swój głos. Gratulujemy
Pani Dyrektor i   życzymy
dalszych sukcesów.

oprac. SJ

W  Głuszycy też pobiegli „TropemWilczym”

Mimo zimowej aury do
głuszyckiego Centrum
Kultury w  sobotę 1 7
marca zawitała już wiel-
kanocna i   prawdziwie
wiosenna atmosfera. A  to
za sprawą konkursu na
najsmaczniejszą babę
wielkanocną, któremu
towarzyszyły prezentacje
ozdób świątecznych wy-
konanych przez głuszyc-
kich rękodzielników.
Prawdziwy powiew wiosennej radości i   świeżości wniósł wy-
stęp artystyczny w  wykonaniu dzieci z  Przedszkola Samorzą-
dowego w  Głuszycy.

Pod czujnym okiem Pani choreograf Jadwigi Schwebs oraz
pracowników przedszkola Pań Małgorzaty Naprawy, Jolanty

Grabowskiej, Danuty Tomulik i   Małgorza-
ty Stępień dzieci zaprezentowały na sce-
nie piosenki ,,Wiosna'' i   ,,Jajko' oraz tańce
,,Babuszki”, „Charlestone” '' oraz ,,Gang-
sterki''. Wielkie gratulacje dla uzdolnio-
nych artystycznie głuszyckich
przedszkolaków i   opiekunów, którzy
włożyl i mnóstwo pracy w  przygotowa-
nie bardo udanego programu.

Po emocjach towarzyszących wy-
stępowi dzieci komisja w  składzie: Ewa
Dorosz, Wioletta Baszewska i   Beata Ma-
ciąg dokonała oceny siedmiu bab wiel-

kanocnych zgłoszonych do konkursu. Wszystkie ciasta
wyglądały i   smakowały znakomicie. Do cukierniczej rywaliza-
cji stanęl i naprawdę najlepsi głuszyccy cukiernicy: Klub Se-
niorów ,,Relax'', Stowarzyszenie Razem Kolce, Sołectwo Kolce,
Świetl ica Wiejska Kolce, Sołectwo Grzmiąca, Stowarzyszenie

Nasza Sierpnica oraz Agnieszka Musz z  córką Justyną.
Po długich naradach komisja wyłoniła trzech laureatów

konkursu: I   miejsce zajęło Sołectwo Kolce, I I miejsce -
Agnieszka i   Justyna Musz, miejsce I I I - Stowarzyszenie Nasza
Sierpnica. Zwycięzcy konkursu otrzymali bony podarunkowe
ufundowane przez CK-MBP, a   pozostal i uczestnicy konkursu
pamiątkowe dyplomy.
Podczas sobotniego wielkanocnego wydarzenia swoje prace
zaprezentowali rękodzielnicy - Pani Helena Styrbicka , senior-
ki z  Klubu ,,Relax'', świetl ica wiejska w  Kolcach i   Stowarzysze-
nia Razem Kolce.

Wszystkim uczestnikom konkursu, głuszyckim rękodzielni-
kom, Pani Ewie Dorosz wraz z  pracownikami Przedszkola Sa-
morządowego w  Głuszycy dziękujemy za wspólne
kultywowanie tradycji wielkanocnych. Dziękujemy pięknie
małym artystom i   ich rodzicom oraz dziadkom za liczne przy-
bycie.

oprac. CK-MBP, SJ

Już po raz czwarty głuszyczanie włączyl i się do ogólnopol-
skiego Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W  słoneczną
pierwszą niedzielę marca o  godz. 1 2 z  placu przy kapl icy św.
Józefa wybiegło prawie sto osób, by wspólnie pokonać sym-
boliczny dystans 1 963 metrów. Przed startem rozgrzewkę po-
prowadził jeden z  uczestników biegu - burmistrz Głuszycy
Roman Głód.

Ideą przedsięwzięcia jest oddanie hołdu żołnierzom pol-
skiego podziemia antykomunistycznego i   antysowieckiego
działającego w  latach 1 944 – 1 963 w  obrębie przedwojen-
nych granic RP. Dystans 1 963 metrów jest ściśle związany
z  roczną datą śmierci Józefa Franczaka pseudonim „Lalek”,
który był ostatnim poległym w  boju partyzantem ruchu po-
akowskiego w  Polsce. „Lalek” został zastrzelony przez funkcjo-
nariuszy ZOMO i   SB podczas zasadzki w  Majdanie Kozic
Górnych koło Świdnika.

Bieg poprowadzil i jadący konno z  biało-czerwoną flagą
Zbigniew Sosnowski i   Rafał Ciućka z  1 4 Pułku Ułanów Jazło-
wieckich. Po raz kolejny żołnierze z  22 Karpackiego Batal ionu

Piechoty Górskiej w  Kłodzku
oraz pol icjanci z  głuszyckiego
komisariatu czuwali nad bezpie-
czeństwem biegnących. Na me-
cie przy kompleksie boisk Orl ik
medale z  rąk głuszyckich harcek
- Weroniki Jarosz i   Celestyny
Chlastawy- otrzymali wszyscy
uczestnicy wydarzenia. Najbar-
dziej dumni z  medal i byl i naj-
młodsi biegacze, którym
towarzyszyl i uśmiechnięci rodzi-
ce i   dziadkowie.

Organizatorzy biegu: Fundacja
Wolność i   Demokracja, Centrum
Kultury-Miejska Bibl ioteka Publiczna w  Głuszycy i   Gmina Głu-
szyca składają serdeczne podziękowania dla Zbigniewa So-
snowskiego, Rafała Ciućki, żołnierzy 22 Karpackiego
Batal ionu Piechoty Górskiej z  Kłodzka, Weroniki Jarosz, Cele-

styny Chlastawy, Renaty Gratzke, Mirosława Jarosza oraz dla
wszystkich uczestników biegu, a   szczególnie dla najmłod-
szych.
Do zobaczenia za rok!

oprac. SJ

W  wielkanocnym nastroju…

Największe przeboje muzyki fi lmowej zabrzmiały 8 marca
w  głuszyckiej sal i widowiskowej Centrum Kultury-MBP. Mu-
zyczną niespodzianką przygotowaną z  okazji Dnia Kobiet był
koncert, w  czasie którego można było usłyszeć utwory z  czo-
łówek list przebojów wykonywane  m.in. przez takie gwiazdy
muzyki jak Seweryn Krajewski, Sting, Whitney Houston, Cel i-
ne Dion w  aranżacji Krzysztofa Kurnyty grającego na saksofo-
nie altowym i   sopranowym.

