
Pamiętajmy o  kobietach
przecież po to jesteśmy

byśmymogli w  lirycznych duetach
tworzyć piękno, co się nie śni

Pamiętajmy o  dziewczynach
na ich widok serce skacze,

w  każdym słowie, uśmiechu i  czynach
nabierają nowych znaczeń

Pamiętajmy, bez kobiety
życie traci na wartości,

więc ten kwiatek z  okazji Dnia Kobiet,
to drobniutki wyrazwdzięczności. . .

To apel oczywiście do mężczyzn i   zupełnie zrozumiały, bo
przecież w  kalendarzu - 8 marca.  Znakomita okazja, aby się
naszej Pani w  tym dniu świątecznie pokłonić. I   na dobry po-
czątek dnia bez wahania przypomnieć słowa „Rozmowy li-
rycznej”:

- Powiedzmi, jakmnie kochasz.
- Powiem.
- Więc?

- Kocham cię w  słońcu. I  przy blasku świec.

Kocham cię w  kapeluszu i  w  berecie.
W  wielkim wietrze na szosie i  na koncercie.

W  bzach i  w  brzozach, i  w  malinach, i  w  klonach.
I  gdy śpisz. I  gdy pracujesz skupiona.

I  gdy jajko roztłukujesz ładnie –
nawetwtedy gdy ci łyżka spadnie.

W  taksówce. I  w  samochodzie. Bezwyjątku.
I  na końcu ulicy. I  na początku.

I  gdywłosy grzebieniem rozdzielisz.
W  niebezpieczeństwie. I  na karuzeli.

W  morzu. W  górach. W  kaloszach i  boso.
Dzisiaj. Wczoraj. I  jutro. Dniem i  nocą.

I  wiosną kiedy jaskółka przylata.

- A  latem jakmnie kochasz?
- Jak treść lata.

- A  jesienią, gdy chmurki i  humorki?
- Nawetwtedy, gdy gubisz parasolki.
- A  gdy zima posrebrzy ramy okien?
- Zimą kocham cię jakwesoły ogień.
Blisko przy twoim sercu. Koło niego.
A  za oknami śnieg. Wrony na śniegu.

To oczywiście Konstanty I ldefons Gałczyński. N ikt tak jak On
nie potrafił pisać pięknie o  kobiecie, oddawać jej cześć i   usza-
nowanie, poczynając od matki, poprzez inne kobiety, które
wywarły na nim wrażenie, a   kończąc na żonie.

Ponieważ jestem mężczyzną „starej daty” nie zrezygnuję z  tej
okazji , by w  tym pięknym dniu – 8 marca, zwiastującym nad-
chodzącą Wiosnę (też płci żeńskiej) złożyć Paniom, znakomi-
tym Czytelniczkom, jak najsłoneczniejsze życzenia:

Życzę Wszystkim Paniom, bliskim i  dalekim, by nie traciły
wewnętrznego przekonania, że są o  wiele bardziej ważne
i   potrzebne od mężczyzn.
Życzę Paniom, by miały jak najwięcej powodów do pogo-
dy ducha i   uśmiechu,
bo wtedy są o  niebo bardziej urodziwe i   pociągające.
Życzę, by każdy mężczyzna uświadomił sobie, że świat
byłby mniej ciekawy i  brzydszy, gdyby nie było w  nim ko-
biet.
Życzę, by mężczyźni pogodzili się z  tym, że kobieta jest
na pierwszym miejscu w  życiu rodzinnym, nawet gdy nie
pracuje zawodowo lub mniej zarabia,
bo ona strzeże ogniska domowego i   dba o  wychowanie

dzieci.
Życzę wreszcie na koniec, by Dzień Kobiet był dniem co-
dziennym przez cały długi rok
i   stało się rzeczą naturalną, że zaczyna się on od pogod-
nego spojrzenia
i   uśmiechu Panów do każdej Pani w  domu, na ulicy
i   w  pracy.

Składam Paniom serdeczne życzenia jak przystało na blogo-
wego wierszokletę – do rymu:

By śnieżynkiWas olśniły śnieżną bielą w  marcu,
byWam kwiecień tak zapachniał jak powietrze w  Harcu,

by słoneczko Was muskało złotą smugą w  maju,
a  zaś czerwiec się okazał cudotwórcą z  raju,

by energiiWam starczyło na wywczasyw  lipcu,
by przy grillu nie zabrało likieru i  chipsów,

aby sierpień błysnął brązem jak słońce na Cyprze
bo lubimy brąz na ciele, muzykę na cytrze,

wrzosowiska w  piaskach Łeby, spacerywe wrześniu
babie lato w  październiku i  sny co się nie śnią,

złote liście z  drzew spadają, wieczory zbyt smętne,
tylko noce są jakw  bajce, długie i  namiętne,

niech listopadWas nie stłamsi, nie roztkliwi więcej,
przecież grudzień już za pasem, najlepszy z  miesięcy.

Staropolska cud- tradycja nigdy się nie zmienia,
w  grudniu sobie znów złożymy najlepsze życzenia !

Wszystkiego naj…naj…naj… !

Niech się święci ten toast
Wiwat 8 marca,

bo nam drogę kształtuje
od serca  -  do garnca !

Stanisław Michal ik

8 marca - Pamiętajmy o  kobietach - Panowie
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SzanowniCzytelnicy i  Drogie Czytelniczki,
w  związku ze zbliżającym się Dniem Kobiet przypominamy tekst naszego redakcyjnego Kolegi śp. Stanisława Michalika i  dołączamy się do pełnych ciepła i  liryzmu najserdeczniejszych życzeń
adresowanych do wszystkich Pań.

Redakcja



Ponad 670 piechurów uczestniczyło w  zimowej edycji Ma-
ratonu Pieszego „Sudecka Żyleta”, który w  sobotę 1 6 lutego
wyruszył o  godz. 9. 00 spod Agroturystyki „Pod Ostoją”
w  Łomnicy w  gminie Głuszyca. Trasa maratonu wiodła przez
Góry Sowie, Wałbrzyskie i   Suche. Na pokonanie 55-kilometro-

wej trasy uczestnicy miel i
20 godzin. Piękna słonecz-
na pogoda w  dniu wyda-
rzenia umożl iwiła na
oglądanie pięknych gór-
skich krajobrazów oraz by-
ła rekompensatą dla
bardzo trudnej trasy.
Wielu uczestników biorą-

cych udział w  poprzednich
edycjach zgodnie twierdzi-
ło na mecie, że była to naj-
bardziej ekstremalna
i   wymagająca trasa Żylety.
Każdy więc walczył z  sa-
mym sobą i   z  własnymi sła-
bościami. Na trasie nie
zabrakło miejsc z  błotem,
lodem i   śniegiem sięgają-
cym po kolana, dodatko-
wym utrudnieniem były
strome podejścia i   równie
ostre zejścia. Piechurzy
wspinal i się na takie szczy-
ty jak Jałowiec, Borowa czy
Ruprechticky Spiczak. Po
drodze piechurzy mijal i
cztery punkty kontrolne
w  tym punkty żywieniowe
z  ciepłym posiłkiem przy
Agroturystyce „Arkadia”
w  Grzmiącej oraz niezwy-
kle sympatyczny namiot
z  ciepłym bigosem w  Soko-
łowsku na terenie Gminy
Mieroszów. Na wszystkich,
którzy ukończyl i maraton,
na mecie w  Agroturystyce
„Pod Ostoją” w  Łomnicy
czekały certyfikaty. Uśmiech na twarzy, zadowolenie i   satys-
fakcja z  pokonania maratonu to bezcenne przeżycia uczestni-

