
Grudzień to dla nas czas świętowania. N iestety, nie myśl imy
o  tym, skąd to się wszystko wzięło, gdzie tkwią korzenie tak
pięknych ceremonii Bożego Narodzenia i   Nowego Roku? I   co
spowodowało, że uroczystości rel igijne wzbogacone zostały
rozmaitością obrzędowości świeckiej, takiej jak wieczerza wi-
gil i jna, choinka, kolędy i   kolędowanie, a   potem bale sylwe-
strowe i   powitanie szampanem Nowego Roku. A  ja sądzę, że
warto o  tym pomyśleć, bo jest to kawałek niezwykle barwnej
i   ciekawej historii . Spróbuję więc parę ciekawostek z  prze-
szłości przed Państwem odsłonić.

Jak to najczęściej bywa w  naszej historii grudniowa tradycja
świętowania zrodziła się w  starożytnym Rzymie. Tam obcho-
dzono hucznie i   wesoło festum Calendarum, czyl i Nowy Rok.
W  wiekach średnich zaczynał się on 24 grudnia. Wiele ludów
europejskich przyjęło łacińską nazwą calendae i   obyczaj
wręczania sobie z  tej okazji noworocznych darów. W  Polsce
i   na Rusi początkową nazwę święta Kolady zastąpiono wy-
wodzącymi się ze słowiańszczyzny „Godami”. Po przyjęciu
chrześcijaństwa przez Mieszka I   noworoczne święto Godów
zostało wzbogacone obchodami Bożego Narodzenia, a   dla
uczczenia rocznicy urodzin Dzieciątka Jezus duchowni ukła-
dal i melodyjne i   pobożne pastorałki, zwane później kolęda-
mi. Każda uroczysta biesiada nazywała się godami, a   każdy
jej uczestnik gościem. W  Polsce, gdy przyszły Gody, nie było
końca najrozmaitszym zabawom, powinszowaniom, podar-
kom, przebieraniu się za żydów, cyganów, niedźwiedzi, kozy,
tury, chodzeniu po domach z  życzeniami i   śpiewem kolęd.
Od Bożego Narodzenia do Trzech Król i świętowano każdego
wieczoru, chodzono z  szopką, z  gwiazdą, z  Turoniem, odsta-
wiano jasełka przypominające sceny z  podań Pisma Święte-
go z  Herodem, Diabłem, Śmiercią i   stajenką betlejemską.

Najpopularniejsza z  kolęd „W  żłobie leży, któż pobieży” grana
i   śpiewana na nutę poloneza uświetniała uroczystości świą-
teczne na dworze królów polskich w  XVI I wieku. O  kolędzie
polskiej pisał Stanisław Tarnowski, że nie jest typową pieśnią
rel igijną, ale ma często charakter świecki, humorystyczny
i   tylko przez nadgorl iwość organisty bywa grywana w  ko-
ściołach. Kolędy w  najprostszych słowach opowiadają, co
„Anioł pasterzom mówił” lub pytają „Któż pobieży kolędować
małemu?”. Największym ich atutem jest prostota i   poufałość
naiwna, z  jaką mówi się o  narodzeniu Pana Jezusa i   jego Mat-

ce, z  jaką lekkością nasz świat sielski i   anielski przenosi się
w  odlegle wieki i   kraje. Ten koloryt lokalny polski nadany sce-
nom betlejemskim, a   także łatwa, wpadająca w  ucho melo-
dia, to jest cały urok i   wdzięk świątecznego kolędowania. Ci
pasterze zbudzeni przez aniołów i   śpieszący do stajenki, to
są polskie parobki, a   szopa jest taka sama jak każda stajnia
przy wiejskiej zagrodzie. W  głębi stoi wprawdzie żłobek
z  dzieciątkiem i   Najświętszą Panną, a   obok niej świętym Jó-
zefem, ale przed stajenką gromadzą się pasterze i   rozmawia-
ją w  najprostszy sposób o  tym cudzie, którego są
świadkami. Narodzenie jest tłem, a   obrazem jest polska wieś
ze wszystkim co do niej należy, jest więc i   mróz grudniowy,
i   kożuchy, i   buty filcowe, i   czapy, i   różne domowe sprzęty
i   zapasy. Człowiek ubogi i   prosty, znający okol iczności naro-
dzenia Pana Jezusa z  kościelnej ambony, czuje instynktem,
że to jego święto poprzez bl iskość ubóstwa nowo narodzo-
nego Syna Bożego z  jego dolą.

Trudno oznaczyć czas, w  którym pieśni bożonarodzeniowe
uznano kolędami, stało się to jednak późno, chyba w  XIX
wieku. Wcześniej zwano je inaczej, rotułami, kantykami, pa-
storałkami. Największa ich ekspansja przypada na okres ba-
roku, tj. w  XVI I i   XVI I I wieku. W  następnych stuleciach
powstały nowe kolędy, ale te starsze cieszą się największą
popularnością. Prymat nad wszystkimi dzierży kolęda „Bóg
się rodzi, moc truchleje”, będąca czymś w  rodzaju hymnu,
śpiewana pod koniec pasterki, a   także na wszystkich uroczy-
stościach bożonarodzeniowych w  kościołach całej Polski.

Z  kolędą jako pieśnią wiąże się ściśle zwyczaj kolędowania.
I   jedno i   drugie zjawisko wywodzi się z  prowincjonalnej Pol-
ski i   w  niej tkwi do dziś głębokimi korzeniami. N iestety oby-
czaj chodzenia z  kolędą po domach w  okresie świątecznym
wyraźnie ubożeje. Dajemy się bezwiednie ogarniać obcymi
naleciałościami z  Zachodu, a   media w  sposób bezkrytyczny
lansują wśród dzieci np. irlandzki „hal loween”, podczas gdy
nasze o  niebo piękniejsze i   bogatsze kolędowanie z  gwiazdą
lub szopką betlejemską staje się zwyczajem anachronicz-
nym. Trudno się uchronić przed ekspansją sztuczności i   ma-
sowej chałtury świątecznej supermarketów. Piękne
staropolskie tradycje zdobienia choinek własnoręcznie wy-
konanymi stroikami i   świecidełkami należą do przeszłości.

Święta bez drzewka są smutne, ale ubrać choinkę nie znaczy
wcale zrobić z  niej ekspozycję do ekskluzywnego sklepu.
Bombki, światełka, wszelakie ozdoby są drogie. Tymczasem,
spontanicznie wykonane, prymitywne wręcz ozdoby to czę-
sto najpiękniejszy wystrój i   wielka frajda dla dzieciaków.

Mamy szerokie pole do popisu w  urządzaniu wieczerzy wigi-
l i jnej i   wiele pomysłów na całe święta. Byłoby dość oryginal-
nie, gdyby zaplanować rodzinne spacery na „łono natury”,
odwiedziny znajomych lub wycieczki do lasu, w  góry. N ie
możemy zapomnieć o  istocie świąt, o  ich rel igijnym przesła-
niu, o  potrzebie modl itwy lub skupienia, docenieniu wartości
staropolskich obrzędów, kolęd i   kolędowania.

„I   gdy wciąż wszyscy mówią, mało kto się spyta, jaki też jest
cel słowa, jak słowo się czyta w  sobie samym. I   dziejów jego
promień cały rozejrzeć mało kto ciekawy, zuchwały” - oto
słowa wielkiego poety polskiego romantyzmu, Cypriana Ka-
mila Norwida pasujące jak ulał do naszej współczesnej rze-
czywistości.

Istota kolędy i   kolędowania, ich ukryty sens i   wartości ulega-
ją zbyt łatwo lekceważeniu. Gdy w  czas Bożego Narodzenia
rozbrzmiewać będą „wśród nocnej ciszy” w  kościołach i   do-
mach piękne polskie kolędy, niech przynajmniej przez chwilę
otoczy nas blask ich urody, prostota i   mądrość słów,
dźwięczność melodii , to wszystko, co świadczy o  nieprzemi-
jającej wartości naszych staropolskich tradycji , dzięki którym
istniejemy jako naród i   jako niezawisły kraj w  środku Europy.

Zadbajmy o  to, by świętom Bożego Narodzenia i   Nowego
Roku nadać rodzime, polskie akcenty. Jest to szczególnie
ważne na tej ziemi, która po kilku wiekach powróciła do Pol-
ski i   stała się naszym domem rodzinnym, naszą ziemią ojczy-
stą.

Miłych, rozbrzmiewających staropolskimi kolędami i   boga-
tych w  rodzime obrzędy świąt, życzę jak najcieplej i   jak naj-
serdeczniej wszystkim moim Czytelnikom.

Stanisław Michal ik

Czas na kolędę
Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż… Redakcja „Kuriera Głuszyckiego”w  bieżącym numerze przypomina cenną refleksję, którą zostawiłnam nasz redakcyjnyKolega śp. StanisławMichalik.
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6 grudnia do
naszego głu-
szyckiego żłobka
przybył Mikołaj.
Dzieci powitały
go z  ogromną
radością, ponie-
waż w  placówce,
która została
uruchomiona 1
kwietnia 201 8
roku, była to
pierwsza jego
wizyta.

Obecnie w  na-
szym żłobku jest
44 dzieci w  wieku od 1 roku do 3 lat. Z  dniem 1 stycznia 201 9
roku utworzone zostanie jeszcze jedno miejsce, w  związku
z  czym żłobek będzie zapewniał opiekę 45 dzieciom.

oprac. Żłobek Gminny

MIKOŁAJ W  GŁUSZYCKIM ŻŁOBKU

Zabawy integracyjne
z  animatorami, zapla-
tanie warkoczyków,
malowanie buziek,
zjazdy na dmuchanym
zamku czekały na naj-
młodszych głuszyczan
podczas zabawy miko-
łajkowej przygotowa-
nej w  dniu 6 grudnia.
Z  workiem pełnym sło-
dyczy przybył do dzieci
długo oczekiwany
gość- św. Mikołaj. Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę
i   mile spędzony czas.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków Gminy Głuszycy
oraz w  ramach projektu #SpołecznieOdpowiedzialni finanso-
wanego ze środków Programu Funduszu I nicjatyw Obywa-
telskich real izowanego przez Narodowy I nstytut Wolności
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, którego
operatorem i   real izatorem jest Fundacja Katol icka I nicjatywa
BERIT.