Obecnych na koncercie powitał burmistrz Głuszycy Roman
Głód i   przekazał wszystkim Paniom najserdeczniejsze życze-
nia zdrowia, wszelkiej pomyślności i   niegasnącego uśmiechu
na twarzy. Tego dnia w  sal i widowiskowej CK-MBP można by-
ło również zobaczyć wystawę prac malarskich głuszyczanki
Pani Barbary Suleckiej.

oprac. SJ

KONCERT DEDYKOWANY
KOBIETOM

Serdeczne po-
dziękowania za
życzl iwość, empatię
i   otwarte serca na
potrzeby osób nie-
pełnosprawnych za-
mieszkujących teren
Gminy Głuszyca
w  roku 201 7 przeka-
zał w  dniu 1 marca
burmistrz Głuszycy
Roman Głód grupie osób, które przyczyniły się do organizacji
spotkań głuszyczan zmagających się z  niepełnosprawnością.
Dzięki wsparciu życzl iwych osób udało się w  minionym roku
zorganizować  m.in. spotkanie wigil i jne, wielkanocne, jesien-
ne oraz spotkanie z  okazji Dnia Dziecka.

-Oprócz smacznego poczęstunku przygotowanego w  Łowisku
Pstrąga „Złota Woda” w  Łomnicy oraz przez Bar „Marysieńka”
w  Głuszycy osoby niepełnosprawne otrzymały piękne prezenty
świąteczne zarówno na Boże Narodzenie, jak i  na Wielkanoc -
dodaje prezes Głuszyckiego Stowarzyszenia Osób Niepełno-
sprawnych – Pani Władysława Ciura. Niesamowitą atmosferę
spotkań z  osobami niepełnosprawnymi i   ich opiekunami
ubogaca wielokrotnie oprawa muzyczna w  wykonaniu Głu-
szyckiej Orkiestry Dętej pod batutą kapelmistrza Eugeniusza
Lecia .

W  piękne dzieło pomagania osobom, które dotknęła nie-
uleczalna choroba, włącza się co roku duża grupa osób. Wielu
darczyńców pomaga z  potrzeby serca i   pragnie pozostać
anonimowymi, gdyż najważniejsze jest to, by na twarzach
osób, które na co dzień zmagają się z  niepełnosprawnością,
pojawił się uśmiech, by organizowane spotkania przynosiły
radość i   piękne wspomnienia.

oprac. SJ

Podziękowania dla wspierających
osoby niepełnosprawne

Delegacja radnych oraz
pracowników Urzędu Miej-
skiego w  Świeradowie-
Zdroju wraz z  burmistrzem
Świeradowa-Zdroju Rolan-
dem Marciniakiem odwie-
dziła Podziemne Miasto
Osówka w  dniu 20 marca
br. O  tajemniczym projek-
cie z  czasów II wojny świa-

towej w  czasie zwiedzania podziemi ciekawie opowiadał
Zdzisław Łazanowski - prezes Podziemnego Miasta Osówka.

Z  delegacją ze Świeradowa-Zdroju spotkał się także bur-
mistrz Głuszycy Roman Głód, który wraz z  prezesem Osówki
przybl iżył zasady funkcjonowania spółki komunalnej, jaką
jest Podziemne Miasto Osówka Sp. z  o.o.  – jedna z  najl iczniej
odwiedzanych przez turystów atrakcji naszego regionu.

oprac. SJ

WYRÓŻNIENIE DLA DYREKTOR
CK-MBPW  GŁUSZYCY

Poznali tajemnice Podziemnego
Miasta Osówka
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Burmistrz Roman Głód w  dniu
20 marca 201 8 r. w  czasie spo-
tkania z  mieszkańcami w  Cen-
trum Kultury w  Głuszycy
podsumował pracę samorządu
gminnego. Przygotowana pre-
zentacja multimedialna objęła
zakres spraw związanych z  bi lan-
sem finansowym Gminy, a   także
sprawy społeczne, mieszkanio-
we i   gospodarcze. Burmistrz mó-
wił o  inwestycjach
zreal izowanych przy wsparciu
środków pozyskanych przez
Gminę Głuszyca , jak i   o  zada-
niach inwestycyjnych w  całości
sfinansowanych z  budżetu gminnego. Przedstawił również
inwestycje zaplanowane do real izacj i w  roku bieżącym.
W  spotkaniu uczestniczyl i   m.in. radni Rady Miejskiej w  Głu-
szycy, radny powiatowy Grzegorz Walczak oraz dyrektorzy
gminnych instytucji .

Burmistrz poinformował, iż zobowiązania Gminy z  lat
201 1 -201 4 w  ciągu bieżącej kadencji zostały spłacone na
łączną kwotę ponad 1 0  mln złotych. Na uwagę zasługuje
również suma wydatków majątkowych Gminy związanych
z  inwestycjami, których łączna suma w  201 7 r. wyniosła
prawie 7,5   mln zł.
Wśród zadań inwestycyjnych, wspartych dofinansowaniem

ze źródeł zewnętrznych, real izo-
wanych w  minionym roku bur-
mistrz wymienił adaptację
pomieszczeń gimnazjum na żło-
bek gminny, budowę krytej pły-
walni Delfinek oraz wieży
widokowej kościoła. Otwarcie
wszystkich trzech wymienio-
nych inwestycji gminnych za-
planowane jest w  bieżącym
roku. W  201 8 r. zakończony zo-
stanie również projekt instalacj i
panel i fotowoltaicznych, pomp
ciepła i   pieców na pelet w  1 44
głuszyckich gospodarstwach
domowych, dla których Gmina

pozyskała dofinansowanie na poziomie 85   %.
W  201 7 r. głuszycki samorząd wykonał również zadania

w  całości sfinansowane z  własnych dochodów,  m.in. była
to modernizacja placu zabaw przy ul . Ogrodowej, wymia-
na barier przy ul . Bohaterów Getta czy też budowa budyn-
ku socjalnego przy Podziemnym Mieście Osówka.
Szczegółowe podsumowanie pracy głuszyckiego sa-

morządu zostanie opublikowane w  dodatku specjal-
nym do kwietniowego wydania „Kuriera Głuszyckiego”,
które w  wersji elektronicznej dostępne będzie na stro-
nie www.gluszyca.pl.

oprac. SJ

Głuszyckie lodospady przyciągają pasjonatów górskich przygód!