ków Sudeckiej Żylety.
Organizatorzy VI Marato-

nu Pieszego Sudecka Żyle-
ta składają serdeczne
podziękowania dla
wszystkich wspierających
organizację wydarzenia
oraz dla sponsorów. Po-
dziękowania dla: Gminy
Głuszyca, Gminy Jedl ina –
Zdrój, Gminy Mieroszów,
LGD Partnerstwo Sowio-
górskie, Centrum Kultury –
MBP w  Głuszycy, Podziem-
nego Miasta Osówka, Za-
kładu Usług
Mieszkaniowych i   Komu-
nalnych w  Głuszycy,
Schroniska „Pod Muflo-
nem”, KFC, Recal – Funda-
cja na rzecz odzysku
opakowań albuminowych,
Every Can Counts, Decath-
lon, B.R, Tauron Dystrybu-
cja, Agroturystyki „Pod
Ostoją” Łukasz Pokorski,
Agroturystyki „Arkadia”
Monika i   Wojciech Nie-
dziółka, Agroturystyki „Po-
graniczna” Janusz
Pawłowski, „Jadło” Grze-
gorz Czepil oraz Fiodesign
Robert Chwiałkowski. Za
ogromne zaangażowanie
i   mnóstwo poświeconego
czasu dla innych wielkie
i   gorące podziękowania
dla wszystkich wolontariu-
szy!

Fotografie użyczone: Fotograf i   Ja – Robert Janusz.
SPG
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Głuszycka Grupa Teatralna
„Po godzinach” gościła na
świdnickiej scenie podczas
XVI Forum Teatrów Niezależ-
nych Transformacje w  dniu 21
lutego. Spektakl „Dzieci Czar-
nych Orłów” przyjęty został
gromkimi brawami przez pu-
bl iczność zgromadzoną
w  Świdnickim Ośrodku Kultu-
ry. Ogromnie się cieszymy
z  sukcesu Głuszyckiej Grupy
Teatralnej i   życzymy wszyst-
kim aktorom oraz opiekunowi
grupy Robertowi Delegiewi-
czowi kolejnych udanych pro-
jektów teatralnych.
Przypomnijmy, że reżyse-

rem i   autorem scenariusza „Dzieci Czarnych Orłów”, a   zarazem
odtwórcą rol i Zawiadowcy jest Robert Delegiewicz. W  spekta-
klu wystąpil i aktorzy-amatorzy w  następujących rolach: Ana-
stazja- Joanna Milczarek – debiut w  zastępstwie za Joannę
Delegiewicz, Kazimiera- Iweta Głód, Bronisława- Magdalena
Gołda, Aniela- Agnieszka Hiszpańska, Elwira- Magdalena Kan-
defer, Anna- Małgorzata Lipka, Zofia- Al ina Mączyńska, Ele-
onora- Urszula Mrozińska, Melania-Agnieszka Musz,
Apolonia- Edyta Popek, Eugeniusz- Artur Gołda, Piotr- Łukasz
Lipka, Tomasz- Grzegorz Milczarek, Konrad- Mirosław Żołopa,
Ewcia- Al icja Musz, Hania- Zuzanna Parcheniak, Bałaszkow-
Szymon Sławik, Chłopak pierwszy- Krzysztof Gołda, Chłopak
drugi- Ol iwier Mroziński, Dziewczyna- Marta Gołda, Dzieci

z  flagami: Maja Mrozińska,
Maria Musz. W  rol i Józefa Pił-
sudskiego wystąpił Roman
Głód.

Akcja sztuki przenosi wi-
dzów do listopada 1 91 8 roku
na Dworzec Wiedeński
w  Warszawie, gdzie wiele
osób oczekuje na przyjazd
Józefa Piłsudskiego. Tłem
wydarzeń jest niezwykle
ważny moment w  dziejach
narodu polskiego. Oprócz
kontekstu historycznego na
uwagę zasługują doskonały
scenariusz, świetna gra ak-
torska oraz celne i   nierzadko
zabawne dialogi.

Jeszcze raz składamy ogromne gratulacje i   podziękowania
dla wszystkich osób grających w  spektaklu oraz dla osób po-
magających w  przygotowaniach do świdnickiej real izacji
„Dzieci Czarnych Orłów”. Dziękujemy szczególnie Dominice
Zajączkowskiej, Beacie Drapale, Aleksandrze Jerzyk, Beacie
i   Lechowi Żołnierukom, Andrzejowi Włodarczykowi. Podzię-
kowania dla Teatru Dramatycznego w  Wałbrzychu, Wodocią-
gów Wałbrzych, Zespołu Pieśni i   Tańca Wałbrzych, a   także dla
Grażyny Cichockiej, Gracjana Rudnickiego, Andrzeja Jerczyń-
skiego, Barbary Sokołowskiej, Justyny Pokorskiej, Anny Skup,
Eweliny i   Grzegorza Borensztajnów, Danuty i   Krzysztofa Sitko.
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Pani Ryszarda Onyszkiewcz z  Głuszycy zdobyła zaszczytną
statuetkę „Mistrza Ortografii 201 9” podczas Dyktanda Miej-
skiego organizowanego po raz siódmy przez Centrum Kultu-
ry-Miejską Bibl iotekę Publiczną w  Głuszycy. Miejsce drugie
zajęła Pani Małgorzata Świeżowska z  Boguszowa-Gorc,
a   trzecie - Pani Anna Słota z  Mieroszowa. Spośród uczestni-
ków do 1 8 roku życia najlepiej dyktando napisała Jul ia Pierz-
ga z  Jedl iny-Zdroju. Gratulujemy!
Z  tekstem tegorocznego dyktanda autorstwa wrocławskiej

pisarki Jolanty Marii Kalety zmierzyło się 25 osób, także Pani
Iwona Frankowska, Zastępca Starosty Wałbrzyskiego. Podzię-
kowania i   gratulacje dla wszystkich uczestników zmagań
z  ortografią i   interpunkcją w  głuszyckim Centrum Kultury
przekazal i Pani Wicestarosta, Zastępca Burmistrza Grzegorz
Szymański, Przewodniczący Rady Miejskiej w  Głuszycy Grze-
gorz Milczarek oraz p.o.  dyrektora CK-MBP Sabina Jelewska.
Serdecznie dziękujemy za sprawne sprawdzenie prac Ko-

misji Konkursowej w  składzie: Panie Marta Borowiec, Jadwi-
ga Paprota, Aneta Kalenik, Barbara Miszczuk, Ewelina
Kamińska-Sawicka, Renata Sokołowska. Dziękujemy Głuszyc-
kiej Orkiestrze Dętej na czele z  kapelmistrzem Eugeniuszem
Leciem za umilenie czasu oczekującym na wyniki. Wielkie
podziękowania dla pracowników Miejskiej Bibl ioteki Publ icz-
nej - Pani Renaty Sokołowskiej, Pani Barbary Walczak i   Pani
Marzeny Nygi za organizację dyktanda.
Wydarzenie zorganizowane w  dniu 23 lutego br. w  ramach

obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego ob-
jęl i honorowym patronatem: Krzysztof Kwiatkowski- Starosta
Wałbrzyski oraz Roman Głód- Burmistrz Głuszycy, którym
dziękujemy za ufundowanie nagród dla zwycięzców dyktan-
da.
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Znamy już Mistrza Ortografii 201 9!