Podziękowania dla Pani Anety Musik, dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr  2 w  Głuszycy za udostępnienie hal i sportowej
oraz dla wszystkich osób i   wolontariuszy, którzy przyczynil i
się do współorganizacji wydarzenia.

SJ

Św. Mikołaj przybył do Głuszycy!
Joanna Lamparska, od

wielu lat podąża tropem
tajemnic związanych z  hi-
storią Dolnego Śląska. Sta-
ra się je rozwiązywać
eksplorując, gromadząc
dokumentację, docierając
do świadków wydarzeń
sprzed lat. Wyniki swoich
dociekań publikuje

w  „przewodnikach innych niż wszystkie” (określenie autorki) .
Dotychczas na rynku księgarskim ukazało się kilkanaście ksią-
żek autorstwa Joanny Lamparskiej. Najnowszą –  „Ten dom ma
tajemnicę. Skarby i   sekrety Dolnego Śląska”  autorka promo-
wała w  sobotę 8 grudnia w  Centrum Kultury – Miejskiej Bi-
bl iotece Publicznej w  Głuszycy.

N iezwykle barwna opowieść Joanny Lamparskiej, wzboga-
cona prezentacją dokumentów z  ubiegłego wieku, przybl iży-
ła słuchaczom zawartość promowanej książki, jak również
nakreśl iła problematykę książki, nad którą autorka właśnie
pracuje.

Zebrani dowiedziel i się  min.  o  miejscach na Dolnym Śląsku,
w  których N iemcy przechowywali kolekcje wybitnych dzieł:
obrazów najsłynniejszych impresjonistów, największą na
świecie kolekcję afrykańską oraz kolekcję muzyczną (instru-
menty i   partytury). Cenne precjoza w  większości stanowiły
łup wojenny N iemców. Wśród dzieł zdeponowanych w  naj-

bl iższej okol icy – Zagórzu Śląskim – znalazł się  min.  słynny
obraz Jana Matejki „Stańczyk”.
Ciekawa historia, którą opowiedziała pani Joanna dotyczyła
najsłynniejszej klawesynistki świata, Polki żydowskiego po-
chodzenia, Wandy Landowskiej i   jej wyjątkowych, projekto-
wanych przez siebie instrumentów.

Podczas spotkania pojawiła się także interesująca historia
związana bezpośrednio z  Głuszycą. W  201 6 roku amerykański
dziennikarz Menachem Kaiser, przyjechał na Dolny Śląsk z  za-
miarem napisania książki o  Górach Sowich. Podczas pobytu
dowiedział się, że jest krewnym Abrahama Kajzera – więźnia
podobozu Gross-Rosen, autora wstrząsającej książki o  co-
dziennym życiu więźniów obozów pracy. Abrahamowi Kajze-
rowi cudem udało się uciec z  obozu. Przetrwał do końca
wojny dzięki pomocy jednej z  mieszkanek Zimnej Wody. Me-
nachem wraz z  Joanną Lamparską dotarl i do miejsc, w  któ-
rych przebywał stryjeczny dziadek amerykańskiego
dziennikarza.

Te i   inne frapujące historie opowiedziane z  pasją i   zaanga-
żowaniem pobudziły w  uczestnikach prelekcji chęć poznania
innych historii zebranych w  książkach Joanny Lamparskiej.
N iemal każdy z  uczestników opuszczał spotkanie z  jedną lub
kilkoma książkami opatrzonymi dedykacją autorki.
Spotkanie z  Joanną Lamparską zostało zorganizowane za po-
średnictwem naszych lokalnych poszukiwaczy tajemnic Gór
Sowich – Eweliny i   Grzegorza Borensztajnów.

MBP

Premierowy spektakl zatytułowany „Dzieci Czarnych Orłów”
podbił serca publiczności zgromadzonej w  sal i widowiskowej
Centrum Kultury- MBP w  Głuszycy. W  ramach obchodów
1 00-lecia Odzyskania N iepodległości w  sobotni wieczór 1
grudnia swój nowy spektakl wystawiła Głuszycka Grupa Te-
atralna „Po godzinach”. Zadanie zostało współorganizowane
i   dofinansowane przez Powiat Wałbrzyski. Kolejny raz spek-
takl zagrany zostanie 1 5 grudnia o  godz. 1 8.00 również w  sal i
widowiskowej CK-MBP w  Głuszycy.

Spektakl przenosi widzów do listopada roku 1 91 8 na Dwo-
rzec Wiedeński w  Warszawie, gdzie wielu Polaków oczekuje
na przyjazd Józefa Piłsudskiego. Na tle niezwykle ważnych
wydarzeń w  dziejach narodu polskiego – narodzin wolnej
Polski u   schyłku I   wojny światowej, ukazanych jest wiele
barwnych postaci. Sceny obyczajowe pełne humoru, zabaw-
nych dialogów i   zbiegów okoliczności przeplatają się z  tra-
gizmem postaci i   refleksją o  niegasnącej potrzebie troski
o  losy Ojczyzny. Brawurową grę aktorów doceniła publicz-
ność gromkimi brawami i   owacjami na stojąco.

Reżyserem sztuki, autorem scenariusza oraz odtwórcą rol i
Zawiadowcy jest Robert Delegiewicz. W  spektaklu wystąpil i

aktorzy-amatorzy w  następujących rolach: Anastazja - Joanna
Delegiewicz, Kazimiera - I weta Głód, Bronisława - Magdalena
Gołda, Aniela - Agnieszka H iszpańska, Elwira - Magdalena
Kandefer, Anna - Małgorzata Lipka, Zofia - Al ina Mączyńska,
Eleonora - Urszula Mrozińska, Melania -Agnieszka Musz, Apo-
lonia- Edyta Popek, Eugeniusz - Artur Gołda, Piotr - Łukasz
Lipka, Tomasz - Grzegorz Milczarek, Konrad - Mirosław Żoło-
pa, Ewcia - Al icja Musz, Hania - Zuzanna Parcheniak, Bałasz-

kow - Szymon Sławik, Chłopak pierwszy- Krzysztof Gołda,
Chłopak drugi- Ol iwier Mroziński, Dziewczyna- Marta Gołda,
Dzieci z  flagami: Maria Musz, Maja Mrozińska. Rolę Józefa Pił-
sudskiego zagrał Roman Głód.

Serdeczne podziękowania dla reżysera i   całej grupy akto-
rów. Ogromne wyrazy wdzięczności przekazujemy tym
wszystkim, którzy przyczynil i się do powstania spektaklu, a   są
nimi: Beata Drapała, Aleksandra Jerzyk, Magdalena Duniec-
Borowiecka- styl izacja fryzur, Grażyna Wołkowska – chore-
ografia tańca, stroje i   rekwizyty: Danuta Lulkowska, Grażyna
Cichocka, Teatr Dramatyczny w  Wałbrzychu, Wodociągi Wał-
brzych, Zespół Pieśni i   Tańca, Gracjan Rudnicki, Andrzej Jer-
czyński, Barbara Sokołowska, Justyna Pokorska, Anna Skup,
Ewelina i   Grzegorz Borensztajn, Danuta i   Krzysztof Sitko. Ca-
tering przygotowali: Joanna Milczarek, Krystian Jóźwiak
z  „Gościńca Sudeckiego”, Grzegorz Czepil z  „Jadła”, Gracjan
i   Jerzy Rudnicki z  Łowiska Pstrągów Złota Woda w  Łomnicy.
Zdjęcia: Foto Adamczyk, elektroakustyk: Krzysztof Roszak. Po-
dziękowania dla pracowników CK-MBP w  Głuszycy.

SJ

WIELKIE BRAWA DLA GŁUSZYCKIEJ GRUPY TEATRALNEJ!

Msza Św. za Ojczyznę sprawowana w  kościele pw. NMP Kró-
lowej Polski, uroczyste złożenie kwiatów pod Pomnikiem Soli-
darności oraz koncert w  Centrum Kultury to wydarzenia,
w  których uczestniczyl i mieszkańcy Głuszycy oraz gminne
władze samorządowe w  dniu 1 1 l istopada, by upamiętnić set-
ną rocznicę Odzyskania N iepodległości. Dzień wcześniej
świętowano w  Głuszycy w  sposób aktywny - mieszkańcy
wzięl i udział w  marszu nordic –walking oraz w  niepodległo-
ściowym rajdzie rowerowym.