-Zapraszam Mieszkańców Głuszycy do korzystania z  rowe-
rów elektrycznych, które można bezpłatnie wypożyczać od
dziś – od pierwszego dnia wiosny w  siedzibie Centrum Kultu-
ry-MBP w  Głuszycy - powiedział w  czasie uroczystego otwar-
cia wypożyczalni rowerów elektrycznych burmistrz Roman
Głód. Rowery z  napędem elektrycznym z  pewnością staną się
jedną z  najbardziej ulubionych form aktywności, zwłaszcza
dla głuszyckich seniorów, którzy nie zawsze są w  stanie poko-
nać przewyższania górskiego położenia naszej Gminy.

Wypożyczalnia zlokal izowana na parterze CK-MBP w  Głu-
szycy przy ul. Grunwaldzkiej 26 czynna jest od dnia 21 marca
do 31 października od poniedziałku do piątku w  godzinach
od  godz. 8.00 do 1 6.00.

Rower można wypożyczyć na 24 godziny. Istnieje także
możl iwość wypożyczenia roweru na czas weekendu w  piątek
od  godz. 1 5.00 z  terminem zwrotu do poniedziałku do  godz.
9.00. Rowery wypożyczane będą wyłącznie pełnoletnim

mieszkańcom Głuszycy po okazaniu
aktualnego dokumentu tożsamości
ze zdjęciem takiego jak dowód osobi-
sty, paszport lub prawo jazdy. Przed
wypożyczeniem należy także zapo-
znać się z  regulaminem wypożyczalni
i   podpisać umowę wypożyczenia
sprzętu, czyl i roweru wraz z  zabezpieczeniem i   kaskiem.

Regulamin wypożyczalni rowerów elektrycznych znaj-
duje się na tabl icy ogłoszeń w  siedzibie CK-MBP oraz na stro-
nie www.gluszyca.pl w  zakładce Wypożyczalnia
rowerów elektrycznych i   na FB- Sudeckie rowery elektryczne.
Dzieci z  Przedszkola Samorządowego w  Głuszycy uczestni-
czące w  otarciu wypożyczalni obiecały, że zaproszą swoich
rodziców i   dziadków na przejażdżkę rowerem elektrycznym.

oprac. SJ

Wiosna z  wypożyczalnią rowerów elektrycznych w  Głuszycy!

Gmina Głuszyca zdobyła ponad
1 ,5  mln zł dofinansowania dla
Podziemnego Miasta Osówka!
"Tajemnice Mil itarnych Podziemi" to projekt, który został

rekomendowany do dofinansowania w  ramach Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego „Przekraczamy Granice”
201 4-2020. Projekt, którego l iderem jest czeskie Miasto Ro-
kytnice w  Orl ickich Górach, został przygotowany przez
wspólnie z  partnerami, którymi są: Gmina Głuszyca, Eurore-
gion Pomezi Čech, Moravy a  Kladska -Euroregion Glacensis,
Stachelberg, Mesto Trutnov i   Gmina Kamienna Góra. Ogólna
wartość projektu wynosi 1 .798.507,69 Euro (ok. 7.553.732,30
zł). Wartość zadania, które real izowane będzie w  Gminie Głu-
szycy, obejmuje kwotę wynoszącą 1 .51 0.650,00 zł, co stanowi
85% ogólnej wartości projektu.
-W  ramach projektu planowane jest zagospodarowanie wej-

ścia do sztolni wraz z  modernizacją i  rozbudową ekspozycji Pod-
ziemnego Miasta Osówka. Turyści zwiedzający Osówkę zobaczą
nowe wystawymultimedialne, ciekawe ekspozycje i  nowoczesne
prezentacje tajemnic militarnych związanych z  obiektem. Pro-
jekt zakłada również montaż nowoczesnego oświetlenia ekspo-
zycji – wyjaśnia burmistrz Roman Głód.

oprac. SJ

POWSTANIE CENTRUM
PRZESIADKOWE
- „Sowiogórski Raj –

budowa Centrum
Przesiadkowego
w  Głuszycy” to projekt,
na realizację którego
Gmina Głuszyca
otrzymała prawie
2,5  mln zł dofinanso-
wania w  ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego na lata 2014- 2020 – informuje burmistrz Ro-
man Głód.
Projekt zakłada budowę nowoczesnego centrum, składające-
go się oprócz wiaty przystankowej i   zatoki autobusowej   m.in.
z  parkingu, miejsc postojowych dla rowerów, motorowerów
i   motocykl i, budynku z  punktem informacji i   z  poczekalnią
oraz toalet miejskich. Teren inwestycji zostanie oświetlony
i   będzie monitorowany. Centrum  zlokal izowane będzie
w  okol icach obecnego przystanku pomiędzy ul icami Pionie-
rów i   Łukasiewicza, w  pobl iżu powstającej obecnie krytej pły-
walni „Delfinek”. W  ramach projektu zostaną także
zakupione dwa autobusy niskoemisyjne, dzięki który głuszy-
czanie będą mogli korzystać z  bezpłatnej komunikacji zbioro-
wej z  Aglomeracją Wałbrzyską. W  bieżącym roku planowany
jest zakup autobusów, natomiast zakończenie prac budowla-
nych nastąpi w  roku 201 9.

oprac. SJ

Burmistrz Głuszycy Roman Głód ogłasza już po raz trzeci
konkurs wniosków o  udzielenie dotacji z  budżetu Gminy Głu-
szyca na real izację zadań inwestycyjnych związanych z  po-
rządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy
Głuszyca, obejmujących budowę przyłączy kanal izacyjnych
do istniejących sieci kanal izacji sanitarnej. Wniosek może zło-
żyć podmiot, który posiada tytuł prawny (prawo własności,
użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego
prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego) do
obiektu znajdującego się na terenie Gminy Głuszyca. Dotacje
mogą być udzielane na prace, które zostaną przeprowa-
dzone w  roku 201 8.
Maksymalna wysokość dofinansowania wyniesie 1 .500

zł, jednak nie więcej niż 50% poniesionych kosztów (na pod-
stawie wystawionych faktur, rachunków). Dotacja nie może
być wykorzystana na:
- dokumentację sporządzaną w  ramach przygotowania zada-
nia (projekt budowlany), robociznę własną wnioskodawcy
oraz wszelkie koszty poniesione na uzyskanie niezbędnych
zgłoszeń, uzgodnień, pozwoleń wymaganych odrębnymi
przepisami,

- koszty związane z  l ikwidacją zbiornika na ścieki sanitarne,
odpływu ścieków sanitarnych do kanal izacji deszczowej, wód
lub do gruntu.

