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Grudzień to dla nas czas świętowania. Niestety, nie
mamy czasu, by myśleć o  tym, skąd to się wszystko wzię-
ło, gdzie tkwią korzenie tak pięknych ceremonii Bożego
Narodzenia i   Nowego Roku? I   co spowodowało, że uro-
czystości rel igijne wzbogacone zostały rozmaitością ob-
rzędowości świeckiej, takiej jak wieczerza wigil i jna,
choinka, kolędy i   kolędowanie, a   potem bale sylwestrowe
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 ciekawo-
stek z  przeszłości przed Państwem odsłonić.

„I   gdy wciąż wszyscy mówią, mało kto się spyta, ja-
ki też jest cel słowa, jak słowo się czyta w  sobie sa-
mym. I   dziejów jego promień cały rozejrzeć mało kto
ciekawy, zuchwały” - oto słowa wielkiego poety polskie-
go romantyzmu, Cypriana Kamila Norwida pasujące jak
ulał do naszej współczesnej rzeczywistości.

Istota kolędy i   kolędowania, ich ukryty sens i   wartości
ulegają zbyt łatwo lekceważeniu. Gdy w  czas Bożego Na-
rodzenia rozbrzmiewać będą „wśród nocnej ciszy” w  ko-
ściołach i   domach piękne polskie kolędy, niech
przynajmniej przez chwilę otoczy nas blask ich urody,
prostota i   mądrość słów, dźwięczność melodii, to wszyst-
ko, co świadczy o  nieprzemijającej wartości naszych sta-
ropolskich tradycji, dzięki którym istniejemy jako naród
i   jako niezawisły kraj w  środku Europy.

A  grudniowe świętowanie ma w  naszej kulturze głę-
bokie korzenie. Jak to najczęściej bywa w  naszej historii
grudniowa tradycja świętowania zrodziła się w  starożyt-
nym Rzymie. Tam obchodzono hucznie i   wesoło festum
Calendarum, czyl i Nowy Rok. W  wiekach średnich zaczy-
nał 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 początko-
wą nazwę święta Kolady zastąpiono wywodzącymi się ze
słowiańszczyzny „Godami”. Po przyjęciu chrześcijaństwa
przez Mieszka I   noworoczne święto Godów zostało wzbo-
gacone obchodami Bożego Narodzenia, a   dla uczczenia
rocznicy urodzin Dzieciątka Jezus duchowni układal i me-
lodyjne i   pobożne pastorałki, zwane później kolędami.
Każda uroczysta biesiada nazywała się godami, a   każdy
jej uczestnik gościem. W  Polsce, gdy przyszły Gody, nie
było końca najrozmaitszym zabawom, powinszowaniom,
podarkom, przebieraniu się za żydów, cyganów, niedź-

wiedzi, 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, odstawiano jasełka przypominają-
ce sceny z  podań Pisma Świętego z  Herodem, Diabłem,
Śmiercią i   stajenką betlejemską.

Najpopularniejsza z  kolęd „W  żłobie leży, któż pobieży”
grana i   śpiewana na nutę poloneza uświetniała uroczy-
stości świąteczne na dworze królów polskich w  XVI I wie-
ku. O  kolędzie polskiej pisał Stanisław Tarnowski, że nie
jest typową pieśnią rel igijną, ale ma często charakter
świecki, humorystyczny i   tylko przez nadgorl iwość orga-
nisty bywa grywana w  kościołach. Kolędy w  najprost-
szych słowach opowiadają, co „Anioł pasterzom mówił”
lub pytają „Któż pobieży kolędować małemu?”. Najwięk-
szym ich atutem jest prostota i   poufałość naiwna, z  jaką
mówi się o  narodzeniu Pana Jezusa i   jego Matce, z  jaką
lekkością nasz świat sielski i   anielski przenosi się w  odle-
gle wieki i   kraje. Ten koloryt lokalny polski nadany sce-
nom betlejemskim, a   także łatwa, wpadająca w  ucho
melodia, to jest cały urok i   wdzięk świątecznego kolędo-
wania. 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 Józefem, ale przed stajenką groma-
dzą się pasterze i   rozmawiają w  najprostszy sposób o  tym
cudzie, którego są świadkami. Narodzenie jest tłem, a   ob-
razem 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 narodzenia Pana Jezusa z  kościelnej
ambony, czuje instynktem, że to jego święto poprzez bl i-
skość ubóstwa nowo narodzonego Syna Bożego z  jego
dolą.