Głuszycka Orkiestra Dęta zapewniła uroczystą oprawę
Mszy św. i   towarzyszyła także w  czasie oddania hołdu pomor-
dowanym i   prześladowanym za wolną Polskę przy Pomniku
Sol idarności, gdzie przy akompaniamencie orkiestry wspól-
nie odśpiewano „Mazurka Dąbrowskiego”. O  potrzebie pamię-
tania o  rodakach walczących i   poświęcających swe życie za
Ojczyznę mówił burmistrz Roman Głód przy składaniu kwia-
tów pod Pomnikiem Solidarności: „Stojąc w  tym symbolicz-
nym miejscu na terenie naszej Gminy - naszej „małej
Ojczyzny”, wspominamy nie tylko sam moment odzyskania
wolności. Pragniemy oddać hołd naszym rodakom, wielu po-
koleniom naszych przodków – tym znanym i   bezimiennym
bohaterom narodu polskiego, walczącym i   oddającym swe
życie za wolną Ojczyznę”. Popołudniową uroczystość zorga-
nizowaną w  głuszyckim Centrum Kultury uświetnił koncert

zatytułowany „Piosenka jest dobra na wszystko”. W  radosny
nastrój świętowania Odrodzenia Polski wprowadziły zebra-
nych utwory z  repertuaru Kabaretu Starszych Panów w  wyko-
naniu: Joanny N iewęgłowskiej (wokal) i   Roberta Delegiewicza
(wokal) oraz Pawła Stuczyńskiego (fortepian), Przemysława
Mielczarka (gitara basowa) i   Mateusza Bednarczyka (perku-
sja). Przed koncertem Burmistrz Głuszycy Roman Głód w  swo-
im przemówieniu wspomniał o  tożsamości narodowej, która
przetrwała w  trudnych czasach niewoli, o  okol icznościach to-
warzyszących Odzyskaniu N iepodległości oraz o  wielu zagro-
żeniach, z  którym musiała się borykać nasza Ojczyzna
w  czasie ostatnich stu lat niepodległości. -N iech co roku 1 1 l i-
stopada będzie prawdziwym świętem wszystkich Polaków.
Jako spadkobiercy wspaniałych tradycji, musimy kultywując
przeszłość, dbać wspólnie o  przyszłość wolnej Polski- dodał
burmistrz Głuszycy.

Przypomnijmy, że świętowanie Stulecia N iepodległości
w  Gminie Głuszyca obfitowało w  bieżącym roku w  wiele wy-
darzeń. Zorganizowano konkurs pięknego czytania oraz kon-
kurs poezji rel igijno-patriotycznej im. Oli Wróblewskiej.
Głuszycka Orkiestra Dęta zagrała dwa koncerty „Dla N iepod-
ległej”- 3 maja i   1 sierpnia. Głuszyczanie bral i udział we wrze-
śniu w  Narodowym Czytaniu „Przedwiośnia”. Odbył się
wernisaż Henryka Janasa „Tu jest mój dom”. W  grudniu w  ra-
mach obchodów Stulecia N iepodległości Głuszycka Grupa Te-

atralna w  dniach 1 i   1 5 grudnia wystawiła spektakl „Dzieci
Czarnych Orłów”.
Dziękujemy wszystkim głuszyczanom za uczestnictwo we
wspólnym świętowaniu N iepodległości. Specjalne podzięko-
wania za pomoc w  organizacji marszu nordic-walking dla
Zdzisława Łazanowskiego z  Podziemnego Miasta Osówka,
dla Państwa Urszul i i   Piotra Kujawków i   seniorów z  UTW. Po-
dziękowania dla grupy głuszyckich rowerzystów, dla Głuszyc-
kiej Orkiestry Dętej na czele z  kapelmistrzem Eugeniuszem
Leciem oraz dla osób reprezentujących poczty sztandarowe
obecne na Mszy Św.

oprac. SJ

GŁUSZYCZANIE DLA NIEPODLEGŁEJ

7 grudnia w  głuszyckim Centrum
Kultury odbyły się dwie projekcje „Lu-
dzi z  kl isz”- fi lmu Mateusz Kudły, re-
portera TVN24. Dokument zdobył
nagrodę Gold Plaque na 53. Międzyna-
rodowym Festiwalu Telewizyjnym
w  Chicago i   Złotego Delfina na festi-
walu produkcji fi lmowych Corporate
Media & TV Awards w  Cannes.
To niezwykła historia o  zwyczajnym
życiu mieszkańców powojennego Wa-
l imia. Odnalezione kl isze filmowe wy-
konane przez Fil ipa Rozbickiego,
fotografa-amatora i   organistę kościelnego mieszkającego po
I I wojnie światowej w  Wal imiu pokazały codzienność pierw-
szych osadników. O  zdjęciach Rozbickiego, który z  pasją
uwieczniał życie sobie współczesnych, z  czasem wszyscy za-
pomniel i . Kl isze z  ośmiuset fotografiami przeleżały w  zapo-
mnieniu ponad 70 lat. Znalezisko w  końcu przekazano w  ręce
lokalnego pasjonata historii - Łukasza Kazka, który rozpoczął
poszukiwania postaci uwiecznionych na fotografiach. Zdjęcia

wywołały wiele wzruszeń, gdyż pojawi-
ło się mnóstwo osób, które na fotogra-
fiach rozpoznały swoich bl iskich.

Dokument pokazuje, że zapo-
mniane kl isze to niezwykle cenny skarb,
dokument minionych czasów. Na ich
podstawie powstał fi lm dokumentalny,
ścieżka historyczna, sztuka teatralna.
Łukasz Kazek ze wzruszeniem opowia-
dał o  przeżyciach związanych z  odkry-
waniem historii mieszkańców Walimia
uwiecznionych na starych fotografiach.
Dodał także po projekcji fi lmu, że nie-

bawem wydany zostanie album z  fotografiami „Ludzi z  kl isz”.
Projekcję filmu obejrzała głuszycka młodzież szkolna w  go-

dzinach południowych oraz wieczorem dorosła publiczność.
Serdecznie dziękujemy Łukaszowi Kazkowi za udostępnienie
filmu i   wartościowe spotkania w  głuszyckim Centrum Kultury.

SJ

„LUDZIE Z  KLISZ”

SPOTKANIE AUTORSKIE Z  JOANNĄ LAMPARSKĄ
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Umowa "Tajemnice Militarnych
Podziemi" podpisana

W  dniu 21
września br. Bur-
mistrz Głuszycy
Roman Głód
podpisał umowę
z  firmą VIKAL
z  siedzibą
w  Świebodzicach
na wykonanie za-
dania pn. „Tajem-
nice Militarnych
Podziemi – za-
projektowanie
i   wykonanie bu-
dynku gospodar-
czego wraz
z  zagospodarowaniem terenu wejścia do sztolni”. Wartość pod-
pisanej umowy wynosi 31 7.733,60 zł. Termin zakończenia reali-
zacji zadania planowany jest na 31 maja 201 9 r.
Ogólna wartość projektu wynosi 1 .798.507,69 Euro (ok.
7.553.732,30 zł). Wartość zadania, które zrealizowane zostanie
w  Gminie Głuszycy to ok. 1 .735.482,00 zł, przy dofinansowaniu
85% ogólnej wartości projektu.

Przypominamy, że w  ramach projektu wykonane zostanie
wejścia do sztolni wraz z  modernizacją i   rozbudową ekspozycji
Podziemnego Miasta Osówka. Turyści zwiedzający Osówkę zo-
baczą nowe wystawy multimedialne, ciekawe ekspozycje i   no-
woczesne prezentacje tajemnic militarnych związanych
z  obiektem. Projekt zakłada również montaż nowoczesnego
oświetlenia ekspozycji.

oprac. UM

- Dwa autobusy niskoemisyjne
dostarczone zostały w  dniu 30 paź-
dziernika do Głuszycy przez Firmę
Busimport Pl Sp. z  o.o.  Zakup auto-
busów przez Gminę Głuszyca to
jedno z  zadań w  ramach realizacji
projektu „Sowiogórski Raj - budowa
Centrum Przesiadkowego w  Głu-
szycy” – informuje burmistrz Ro-
man Głód.

Po wybraniu przez Gminę opera-
tora autobusy będą wykorzystywa-
ne do zapewnienia bezpłatnej
usługi transportu zbiorowego na
terenie Gminy Głuszyca. Autobusy
mogące pomieścić do 70 osób bę-
dą dowozić mieszkańców i  turystów z  terenu naszej Gminy do
Centrum Przesiadkowego w  Głuszycy, skąd będzie można kon-
tynuować podróż autobusem linii nr  5 lub pociągami Kolei
Dolnośląskich. Rozkład jazdy autobusów dostosowany będzie
do czasu dojazdu pracowników do miejsc zatrudnienia. Auto-

busy będą także dowozić dzieci do
szkół na terenie Głuszycy. Ponadto
bezpłatna komunikacja gminna
obowiązywać będzie także w  dni
wolne od pracy. Planowany czas
rozpoczęcia kursowania autobu-
sów to marzec 201 9 r.
Na realizację projektu „Sowiogór-
ski Raj - budowa Centrum Prze-
siadkowego w  Głuszycy” Gmina
Głuszyca otrzymała prawie 2,9  mln
zł dofinansowania w  ramach Osi
Priorytetowej nr  3 „Gospodarka ni-
skoemisyjna” działania nr  3.4
„Wdrażanie strategii niskoemisyj-
nych” Poddziałania nr  3.4.4 „Wdra-

żanie strategii niskoemisyjnych – ZIT AW” Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata
201 4- 2020.

oprac. UM

GMINA GŁUSZYCA MA JUŻ SWOJE AUTOBUSY!

Zakończyła się realizacja zadania „Modernizacja terenu
boiska wiejskiego w  miejscowości Głuszyca Górna na terenie
Gminy Głuszyca”. Inwestycja prowadzona przez Gminę
Głuszyca została dofinansowana przez Samorząd
Województwa Dolnośląskiego w  ramach konkursu
"Odnowa Dolnośląskiej Wsi 201 8" kwotą w  wysokości 25  tys.
złotych. Całkowita wartość zadania wyniosła 57  tys. zł.