Zakończyły się bardzo udane
"COOLturalne zajęcia feryjne"
zorganizowane w  Centrum Kultury –
Miejskiej Bibl iotece Publicznej
w  Głuszycy oraz w  świetl icach
wiejskich w  Kolcach, w  Sierpnicy,
w  Grzmiącej i   w  Głuszycy Górnej.
W  zajęciach wzięło udział ponad
sześćdziesięcioro dzieci z  terenu
Gminy Głuszyca w  wieku od 6 do 1 2
lat.
Program zajęć obfitował w  szereg
ciekawych zajęć, warsztatów,
wyjazdów do lokalnych atrakcji
turystycznych. Dzieci korzystały z  szerokiej oferty kulturalnej,
był czas na zabawę, spotkania z  rówieśnikami i   wartościowe
rozmowy.
Młodzi głuszyczanie odwiedzil i Teatr Lalki i   Aktora

w  Wałbrzychu, uczestniczyl i także w  warsztatach teatralnych
z  zawodowym aktorem Robertem Delegiewiczem. Lokalny
restaurator Grzegorz Czepil poprowadził warsztaty kul inarne,
w  czasie których dzieci dekorowały pierniki i   ciasteczka.

Zorganizowano także wyjazd do
Wałbrzycha do Cinema City i   do
Muzeum Porcelany oraz do Muzeum
Zabawek w  Kudowie- Zdroju i   do
Muzeum Nauki i   Wiedzy „Hydropolis"
we Wrocławiu. Dzieci odwiedziły także
lokalne atrakcje turystyczne -
Podziemne Miasto Osówka i   Pałac
Jedl inka, poza tym spędziły chwile
relaksu w  głuszyckiej krytej pływalni
„Delfinek”. Zajęcia feryjne zakończyła
wspólna zabawa karnawałowa. Było
wesoło, kreatywnie i   bardzo
kulturalnie!

Serdeczne podziękowania dla wszystkich opiekunów zajęć
feryjnych oraz dla osób, które wsparły organizację
wypoczynku dzieci. Dziękujemy Prezesowi Zarządu
Podziemnego Miasta Osówka Zdzisławowi Łazanowskiemu,
a   także Radnemu Rady Powiatu Wałbrzyskiego Łukaszowi
Kazkowi. Szczególne podziękowania dla Burmistrza Głuszycy
Romana Głoda za dofinansowanie zajęć feryjnych.
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Głuszycka Grupa Teatralna w  Świdnicy

COOLTURALNE FERIE JUBILEUSZE MAŁŻEŃSTW 201 9
Burmistrz Głuszycy Roman Głód serdecznie zaprasza  pary

małżeńskie świętujące w  bieżącym  roku 35, 40, 45 i   50 rocz-
nicę zawarcia związku małżeńskiego o  zgłaszanie chęci
udziału w  uroczystości „Jubileuszy Małżeństw 201 9  w  Gminie
Głuszyca”.
W  celu uzyskania odznaczeń za długoletnie pożycie mał-

żeńskie, pary świętujące 50 (i   więcej) rocznicę zawarcia
związku małżeńskiego prosimy o    dokonywanie zgłoszeń   do
31 marca 201 9 r.  u   Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
w  Głuszycy   Pani Wiesławy Moździerz, tel. 74 88 66 740 pokój
nr  8, Urząd Miejski w  Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55.

  UM

VI SUDECKA ŻYLETA JUŻ ZA NAMI!
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Burmistrz Głuszycy Roman Głód informuje, że z  dniem 4
marca 201 9 roku zostaną wdrożone dowody osobiste
z  warstwą elektroniczną tzw. e-dowody.
W  związku z  powyższym informujemy, że w  środę 27 lutego
201 9 roku zostanie wyłączona możliwość wnioskowania
przez internet o  dowód osobisty. Usługa ta ponownie
zostanie włączona dnia 4 marca 201 9 roku.
W  dniu 1 marca 201 9 r. biuro dowodów osobistych będzie

przyjmować wnioski o  wydanie dowodu osobistego
do  godz. 1 1 .00. Po tym czasie nie będzie możliwości
załatwienia spraw dotyczących dowodów osobistych, czyli:
złożenia wniosku o  dowód osobisty oraz wydania już
spersonalizowanego dowodu.
Przyjmowanie wniosków o  dowód osobisty z  warstwą

elektroniczną rozpocznie się 4 marca 201 9 r. w  godzinach
pracy urzędu.

UM

E-DOWODYW  GŁUSZYCY

Gmina Głuszyca otrzymała promesę Samorządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego w  wysokości  
333 31 2 zł na dofinansowanie realizacji operacji „Odnowa
Wsi poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej na terenie Gmi-
ny Głuszyca” w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 201 4-2020. Promesę w  dniu 1 lutego 201 9 r.
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin
Gwóźdź wręczył Burmistrzowi Głuszycy Romanowi Głodowi
oraz Skarbnikowi Gminy Głuszyca Agnieszce Świędrych.

  oprac. UM

PROMESA DLA GMINY
GŁUSZYCA

PROJEKT„UMIEM PŁYWAĆ”
RUSZA OD MARCA!

W    sobotę 2 lutego br. na placu przed świetl icą wiejską
w  Głuszycy Górnej odbyło się przekazanie nowego wozu bojo-
wego Ochotniczej Straży Pożarnej w  Głuszycy Górnej. Uroczy-
stego chrztu wozu dokonali Burmistrz Głuszycy Roman Głód
oraz Dorota Kocur, żona zmarłego wieloletniego Prezesa OSP
w  Głuszycy Górnej Romana Kocura. Pojazdowi  nadano imię
„Roman”.
Na  uroczystość przybyli: Komendant Miejski Państwowej

Straży Pożarnej w  Wałbrzychu Krzysztof Szyszka, Zastępca   Ko-
mendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w  Wałbrzy-
chu Paweł Kaliński, Prezes OSP w  Wałbrzychu Bogdan Stochaj,
Poseł na Sejm  RP Izabela Katarzyna Mrzygłocka oraz Agniesz-
ka Kołacz – Leszczyńska, Członek Zarządu Powiatu Wałbrzy-

skiego Marek Masiuk, Komendant
Komisariatu Policji w  Głuszycy Seba-
stian Sabadach, proboszcz parafii pw.
Chrystusa Króla ks.  Sławomir Augusty-
nowicz, Radna Powiatu Wałbrzyskiego
Ewa Dorosz,  Radni Rady Miejskiej
w  Głuszycy, przedstawiciele placówek
gminnych, a  także mieszkańcy Gminy
Głuszyca.