Trudno oznaczyć czas, w  którym pieśni bożonarodze-
niowe uznano kolędami, stało się to jednak późno, chyba
w  XIX wieku. Wcześniej zwano je inaczej, rotułami, kanty-
kami, pastorałkami. Największa ich ekspansja przypada
na okres baroku, tj. w  XVI I i   XVI I I wieku. W  następnych stu-
leciach powstały nowe kolędy, ale te starsze cieszą się
największą popularnością. Prymat nad wszystkimi dzierży
kolęda „Bóg się rodzi, moc truchleje”, będąca czymś w  ro-
dzaju hymnu, śpiewana pod koniec pasterki, a   także na

wszystkich uroczystościach bożonarodzeniowych w  ko-
ściołach całej Polski.

Z  kolędą jako pieśnią wiąże się ściśle zwyczaj kolędo-
wania. I   jedno, i   drugie zjawisko wywodzi się z  prowincjo-
nalnej Polski i   w  niej tkwi do dziś głębokimi korzeniami.
Niestety obyczaj chodzenia z  kolędą po domach w  okre-
sie świątecznym wyraźnie ubożeje. Dajemy się bezwied-
nie ogarniać obcymi naleciałościami z  Zachodu, a   media
w  sposób bezkrytyczny lansują wśród dzieci np. irlandzki
„hal lowen”, podczas gdy nasze o  niebo piękniejsze i   bo-
gatsze kolędowanie z  gwiazdą lub szopką betlejemską
staje się zwyczajem anachronicznym. Trudno się uchronić
przed ekspansją sztuczności i   masowej chałtury świątecz-
nej supermarketów. Piękne staropolskie tradycje zdobie-
nia choinek własnoręcznie wykonanymi 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 często najpiękniejszy wystrój i   wielka frajda dla
dzieciaków. Pierwszy pomysł to oczywiście łańcuchy
z  kolorowego papieru, który wcale nie musi wyglądać ki-
czowato. Jeśl i zaopatrzymy się w  ładne kolory arkuszy
i   będziemy sklejać ciasne, grube ogniwa, otrzymamy bar-
dzo modernistyczną przeplatankę.

Mamy szerokie pole do popisu w  urządzaniu wiecze-
rzy wigil i jnej i   pomysłu na całe święta. Byłoby dość orygi-
nalnie, gdyby zaplanować rodzinne spacery na „łonie
natury”, odwiedziny znajomych lub wycieczki do lasu,
w  góry. Nie możemy zapomnieć o  istocie świąt, o  ich rel i-
gijnym przesłaniu, o  potrzebie modlitwy lub skupienia,
docenieniu wartości staropolskich obrzędów, kolęd i   ko-
lędowania.

Zaś my mieszkańcy ziemi wałbrzyskiej zadbajmy o  to,
by świętom Bożego Narodzenia i   Nowego Roku nadać ro-
dzime, polskie akcenty. Jest to szczególnie ważne na tej
ziemi, która po kilku wiekach powróciła do Polski i   stała
się naszym domem rodzinnym, naszą ziemią ojczystą.

Miłych, rozbrzmiewających staropolskimi kolędami
i   bogatych w  rodzime obrzędy świąt, życzę jak najcieplej
i   jak najserdeczniej wszystkim moim Czytelnikom!

Stanisław Michal ik

Czas na kolędę
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Członkowie głuszyckie-
go koła Polskiego Związku
Niewidomych oraz przyja-
ciele i   sympatycy koła przy-
byl i w  dniu 30 l istopada do
sal i świetl icy wiejskiej
w  Głuszycy Górnej na uro-
czystość z  okazj i Międzyna-
rodowego Dnia Białej Laski .
Wiceprezes Zarządu Okręgu
Dolnośląskiego PZN i   zara-
zem Przewodnicząca Zarzą-

du głuszyckiego koła Bogumiła Kochanek wręczyła
burmistrzowi Głuszycy Romanowi Głodowi podziękowania
za udzielone wsparcie i   pomoc dla koła. Uchwałą Prezydium
Zarządu Głównego PZN Roman Głód został wyróżniony Od-
znaką Honorową Polskiego Związku Niewidomych.