-W  ramach zadania wykonano nowe ogrodzenie,
zamontowano 30 siedzisk stadionowych oraz piłkochwyt na
słupach stalowych. Projekt objął również wykonanie bramy
wjazdowej, dwóch furtek, dwóch bramek , dwóch lamp
parkowych solarnych oraz naprawę trawiastej nawierzchni
boiska - dodaje burmistrz Roman Głód.

oprac. UM

NOWE BOISKOW  GŁUSZYCY
GÓRNEJ

Informujemy, że zakończyła się budowa drogi przeciwpo-
żarowej przy krytej pływalni Delfinek przy Szkole Podstawo-
wej nr  3 w  Głuszycy. Dzięki remontowi powstał plac
manewrowy oraz nowe miejsca parkingowe.

Inwestycja pn. „Sowiogórski Raj – Głuszyca, budowa base-
nu przy Szkole Podstawowej nr  3” – budowa drogi pożaro-
wej” została sfinansowana w  50  % z  budżetu Państwowego
Funduszu Rehabil itacyjnego Osób Niepełnosprawnych oraz
z  budżetu Gminy Głuszyca. Wartość całego zadania wynio-
sła 339.523, 96 zł.

UM

NOWA DROGA PRZY DELFINKU

- Zakończył się montaż
nowego oświetlenia przy
ulicach Dolnej oraz Pio-
nierów. To kolejna inwe-
stycja Gminy Głuszyca,
mająca na celu poprawę
bezpieczeństwa miesz-
kańców - przekazuje bur-
mistrz Roman Głód.

W  ramach projektu przy
ul. Pionierów wykonane
zostały 24 nowe stanowi-
ska oświetleniowe, w  tym
9 słupów wysokich 8-me-
trowych oraz 1 5 słupów 6-
metrowych typu parko-
wego. Słupy wyposażone
są w  oprawy ze źródłami
LED. Przy ulicy Dolnej po-
jawiło się 1 5 nowych sta-
nowisk oświetleniowych
o  wysokości 8  m, w  tym 2
słupy z  podwójnym wy-
sięgnikiem wyposażone odpowiednio w  oprawy ze źródłami.

Warto przypomnieć, że inwestycja w  całości sfinansowana
została z  budżetu Gminy Głuszyca. Całkowita wartość zadania
to 285.023,22 zł. Wykonawcą zadania była firma TECH-MET
Sp.  z  o.o.  z  Wałbrzycha.

Ponadto przy ulicach 1 1 Listopada oraz Piastowskiej zostało
wymienione 1 0 opraw oświetleniowych na oświetlenie LED.
Łącznie wymieniono 20 opraw.

oprac. UM

Głuszyckie ulice z  nowym
oświetleniem

-„Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Głu-
szyca” to projekt zrealizowany przez Gminę Głuszyca, w  ra-
mach którego powstały place aktywności na świeżym
powietrzu w  trzech lokalizacjach - informuje burmistrz Roman
Głód. - Place zabaw w  wariantach rozszerzonych powstały
przy ul. Łukasiewicza i   w  Parku Jordanowskim oraz w  wariancie
podstawowym pomiędzy ul. Grunwaldzką 70 a  72.

Wariant rozszerzony powstałej strefy aktywności obejmuje
trzy strefy: relaksu, zabawy i  ćwiczeń. W  strefie relaksu zamon-
towano stół do gry w  szachy, ławki i   kosze na śmieci. Strefę za-

bawy tworzą
urządzenia zaba-
wowe dla naj-
młodszych wraz
z  huśtawką, buja-
kiem, przeplotnią
i   śl izgawką, nato-
miast w  strefie
ćwiczeń znajdują
się urządzenia si-
łowni zewnętrz-
nej. Ponadto
tereny zostały
ogrodzone, wy-
konano również podłoże pod urządzeniami zabawowymi wraz
z  chodnikami z  kostki betonowej, zamontowane zostały też
stojaki na rowery.

Wariant podstawowy obejmuje budowę strefy ćwiczeń wraz
ze strefą relaksu, gdzie zamontowano stół do gry w  szachy,
ławki z  oparciem, kosze na śmieci oraz ze strefą ćwiczeń
z  urządzeniami siłowni zewnętrznej. Teren został uporządko-
wany i   ogrodzony.
Zadanie zrealizowano w  ramach programu rozwoju małej in-
frastruktury sportowo – rekreacyjnej o  charakterze wielopoko-
leniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – edycja 201 8. Na
wykonanie zadania Gmina Głuszyca pozyskała dofinansowa-
nie w  kwocie 1 25.000 zł z  Ministerstwa Sportu i   Turystyki.

oprac. UM

MAMY NOWE PLACE ZABAW

Informujemy, że został zakupiony nowy lekki wóz strażacki
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w  Głuszycy Górnej. Samo-
chód marki Opel Movano wyposażony jest w  najnowszy, ak-
tualnie dostępny sprzęt ratowniczo– gaśniczy. Wóz strażacki
z  napędem 4x4 dostosowany jest do poruszania się w  tere-
nie, łatwo pokonuje wszelkie przeszkody, co jest szczególnie
ważne w  przypadku konieczności dotarcia do trudno do-
stępnych miejsc.

Zadanie pn. "Zakup wozu strażackiego "lekkiego" dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w  Głuszycy Górnej" współfinan-
sowane jest z  budżetu Województwa Dolnośląskiego w  ra-
mach konkursu pn. "Poprawa bezpieczeństwa
w  Województwie Dolnośląskim w  roku 201 8", a  także z  bu-
dżetu Powiatu Wałbrzyskiego na rok 201 8 oraz z  budżetu
Gminy Głuszyca. Całkowita wartość zadania wyniosła
276.381 zł.

UM

LEKKI WÓZ STRAŻACKI DLA OSP
W  GŁUSZYCY GÓRNEJ

- Realizacja projektu „Nowoczesna przestrzeń Centrum Kultu-
ry – Miejskiej Biblioteki Publicznej w  Głuszycy” diametralnie
zmienia wygląd pomieszczeń naszego Centrum. Zadanie uzy-
skało dofinansowanie w  ramach „Programu Infrastruktury Do-
mów Kultury” ze środków Ministra Kultury i   Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z  Funduszu Promocji Kultury. Na
realizację zadania Gmina Głuszyca przekazała wkład własny do
projektu w  wysokości 20  % kosztów inwestycji. Całkowita war-
tość zadania wyniesie ok. 356  tys. zł - wyjaśnia burmistrz Głu-

szycy Roman Głód.
Zakres prac obejmuje wymianę stolarki okiennej, wymianę

i   renowację stolarki drzwiowej, wymianę instalacji elektrycznej,
teleinformatycznej oraz części instalacji centralnego ogrzewa-
nia, remont pomieszczeń sanitarnych oraz modernizację po-
mieszczeń części budynku Centrum wraz z  przebudową strefy
wejścia i   wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
Wykonawcą zadania jest DFBO z  Ząbkowic Śl.

oprac. SJ

NOWOCZESNA PRZESTRZEŃ CK-MBP



Odpowiedź znają ci, którzy oglądal i parodię jednej z  re-
klam na You Tube. Co prawda stare przysłowie głosi - „Barbara
po wodzie ,święta po lodzie”, to wspominając kilka ostatnich
lat, wcale nie musi się sprawdzić. Chyba na potwierdzenie
słuszności teorii o  globalnym ociepleniu początek grudnia nie
zapowiada jednak rychłego nadejścia śnieżyc, jakie pamiętają
przedstawiciel „średniostarszego pokolenia”. Z  własnego do-
świadczenia wspominam z  rozrzewnieniem wyprawę instruk-
torów i   harcerzy Hufca Głuszyca w  śniegu do pasa do Jaskini
Radochowskiej w  dniach 5-6 grudnia 1 981 r. Co oznacza, że
o  tydzień wcześniej zeszl iśmy do podziemia zanim zrobił to
pewien znany Mateusz. A  na poważnie była to jedna z  naj-
cięższych zim, jakie pamiętam. Ograniczenia, jakie niosły za
sobą przepisy stanu wojennego sprawiały, że dla wielu rodzin
był to okres nieplanowej rozłąki. Wielu młodych chłopaków
i   rezerwistów powołanych do służby zostało w  koszarach,
a   Wigil ię, Święta Bożego Narodzenie i   Nowy Rok spędzal i na
patrolach i   ogrzewali się przy koksiakach.

Uciekając jednak od wspomnień tych trudnych dni z  na-
szej historii , zapraszam do minigalerii pocztówek do Jadła.
Zupełnie przy okazji zbierania widokówek z  gminy Głuszyca
trafiła do mniee spora kolekcja kartek pocztowych przysyła-
nych zarówno do niemieckiego Wüstegiersdorf, jak i   polskiej
Głuszycy. Wiadomo, że każda widokówka to pocztówka, ale
nie każda pocztówka to widokówka. Świat ukazywany na
świątecznych kartkach pocztowych jest zwykle wyideal izowa-
nych i   przesycony symboliką. Wszechobecne aniołki, królowie
zmierzający do stajenki, gwiazdy betlejemskie, choinki, dzwo-
neczki, zajączki, sarenki, bydlątka i   o  zgrozo żadnego renifera!
Styl istyka odpowiadała ówczesnym modom artystycznym.
Od wielokolorowych, tłoczonych, bogato zdobionych broka-
tem po minimal istyczne luźno odnoszące się do symboliki
świąt. Bl iskość nowego roku często znajdowała swoje odbicie
w  treści życzeń składanych przez nadawcę. Największą war-
tość miały jednak te kartki, które były wykonane własnoręcz-
nie. Nowe życie dostawały bombki, które często
w  „niewyjaśnionych” okol icznościach spadały z  choinki. Był to
wspaniały surowiec wtórny (rodzaj recykl ingu) do produkcji
domowego brokatu. Wieczory spędzano na własnoręcznym
przygotowywaniu ozdób, wielometrowych łańcuchów, orze-
chów zawijanych z  złotka po czekoladzie, dekorowaniu pier-
ników, a   bombki przechowywane staranie przez cały rok
trafiały na choinkę tuż przed Wigil ią. Osadnicy, którzy przyje-
chal i do Głuszy-

cy, przywozil i ze sobą nie tylko gwarę, którą
jeszcze dziś czasem można usłyszeć na mie-
ście, ale także tradycje kul inarne. Stroje lu-
dowe powędrowały do szaf, ale l iczę, że
choć kilka ocalało i   jeszcze będzie można je
obejrzeć.