W  imieniu Ochotniczej Straży Po-
żarnej w  Głuszycy Górnej serdeczne
podziękowania władzom Głuszycy  za
zakup nowego samochodu podnoszą-
cego zdolności operacyjne jednostki
przekazał naczelnik OSP w  Głuszycy
Górnej Tomasz Trawczyński.
Serdeczne podziękowania dla Artura
Gołdy za poprowadzenie uroczystości
oraz dla Głuszyckiej Orkiestry Dętej
pod batutą kapelmistrza Eugeniusza
Lecia za oprawę muzyczną.

Lekki wóz strażacki dla Ochotni-
czej Straży Pożarnej w  Głuszycy Górnej
to samochód marki Opel Movano, wy-
posażony w  najnowszy, aktualnie do-

stępny sprzęt ratowniczo– gaśniczy. Wóz strażacki z  napędem
4x4 dostosowany jest do poruszania się w  terenie, łatwo poko-
nuje wszelkie przeszkody, co jest szczególnie ważne w  przy-
padku konieczności dotarcia do trudno dostępnych miejsc.
Zadanie pn. "Zakup wozu strażackiego "lekkiego" dla Ochot-

niczej Straży Pożarnej w  Głuszycy Górnej" współfinansowano
z  budżetu Województwa Dolnośląskiego w  ramach konkursu
pn. "Poprawa bezpieczeństwa w  Województwie Dolnośląskim
w  roku 201 8", z  budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na rok 201 8
oraz z  budżetu Gminy Głuszyca. Całkowita wartość zadania
wyniosła 276 381 zł.

  UM

Dobiega końca generalny remont świetl icy wiejskiej
w  Sierpnicy. Zakres prac obejmuje wymianę instalacji elek-
trycznej, wykonanie okładzin, częściowe wykonanie tynków
i  nowej posadzki oraz licowanie ścian. Zostanie również za-
kupiony i   zamontowany osprzęt sanitarny w  części kuchen-
nej i   sanitariacie. Wymianie podlegają także drzwi
wewnętrzne oraz zewnętrzne. Wcześniejsze ogrzewanie
świetl icy wymieniono na centralne ogrzewanie elektryczne.
Zadanie finansowane z  budżetu Gminy Głuszyca oraz z  fun-
duszu sołectwa wsi Sierpnica.

oprac. UM

REMONT ŚWIETLICYWIEJSKIEJ
W  SIERPNICY

-  Z  wielką radością informuję o  dofinansowaniu, jakie otrzy-
mała Gmina Głuszyca na realizację projektu  „SZKOŁY NA CZA-
SIE - unowocześnienie edukacji w  Szkołach Podstawowych
Gminy Głuszyca”.   Celem projektu jest podniesienie jakości pro-
cesów kształcenia i   rozbudowa oferty edukacyjnej w  szkołach
podstawowych prowadzonych przez naszą Gminę  - informuje
burmistrz Roman Głód.
W  ramach projektu   w  Szkołach Podstawowych nr  2 i   3

w  Głuszycy powstaną nowoczesne pracownie matematyczno –
przyrodnicze, wyposażone w  niezbędny sprzęt i   pomoce dy-
daktyczne do prowadzenia zajęć metodą eksperymentu. Po-
nadto głuszyccy uczniowie skorzystają z  oferty uczestnictwa
w  wielu ciekawych zajęciach dodatkowych odbywających się

w  czasie trwania projektu, czyli w  roku szkolnym 201 9/2020.
Projekt Gminy Głuszyca pn. „SZKOŁY NA CZASIE - unowocze-

śnienie edukacji w  Szkołach Podstawowych Gminy Głuszyca”
otrzymał dofinansowanie w  wysokości 672  .61 5,93 złotych ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnoślą-
skiego 201 4-2020 dla Osi Priorytetowej 1 0 Edukacja, Działania
1 0.2 Zapewnienie równego dostępu do  wysokiej jakości edu-
kacji podstawowej, gimnazjalnej i   ponadgimnazjalnej   Poddzia-
łania 1 0.2.4 Zapewnienie równego dostępu do  wysokiej
jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i   ponadgimnazjal-
nej – ZIT AW.

oprac. UM

„SZKOŁY NA CZASIE”- NOWOCZEŚNIE W  GŁUSZYCKICH
PODSTAWÓWKACH!

Burmistrz Głuszycy informuje, że zadanie pn. „Ogranicze-
nie niskiej emisji na terenie Gminy Głuszyca – zmiana syste-
mu ogrzewania, wymiana pieców” zostało zakończone.
Zadanie współfinansowane zostało w  ramach konkursu na
realizację programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze
województwa dolnośląskiego” ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu”.
Dofinansowaniem objęte zostały przedsięwzięcia polega-

jące na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła, tj. wy-
miany kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe,
elektryczne lub opalane biomasą. -W  ramach realizacji pro-
jektu wymienionych zostało 88 źródeł ciepła, za co miesz-
kańcy otrzymali zwrot w  wysokości 50% poniesionych
kosztów związanych z  wymianą pieców- dodaje burmistrz
Roman Głód.  - Osoby zamieszkujące w  domach jednoro-
dzinnych otrzymały dofinansowanie wynoszące maksymal-
nie 1 0  tys. zł. W  przypadku wymian wykonywanych
w  mieszkaniach kwota zwrotu wyniosła do 7  tys. zł.
Koszt zadania wyniósł 1 .050.1 58,37 zł, w  tym dofinanso-

wanie z  WFOŚiGW to kwota 491 .379,06 zł.
UM

WYMIANA PIECÓW
ZAKOŃCZONA

-  Z  wielką radością informuję o  dofinansowaniu, jakie
otrzymała Gmina Głuszyca na realizację projektu  „SZKOŁY NA
CZASIE - unowocześnienie edukacji w  Szkołach Podstawo-
wych Gminy Głuszyca”.   Celem projektu jest podniesienie ja-
kości procesów kształcenia i   rozbudowa oferty edukacyjnej
w  szkołach podstawowych prowadzonych przez naszą Gmi-
nę  - informuje burmistrz Roman Głód.
W  ramach projektu   w  Szkołach Podstawowych nr  2 i   3

w  Głuszycy powstaną nowoczesne pracownie matematycz-
no – przyrodnicze, wyposażone w  niezbędny sprzęt i   pomo-
ce dydaktyczne do prowadzenia zajęć metodą
eksperymentu. Ponadto głuszyccy uczniowie skorzystają
z  oferty uczestnictwa w  wielu ciekawych zajęciach dodatko-
wych odbywających się w  czasie trwania projektu, czyli w  ro-
ku szkolnym 201 9/2020.
Projekt Gminy Głuszyca pn. „SZKOŁY NA CZASIE - unowo-

cześnienie edukacji w  Szkołach Podstawowych Gminy Głu-
szyca” otrzymał dofinansowanie w  wysokości 672  .61 5,93
złotych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Dolnośląskiego 201 4-2020 dla Osi Priorytetowej 1 0
Edukacja, Działania 1 0.2 Zapewnienie równego dostępu
do  wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej
i   ponadgimnazjalnej   Poddziałania 1 0.2.4 Zapewnienie rów-
nego dostępu do  wysokiej jakości edukacji podstawowej,
gimnazjalnej i   ponadgimnazjalnej – ZIT AW.