Bogumiła Kochanek przekazała także Certyfikat
Wdzięczności Polskiego Związku Niewidomych dla Pani Be-
aty Żołnieruk z  podziękowaniami za życzl iwość, wsparcie
i   pomoc okazaną osobom niewidzącym i   słabo widzącym.
Legitymacje Członka Nadzwyczajnego Polskiego Związku

Niewidomych wraz z  podziękowaniami za wspieranie dzia-
łań podejmowanych na rzecz głuszyckiego środowiska osób
niewidzących i   n iedowidzących otrzymały Panie: Wiceprze-
wodnicząca Rady Powiatu Wałbrzyskiego Grażyna Owcza-
rek, dyrektor Centrum Kultury-MBP w  Głuszycy Monika
Kulus, kierownik Miejskiej Bibl ioteki Publ icznej w  Głuszycy
Renata Sokołowska oraz dyrektor Zespołu Szkół Zawodo-
wych Specjalnych w  Wałbrzychu Jolanta Cyran. W  czasie
spotkania można było usłyszeć wiele pokrzepiających słów
i   podziękowań dla osób i   instytucj i współpracujących
i   wpierających działalność głuszyckiego koła.

Odznaki Przyjaciela N iewidomych Bogumiła Kochanek
przekazała: Mirosławowi Makowskiemu z  głuszyckiego
optyka, I lonie Zalejskiej i   Wojciechowi Głodkowi z  Zespołu
Szkół Zawodowych Specjalnych w  Wałbrzychu, Violetcie Je-
śniak z  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  Wałbrzy-
chu, emerytom i   seniorom z  Jedl iny-Zdroju oraz Sabinie
Jelewskiej z  Urzędu Miejskiego w  Głuszycy.

O  muzyczną oprawę wydarzenia zadbal i : zespół składa-
jący się z  uczniów wałbrzyskiego „Energetyka” oraz Krzysz-
tof Janas- członek PZN Świdnica.

Prowadząca uroczystość Bogumiła Kochanek przekazała

serdeczne podziękowania dla burmistrza Głuszycy Romana
Głoda, burmistrza Jedl iny- Zdroju Leszka Orpla i   Beaty Żoł-
nieruk za pomoc w  zorganizowaniu spotkania i   ufundowa-
nie poczęstunku dla przybyłych na uroczystość.
Podziękowania otrzymał także Grzegorz Czepil z  Jadła
w  Głuszycy.

Osobom niewidomym i   n iedowidzącym życzymy dużo
zdrowia, wielu radosnych i   optymistycznych chwil oraz od-
czuwalnego ciepła i   wsparcia ze strony przyjaciół i   życzl i-
wych osób w  zmaganiu się z  n iedogodnościami życia
codziennego.

Przypomnijmy, że święto osób niewidomych i   n iedowi-
dzących obchodzone jest corocznie 1 5 października od
1 964 roku. Celem obchodów Międzynarodowego Dnia Bia-
łej Laski jest przedstawienie opini i publ icznej, środkom ma-
sowego przekazu, rządom i   władzom lokalnym
problematyki osób niewidomych i   n iedowidzących. Święto
jest okazją, by przypomnieć   zdrowej części społeczeństwa,
że niewidomi i   n iedowidzący istnieją,   chcą żyć tak jak wszy-
scy inni obywatele kraju i   świata - bez ograniczeń i   bez fał-
szywej l itości .

SJ

Burmistrz Głuszycy
Roman Głód serdecz-
nie zaprasza pary
małżeńskie świętujące
w  201 7 roku 35, 40, 45
i   50 rocznicę zawarcia
związku małżeńskiego
o  zgłaszanie chęci
udziału w  gminnej
uroczystości z  okazji
jubileuszu małżeństw.
Zgłoszenia proszę do-
konywać u  kierowni-
ka Urzędu Stanu
Cywilnego w  Głuszycy
– Pani Wiesławy Moź-
dzierz, tel. 74 88
66  744, pokój nr  8
w  Urzędzie Miejskim w  Głuszycy.
Uroczystość odbędzie się w  styczniu 201 8 r. w  sal i widowi-

skowej Centrum Kultury- MBP w  Głuszycy. O  dokładnym ter-
minie uroczystości zainteresowane pary małżeńskie zostaną
poinformowane.