Zapraszam na tradycyjne warsztaty de-
korowania pierników, które jak co roku or-
ganizujemy wraz z  załogą JADŁA 1 5
grudnia od  godz. 1 6. Życzę na nadchodzące
Święta Bożego Narodzenia i   w  Nowym Roku
201 9 zdrowia i   zapału do poszukiwań śla-
dów historii naszej małej Ojczyzny.

Grzegorz Czepil
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Baco ! A  jaka będzie pogoda?…
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Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w  Głuszycy
odbyła się 1 9 listopada br. w  sali widowiskowej Centrum Kultu-
ry – MBP w  Głuszycy. Sesję otworzył i   poprowadził Radny Se-
nior Tomasz Grygianiec. Podczas sesji odbyło się zaprzysiężenie
Burmistrza Głuszycy Romana Głoda oraz ślubowanie Radnych
Rady Miejskiej w  Głuszycy, którzy uzyskali mandat w  wyniku
wyborów samorządowych przeprowadzonych w  dniu 21 paź-
dziernika br.

Kandydaturę Romana Głoda na burmistrza Głuszycy popar-
ło 85, 25% głosujących głuszyczan. Mandaty radnych Rady
Miejskiej w  Głuszycy zdobyło 1 5 osób kandydujących z  l isty
Komitetu Wyborczego Wyborców Romana Głoda. Frekwencja
w  wyborach wyniosła prawie 47%.

Radnymi Rady Miejskiej w  Głuszycy w  kadencji 201 8-2023
zostały następujące osoby:

• Kamila Wodyk- okręg nr  1 : Głuszyca, ulice: Bolesława Chrobre-

go, Górnośląska, Mazurska, Pomorska, Sienkiewicza 1 8-36 pa-
rzyste, Sienkiewicza od 65 do końca,
• Edyta Popek - okręg nr  2: Głuszyca, ulice: 1 1 Listopada, Ogro-
dowa, Piastowska,
• Beata Drapała - okręg nr  3: Głuszyca, ulice: Sienkiewicza 1 -1 7,
Sienkiewicza 1 9-63 nieparzyste,
• Mirosław Żołopa - okręg nr  4: Głuszyca, ulice: Bohaterów Get-
ta, Dąbrowskiego, Niecała, Parkowa, Przemysłowa,
• Krzysztof Kameczura - okręg nr  5: Głuszyca, ulice: Kolejowa,
Pionierów,
• Dawid Okarma - okręg nr  6: Głuszyca, ulica: Łukasiewicza 1 -39
nieparzyste,
• Sławomir Surmaczyński - okręg nr  7: Głuszyca: Głuszyca, ulice:
Łukasiewicza 1 8-24 parzyste, Łukasiewicza od 41 do końca,
• Julianna Mlazga - okręg nr  8: Głuszyca, ulice: Lawendowa, Tu-
lipanowa, Łomnicka, Warszawska, wieś Łomnica,
• Mariusz Kostrzyca - okręg nr  9: Głuszyca, ulice: Częstochow-

ska, Górna, Grunwaldzka 1 -31 , Leśna, Włókniarzy, Wysoka ,
• Janusz Rech - okręg nr  1 0: Głuszyca, ulice: Dolna, Grunwaldz-
ka 32-64, Polna ,
• Jakub Skarbka - okręg nr  1 1 : Głuszyca, ulice: Cmentarna,
Gdańska, Grunwaldzka od    65 do końca, Kościuszki,
• Mariola Trawczyńska - okręg nr  1 2: wieś Głuszyca Górna, ulice:
Dworcowa, Kłodzka 1 -40A, Zielona,
• Tomasz Grygianiec - okręg nr  1 3: wieś Głuszyca Górna, ulice:
Graniczna, Kłodzka od 41 do końca,
• Katarzyna Woźniak- Redlicka - okręg nr  1 4: wieś Kolce, wieś
Sierpnica ,
• Grzegorz Milczarek - okręg nr  1 5: wieś Grzmiąca.

W  czasie sesji inauguracyjnej na Przewodniczącego Rady
Miejskiej w  Głuszycy został wybrany jednogłośnie Grzegorz
Milczarek. Wybrano również dwóch Wiceprzewodniczących-
Edytę Popek oraz Janusza Recha.

oprac. UM

SESJA INAUGURACYJNA RADYMIEJSKIEJ W  GŁUSZYCY

Szanowni Państwo!

Dzisiejsza sesja Rady Miejskiej w  Głuszycy jest szczególnym
momentem w  dziejach naszej Gminy. Wraz z  rozpoczęciem pracy
nowo wybranych radnych gminnych ponownie obejmuję stano-
wisko burmistrza Głuszycy. To wielki zaszczyt dla mnie, ale rów-
nież ogromny kredyt zaufania, który udzielili mi ponownie
Mieszkańcy Głuszycy. Z  wielkim szacunkiem odbieram wynik uzy-
skany w  ostatnich wyborach samorządowych przeprowadzonych
w  dniu 21 października br.
Dziękuję Mieszkańcom Głuszycy za wszystkie oddane głosy na

moją osobę, jak i  na kandydatów na radnych z  listy Komitetu Wy-
borczego WyborcówRomana Głoda. Dziękuję wszystkim osobom,
które wspierałymnie w  czasie kampanii wyborczej, przede wszyst-
kim jestem wdzięczny za wytrwałość moim najbliższym - żonie,
córce, mamie.
Szanowni Państwo, mam świadomość, że Mieszkańcy - odda-

jąc tak licznie głosy na mnie i  radnych z  mojej listy - docenili pracę
wykonaną na rzecz Gminy w  poprzedniej kadencji głuszyckiego
samorządu. W  sposób szczególny dziękuję radnym Rady Miejskiej
minionej kadencji 2014-2018 za wielką rozwagę
w  stanowieniu prawa miejscowego oraz wsparcie udzielane przy
podejmowaniu wielu, często bardzo trudnych, zadań inwestycyj-
nych. Dziękuję wszystkim moim współpracownikom, którzy na co
dzień wspierali mnie w  realizacji zadań własnych i  zleconych Gmi-
nie. Za zaangażowanie i  sumienne wykonywanie swoich obo-
wiązków dziękuję pracownikom Urzędu Miejskiego w  Głuszycy,
dziękuję dyrektorom i  pracownikom jednostek podległych oraz
prezesom i  pracownikom spółekgminnych.
Za pełną zatroskania postawę o swoją „małą Ojczyznę”

dziękuję wszystkim mieszkańcom Głuszycy, kandydującym z
różnych listwyborczych wminionych wyborach samorządowych -
kontrkandydatowi na stanowisko burmistrza Głuszycy, a także
osobom kandydującym na radnych do Rady Miejskiej w Głuszycy,
do Rady Powiatu Wałbrzyskiego, do Sejmiku Wojewódzkiego.
Jednocześnie gratuluję osobom, które uzyskały mandat radnych
powiatowych wnaszym obwodzie - Pani Ewie Dorosz oraz Panom
Markowi Masiukowi, Łukaszowi Kazkowi, Krzysztofowi
Kwiatkowskiemu i Piotrowi Polowi. Gratuluję i życzę owocnej
pracy wszystkim radnym rozpoczynającym pracę w Radzie
MiejskiejwGłuszycywkadencji 2018-2023.
Praca w  samorządzie to misja, misja polegająca na służeniu

dobru Gminy i  jej mieszkańców. Troska o  poprawę warunków ży-
cia głuszyczan, o  nieustanny rozwój potencjału, który tkwi w  na-
szej Gminie, przyświecały i  nadal będą przyświecaćmojej pracy na
stanowisku burmistrza Głuszycy. Jak powiedział Henry Ford: „Po-
łączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna pra-
ca to sukces”. Życzę nowym radnym Rady Miejskiej i  wszystkim

moim współpracownikom, by kolejne lata pracy dla Głuszycy,
przyniosły satysfakcję z  dobrze wykonanych obowiązków i  reali-
zację wszystkich zamierzeń i  planów.
W  nowej kadencji będę nadal we współpracy z  radnymi Rady

Miejskiej w  Głuszycy rozwiązywać problemy, z  którymi borykają
się nasi Mieszkańcy. Będę zabiegać o  dalsze pozyskiwanie środ-
ków na nowe inwestycje, służące rozwojowi Gminy i  uczynieniu
Głuszycy miejscem atrakcyjnym i  przyjaznym do zamieszkania.
Będę kontynuować prace nad pomyślnym zakończeniem zadań
inwestycyjnych, których realizacja rozpoczęła się już w  poprzed-
niej kadencji. Do takich zadań inwestycyjnych należy  m.in. budo-
wa Centrum Przesiadkowego przy ulicy Łukasiewicza wraz
z  uruchomieniem bezpłatnej komunikacji na terenie Gminy. Za-
mierzam również poprawić system komunikacji publicznej po-
przez dążenie do zwiększenia ilości połączeń autobusowych linii
nr  5. Rozwojowi potencjału gospodarczego naszej Gminy służyć
ma planowana budowa Strefy Aktywności Gospodarczej, projekt,
który mam nadzieję, zachęci nie tylko naszych mieszkańców do
podejmowania działalności gospodarczej.
W  dalszym ciągu będę czynił starania, by na terenie naszej