oprac. UM

UROCZYSTE PRZEKAZANIE WOZU BOJOWEGO DLA OSPW  GŁUSZYCY
GÓRNEJ

Burmistrz Głuszycy Roman Głód
oraz Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej w  Głuszycy Edyta Popek
wręczyli Jego Ekscelencji Księdzu
Biskupowi Dr. Markowi Mendyko-
wi tytuł honorowy „Zasłużony dla
Miasta i   Gminy Głuszyca”. Pocho-
dzący z  Głuszycy biskup pomoc-
niczy legnicki obchodził swoją 1 0
rocznicę święceń biskupich.
W  czasie Mszy św. w  kościele pw.
Chrystus Króla w  Głuszycy w  nie-
dzielę 1 0 lutego br. Wiceprzewod-
nicząca Rady Miejskiej odczytała
treść uchwały nr  V/43/201 9 Rady
Miejskiej w  Głuszycy z  dnia 29
stycznia 201 9 r. w  sprawie nada-
nia tytułu honorowego „Zasłużo-
ny dla Miasta i   Gminy Głuszyca”
dla Jego Ekscelencji Księdza Bi-
skupa dr  Marka Mendyka.
Na uroczystość przybyli prałat

Ryszard Uryga - proboszcz parafii
pw. Trójcy Świętej w  Jedlinie – Zdroju, ks.  Sławomir Augustyno-
wicz - proboszcz  parafii pw. Chrystusa Króla, ks.  Janusz Krze-
szowiec - proboszcz parafii pw. NMP Królowej Polski

w  Głuszycy Górnej, księża wikariusze, Zastępca Burmistrza Głu-
szycy Grzegorz Szymański, przedstawiciele Rady Miejskiej
w  Głuszycy oraz wielu głuszyczan i   przyjaciół księdza biskupa.

UM

ZASŁUŻONY DLA MIASTA I   GMINY GŁUSZYCA



Opisywanie historii Głuszycy jest przyjemnością samą
w  sobie. Skupienie się tylko na własnym podwórku może
jednak ograniczyć pole widzenia. Warto więc wypuścić się
za granicę, zwłaszcza jeżel i przebiega ona przez sam ro-
dzinnej miejscowości. Bo to co dziś znamy jako Głuszycę to
połączenie różnych wiosek i   lub ich fragmentów. W  jednym
z  poprzednich numerów Kuriera opisałem, jak rozwijało się
osadnictwo w  dol inie Bystrzycy. Warto też wspomnieć, ja-
kie zmiany następowały na styku z  sąsiadami. Okazją do te-
go stał się skan książki autorstwa Karla Bergmanna pt.:
Chronik von Tannhausen, Blumenau, Erlenbusch, Bad Char-
lottenbrunn und Sopienau. Jest to książka wydana w  1 921
r. przez głuszyckiego drukarza Moritza Jacoba. Był to wła-
ściciel gazety Wüstegiersdorf Grenz Bote. (fot.1 ) Była to lo-
kalna gazeta ukazująca się na terenie obecnych gmin
Jedl ina, Wal im i   Głuszyca. Siedzibą drukarni był budynek
przy ul. Grunwaldzkiej 7, gdzie dziś mieści się Apteka „Flos”.

O  cóż więc chodzi z  tą granicą. Dawno, dawno temu…
No może jakieś 600 lat w  1 41 3 r. na styku ul. Grunwaldzkiej
i   Kościuszki założono tartak i   młyn, które zapoczątkowały
dzieje Głuszycy. Sąsiednia Jedl inka datowana jest na okres
rozbudowy przez Bolka świdnickiego systemu zamków
granicznych, który miał również obejmować opisywany
w  kronikach, a   nieznany z  lokal izacji zamek Erlenburg (Ol-
szyniec). Trakt kupiecki miał przebiegać w  dzisiejszą ul. Ho-
żą w  Jedl ince, gdzie w  pierwszej
kolejności powstał tartak i   młyn do
mielenie kory , miejsce to opisywane
jest jako Köpke Besitzung lub Alte Haus
(fot. 2.) . Dalej przez ul. Zdrojową kupcy
ze swoimi towarami zmierzal i u   podnó-
ża Zamku Rogowiec Doliną Rybną do
Czech. Ukształtowanie terenu oraz
obecność strumieni sprzyjały szybkie-
mu rozwojowi wsi Tannhausenn ( od
niem. Tanne – jodła). Przy dzisiejszej ul.
Ogrodowej powstał młyn i   tartak wod-
ny (fot.3). W  okresie przedwojennym
nazywany był Wiesenmühle, a   od niego
ul ica nosiła nazwę Wiesenmühleweg.
Opisałem to, gdy kilka lat temu natra-
fiono na kanał wodny. Tragiczne wyda-
rzenie wojen husyckich, które
doprowadziły do wyniszczenia w  1 428
r. wszystkich miejscowości, przerwały
rozwój tego regionu. Po zakończeniu
walk w  1 436 r. w  Dol inie Bystrzycy na
nowo pojawil i się osadnicy i   nastąpił rozwój tej pięknej, choć
surowej krainy. Nie było jednak proste z  uwagi na obecność
na Zamku Rogowiec rycerzy rabusiów, którzy pozbawieni żoł-
du zasmakowali ”łatwego życia” pod wodzą braci Schel len-
dorf. Po zdobyciu zamku przez wojska królewskie i   ścięciu
braci Schel lendorf zamek Rogowiec został ostatecznie znisz-
czony 1 497 r. i   już nigdy nie odbudowany (warto tu przypo-
mnieć, że to czas gdy Krzysztof Kolumb odkrywał Amerykę).

Spokojniejsze czasy, jakie nastały w  okol icy, zachęcały do
osadnictwa i   sprzyjały rozwojowi wsi. W  naturalny sposób
wszystkie osady rozbudowywały się wzdłuż rzeki. Głuszyca
powiększała się w  dół koryta Bystrzycy i   zajmowała prawy
brzeg, a   Jedl inka zajmowała coraz to nowe tereny w  górę do-
l iny na obu brzegach rzeki . Według oficjalnych map z  począt-
ku XX w. Jedl inka kończyła się na zabudowaniach dzisiejszej
ul. Kolejowej nr  6, z  kolei Głuszyca sięgała do ul. Boh. Getta do
nr  3. Stały rozwój gospodarczy był możl iwy dzięki budowie
nowych dróg i   przepraw przez bardzo chimeryczne górskie
rzeki (fot. 4). Działo się tak za sprawą opłat celnych i   drogo-
wych (myto), jakie Fryderyk von Czettrytz z  zamku Grodno
mógł pobierać na podstawie przywileju nadanego jeszcze
w  1 504 r. przez Władysława I I Jagiel lończyka - króla Czech
i   Węgier. Opłaty były pobierane na drodze, która biegła
u   podnóża Cesarskiej Skałki. Taryfa za przejazd załadowanym
wozem wynosiła 2 grosze, za przejazd pusty wozem 1 grosz,
za przeprowadzenie konia lub wołu - pół grosza, a   każdy pie-
szy płacił 3 halerze za przejście. Przywilej ten potwierdzil i ko-

lejni władcy Śląska – w  1 736 r.
cesarz austriacki Karol IV,
a   po włączeniu Śląska do Prus
1 744 r. również król FryderykWiel-
ki.