  Termin składania wniosków upływa z  dniem 30 kwiet-
nia 201 8 r. Wnioski sporządzone na obowiązującym wzorze
  należy składać osobiście w  Biurze Obsługi Kl ienta Urzędu
Miejskiego w  Głuszycy lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miejski ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z  przyznaniem
dotacji . Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypeł-
nione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Wnioski rozpatrywane będą wg terminu złożenia wniosku
i   poprawności złożenia wniosku.

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji określa Uchwała
Nr XXV/1 73/201 6 Rady Miejskiej w  Głuszycy z  dnia 1 9 l ipca
201 6 r.     w  sprawie przyjęcia zasad i   trybu udzielenia dotacji
celowej ze środków budżetu Gminy Głuszyca na dofinanso-
wanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z  porząd-
kowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Głuszyca.

oprac. UM

PORZĄDKUJEMY GOSPODARKĘ ŚCIEKOWĄ – MOŻNA ZŁOŻYĆ
WNIOSEK!

Informujemy, iż projekt zatytułowany „Poczekal-
nia multimedialna Infoludek” zwyciężył w  tego-
rocznym konkursie Starostwa Powiatowego
w  Wałbrzychu w  ramach Budżetu Partycypacyjne-
go Powiatu Wałbrzyskiego. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr  2
w  Głuszycy Aneta Musik składa serdeczne podziękowania
wszystkim mieszkańcom Głuszycy, którzy oddal i głos na pro-
jekt „Poczekalnia multimedialna Infoludek”.

- Dzięki Państwa poparciu projekt zdobył 1533 głosów i  jest to
najlepszy wynik spośród wszystkich projektów przeznaczonych
do realizacji w  Powiecie Wałbrzyskim w  roku 2018. Na realizację
projektu nasza szkoła otrzyma kwotę 23.100 zł. Po raz kolejny ro-
dzice, pracownicy i  przyjaciele szkoły, którzy zaangażowali się
w  zbieranie głosów, udowodnili, że warto wspólnie działać na
rzecz najmłodszych, bo uśmiech na twarzach dzieci jest bezcen-
ny i  dodaje nam wszystkim wiele pozytywnej energii do działa-
nia. Jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję – dodaje Aneta
Musik.

oprac. SP2

ZWYCIĘSKI PROJEKT BUDŻETU
PARTYCYPACYJNEGO POWIATU
WAŁBRZYSKIEGO 201 8

Ośrodek Pomocy Społecznej w  Głuszycy informuje, że
zgodnie z  Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/31 9/201 7 z  dnia 29
grudnia 201 7 roku osoby, które ukończył 75 rok życia i   są oso-
bami samotnie gospodarującymi mogą ubiegać się o  pomoc
w  formie nieodpłatnych usług opiekuńczych. Informacji
udzielają pracownicy socjalni Ośrodka pod nr. tel. 74 8456 343
lub w  siedzibie Ośrodka w  poniedziałek, środę, czwartek i   pią-
tek w  godzinach od 7:30 do godziny 1 0:00 oraz wtorek w  go-
dzinach od 7:30 do 1 7:00.

OPS

BEZPŁATNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

W  mroźny pierwszy weekend marca członkowie Klubu Gór-
skiego z  Wrocławia zdobywali głuszyckie lodospady, które -
dzięki sprzyjającej aurze- pojawiły się na skalnych ścianach by-
łego kamieniołomu melafiru. Klub Górski im. Tomka Nowaka
AWF Wrocław łączy miłośników górskich przygód z  całego
Wrocławia, Dolnego Śląska i   nie tylko. Studenci, którzy są jego
członkami, nie zawsze są studentami Akademii Wychowania Fi-
zycznego, zazwyczaj są to ludzie z  różnych wrocławskich uczel-
ni, których połączyła górska pasja.

-Wyjazd szkoleniowy do Głuszycy nie jest jednorazowym wypa-
dem, którego celem była wspinaczka sportowa na lodospadach.
Od kilku miesięcy w  naszym klubie trwa cykl szkoleń dla nowych
członków chcących dopiero spróbować swojej górskiej przygody.
Cykl ten nazywa się Kursem Alpejskim i  stanowi wprowadzenie do
bezpiecznego poruszania się po górach typu alpejskiego na szczy-
ty położone powyżej 4000  m  n.p.m. Prowadzą go nasi starsi kole-
dzy, absolwenci AWF, instruktorzy i  przewodnicy, którzy swą
górską wiedzę i  doświadczenie nabyli podczas licznych szkoleń
i  długoletniej  górskiej aktywności. Szkolenie ma na celu poprawę
bezpieczeństwa w  górach wysokich. Warto dodać, że robią to
czysto charytatywnie, z  czystej pasji do gór- wyjaśnia jedna
z  uczestniczek wyjazdu, Małgorzata Kudła. Olimp jest klubem,
którego członkowie nie raz zdobyli Koronę Europy (najwyższe
szczyty każdego z  państw Europejskich), byli również w  innych

zakątkach świata, logo  klubu pojawiało się nie tylko na szczy-
tach polskich gór. Członkowie klubu wspinali się w  Alpach na
Kaukazie, Uralu, w  górach Skandynawii, półwyspu Bałkańskie-
go, Iberyjskiego, na Islandii, w  Pamirze, Tienchanie, Himalajach
Zachodnich, Himalajach Nepalu, w  górach Afryki i   Australii.

- Łączy nas pasja, chęć odkrycia tego, co nie zostało jeszcze zdo-
byte i  przyjaźń, ponieważ nie jesteśmy jedynie grupą znajomych,
można powiedzieć, że jesteśmy rodziną. Stąd też pomysł na szko-
lenie, ponieważ każdy z  nas chce ze swoich wypraw wracać cało
i  zdrowo- dodają zgodnie członkowie klubu. To, co określa isto-
tę klubu można zawrzeć w  słowach Marka Twaina: „Za dwadzie-
ścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego,
co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap
w  żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj” .

Wszystkim wspinaczom, których spotkaliśmy w  byłym ka-
mieniołomie melafiru w  Głuszycy Górnej dziękujemy za wspa-
niały klimat pełen życzliwości i   wyrozumiałości dla wielu
nowicjuszy wspinaczki lodowej. Podziękowania dla Janusza
Pawłowskiego z  Agroturystyki „Pograniczna”, która była naszą
bazą wypadową.

Z  górskim pozdrowieniem Członkowie
Klubu Górskiego Olimp im. Tomka Nowaka 

Więcej o  głuszyckich lodospadach na : https://www.facebo-
ok.com/Lodospady-Głuszyca-Górna

To był dobry rok dla Głuszycy!