Gminy powstały mieszkania w  ramach rządowego programu
MIESZKANIE +, co w  znacznym stopniu rozwiązałoby problem
braku mieszkań, zwłaszcza dla młodych osób, zakładających ro-
dziny i  planujących zamieszkać na stałe w  Głuszycy. Planuję rów-
nież uruchomienie nowych terenów inwestycyjnych pod
budownictwo jednorodzinne, by zachęcić rodziny planujące bu-
dowę domu do wyboru lokalizacjiwłaśnie w  Głuszycy.
W  ubiegłej kadencji udało się dzięki programowi MALUCH

PLUS utworzyć nowy Żłobek Gminny. Kolejnym planowanym kro-
kiem i  wyzwaniem będzie adaptacja kolejnych pomieszczeń Gim-
nazjum Publicznego na przedszkole miejskie. By nasze rodziny
miałymożliwość odpoczynku na świeżym powietrzu,
w  dalszym ciągu będę dążyć do modernizowania głuszyckich par-
kówmiejskich i  placów zabaw. Już w  przyszłym roku w  Parku Jor-
danowskim rozpoczną się prace związane z  budową skateparku,
długo oczekiwanej inwestycji zwłaszcza przez głuszycką młodzież.
W  dalszym ciągu jednym z  priorytetów mojej drugiej kadencji

będzie kontynuacja działań proekologicznych. Będę dążyć do dal-
szej realizacji programu wymiany pieców grzewczych w  gospo-
darstwach domowych głuszyczan.
Podejmę także starania, mające na celu dalszą modernizację

sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i  gazowej. Będę także zabie-
gał, by w  nowej kadencji przeprowadzać remonty dróg gminnych
wraz z  budową chodników, by rozbudowywać i  zmodernizować
system oświetlenia ulicznego w  naszej gminie, a  także w  dalszym
ciągu będzie modernizowany teren cmentarza komunalnego. Bę-
dę czynił wszelkie starania, by dokończony został remont drogi
wojewódzkiej nr  381 na odcinku w  Głuszycy Górnej oraz, by roz-

począł się długo oczekiwany remont drogi nr  380 na odcinku
Grzmiąca-Rybnica Mała.
Poprawie bezpieczeństwa mieszkańców służyć będzie także

kontynuacja działań związanych z  budową monitoringu na tere-
nie naszej Gminy. Z  wielką troską podejmę również kolejne działa-
nia służące poprawie wizerunku głuszyckiej przestrzeni publicznej
poprzez zagospodarowanie zieleni miejskiej i  poprawę estetyki
budynkówmieszkalnych.
Planuję także kontynuację modernizacji boiska miejskiego

przy ul. Dolnej wraz z  budową bieżni i  dokończeniem wymiany
siedzisk. Będę również podejmował działania mające na celu dal-
szą modernizacją Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Obecnie przeprowadzane prace remontowe dobiegają już końca,
a  w  przyszłym roku rozpocznie się remont świetlicy wiejskiej
w  Głuszycy Górnej. Kontynuowane będą także inwestycje i  działa-
nia prospołeczne realizowanew  ramach funduszy sołeckich.
Poprawa infrastruktury turystycznej i  uatrakcyjnienie ekspozy-

cji Podziemnego Miasta Osówka to kolejne zadania wyznaczone
do realizacji w  nowej kadencji głuszyckiego samorządu. Projekt
„Tajemnice militarnych podziemi” jest obecnie w  trakcie realizacji.
Wierzę, że przyczyni się do wzrostu ilości turystówodwiedzających
PodziemneMiastu Osówka.
Prorozwojowym kierunkiem działań głuszyckiego samorządu

będzie także kontynuacja prac służących pozyskaniu środków ze-
wnętrznych na wykonanie odwiertów źródeł geotermalnych. No-
we perspektywy rozwoju stwarza odzyskanie przez Gminę
Głuszyca terenów po byłych zakładach bawełnianych przy ul. Bo-
haterów Getta oraz adaptacja budynku przy ul. Parkowej na po-
trzeby Urzędu Miejskiego. Ponadto w  dalszym ciągu będę
zabiegał o  dalszą restrukturyzację spółek gminnych i  modernizo-
wanie jednostekoświatowych.
Szanowni Państwo, podejmując po raz drugi wyzwanie, jakim

jest sprawowanie władzy wykonawczej i  zarządzanie Gminą Głu-
szyca, jestem w  pełni świadomy, jak wiele wyzwań stoi przede
mną. Widzę ogrom zadań, które w  dalszym ciągu są niewykona-
ne, a  wydają się zadaniami pilnymi i  niezwykle ważnymi. Jako
burmistrz Głuszycy obiecuję, że zawsze z  troską będę pochylać się
nad problemami mieszkańców, zawsze rozwój Gminy i  dobro
ogółu będą wyznacznikamimojej przyszłej pracy.
Szanowni Państwo, „mamy różne poglądy, odmienną pracę.

Lecz kiedy się nad tym zastanowić, jest jedna rzecz wspólna dla
całej organizacji – człowiek”– słowami Thomasa Watsona pragnę
wyrazić przekonanie, że to właśnie Mieszkańcy Gminy są najważ-
niejsi, a  troska o  dobro Gminy to priorytet działań podejmowa-
nych przezemnie na stanowisku burmistrza Głuszycy.

Burmistrz Głuszycy
Roman Głód

Poniżej drukujemyexpose burmistrza GłuszycyRomana Głoda
wygłoszone w  dniu 19 listopada 2018 r. w  czasie sesji inauguracyjnej

RadyMiejskiejw  Głuszycykadencji 2018-2023



5 grudnia 201 8 r. w  świetl icy
wiejskiej w  Kolcach odbyła się za-
bawa mikołajkowa dla 66 dzieci
z  Sierpnicy i   Kolc. Grupa niefor-
malna z  Sierpnicy w  składzie: l ider
Anna Redl icka, Barbara Nowak
i   Anna Małek otrzymała dofinan-
sowanie na kwotę 4.590 zł w  ra-
mach projektu
#SpołecznieOdpowiedzialni fi-
nansowanego ze środków Progra-
mu Funduszu I nicjatyw
Obywatelskich real izowanego
przez Narodowy I nstytut Wolności
Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego, którego opera-
torem i   real izatorem jest Fundacja
Katol icka I nicjatywa BERIT.

Dzięki pozyskanym środkom zorganizowana została zaba-
wa mikołajkowa, w  trakcie której Mikołaj wręczył paczki
wszystkim grzecznym dzieciom, a   animatorzy Klara
i   Patryk zadbal i, aby każde dziecko dobrze się bawiło i   aktyw-
nie uczestniczyło w  imprezie. Na stołach rozłożone były prze-
kąski, owoce, napoje, a   słodki poczęstunek w  formie ciast
został przygotowany przez rodziców z  obu wiosek.

Dzieci bawiły się świet-
nie. Rodzice i   opiekunowie miel i
dużo radości z  widoku swoich
pociech. Były zdjęcia z  Mikoła-
jem, tańce i   wspólna zabawa. Na
zakończenie dzieci z  Sierpnicy
zatańczyły, długo ćwiczony ta-
niec - Belgijkę. Głównym celem
inicjatywy jest szeroko rozumia-
na integracja mieszkańców są-
siadujących sołectw, aby przy tak
miłej okol iczności zachęcić ludzi
do wspólnych działań na rzecz
lokalnej społeczności, udowad-
niając, że razem naprawdę mo-
żemy więcej.
Cały ciężar organizacji spoczywa
na inicjatorach oraz wolontariu-

szach: Danucie Jabłońskiej, Agnieszce Rosińskiej, Małgorzacie
Trojanowskiej, Katarzynie Woźniak –Redl ickiej, sołtys Sierpni-
cy Krystynie Gołębiowskiej i   sołtys Kolc Barbarze Sokołow-
skiej. Podziękowania należą się również p.o.  dyrektora
Centrum Kultury w  Głuszycy Sabinie Jelewskiej za bezpłatne
użyczenie sal i w  Kolcach.

K. Woźniak-Redl icka

ODWIEDZINY MIKOŁAJAW  ŚWIETLICYW  KOLCACH
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W  l istopadzie
  w  Szkole Podstawo-
wej nr  2 w  Głuszycy
real izowany był pro-
jekt „N iepodległa od
1 00 lat” . PRO-
JEKT    #SPOŁECZNIE-
ODPOWIEDZIALNI   otrz
ymał dofinansowanie
  ze środków  Programu
Funduszu   I nicjatyw
Obywatelskich   real izo-
wanego przez  Naro-
dowy I nstytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego, gdzie operatorem jest  Fundacja Katol icka
I nicjatywa Berit.