W  1 528 r. panem na zamku
Książ zostaje Christoph I   Hoch-
berg, a   już w  1 535 r. przejmuje
w  zastaw hipoteczny Głuszycę
i   Jedl inkę. Kontynuuje budowę
dróg i   mostów. Sprowadza z  Sak-
sonii górników, którzy w  Głuszycy
i   Jedl ince mają poszukiwać rud
żelaza i   miedzi, a   przez „ przypa-
dek” odkrywają węgiel.

W  historii rozwoju przemysło-
wego pojawia się wzmianka, że
Meyer Kauffmann swoją pierwszą
fabrykę wybudował w  1 856r.
w  Tannhausen, co na podstawie
przytoczonego podziału admini-
stracyjnego jest prawdziwe. Uwa-
żam, że to za sprawą firmy Meyer
Kauffmann AG, która w  1 890 r. ku-
piła od rodziny Reichenheim fa-
brykę (fot.5) przy ul. Leśnej (tzw. I I zakład), mogło dojść do
przyłączenia w  1 927 r. większej części Jedl inki tak, aby firma
w  całości działa na terenie jednej miejscowości.

Ta bardzo krótka opowieść o  historii granic niech zachęci
czytelników„Kuriera” do przeglądania rodzinnych archiwów.

Grzegorz Czepil
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Wozem za dwa grosze…

fot. 1

fot. 2

fot. 3 fot. 4

fot. 5
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Oto jesteśmy na półmetku roku
szkolnego. Państwa dzieci rozwijają
się wspaniale. Widać to doskonale
podczas zajęć przedszkolnych, ale
także podczas różnych uroczysto-
ści, w  których dzieci miały możli-
wość uczestniczyć.

Grudzień rozpoczął się dla nas
radośnie. Nasze dzieci były bardzo
grzeczne, dlatego w  przedszkolu
odwiedził nas Święty Mikołaj. Co
więcej, nie miał ani jednej rózgi,
tylko same piękne prezenty. Mimo
że zapracowany staruszek nie miał
za dużo czasu, to z  miłą chęcią zo-
stał chwilkę dłużej, aby posłuchać
przygotowanych przez dzieci pio-
senek. Ważnym wydarzeniem
w  naszym przedszkolu była również wspólna wigil ia, która mi-
nęła w  atmosferze wzajemnej życzliwości i   przyjaźni. Dzieci zja-
dły w  tym dniu wigil ijny obiad, składały sobie życzenia oraz
wspólnie kolędowały.

Stary rok obfitował w  wiele niespodzianek, wzruszeń, pięk-
nych, niezapomnianych chwil, ale nowy, choć jeszcze młody-
też przyniósł nam już dużo uśmiechu i   wspaniałych wspo-
mnień.

22 stycznia  przedszkolacy gościl i swoich ukochanych
Dziadków w  Centrum Kultury. Babcie i   dziadkowie mogli po-
dziwiać swoje pociechy, występujące na scenie w  różnych for-
mach artystycznych. Były piękne, wzruszające, a  czasami

zabawne i   wesołe wiersze, pio-
senki, tańce oraz przedstawienie
bożonarodzeniowe  wystawione
przez dzieci 6 –letnie. Młodsze
dzieci zabrały swoje babcie
i   dziadków w  muzyczną podróż
do lat ich młodości, a   goście ze
wzruszeniem i  uśmiechem od-
bierali czułe słowa skierowane
pod ich adresem. Frekwencja jak
co roku dopisała. Szczęśliwe
i   rozpromienione twarze babć
i   dziadków po raz kolejny ukazały
nam , jak ważne są takie spotka-
nia.

Obecnie przygotowuje-
my się do balu karnawałowego,
który odbędzie się w  dniu 28 lu-

tego oraz do konkursu recytatorskiego„Wiosna z  Brzechwą”.
Przypominamy, że od 1 lutego do 31 marca 201 9 r. prowadzi-
my zapisy dzieci 3-, 4-, 5- i   6-letnich do naszego przedszkola.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przedszkola
w  godz 8.00-1 5.00 . Szczegółowe informacje można również
uzyskać pod numerem telefonu 74  880 80 1 0.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej strony in-
ternetowej www.przedszkolegluszyca.edupage.org oraz stro-
ny na facebooku- Przedszkole Samorządowe w  Głuszycy, gdzie
zamieszczamy aktualne wydarzenia z  życia przedszkola.

Przedszkole Samorządowe

W  naszym Przedszkolu jak w  ulu….

Warsztaty z  udzielania pierwszej
pomocy i   doradztwa zawodowego
w  Dwójce

Wszyscy wiemy, że najwięcej umiejętności zdobywa się po-
przez praktyczne działanie. W  ramach szkolenia z  zakresu
pierwszej pomocy przedmedycznej pod hasłem: „UMIEM RA-
TOWAĆ”  uczniowie Szkoły Podstawowej nr  2 w  Głuszycy nabyli
umiejętności sprawdzania przytomności osoby poszkodowa-
nej, układania jej w  pozycji bocznej bezpiecznej, wzywania po-
mocy do osoby poszkodowanej, resuscytacji
krążeniowo-oddechowej.

W  tematykę udzielania pomocy przedmedycznej wprowa-
dzał uczniów  ratownik medyczny stale współpracujący z  naszą
szkołą, pan Wojciech Pasek. Serdecznie dziękujemy za rzeczo-
wo poprowadzone zajęcia.

W  trakcie drugiej godziny warsztatów pan Wojciech Pasek
poprowadził zajęcia dla klas VII i   VI I I z  zakresu doradztwa zawo-
dowego. Uczniowie mogli dowiedzieć się, co zrobić, by zostać
ratownikiem medycznym oraz zawodowym wojskowym. Po-
znali zakres i   tajniki obu zawodów.

  SP 2

W  Niepublicznej Szkole Podstawowej Fundacji Jawor
w  Głuszycy Górnej nie można się nudzić. Propozycje różnorod-
nych zajęć dodatkowych i   kół zainteresowań pochłaniają za-
równo uczniów jak i   nauczycieli. Niezwykle prężnie działa koło
ekologiczne oraz koło eksperymentalne, członkowie biorą
udział w  l icznych konkursach i   projektach edukacyjnych.

Ogromnym zainteresowaniem cieszą się rajdy ekspery-
mentalno-badawcze, które odbywają się w  soboty. Poza nie-
zwykle interesującymi zajęciami w  terenie, uczniowie mają
zapewniony poczęstunek. Duże powodzenie mają nieodpłatne
wycieczki. Celem ostatniej było Hydropolis we Wrocławiu.
W  planie są już kolejne, między innymi do Centrum Nauki Ko-
pernik w Warszawie.

W  Naszej szkole również noce potrafią być prawdziwie na-
ukowe. W  drugim tygodniu ferii zorganizowana została Noc
Astronoma oraz zajęcia w  terenie, których celem było Pod-
ziemne Miasto Osówka.