SJ

Jubileusze małżeństw 201 7

Dzień Białej Laski w  Głuszycy

Z  okazji jubileuszu 25-lecia Dolnośląskiej Izby Turystyki
we wrocławskim ratuszu odbyła się uroczysta gala, w  czasie
której wyróżniono osoby działające na rzecz turystyki na Dol-
nym Śląsku. Miło nam poinformować, że Prezes Podziemne-
go Miasta Osówka Pan Zdzisław Łazanowski w  uznaniu
zasług dla rozwoju turystyki i   samorządu branżowego został
wyróżniony Złotą Odznaką Dolnośląskiej Izby Turystyki. Ser-
decznie gratulujemy.

oprac. SJ

Złota Odznaka DIT dla Zdzisława
Łazanowskiego

21 l istopada obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalne-
go. W  imieniu głuszyckich władz samorządowych pracowni-
kom Ośrodka Pomocy Społecznej w  Głuszycy podziękowania
za codzienny trud oraz życzenia satysfakcji z  wykonywanej
pracy, radości płynącej z  niesienia pomocy osobom potrze-
bującym, niegasnącej empatii oraz dużo zdrowia i   wszelkiej
pomyślności w  życiu osobistym złożyl i zastępca burmistrza
Grzegorz Szymański oraz członkowie Komisji ds. Rozwiązywa-
nia Problemów Społecznych Rady Miejskiej w  Głuszycy - Be-
ata Drapała, Zdzisław Szymański i   Katarzyna
Woźniak-Redl icka.

-Dziękuję wszystkim moim współpracownikom za bardzo
dobrą atmosferę pracy - podkreśl iła dyrektor OPS-u   Katarzyna
Starzyńska.
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Dzień Pracownika Socjalnego

W  głuszyckiej galerii
Centrum Kultury w  mi-
nioną sobotę 2 grudnia
zapachniało już świętami
i   bożonarodzeniowymi
smakołykami. Rodzinne
warsztaty dekorowania pierników wyzwoliły w  uczestnikach
mnóstwo twórczej energii… Przy nastrojowej muzyce i   aro-
matycznej herbacie dzieci wraz z  rodzicami dekorowały wła-
snoręcznie zrobionym lukrem piernikowe bałwanki, reniferki,
gwiazdki, które później zawisną na domowych choinkach.

- Liczymy, że „Głuszyckie Piernikowanie” stanie się naszą no-
wą lokalną tradycją. To doskonała okazja, by wspólnie spędzić
przedświąteczny czas w  rodzinnej, ciepłej atmosferze – dodaje
dyrektor CK-MBP Monika Kulus, która serdecznie dziękuje
Państwu Katarzynie i   Grzegorzowi Czepilom - właścicie-
lom „Jadła” w  Głuszycy za upieczenie i   przygotowanie 400
pierników oraz pełen profesjonal izm w  czasie przeprowadzo-
nych warsztatów.

oprac. CK-MBP, SJ

Robert Delegiewicz oraz Głuszycka Orkiestra Dęta nagrodzeni!

-Dziś my, współcześni Polacy, składamy hołd naszym przod-
kom za odzyskanie najcenniejszego daru, jakim jest wolność –
powiedział burmistrz Roman Głód w  czasie popołudniowego
koncertu pieśni patriotycznych, który w  dniu 1 1 l istopada od-
był się w  Szkole Podstawowej nr  3 w  Głuszycy.
W  radosny nastrój świętowania niepodległości wprowadzi-

ły zebranych pieśni patriotyczne zaśpiewane „z  sercem” przez
Chór Seniorów „Renoma” . Uroczystość uświetnił także wy-
stęp Głuszyckiej Orkiestry Dętej pod batutą kapelmistrza Eu-
geniusz Lecia. Orkiestra wykonała piękne polskie marsze
i   utwory patriotyczne. Koncert wzbogaciła również recytacja
wierszy mówiących o  miłości do Ojczyzny przez autorkę tek-
stów - głuszyczankę Agnieszkę Musz. Słodki poczęstunek dla

przybyłych na uroczystość przygotowała głuszycka restaura-
cja „Stara Piekarnia”.
W  godzinach przedpołudniowych w  kapl icy św. Józefa od-

prawiona została Mszą św. za Ojczyznę, po której delegacja
głuszyckich przedstawiciel i władz samorządowych, duchow-
ni oraz pracownicy gminnych instytucji i   mieszkańcy Głuszy-
cy uczcil i pamięć Polaków walczących o  niepodległość
i   złożyl i kwiaty od Pomnikiem Solidarności przy ul. Grun-
waldzkiej. Sportowym akcentem radosnego świętowania był
Niepodległościowy Rajd Rowerowy, który tym razem wiódł
trasą #ACTIVE z  Parku Jordanowskiego przez Dolinę Pięciu
Stawów do Podziemnego Miasta Osówka.
Burmistrz Głuszycy Roman Głód dziękuje mieszkańcom