Wszystkie podejmowane w  ramach projektu działania by-
ły bardzo atrakcyjne dla uczniów. Odbyły się warsztaty histo-
ryczne, gra terenowa, konkurs piosenki patriotycznej oraz
konkurs plastyczny. Szczególne wrażenie wywarła na uczest-
nikach projektu wycieczka do Muzeum Narodowego w  War-

szawie. Lider projektu Aneta Musik dziękuje wszystkim
zaangażowanym w  projekt wolontariuszom, a   także operato-
rowi projektu   Fundacji Katol icka I nicjatywa Berit za rzetelną
i   sprawną obsługę.  

oprac. AM

50-lecie Trójki

grudzień 201 8 · KURIER GŁUSZYCKI

Wykład połączony z  ćwiczenia-
mi ruchowymi oraz spotkanie in-
tegracyjne uświetniły Dzień
Seniora zorganizowany z  inicjaty-
wy burmistrza Głuszycy Romana
Głoda w  dniu 1 4 l istopada w  Cen-
trum Kultury w  Głuszycy. Najser-
deczniejsze życzenia przekazal i
głuszyckim seniorom obecni na
spotkaniu: poseł RP I zabela Kata-
rzyna Mrzygłocka, zastępca bur-
mistrza Grzegorz Szymański,
dyrektor Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej Katarzyna Starzyńska oraz
p.o.  dyrektora CK-MBP Sabina Je-
lewska. Spotkanie poprowadził
Jerzy Janus, prezes Stowarzysze-

nia Uniwersytet Trzeciego Wieku w  Głuszycy.
Obecni na spotkaniu seniorzy wysłuchal i

ciekawego wykładu Beaty Kras – Opyrchał, trenera
biznesu i   rozwoju osobistego z  Akademii Samo-
rozwoju w  Wałbrzychu. Wykład - wzbogacony
ćwiczeniami motorycznymi - dotyczył sztuki zapa-
miętywania, która jest niezwykle przydatna w  ży-
ciu i   należy ją rozwijać w  każdym wieku.
W  przerwie był czas na integrację, rozmowy i   słod-
ki poczęstunek. O  muzyczną oprawę Głuszyckiego
Dnia Seniora zadbal i Państwo Maria i   Andrzej Ste-
reccy.
Wszystkim głuszyckim seniorom dziękujemy za
wspólne spotkanie i   życzymy dużo zdrowia, opty-
mizmu i   real izacji życiowych pasji oraz marzeń.

oprac. SJ

DZIEŃ SENIORAW  GŁUSZYCY

W  l istopadzie odbył się
cykl zajęć w  ramach
programu „Umiemy rato-
wać”. W  Szkole Podsta-
wowej nr  2 w  Głuszycy
przeszkolona grupa na-
uczyciel i   na czele z  l ide-
rem Kamilą Wodyk
poprowadziła zajęcia
z  zakresu udzielania
pierwszej pomocy. W  ra-
mach tego projektu od-
był się również
interesujący konkurs.
PROJEKT    #SPOŁECZNIE-
ODPOWIEDZIALNI   finan-
sowany jest   ze
środków  Programu Fun-
duszu   I nicjatyw Obywa-
telskich   real izowanego
przez  Narodowy I nstytut

Wolności.   Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,
gdzie operatorem jest  Fundacja Katol icka I nicjatywa Berit.  

oprac. KW

„UMIEMY RATOWAĆ”

„1 000 szkół na Tysiącle-
cie Państwa Polskiego” – ta-
kie hasło przyświecało
powstawaniu murów Szkoły
Podstawowej nr  3 w  Głuszy-
cy. Obchody Jubileuszu 50 –
lecia   naszej szkoły rozpo-
częły się w  piątek, 1 2 paź-
dziernika 201 8 r. Mszą Św.,
która została odprawiona
  w  Kapl icy pw. Św. Józefa.
Oficjalna część uroczystości
odbyła się w  sal i widowisko-
wej Centrum Kultury – MBP
w  Głuszycy. W  pięknie ude-
korowanej sal i mogliśmy
przywitać przybyłych na
uroczystość dostojnych go-
ści, absolwentów szkoły, by-
łych jej pracowników,
rodziców.  Swoją obecnością
zaszczycil i nas: Senator Senatu RP Wiesław Kil ian, Wicemar-
szałek Województwa Dolnośląskiego I wona Krawczyk, Radny
Sejmiku Wojewódzkiego Czesław Kręcichwost, Prezydent
Miasta Wałbrzycha Roman Szełemej, Burmistrz Głuszycy Ro-
man Głód, Zastępca Burmistrza Głuszycy Grzegorz Szymań-
ski, Starszy Wizytator Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty we
Wrocławiu Danuta Skrobacka, Proboszcz Parafii pw. Chrystusa
Króla ks.  dr  Sławomir Augustynowicz, Przewodniczący Rady
Miejskiej Głuszycy Grzegorz Milczarek, pierwszy Dyrektor SP3
Włodzimierz Adamek, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
Wałbrzyskiego Grażyna Owczarek, Radny Powiatu Wałbrzy-
skiego Grzegorz Walczak, Radni Gminy Głuszyca, Sekretarz
Gminy Głuszyca Wiesława Moździerz, Skarbnik Gminy Głuszy-
ca Agnieszka Świędrych,   Prezes DZT Serwis&Heat   Jolanta
Suława, Przewodnicząca Rady Rodziców SP nr  3 Magdalena
Surmaczyńska, Prezes UTW w  Głuszycy Jerzy Janas, byl i dy-
rektorzy i   emerytowani nauczyciele SP3, pracownicy Urzędu
Miejskiego, Dyrektorzy i   Prezesi I nstytucji i   Urzędów, Dyrekto-
rzy Szkół, Przedszkola i   Żłobka, absolwenci, nauczyciele, pra-
cownicy Szkoły, rodzice, uczniowie. Wszyscy prelegenci
docenil i dotychczasową działalność edukacyjno-wychowaw-
czą placówki oraz życzyl i całej społeczności szkolnej dalszych
sukcesów.

Z  rąk Dyrektor Szkoły Doroty Hałas szczególne podzięko-
wania za współpracę w  postaci pamiątkowych tabl iczek
otrzymali: pierwszy Dyrektor SP3 Włodzimierz Adamek , Se-
nator RP Wiesław Kil ian, Wicemarszałek I wona Krawczyk, Rad-
ny Sejmiku Czesław Kręcichwost, Prezydent Miasta
Wałbrzycha Roman Szełemej, Burmistrz Roman Głód, Wice-
burmistrz Grzegorz Szymański, Przewodniczący Rady Miej-
skiej w  Głuszycy Grzegorz Milczarek, Starszy Wizytator
Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty Danuta Skrobacka,

Ksiądz dr  Sławomir Augustynowicz, była Dyrektor SP3 Teresa
Śl iwińska, p.o.  Dyrektora CK-MBP Sabina Jelewska, Przewod-
nicząca Rady Rodziców Magdalena Surmaczyńska.

Dyrektor Szkoły Dorota Hałas przywitała przybyłych gości
i   zaprosiła do wspólnego świętowania Jubileuszu. Uczniowie
rozpoczęl i uroczystość od „wybudowania szkoły” – na scenie
stanęła makieta budynku, a   następnie dzieci zatańczyły polo-
neza. Część oficjalną poprowadzil i absolwenci SP nr  3 - Michał
Literski oraz Jul ia Kirklewska. Program artystyczny przygoto-
wany przez uczniów i   nauczyciel i głuszyckiej „Trójki” z  nostal-
gią przypomniał wiele ważnych i   cennych chwil z  życia Szkoły.
Komentarzem do wszystkich występów była prezentacja
multimedialna dotycząca historii Szkoły i   faktów z  obecnego
jej życia. Po uroczystej akademii goście udal i się Szkoły Pod-
stawowej nr  3, w  której nastąpiło uroczyste odsłonięcie tabl i-
cy upamiętniającej Jubileusz 50-lecia. Po tak wspaniałych
i   urozmaiconych występach, zaproszeni goście mogli zwie-
dzać Szkołę, obejrzeć przygotowane na tę okol iczność mate-
riały oraz porozmawiać w  zorganizowanych kawiarenkach.
Aby ułatwić sentymentalną podróż w  przeszłość, przygoto-
wal iśmy ekspozycje, gazetki, wystawy. Szczególnym powo-
dzeniem wśród zwiedzających cieszyły się stare kroniki,
zarówno klasowe jak i   szkolne, a   także pamiątkowe zdjęcia.
Jubileusz 50 - lecia był wspaniałą okazją do snucia refleksji
i   wspomnień dotyczących losów osób związanych z  naszą
Szkołą, przywołania w  naszej pamięci Tych, którzy odeszl i
oraz do myśl i o  własnej przeszłości.

Ten niecodzienny spektakl wraz z  dekoracjami przygoto-
wal i nauczyciele   we współpracy z  uczniami i   sympatykami
szkoły. Z  wielkim przeżyciem i   zaangażowaniem zaprezento-
wal i go uczniowie szkoły.

Dyrekcja Grono Pedagogiczne SP3

„NIEPODLEGŁA OD 1 00 LAT”

Czterogodzinna lekcja doradztwa zawodowego w  głu-
szyckim Zakładzie Usług Mieszkaniowych i   Komunalnych by-
ła nowym, bardzo ciekawym i   radosnym doświadczeniem dla
uczniów klasy VI Ia ze Szkoły Podstawowej nr  3 w  Głuszycy.
Dzięki zaproszeniu Pani Prezes Urszul i Mrozińskiej i   zaanga-
żowaniu pracowników ZUMiK-u   uczniowie odbyl i w  środę 5
grudnia 201 8r. praktykę, podczas której poznal i tajniki pracy
administracji i   zarządzania nieruchomościami, księgowości,
biura obsługi kl ienta oraz działu technicznego, tym samym
zdobywając pierwsze doświadczenie zawodowe.

Pracownicy zapewnil i przyjazną atmosferę    i   profesjonal-
ne wsparcie, by młodzież mogła zdobyć nowe umiejętności
i   potrzebną wiedzę, sprawdzić, czy wybrane stanowisko im
odpowiada. Udział  w  takiej lekcji przedsiębiorczości w  efek-
cie może ułatwić zdobycie pracy i   pomóc w  jej wyborze.

Za współpracę, serdeczne przyjęcie, ciekawe rozmowy,
słodki poczęstunek i   wsparcie w  akcji zbierania darów dla
bezdomnych zwierząt z  serca dziękujemy Pani Prezes Urszul i
Mrozińskiej, Paniom: I . Janusz, A. Dużyńskiej, L. Chałupie, M.
Kal inowskiej, I . Groń, J. Szerszeń, M. Lewkin oraz Panom: A.
Potężnemu, M. Hałasowi, R. Franciszkiewiczowi.