Tuż przed rozpoczęciem ferii zimowych odbyło się w  naszej
szkole krótkie podsumowanie osiągnięć uczniów uzyskanych
w  pierwszym semestrze. Szczególnie wyróżniającym się
uczniom, począwszy od oddziału przedszkolnego po klasę
trzecią, wręczono dyplomy. Po raz pierwszy, uczniom klas star-
szych zostały przyznane Stypendia Zarządu Fundacji Jawor.
Trzy osoby z  najwyższą średnią ocen oraz wzorowym zacho-
waniem otrzymały symboliczne bony stypendialne, byli to: Le-
na Deron (kl. 5), Martin Rewers (kl. 5), Wiktoria Borensztajn (kl. 3
Gim.).

Ostatni dzień przed feriami był niezwykle radosny. Obcho-
dzil iśmy wspólnie Dzień Dziadka i   Dzień Babci, podsumowali-
śmy osiągnięcia uczniów i  wręczyliśmy nagrody i   stypendia,
a  przy tym cała społeczność uczniowska wraz z  nauczycielami
bawili się przebrani za swoje ulubione postacie. Nagrodę od
Samorządu Uczniowskiego otrzymał Tomasz Żmijewski z  klasy
VII I oraz Pani sekretarka Agnieszka Chalcarz..

Przed nami I I semestr, w  którym planujemy jeszcze lepszą
zabawę i  jeszcze ciekawsze zajęcia.
Zapraszamy do systematycznego śledzenia naszego facebo-
oka, w  którym na bieżąco umieszczamy krótkie sprawozdania
z  życia naszej szkoły.

oprac. Fundacja Jawor

Pierwsze stypendia przyznane.
Intensywnej pracy ciąg dalszy…

ŚWIATW  OBIEKTYWIE KUBY
KAMIŃSKIEGO

Kuba Kamiński – utalentowany reportażysta, laureat wielu
prestiżowych nagród polskich i   zagranicznych, ciepły, wrażliwy
młody człowiek zakochany w  naszej okolicy gościł w  piątkowy
wieczór 8 lutego w  Centrum Kultury – Miejskiej Bibliotece
Publicznej w  Głuszycy.
Spotkanie podzielone było na kilka sekwencji, podczas których
autor prezentował swoje fotoreportaże i   uzupełniał obrazy
komentarzami. Na początku Kuba Kamiński zaprezentował
projekt „Salaryman” nagrodzony w  5 edycji Wielkiego Konkursu
Fotograficznego National Geographic, traktujący
o  współczesnych Japończykach uzależnionych od pracy.
Następnie uczestnicy spotkania obejrzeli kilka reportaży,
obrazujących konflikty zbrojne: konflikt w  Strefie Gazy, wojnę
domową w  Libii, wojnę na wschodzie Ukrainy, a  także zajścia
na Majdanie oraz fotografie wykonane tuż po katastrofie
lotniczej w  Smoleńsku. Bohater wieczoru zaprezentował także
fotoreportaż z  izby wytrzeźwień oraz projekt pod nazwą
„Szeptuchy” traktujący o  praktykach znachorek z  Podlasia.

Po obejrzeniu poszczególnych reportaży wywiązywała się
dyskusja dotycząca zarówno przedstawionej tematyki, jak
i   metod, sposobów i  ceny (głównie emocjonalnej) wykonania
wiarygodnych fotografii oddających autentyzm
przedstawianej tematyki. Oprócz czysto technicznych
umiejętności fotoreportera niezwykle istotne jest dogłębne
zrozumienie tematu, posiadanie tzw. „fixera”, czyli osoby
wprowadzającej oraz zdobycie zaufania portretowanego
środowiska. -Dla przykładu reportaż „Szeptuchy” jest wynikiem
kilkuletniego „oswajania” środowiska znachorów z  Podlasia.
W  przypadku tworzenia reportażu z  terenów objętych
konfliktem zbrojnym dodatkowo należy się liczyć z  ryzykiem
utraty życia, zdrowia, koniecznością obcowania
z  okrucieństwem, śmiercią, głodem, ubóstwem-mówił Kuba
Kamiński, którego fotografie dogłębnie oddają autentyzm
i  zrozumienie przedstawianego tematu.

Licznie przybyli uczestnicy głuszyckiego spotkania docenil i
kunszt, wiedzę, empatię i   otwartość Kuby Kamińskiego
i   nagrodzil i prelegenta gromkimi brawami. Kontynuacja
rozmów trwała długo po zakończeniu spotkania…

Serdecznie dziękujemy Kubie za wspaniały, niezapomniany
wieczór! Spotkanie zostało zorganizowane dzięki uprzejmości
Państwa Eweliny i   Grzegorza Borensztajnów- koordynatorów
projektu „Szlakiem Riese”. Dziękujemy! Małą namiastkę prac
Kuby Kamińskiego można będzie obejrzeć w  czytelni Miejskiej
Biblioteki Publicznej w  Głuszycy.

  Renata Sokołowska

NOWY PROJEKT„EDUKACJA
PRZEZ INSPIRACJE I   PODRÓŻE”

Radni Powiatu Wałbrzyskiego z  Klubu Dialog, Współpraca,
Działanie Ewa Dorosz i   Łukasz Kazek są twórcami projektu pn.
„Edukacja przez inspiracje i   podróże”.

-Inwestujemy w  młodzież, a  to najlepsza inwestycja na
przyszłość - mówi Radna Ewa Dorosz.
Łukasz Kazek dodaje: Stawiamy na edukację i   rozwój talentów
młodych ludzi z  terenu powiatu wałbrzyskiego.

Projekt „Edukacja przez inspiracje i   podróże” adresowany
jest do uczniów z  terenu powiatu wałbrzyskiego, którzy będą
poznawać Kraków i  Warszawę. Jego celem jest ułatwienie star-
tu młodzieży w  lepszą przyszłość. Realizacja projektu planowa-
na jest na lat 5 i   weźmie w  nim udział 400 uczniów. Projekt
w  95  % sfinansuje Powiat Wałbrzyski oraz w  5% poszczególne
Gminy wchodzące w  skład powiatu wałbrzyskiego. Gotowości
podpisania porozumienia z  Powiatem Wałbrzyskim zadeklaro-
wały wszystkie Gminy.

UM
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Chyba każdy z  nas zdaje sobie sprawę z  tego, jak ważnym
miejscem jest Hospicjum. Kiedy ktoś zmaga się z  nieuleczalną
chorobą, choruje cała rodzina. Wałbrzyskie Hospicjum to
miejsce, które towarzyszy choremu oraz jego najbl iższym
w  najtrudniejszym czasie, oferując nie tylko profesjonalną
pomoc medyczną, ale także psychologiczną. Pomoc niosą
doskonale przygotowani ludzie o  wielkiej empatii i   umiejęt-
ności towarzyszenia, zagubionym często osobom, zarówno
przez cały okres choroby, jak i   w  momencie równie trudnym,
kiedy życie gaśnie..

Pomoc niesiona przez Wałbrzyskie Hospicjum im. Jana Pawła
I I jest bezpłatna dla chorych i   ich rodzin, ale tylko w  części fi-
nansowana ze środków NFZ. Hospicjum prowadzi szereg
działań w  celu zebrania funduszy na zapewnienie leczenia
wszystkim potrzebującym pacjentom. Niemniej jednak środ-
ków cały czas brakuje, chociażby na przyjęcie wszystkich
oczekujących pacjentów, utrzymanie, modernizację czy też
równie niezbędną, rozbudowę infrastruktury.