Tradycyjnie życie codzienne jest inspiracją do po-
szukiwań historycznych. Pierwszy dzień kalendarzo-
wej wiosny przyniósł mieszkańcom Głuszycy kolejną
atrakcję, jaką zapewne będą wyprawy nowymi elek-
trycznymi rowerami górskimi. Wszystko za sprawą
otwartej w  Centrum Kultury wypożyczalni tych jedno-
śladów. Wpisuję się to strategię promocji naszej gmi-
ny, która już od lat wspiera czynne uprawianie
sportów ze szczególnym naciskiem na kolarstwo gór-
skie.

Jeszcze przed wakacjami czekają nas dwie duże im-
prezy, w  maju kolejna edycja maratonu MTB Podzie-
mia Osówki, a   w  czerwcu TREK Extreme MTB
Chal lenge – określany jako najtrudniejszy tego typu
wyścig w  Polsce. Nie jest to przypadek, bo od samego
początku kolarstwa tereny dzisiejszej Głuszycy inspi-
rowały mieszkańców do uprawiania jazdy po bezdro-
żach. Popularyzacją takiej aktywności zajmowało się
towarzystwo cykl istów (fot. 1 ) . Organizowano również
wyprawy rowerowo-piesze, a   jedną z  nich uwiecznio-
no na zdjęciu przy gospodzie zur Erholung w  Nowej
Głuszycy (fot. 2) . Również w  czasach powojennych

wyprawy rowerowe na „Ukrainach”, a   później na wy-
marzonych „składakach” pozostały w  pamięci wszyst-
kich „starszaków”. Pamiętam jedną z  pierwszych
długodystansowych wypraw z  kolegami na kajaki do
Zagórza Śląskiego. Koniec lat 70-tych- rower Wigry-3,
środek lata, kostka brukowa na całej trasie. Wytrzęsło
nam nie tylko ręce…

Aktywność sportowa to nie tylko rowery. Podobnie
jak w  całej Polsce najpopularniejsza pozostaje cały
czas piłka nożna. Nie do przecenienie jest oczywiści

dotychczasowa historia Miejskiego Klubu Sportowego
Włókniarz Głuszyca. Ważnym etapem w  histori i głu-
szyckiego sportu była działalność sekcji bokserskiej.
Popularne były pojedynki organizowane  m.in. na tere-
nie basenu. Zawody oglądały tłumu mieszkańców,
a   jednym z  lepszych punktów obserwacyjnych była
wieża do skoków (fot. 3) . Zawodnicy odnoszący duże
sukcesy sportowe cieszyl i się uwielbieniem . Olbrzy-
mią popularnością cieszyły się organizowane z  wielką
pompą przez oddział TKKF (Towarzystwo Krzewienia
Kultury Fizycznej ) turnieje drużyn podwórkowych,
choć bardziej znane jako turnieje „dzikich drużyn”.

Pracownicy głuszyckich fabryk rywal izowal i w  ramach
spartakiad międzyzakładowych. Dzięki staraniom
wielu społeczników, z  których najserdeczniej wspomi-
nany jest Pan Konrad Węgorzewski (fot. 4 ), spopula-
ryzowano sporty zimowe. Wraz ze wzrostem
popularności organizowanego od 1 978 r. Biegu Gwar-
ków doposażono głuszyckie szkoły w  sprzęt do nar-
ciarstwa biegowego. Również powstanie wyciągu
narciarskiego w  Łomnicy to efekt zaangażowania
członków TKKF.

Z  kolei głuszycki oddział PTTK słynął w  skal i kraju
z  organizowanych od 1 973 r. Rajdów Włókniarzy. Wie-
loletnim kierownikiem tej imprezy był Jan Mosiężnik,
któremu serdecznie dziękuję za udostępnienie kroniki.
Na przełomie kwietnia i   maja przez kilka lat do Głu-
szycy wiodły trasy, które przemierzało każdorazowo
kilkaset osób reprezentujących zakłady i   szkoły z  całej
Polski. Uczestnicy miel i zawsze do wyboru kilka wa-
riantów wędrówek od jedno- do nawet sześciodnio-
wych. Organizatorzy zadbal i o  to, aby turyści ,
startując  m.in. w  Paczkowie, Bystrzycy Kłodzkiej czy
Trzcińsku, wędrując po całych Sudetach, mogl i na ko-

niec rajdu spotkać się w  Głuszycy, aby podziel ić
się swoimi wrażeniami (fot. 5 ) . Bardziej lokalny
charakter miały coroczne rajdy Marzanna. Byl i-
śmy dzielnie reprezentowani na imprezach or-
ganizowanych również przez innych. Największą
sympatią cieszyły się Rajdy Walończyków.
Członkowie PTTK miel i także ogromny wkład
w  upamiętnieniu ofiar faszyzmu, uporządkowa-
no groby na cmentarzu w  Kolcach, a   coroczne
Rajdy Pamięci Ofiar Obozu Gross-Rosen groma-
dziły na szlakach setki turystów (fot. 6).
Nadchodząca, nieco leniwie, wiosna będzie

zapewne sprzyjać większej aktywności, zachę-
cam zatem do poznawania naszej najbl iższej
okol icy pieszo, rowerem, a   nawet konno. Jeżel i
nie macie pomysłu, gdzie skierować swoje kroki
lub kierownice rowerów lub gdzie pognać galo-
pem, zapraszam do kontaktu. Jestem dostępny
codziennie w  Jadłodajni Finezja lub na Facebo-
oku na profi lu Głuszyca na starej fotografi i .
Przeglądajcie swoje domowe archiwa, drzemią
tam pamiątki, które warto udostępnić innym.

Grzegorz Czepil

fot. 1

fot. 3
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W  zdrowym ciele…
fot. 2

fot. 4

fot. 5 fot. 6
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Teatr Dramatyczny w  Wał-
brzychu, poza doskonałą
ofertą dla dorosłych, przygo-
tował spektakl dla dzieci
„W  góry i   w  morze”. To fanta-
styczny edukacyjny projekt
z  elementami warsztatów.
Dzieci mają możliwość brania
aktywnego udziału w  tworze-
niu spektaklu. Dzięki takiej
formie, dzieci szybciej przy-
swajają ważne informacje,
które są im serwowane przez
aktorów. Czy wiecie jak po-
wstają góry? Czy znacie naj-
wyższe szczyty? Czy potraficie
prawidłowo przygotować się
na wycieczkę w  góry? Co wie-
cie o  syrenach?