Wychowawca i   Uczniowie klasy VI Ia SP3 w  Głuszycy

Uczniowie SP3 zdobywają
doświadczenie zawodowe
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Pierwszego grudnia
w  Centrum Kul tury
w  Głuszycy odbyła się
premiera kol ejnego
spektakl u Głuszyckiej
Grupy Teatral nej "Po
godzinach", która
zgodnie z  oczekiwa-
niami zebrała wiel o-
krotne okl aski zarówno
podczas trwania sztuki,
jak i   po jej zakończe-
niu. Przedstawienie pt:
"Dzieci Czarnych Or-
łów" zapełniło sal ę wi-
dowiskową po brzegi
i   podbiło serca głu-
szyckiej publ iczności.
Sztuka powstała z  oka-
zji obchodów 1 00-l ecia
Odzyskania przez Pol-
skę N iepodl egłości
i   n ie wyobrażam sobie
żadnego wspanial sze-
go sposobu na upa-
miętnienie tak ważnego okresu w  histori i naszego kraju.

Akcja spektakl u rozgrywa się na Dworcu Wiedeńskim
w  Warszawie w  1 91 8 roku. Przez dworzec przewijają się prze-
różni pasażerowie- i   ci czekający na Wyzwol iciel a Józefa Pił-
sudskiego, który ma przyjechać pociągiem na defi l adę
i   uroczyste przywitanie i   ci , którzy są w  trakcie podróży przez
własne życie. Wizyta przywódcy wiąże się oczywiście z  jej za-
bezpieczeniem przez właściwe do tego służby. Możemy więc
na dworcu spotkać oficerów, del egację urzędniczek przygo-
towujących uroczyste przywitanie, zamachowca, pracowni-
ków dworca, kurtyzanę i   w  końcu zwykłych podróżnych
oczekujących na kol ejny pociąg. Pisząc zwykłych podróż-
nych popełniam niemal niewybaczal ny błąd, gdyż za sprawą
nietuzinkowej gry aktorskiej, postacie drugopl anowe, które
nie widzą nic poza czubkiem swego nader ekscytującego ży-
cia towarzyskiego, wybijają się i   jaśnieją za sprawą ogromnej
dawki humoru, jaką napełniają całą sztukę. Tak jakby twórca
tego konceptu dawał nam do zrozumienia, że za kul isami
każdych wiel kich przemian, wciąż niezmiennie trwają i   żyją
zwykłe historie l udzkie, wcal e nie mniej ciekawe.

W  tej sztuce nic chyba nie było statyczne, oprócz sceno-
grafi i . Jednakże scenografia, choć minimal istyczna, bez tru-
du pozwal ała nam przenieść się w  tamten czas. Trochę jak
w  soczewce, w  tym jednym miejscu koncentrowały się przez
kil ka godzin l osy całego kraju- jego nadzieje, wiara, podeks-
cytowanie, al e także niepokój, rozgoryczenie czy obojęt-
ność. W  central nym miejscu sceny ustawiono prostą
ławeczkę – miejsce, na którym można przysiąść i   porozma-
wiać. Po mistrzowsku skrojone dial ogi przekazały całą nie-
zbędną wiedzę o  świecie poza dworcowym peronem. Ten
scenariusz, podobnie zresztą jak poprzednie przepełnia uni-
wersal izmem. To już chyba znak rozpoznawczy Roberta De-
l egiewicza- humor, uniwersal izm, nagłe zwroty akcji ,
prawda, brak nadęcia i   patosu, cudowne zabawy i   gry słow-
ne, jednym słowem „najwyższy stopień wtajemniczenia”.
Trzeba ogromnej wiedzy i   profesjonal izmu, żeby za pomocą

najprostszych narzę-
dzi, ideal nie ze sobą
współgrających, opi-
sać wycinek z  histori i
całego narodu. Muzy-
ka obezwładniająca.
Język zgodny z  real ia-
mi epoki, a   więc mo-
mentami
przysparzający nie-
małych trudności.
Obsada i   gra aktorska
urzekająca. Czułam
się uwiedziona nie-
mal że od pierwszej
sceny. N asza głuszyc-
ka młodzież to po
prostu petarda. By-
łam pod ogromnym
wrażeniem gry aktor-
skiej Szymona Sławi-
ka.

W  pewnym
momencie zaczęłam
się zastanawiać czy

ten Piłsudski w  ogól e przyjedzie? Rozumiem sławny czło-
wiek, al e i l eż można czekać? Przemknęła mi też przez głowę
myśl, kto zagra tę rol ę i   w  tej samej chwil i zrozumiałam, że
jest w  Głuszycy tyl ko jedna osoba, która może zagrać Piłsud-
skiego. Przecież to oczywiste, że będzie to nasz Burmistrz
Roman Głód. N ie pomyl iłam się. Aktywny udział Burmistrza
w  pracy Głuszyckiego Teatru i   wspieranie go w  każdy możl i-
wy sposób, doceniam ogromnie i   jako mieszkaniec Głuszycy
i   jako widz.

Muszę jednak zdradzić czytel nikom jeszcze jedną natrętną
myśl , która mnie osaczyła w  trakcie trwania spektakl u i   po
jego zakończeniu. Dl a mnie bezwarunkową i   największą
gwiazdą tego wieczoru był bez wątpienia genial ny człowiek,
u   którego my jako mieszkańcy Głuszycy mamy ogromny
dług wdzięczności. Tą niezaprzeczal ną gwiazdą jest Robert
Del egiewicz, twórca nie tyl ko wspaniałego scenariusza, bez
którego nie byłoby tego sukcesu, nie tyl ko świetny reżyser,
który potrafi na tyl e kompl etnie patrzeć na dzieło, że z  pozo-
ru z  błahych czy nieistotnych symbol i i   narzędzi potrafi
utkać ideal ny gobel in, nie tyl ko aktor (wspaniały zresztą), al e
przede wszystkim człowiek, który nieodwracal nie zmienił
Głuszycę. Za sprawą tego człowieka sal a widowiskowa Cen-
trum Kul tury wypełniła się po brzegi i   wypełni się jeszcze nie
raz. Głuszyczanie, zabiegani, zapracowani, zajęci przyziem-
nymi sprawami rozsmakowal i się w  sztukach teatral nych.
N ie sądziłam, że takie czasy nadejdą. Taką Głuszycę l ubię
jeszcze bardziej, dl atego Panie Robercie dziękuję Panu
ogromnie. Gdzieś tam u  góry, chyba ktoś nam sprzyja, skoro
zsyła nam takich l udzi jak Pan.

Gratul uję wszystkim aktorom oraz osobom, które pomo-
gły przy real izacji spektakl u. To były pięknie spędzone dwie
i   pół godziny, podczas których nie nudziłam się ani chwil i .
Doskonała rozrywka, która wychodząc poza swoje ramy, nie-
wątpl iwie zasługuje na miano dzieła sztuki.

Marta Wróbl ewska

"PO GODZINACH"… ALE PROFESJONALNIE-
NOWY SPEKTAKL GŁUSZYCKIEJ GRUPY TEATRALNEJ

W  związku z  możl iwością pojawienia się w  najbl iższym czasie
ujemnych temperatur pracownicy Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w  Głuszycy apelują do Mieszkańców Głuszycy, aby nie
pozostawal i obojętni w  okresie zimowym, w  szczególności
w  czasie niskich temperatur powietrza na osoby bezdomne,
przesiadujące na przystankach, ogrzewające się na klatkach
schodowych lub nocujące na strychach, w  piwnicach lub
w  altankach działkowych.

Wystarczy zawiadomić i   zgłosić problem w  Naszym
Ośrodku lub na Komisariacie Policji, dzwoniąc pod poda-
ne numery telefonów:

74 8456 343 – OPS Głuszyca,
74 8456 31 7 oraz 997 – Komisariat Policji.
WIDZISZ-REAGUJ-ZADZWOŃ!

APEL DO MIESZKAŃCÓW
GŁUSZYCY
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Czterdziestoosobowa grupa seniorów w  większości
ze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w  Głuszycy
w  ramach zadania pod nazwą – „Aktywnie i   zdrowo"
w  dniach 6 - 7 października br. uczestniczyła w  wycieczce do
stol icy Austrii - Wiednia. Zwiedzanie tego atrakcyjnego pod
względem turystycznym miasta dostarczyło uczestnikom
wyjazdu niezapomnianych wrażeń i   przeżyć. Seniorzy zoba-
czyl i wiele ciekawych miejsc w  Wiedniu – zarówno tych hi-
storycznych, jak i   współczesnych.

Dziękujemy jadącym z  nami kierowcom za bez-
pieczną wprawną jazdę i   właścicielowi firmy Organizacji
Usług Turystycznych panu Danielowi Górnickiemu za bardzo
dobrą sprawną organizację usługi. Jest to już czwarta wypra-
wa organizowana przez tę firmę dla nas seniorów. Relację
z  wycieczki i   miejsc, które zwiedzal iśmy, przekaże członkini
UTW, uczestniczka wycieczki Bożena Waliszewska.

Chcę również podziękować osobom, które dopro-
wadziły do real izacji wycieczki. Maria Sokołowska i   Barbara
Gajewska napisały projekt, który otrzymał dofinansowanie
burmistrza Głuszycy. Organizacyjną stroną przedsięwzięcia
zajęła się Jarosława Rowska i   Danuta Rech, sprawami finan-
sowymi - Bożena Ostanek. Jako Prezes UTW w  imieniu swo-
im oraz wszystkich uczestników wycieczki pragnę wszystkim
organizatorom bardzo serdecznie podziękować. Dziękuję
burmistrzowi Głuszycy Romanowi Głodowi za pamięć o  se-
niorach, za przeznaczanie funduszy na aktywizację środowi-
ska osób w  wieku dojrzałym.

Jerzy Janus

WYCIECZKA DOWIEDNIA
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