Głuszycy za wspólne świętowanie 99 rocznicy Odzyskania
Niepodległości przez naszą Ojczyznę. Szczególne wyrazy
wdzięczności i   uznania za ogromny wkład pracy włożony
w  przygotowanie koncertu patriotycznego kierujemy do wy-
stępujących tego dnia zespołów działających przy głuszyc-
kim Centrum Kultury. Podziękowania dla chóru Seniorów
„Renoma” na czele z  Andżel iką Szpat i   Ryszardem Ogorzel-
cem, Głuszyckiej Orkiestry Dętej na czele z  Eugeniuszem Le-
ciem oraz Agnieszki Musz.

SJ

Dorocznie przyznawane nagrody za
osiągnięcia w  dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania
i   ochrony kultury przez Starostę Wał-
brzyskiego trafiły w  roku 201 7 do Głu-
szycy. W  kategorii indywidualnej
nagrodę otrzymał zamieszkały w  Głu-
szycy aktor, reżyser i   muzyk - Robert
Delegiewicz. W  kategorii zbiorowej
nagrodę zdobyła Głuszyckiej Orkiestry Dętej.   Oficjalne
wręczenie nagród miało miejsce 22 l istopada w  siedzibie Sta-
rostwa Powiatowego w  Wałbrzychu. Nagrody wręczyl i wyróż-
nionym Starosta Wałbrzyski Jacek Cichura, Wicestarosta
Krzysztof Kwiatkowki oraz Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
Wałbrzyskiego Grażyna Owczarek.
Robert Delegiewicz od 20 lat czynnie zajmuje się działal-

nością artystyczną. Współpracował z  wieloma instytucjami
kultury,  m.in. z  Teatrem Lalki i   Aktora w  Wałbrzychu, Filharmo-
nią Sudecką, Starą Kopalnią w  Wałbrzychu, Wałbrzyskim
Ośrodkiem Kultury. Zagrał w  ponad dwudziestu real izacjach
filmowych i   telewizyjnych, a   na scenie teatralnej był odtwórcą
około 1 20 ról. Zajmuje się reżyserią i   adaptacją tekstów. Pisze
wiersze oraz teksty piosenek dla dzieci oraz dorosłych. Orga-
nizował także obozy i   warsztaty teatralne dla młodzieży. W  ra-

mach działalności Agencji Artystycznej
Wartki, której jest założycielem, opraco-
wuje scenariusze audycji muzycznych
i   prowadzi je w  cyklu „Filharmonia Na
Wesoło”, będącym formą edukacji mu-
zycznej dzieci i   młodzieży w  ponad
pięćdziesięciu placówkach oświato-
wych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego
i   Dolnego Śląska. Wyreżyserował już 1 2

widowisk dla dzieci, młodzieży i   dorosłych. W  roku 201 6 real i-
zował łącznie pięć imprez wchodzących w  cykl projektu „Dol-
nośląska Stol ica Kultury”. Od roku 201 4 współpracuje
z  Centrum Kultury - Miejską Bibl ioteką Publiczną w  Głuszycy,
angażując się między innymi w  akcję Narodowego Czytania,
wystawianie spektakl i dla dzieci, Noce Bibl iotek. Prowadzi
warsztaty teatralne dla dorosłych mieszkańców Gminy, czego
efektem było wystawienie w  201 6r. sztuki teatralnej „Ziemia
Obiecana Włókniarzy” według własnego scenariusza i   we wła-
snej reżyserii . Aktualnie z  wraz Głuszycką Grupą Teatralną „Po
Godzinach” przygotowuje następną część widowiska, której
premierę zaplanowano w  lutym przyszłego roku.
Głuszycka Orkiestra Dęta – reaktywowana w  roku 201 4 -