W  Hospicjum regularnie pojawia się grupa wolontariuszy - lu-
dzi, którzy niosą bezinteresowną pomoc. Jednym z  nich jest
Piotr Kowzan, który twierdzi, że „widzi niepodważalną ko-
nieczność utrzymania tej placówki. Miejsca, które wymaga
wielu nakładów na bieżące wydatki, a   w  dalszej perspektywie
– potrzebę rozbudowy, gdyż miejsc jest wciąż mniej w  sto-
sunku do liczby oczekujących”.
Tak też powstał zupełnie nowy pomysł, którego inicjatorem
jest właśnie Piotr Kowzan, który wraz z  FitKlub24 z  Wałbrzy-
cha oraz grupą biegową Wawrzyn Team, postanowil i zostać
Biegającymi Aniołami Hospicjum. Dziesięć osób przebiegnie
w  ciągu 50  godz. trasę l iczącą 500  km. Jednym z  biegaczy jest
głuszyczanin – Robert Kandefer. Start planowany jest na 24
maja 201 9r. z  terenu Starej Kopalni w  Wałbrzychu, a   meta
znajdować się będzie przy Latarni Morskiej w  Kołobrzegu. To
akcja z  przesłaniem: „Żyjąc – zwolnij, biegnąc – pędź – MYŚL
O  INNYCH – byle wytrwale”. Celem akcji jest zebranie kwoty
50.000 zł. na rzecz osób korzystających z  pomocy Hospicjum.
Każdy z  nas może zostać Aniołem Hospicjum. Już teraz moż-
na wpłacać datki na www.zrzutka.pl/taaj73. Zbiórka trwa,
a   organizatorzy zwracają się z  prośbą do każdego o  najmniej-
sze nawet wpłaty, które pomogą wielu chorym. Ludziom,
którzy zmagają się z  bólem, cierpieniem, poczuciem osamot-
nienia, ludziom, którzy odchodzą. To tak niewiele, a   może
zdziałać tak dużo. Każdy z  nas może mieć swój mały udział
w  tej akcji niesienia dobra. Wpłat można dokonywać również
bezpośrednio na konto Hospicjum z  dopiskiem:

„Biegające Anioły Hospicjum”.
Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej

Oddział w Wałbrzychu
ul. Krasińskiego 8
58-309Wałbrzych
- Kredyt Bank SA:

33 1 500 1 764 1 21 7 6006 21 1 9 0000
- Santander Bank:

03 1 090 2271 0000 0005 8400 0849

Dla Hospicjum 50.000 zł. to bardzo dużo, dla każdego z  dar-
czyńców – to tak niewiele. Wiemy, jak bardzo potrafimy się
zmobil izować. Rok 201 9 pokazał już, i le jesteśmy w  stanie
zdziałać, kiedy wspólnie dążymy do wybranego celu. Poma-
gajmy lokalnie. To właśnie tutaj, tu, gdzie mieszkamy, są lu-
dzie oraz instytucje, które bardzo potrzebują naszej pomocy.
Nie pozostańmy bierni, bo od naszej postawy, zależy bardzo
wiele.
Organizatorzy zapraszają do obserwowania strony na Face-
booku „Biegające Anioły Hospicjum”. Jeżel i chciałbyś zostać
sponsorem tego biegu, skontaktuj się z  organizatorami, wła-
śnie przez tą stronę lub przez FitKlub24 w  Wałbrzychu, tel.
603 1 34 696 (Monika).

Dlaczego ja i   moja rodzina pomagamy? Bo wierzymy w  do-
bro.

Magdalena Kandefer

Biegające Anioły Hospicjum –
wierzą w  dobro!

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” zaprasza

Burmistrz Głuszycy Roman Głód informuje, że w  ramach
aktualnie świadczonej usługi transportu zbiorowego osób
w  granicach administracyjnych Gminy Głuszyca,
uruchomione zostają dodatkowe kursy do Sierpnicy.

Aktualnie obowiązujący rozkład jazdy:

Kursy na trasie Głuszyca (ul. Łukasiewicza) – Grzmiąca
Kurs I  
– Grzmiąca skrzyżowanie ul. Spółdzielców i   ul . Wiejska  godz.
505
– Łomnica rondo  godz. 51 5
– Łomnica ul. Sudecka  godz. 520
– Głuszyca ul. Łukasiewicza  godz. 525

Kurs I I
– Grzmiąca skrzyżowanie ul. Spółdzielców i   ul . Wiejska  godz.
61 0
– Łomnica rondo  godz. 620
– Łomnica ul. Sudecka  godz. 625
– Głuszyca ul. Łukasiewicza  godz. 630

Kurs I I I
– Grzmiąca skrzyżowanie ul. Spółdzielców i   ul . Wiejska  godz.
1 025
– Łomnica rondo  godz. 1 035
– Łomnica ul. Sudecka  godz. 1 040
– Głuszyca ul. Łukasiewicza  godz. 1 045

Kurs IV
– Głuszyca ul. Łukasiewicza  godz. 1 350
– Łomnica ul. Sudecka  godz. 1 355
– Łomnica rondo  godz. 1 400
– Grzmiąca skrzyżowanie ul. Spółdzielców i   ul . Wiejska  godz.
1 41 0

Kurs V
– Grzmiąca skrzyżowanie ul. Spółdzielców i   ul . Wiejska  godz.
1 41 0
– Łomnica rondo  godz. 1 41 5
– Łomnica ul. Sudecka  godz. 1 420
– Głuszyca ul. Łukasiewicza  godz. 1 425

Kurs VI
– Głuszyca ul. Łukasiewicza  godz. 1 900
– Łomnica ul. Sudecka  godz. 1 905
– Łomnica rondo  godz. 1 91 0
– Grzmiąca skrzyżowanie ul. Spółdzielców i   ul . Wiejska  godz.
1 920

Kursy na trasie Sierpnica (rondo) – Głuszyca (przystanek
Słoneczko)
Kursy z  ronda w  Sierpnicy:  godz. 705, 845, 1 025, 1 345
Kursy z  Głuszycy (przystanek Słoneczko):  godz. 650, 834,
1 01 4, 1 330

Kursy w  sobotę:
– Grzmiąca skrzyżowanie ul. Spółdzielców i   ul . Wiejska  godz.
1 000
– Łomnica rondo  godz. 1 005
– Łomnica ul. Sudecka  godz. 1 01 5
– Głuszyca ul. Łukasiewicza  godz. 1 020
– kurs z  Głuszycy (przystanek Słoneczko) do Sierpnicy  godz.
1 023
– Głuszyca ul. Łukasiewicza  godz. 1 200
– Łomnica ul. Sudecka  godz. 1 205
– Łomnica rondo  godz. 1 21 0
– Grzmiąca skrzyżowanie ul. Spółdzielców i   ul . Wiejska  godz.
1 220
– kurs z  Głuszycy (przystanek Słoneczko) do Sierpnicy  godz.
1 235

oprac. UM

DODATKOWE KURSY DO SIERPNICY
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