Na te oraz wiele innych pytań dzieci znajdą odpowiedź wła-
śnie w  Teatrze Dramatycznym w  Wałbrzychu. Formuła spekta-
klu nie jest typowa i   oczywista. Już od samego początku jest
inaczej aniżel i się do tego przyzwyczail iśmy. Spektakl rozpo-

czyna się nieoczekiwanie, aktorzy nagle pojawiają się wśród
dzieci. Cudowna Miśka od pierwszego momentu podbija ser-
ca młodych widzów. Miśka coś wie, coś słyszała, próbuje na-
wet wyciągać dosyć logiczne, proste wnioski z  zasłyszanych
informacji i   swoich obserwacji. Jest jednak w  tej wiedzy spory

bałagan, brakuje ważnych elementów, nie wszystko wydaje
się być tak jasne i   oczywiste. Bo czy ważne jest, aby idąc
w  góry ubrać buty czy to, aby ubrać odpowiednie buty? Pani
przewodnik bardzo dba o  to, aby poukładać te wszystkie ele-
menty w  logiczną całość. I   jest tak, jak powinno być w  teatrze
– magicznie. Wchodzimy do budynku, ale szybko przenosimy
się w  świat przygody. Spacerujemy szlakami turystycznymi,
spotykamy prawdziwego pirata, wita nas syrena, zaprzyjaź-
niamy się z  niedźwiadkiem, gdzieś w  rogu sal i słychać wy-
buch! Co to może być? Sprawdźcie sami.
Gwarantuję, że zarówno dzieci, jak i   opiekunowie będą się

świetnie bawil i . Jest to wyjątkowy projekt o  otaczającym nas
świecie, o  tym, jakie to ważne, aby dbać o  środowisko. Ekolo-
gia, edukacja, magia w  jednym. A  teraz jeszcze bardziej warto,
bo Teatr Dramatyczny przygotował dla wszystkich prawdziwą
bombę! Jeżel i chcesz wybrać się na spektakl, ale nie ma kto
zaopiekować się dziećmi, to już nie problem. W  wybrane dni
teatr zaprasza całe rodziny. Podczas spektaklu dla dorosłych,
aktorzy zajmą się dziećmi i   zabiorą je „W  góry i   w  morze”. Czy
to możliwe? Sprawdźcie sami na www.teatr.walbrzych.pl.
Szczerze polecam!

Magdalena Kandefer

W  klapkach na Kasprowy? Co o  tym wiedzą nasze dzieci?

Szanowni Państwo!

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” uprzej-
mie informuje,
iż w  terminie 23 kwietnia - 1 5 maja 201 8r. zostanie przepro-
wadzony nabór wniosków dla osób zainteresowanych otrzy-
maniem wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej
w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
201 4-2020 - poddziałanie 1 9.2 ”Wsparcie na wdrażanie opera-
cji w  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność”.

Środki będzie można pozyskać w  ramach następujących dzia-
łań:
rozpoczęcie działalności gospodarczej - Wspieranie tworzenia

nowych podmiotów gospodarczych – 400  000,00 zł
rozwinięcie działalności gospodarczej - Rozwijanie podmio-
tów gospodarczych – 1   446  064,00 zł
duże projekty - Rozwój obiektów lub/i   miejsc związanych
z  rozwojem obszaru
w  oparciu o  lokalne zasoby - 381   036,90 zł –środki dla JST
operacje grantowe - Działania rozwijające potencjał społecz-
ności lokalnych lub/i   organizacji edukacja przyrodnicza i   kl i-
matyczna - 70  000,00 zł

Wnioskodawcami działań mogą zostać przedsiębiorcy oraz
osoby fizyczne chcące rozpocząć działalność gospodarczą,
JST, NGO oraz inne podmioty określone w  LSR.

Serdecznie zapraszamy na szkolenia dla potencjalnych Wnio-

skodawców organizowane przez Lokalną Grupę Działania
"Partnerstwo Sowiogórskie".
Przypominamy, że udział w  szkoleniu jest premiowany w  po-
staci dodatkowych punktów - zgodnie z  lokalnymi kryteriami
wyboru dla poszczególnych działań. Szkolenia są bezpłatne
i   nie zobowiązują uczestników do złożenia wniosku.
Wszystkie szczegółowe informacje, ogłoszenia, programy
szkoleń, deklaracje uczestnictwa oraz dokumentację i   proce-
dury znajdą Państwo na naszej stronie w  zakładce PROW
201 4-2020 na naszej stronie www.partnerstwo-sowiogor-
skie.pl

Serdecznie zapraszamy
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”
ul. Dworzec PKP 1 /3, 58-321 Jugowice

Wicemistrzostwo dla głuszyckich
Żaków!

Nabór wniosków na rozwój obszarów wiejskich

WARSZTATY DLA SENIORÓW

Z    przyjemnością informujemy, że w  Dziennym Domu
Opieki Senior+ znajdującym się przy parafii pw. Chrystusa
Króla w  Głuszycy, rozpoczęły się długo oczekiwane przez Se-
niorów warsztaty komputerowe oraz warsztaty teatralne.

Zajęcia komputerowe   odbywać się będą w  piątki   w  godz.
1 2.40- 1 3.1 0, prowadzić je będzie Pani Małgorzata Śl iwińska.
Na warsztatach będzie poruszana tematyka obsługi kompu-
tera, laptopa,   smartfona. Na pierwszym spotkaniu wszyscy
chętni   zostal i podzieleni na dwie grupy, które będą spotykać
się naprzemiennie. 21 marca odbędzie się spotkanie dla
wszystkich, a   tematem będzie obsługa telefonu komórkowe-
go.

Warsztaty teatralne będzie prowadzić Pani Angel ika Jaśkie-
wicz; pani Angel ika jest aktorką  Alchemii Teatralnej   ze Świd-
nicy. Przekazuje swoją wiedzę i   umiejętności Seniorkom, uczy
je kreatywności, otwartości, wrażl iwości na słowo, ruch, mu-
zykę, łączy je przez miłość do teatru. Zajęcia te będą się od-
bywać   w  poniedziałki od   godz. 1 7.30- 1 9.00.