jest jedyną orkiestrą w  Powiecie Wałbrzyskim. Swoją grą
uświetnia lokalne wydarzenia kulturalne. W  ubiegłym roku

orkiestra brała udział w  imprezach kulturalnych organizowa-
nych przez Powiat Wałbrzyski w  ramach „Dolnośląskiej Stol icy
Kultury 201 6”. Orkiestra prowadzona przez kapelmistrza Eu-
geniusza Lecia l iczy 30 muzyków, grających na trąbkach, pu-
zonach, saksofonach altowych i   tenorowych, gitarze basowej
i   instrumentach perkusyjnych. Członkowie zespołu to osoby
w  różnym wieku, najstarszy muzyk ma 84 lata. Do zespołu zo-
stal i także włączeni głuszyccy gimnazjal iści, którzy uczestni-
czyl i w  warsztatach nauki gry na instrumentach dętych
i   perkusyjnych w  Gminie Głuszyca. W  składzie orkiestry znaj-
dują się aktualnie już nie tylko głuszyczanie, lecz również
mieszkańcy Powiatu Wałbrzyskiego - Jedl iny-Zdroju, Soko-
łowska, Szczawna-Zdroju, Boguszowa-Gorc. W  jej szeregi
wstąpil i także  m.in. absolwenci Zespołu Szkół Ceramicznych
oraz ich dzieci. Wielopokoleniowość orkiestry sprawia, że re-
pertuar orkiestry jest bardzo zróżnicowany – od standardów
i   znanych klasycznych utworów po najnowsze przeboje mu-
zyki światowej. Orkiestra stale się rozwija, rozszerza swój
akompaniament i   wzbogaca repertuar. Próby orkiestry odby-
wają się w  Centrum Kultury-Miejskiej Bibl ioteki Publ icznej
w  Głuszycy.
Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i   życzymy dalszych

sukcesów w  pracy artystycznej.
oprac. SJ

Warsztaty dekorowania
pierników

GŁUSZYCZANIE DLA NIEPODLEGŁEJ!
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Budowa krytej pływalni „Delfi-
nek” powstającej przy Szkole Pod-
stawowej nr  3 w  Głuszycy nabrała
tempa. Prace wykończeniowe
przebiegają sprawnie i   zgodnie
z  założonym harmonogramem.
Zakończył się już etap prac

związanych z  montażem fasady
okiennej, termomodernizacją
i   tynkowaniem zewnętrznym
obiektu. Teren wokół basenu zo-
stał wyrównany i   zainstalowano
już lampy oświetleniowe, rozpo-
częły się już prace brukarskie.
Wewnątrz obiektu dobiegają koń-
ca prace polegające na wypłytko-
waniu pomieszczeń technicznych.
W  obiekcie zamontowano instalację elektryczną, kanal izacyj-
ną i   rozpoczęły się prace związane z  montażem systemu wen-
tylacyjnego. W  pomieszczeniach piwnicznych trwa montaż
kotłowni do ogrzewania obiektu. Rozpoczął się także etap

prac związanych z  instalacją
technologii basenowej. Na za-
mówienie u   producenta przy-
gotowywana jest niecka
basenowa ze stal i nierdzewnej,
która w  grudniu będzie monto-
wana.

Przypomnijmy, że decy-
zją Zarządu Województwa Dol-
nośląskiego Gmina Głuszyca
została ujęta w  pilotażowym
programie budowy małych
przyszkolnych pływalni „DOL-
NOŚLĄSKI DELFINEK” na lata
201 6-201 7. Inwestycja została
dofinansowana przez Urząd
Marszałkowski Województwa

Dolnośląskiego w  ramach projektu „Dolnośląski Delfinek” (1 .
250.000 zł) oraz przez Ministerstwo Sportu i   Turystyki
( 2  mln zł).

oprac. SJ

Głuszycki „Delfinek” pięknieje!
Aktualnie trwające prace

związane z  real izacją zadania
pn. „Udostępnienie tury-
styczne wieży kościoła pw.
Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski w  Głuszy-
cy” polegają na wykonaniu
elewacji zewnętrznej obiektu
i   instalacji lamp oświetlają-
cych kościół. Wewnątrz trwa
montażu schodów wiodą-
cych na wieżę widokową.
Przygotowywane są również
bicony, które wraz z  kamera-
mi zostaną zainstalowane na
wieży. Będą one informować
turystów korzystających
z  urządzeń mobilnych o  naj-
ciekawszych miejscach na
terenie Gminy Głuszyca.