Za Seniorów trzymamy kciuki i   życzymy powodzenia!
oprac. IZ

3 marca najmłodsza grupa Żaków z  Miejskiego Klubu Spor-
towego Włókniarz Głuszyca wzięła udział w  turnieju zimo-
wym dla roczników 2009-201 0. Do turnieju,
zorganizowanego przez OZPN Wałbrzych w  hal i sportowej
Toyota Wałbrzych przystąpiło 1 2 drużyn z  okręgu wałbrzy-
skiego.
- Przez fazę grupową przeszliśmy jak burza, wygrywając 4

mecze, a  przegrywając tylko jeden raz. Wyszliśmy z  grupy z  1
miejsca i  w  półfinale trafiliśmy na naszych sąsiadów z  Jedliny-
Zdroju. Po zaciętym meczu, ostatecznie zremisowanym 2:2, po-
konaliśmy jedliński zespół w  rzutach karnych i  dostaliśmy się do
finału turnieju. W  meczu finałowym o  pierwsze miejsce zmierzy-
liśmy się z  Basztą Wałbrzych. Po wyrównanym spotkaniu zakoń-
czonym wynikiem 0:0 polegliśmy w  rzutach karnych 2:3
i  zajęliśmy ostatecznie drugie miejsce w  turnieju- relacjonuje
trener Żaków Sławomir Kul ik, prezes MKS Włókniarz Głuszyca.

Wielkie brawa dla strzelców bramek, którymi byl i : Kuba
Starzec, Kacper Bisek, Janek Czuchra, Kristof Nowacki, Maciek
Broczek i   Miłosz Styrbicki. Gratulujemy drużynie Żaków i   ży-
czymy dalszych sukcesów.

oprac. MKS, SJ
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Dyrektor Szkoły Podstawowej nr  2 w  Głuszycy Aneta Musik
kieruje serdeczne podziękowania dla sponsora, który umożli-
wił placówce zakup robotów do nauki programowania.

-Roboty mogliśmy zakupić zarówno dla dzieci młodszych, jak
i  starszych. Ich zadaniem jest wprowadzanie uczestników po-
przez gry, zabawy i  łatwe do zrozumienia narzędzia w  podstawy
nauki programowania.   Klasy 0 - III mają zajęcia typowe dla
młodszych dzieci, czyli kolorowanie, wyznaczanie tras i  komend
za pomocą odpowiednich kodów kolorystycznych.   Klasy IV- VII
ćwiczą kodowanie z  poziomu komputera. Uczniowie tworzą
swój program przy wykorzystaniu zakupionych ozobotów - do-
daje Aneta Musik, dyrektor SP nr  2 w  Głuszycy.

oprac. SP2

Ruszył autorski projekt
pod nazwą Akademia Roz-
woju Fundacji Jawor, któ-
rego celem jest
zapewnienie wszystkim
uczniom równego dostępu
do wysokiej jakości eduka-
cji . Rozpoczęły się już spo-
tkania w  ramach koła
fotograficzno-turystyczne-
go, zajęcia artystyczne,
rajd eksploracyjno-badaw-
czy oraz wycieczka do
Explora Park. W  najbl iż-
szym czasie działalność
rozpoczynają kolejne koła
tematyczne oraz zajęcia
wspierające dzieci ze spe-
cjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi oraz zajęcia

rozwijające uzdolnienia. Zajęcia prowadzone są przez profe-
sjonal istów – aktorów, fotografów, historyków i   przewodni-
ków turystycznych. Takie działania pozwolą na poszerzenie
wiedzy uczniów, zdobycie nowych umiejętności oraz swobo-
dy znalezienia się w  otaczającym świecie. Dzięki zajęciom pro-
wadzonym przez pasjonatów uczniowie mają możl iwość
spotkania ciekawych ludzi, co może zaowocować chęcią po-
szukiwania własnej drogi, pasji , inspiracji . Wszystkie zajęcia są
bezpłatne dla uczniów naszej szkoły.

Nauczyciele z  N iepublicznej Szkoły Fundacji Jawor uczest-
niczyl i w  profesjonalnym szkoleniu „Ratujemy i   Uczymy Rato-
wać” zorganizowanym przez Fundację Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. W  ramach projektu szkoła otrzymała 4
fantomy do nauki udzielania pierwszej pomocy oraz obszerny
zestaw materiałów edukacyjnych. Podczas zajęć w  szkole
uczniowie uczą się prawidłowych zachowań w  sytuacji wy-
padków. Zadbanie o  bezpieczeństwo własne oraz poszkodo-
wanych, umiejętność sprawdzenia czy dana osoba jest
przytomna, poinformowanie odpowiednich służb, prawidło-
we ułożenie poszkodowanego oraz wykonywanie resuscytacji
krążeniowo-oddechowej to część wiedzy, jaka jest przekazy-
wana uczniom szkoły podczas tych lekcji. Zajęcia mają cha-
rakter warsztatowy,
długoterminowy, a   cały
projekt zakończony jest
egzaminem. Dzieci
z  wielką ochotą uczest-
niczą w  proponowa-
nych zajęciach, dzięki
którym uczą się rów-
nież odpowiedzialności
za zdrowie i   bezpie-
czeństwo innych oraz
tego, aby nie pozosta-
wać bezczynnym w  sy-
tuacjach kryzysowych.

Fundacja Jawor

Uczniowie Niepublicznej Szkoły Fundacji Jawor w  Głuszycy Górnej nie
mogą narzekać na brak atrakcyjnych zajęć

DWÓJKA UCZY
PROGRAMOWANIA

Szkoła Podstawowa nr  2 w  Głuszycy we współpracy ze Sto-
warzyszeniem Pomoc Dziecku od 1 9 marca br. real izuje pro-
jekt „Akademia Młodego Sportowca”. Projekt otrzymał
dofinansowanie na kwotę 2  tys. zł z  budżetu Powiatu Wał-
brzyskiego.
-Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci jest bardzo

ważne, dlatego staramy się efektywnie zagospodarować dzie-
ciom wolny czas, propagując zdrowy styl życia. Projekt przewi-
duje organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci –
informuje dyrektor Szkoły Podstawowej nr  2 w  Głuszycy Ane-
ta Musik.

oprac. SP 2

RUSZA AKADEMIA MŁODEGO
SPORTOWCAW  DWÓJCE

22 marca 201 8 r. roku był szczegól-
nym dniem dla wszystkich uczniów
Szkoły Podstawowej nr  3 i   mieszkańców
Głuszycy. Tego dnia odbyło się „Wielka-
nocne Spotkanie z  Tradycjami” połączo-
ne z  kiermaszem ozdób i   dekoracji
świątecznych oraz degustacją domo-
wych ciast przygotowanych przez Radę
Rodziców i   pysznego żurku. Wśród za-
proszonych gości byl i   m.in.: Zastępca
Burmistrza Grzegorz Szymański, Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Grzegorz
Milczarek, Dyrektor Ośrodka Pomocy
Społecznej Katarzyna Starzyńska, Prezes ZUMiK-u   Urszula
Mrozińska oraz Radny Rady Miejskiej Mirosław Żołopa.

Z  tej okazji uczniowie kl. IV przygotowali   pod opieką p. A.

Bystrzyckiej i   p. E. Korby spektakl
pt. „Wielkanocne tradycje”. Wyjątko-
wy charakter spotkania podkreśl ił
koncert muzyki klasycznej i   pokaz
tańców ludowych. Rodzinny na-
strój panujący tego dnia oraz świą-
teczna dekoracja przypominały
wszystkim o  zbl iżających się świę-
tach wielkanocnych.
Dyrekcja i   Grono Pedagogiczne

SP3 składają serdeczne podzięko-
wania wszystkim Rodzicom, którzy
zaangażowali się w  przygotowania

i   organizację I I „Wielkanocnych Spotkań z  Tradycjami”.
SP3

KIERMASZWIELKANOCNYW  TRÓJCE

„Dzisiaj dzień piękny, uroczysty!
Taki dzień raz się w  roku zdarza,
gdy 8 Marca z  gwarem wiosny
wytryśnie z  kartek kalendarza”.

8 marca w  Przedszkolu   Samorzą-
dowym w  Głuszycy odbyła się uro-
czystość  z  okazji Dnia Kobiet.
Rozpoczęl iśmy ten dzień pod ha-
słem „Dnia kapelusza, muszki i   ele-
gancji”. Radosna atmosfera
panowała już od samego rana.
Chłopcy ze szczególnym zaanga-
żowaniem staral i się, aby ten
dzień uczynić wyjątkowo miłym –
jak mali dżentelmeni wyręczal i
dziewczynki w  codziennych obo-
wiązkach np. w  porządkowaniu sa-
l i po zabawie. W  tym dniu wszystkie kobiety z  naszego
przedszkola, zarówno te duże, jak i   te małe otrzymały serdecz-
ne życzenia i   kwiaty. Odbył się też pokaz mody przy dźwię-
kach radosnej muzyki. Dziewczynki maszerowały
i   prezentowały się w  przepięknych nakryciach głowy, zaś
chłopcy w  muszkach i   krawatach. Było kolorowo i   radośnie.
Dzień ten zakończyła wspólna zabawa przy muzyce oraz wi-
zyta aktorów z  teatru „Blaszany bębenek” z  przedstawieniem
„Alicja w  krainie czarów”.

Powoli, małymi krokami
przyroda budzi się do życia.
Ostatnie dni przyniosły zmianę
pogody. Nagle zrobiło się cieplej,
słonecznie, a   w  powietrzu moż-
na poczuć wiosnę. Dlatego dzie-
ci z  naszego przedszkola bardzo
chętnie wychodzą na spacery,
aby obserwować zmiany w  niej
zachodzące. Powitanie wiosny
w  tym roku połączyl iśmy
z  Dniem Szalonych Fryzur. Tro-
chę szaleństwa nikomu nie za-
szkodzi, a   bardzo pobudza
kreatywność. Dziękujemy rodzi-
com za przygotowanie niezwy-
kłych i   szalonych fryzur,
wyzwalających kreatywność

i   poczucie humoru. Każdy przedszkolak w  wymyślonej, za-
bawnej fryzurze mógł wziąć udział w  pokazie szalonych fry-
zur. Po raz kolejny dzieci wspaniale się bawiły.

Z  okazji   zbl iżających się  Świąt Wielkanocnych dużo zdro-
wia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa, mnóstwo
wiosennego słońca oraz samych sukcesów życzą dyrektor
Przedszkola Samorządowego w  Głuszycy Ewa Dorosz oraz
pracownicy.

oprac. Przedszkole

W  NASZYM PRZEDSZKOLU…

Szóstoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr  3 w  Głu-
szycy wzięl i po raz kolejny udział w  prestiżowym
konkursie interdyscypl inarnym Disce Puer Junior,
organizowanym przez 1 LO w  Wałbrzychu. Wysokie
wyniki testów z  języka polskiego, matematyki , ję-
zyka angielskiego, przyrody, histori i oraz drugie
miejsce w  klasyfikacj i drużynowej w  powiecie wał-
brzyskim uzyskało 1 0 uczennnic Szkoły Podstawo-
wej nr  3 w  Głuszycy.

Laureatką konkursu została   uczennica   klasy VI b
– Amel ia Sabadach, która nagrodzona została pod-
czas uroczystej Gal i Laureatów w  dniu 21 marca.
Wyróżnienie otrzymały jeszcze 4 uczennice: Klau-
dia Król (6b) , Zuzanna Knychała (6a) , I zabela Rud-
nicka (6a) , Maria Jarosz (6b) , które znalazły się
w  pierwszej 20-stce. Kolejne wysokie wyniki kon-
kursów pokazują, że SP 3 odkrywa się i   szl ifuje mło-
de talenty, daje możl iwość rozwijania zdolności
i   osiągania sukcesu.

oprac. SP 3

SP3 DRUGAW  POWIECIE WAŁBRZYSKIM
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W  mroźny poranek 27 lutego uczniowie z  klasy I I Szkoły
Podstawowej nr  3 w  Głuszycy przyszl i do Miejskiej Bibl ioteki
Publ icznej na niecodzienną lekcję. Tematyka spotkania tym
razem nie była związana z  książkami, ale dotyczyła pozna-
wania świata poprzez podróże. Pasję podróżowania próbo-
wała zaszczepić dzieciom pani Maria Chmielarz, która od
dwóch lat jest bohaterką cyklu spotkań pod nazwą „Ludzie
z  pasją” organizowanych w  bibl iotece.

W  spotkaniach tych dotychczas uczestniczyl i głównie se-
niorzy. Tym razem przed panią Marią stanęło trudne zadanie
zainteresowania swoją opowieścią o  podróży do Ameryki
Środkowej młodszej widowni. Po krótkim wstępie, pozwala-
jącym dzieciom zapoznać się z  lokal izacją omawianego re-
gionu na mapie świata, nastąpiła prezentacja fotografii
z  podróży wraz z  komentarzem. Dzieci mogły także obejrzeć
pamiątki przywiezione przez panią Marię oraz opowiedzieć
o  swoich najdalszych podróżach.

Być może, w  którymś z  uczestników spotkania obudzi się
chęć poznawania świata!

oprac. MBP

MARIA CHMIELARZ OPOWIADAŁA
O  SWOICH PODRÓŻACH
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