oprac. SJ

Wieża widokowa… coraz bliżej

Trwa real izacja projektu „Eko
Gminy - montaż instalacji OZE
w  dorzeczu rzek Barycz i   By-
strzyca”. Gmina Głuszyca, która jest
l iderem projektu, pozyskała 6.  839.
31 9,41 zł z  działania 3.1 C „Pro-
dukcja i   dystrybucja energii ze źró-
deł odnawialnych” Regionalnego
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Dolnośląskiego 201 4-
2020 na dofinansowanie montażu
instalacji fotowoltaicznych, pomp
ciepła, kotłów na biomasę itp.
Oprócz Głuszycy w  projekcie
uczestniczą także gminy partnerskie - Nowa Ruda i   N iechlów.
- Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania od-

nawialnych źródeł energii, zmierzające do ograniczenia niskiej
emisji w  gminach objętych projektem. Pozyskane dofinansowa-
nie zostanie przeznaczone na zakup i  montaż instalacji do wy-
twarzania energii cieplnej i  elektrycznej z  odnawialnych źródeł
energii w  prawie 400 gospodarstwach domowych z  terenu
trzech gmin, w  tym w  140 z  samej Głuszycy. Całkowita wartość
projektu to ponad 8  mln zł, a  dofinansowanie wynosić będzie do
85  % kosztów kwalifikowanych inwestycji- wyjaśnia burmistrz

Głuszycy Roman Głód.
Zasady uczestnictwa w  projekcie zostały

przedstawione mieszkańcom w  czasie spo-
tkania informacyjnego w  Urzędzie Miejskim
w  Głuszycy w  dniu 25 października. Głuszy-
czanie miel i również okazję obejrzenia insta-
lacji OZE zamontowanych w  autobusie
pokazowym. Swoją ofertę przedstawil i także
7 l istopada producenci i   instalatorzy panel i
fotowoltaicznych, kotłów na biomasę
i   pomp ciepła. W  Urzędzie Miejskim w  Głu-
szycy dyżury pełni doradca ds. instalacji
urządzeń OZE Dawid Kościółek, terminy dy-
żurów są na bieżąco podawane na stronie

http://www.gluszyca.pl/eko-gminy-montaz-instalacji-oze-w-
dorzeczu-rzek-barycz-i-bystrzyca/21 40.
- Deklaracje uczestnictwa w  naszym projekcie przyjmowane

były w  Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w  Głuszycy do
10 listopada br.- dodaje Roman Głód. –Po ogłoszeniu list ran-
kingowych Gmina przystępuje do zawierania umów z  miesz-
kańcami- grantobiorcami, którzy to już sami zdecydują
o  wyborze producentów i  instalatorów urządzeń OZE. Realizacja
projektu zakończy się w  listopadzie 2018 r.

oprac. SJ

Głuszyczanie stawiają na ekologię!

- Zakończył się remont sali widowiskowej w  Centrum Kultury
w  Głuszycy. Prace remontowe objęły wymianę stolarki okiennej
oraz instalacji elektrycznej wraz z  montażem nowego oświetle-
nia. Sala i  pomieszczenia zaplecza zostały pomalowane. Poło-
żono także nową wykładzinę podłogową - informuje burmistrz
Roman Głód.
Real izowany zakres prac remontowych został w  80% sfi-

nansowany dzięki otrzymanej przez Gminę Głuszyca prome-
sie Ministra Spraw Wewnętrznych i   Administracji w  ramach
podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Zadanie pn. „Odbudowa pomieszczeń Centrum Kultury-Miej-
skiej Bibl ioteki Publ icznej – sala widowiskowa ze sceną (gra-
dobicie, nawalne opady i   powódź czerwiec 201 3)” zostało
dofinansowane kwotą w  wysokości 1 28  tys. zł. Z  budżetu
Gminy wydatkowane zostanie na ten cel 32  tys. zł, co stanowi
20% wartości całej inwestycji . Zadanie wykonuje DFBO Dol-
nośląska Firma Budownictwa Ogólnego z  Ząbkowic Śląskich.

oprac. SJ

Sala widowiskowa po remoncie

-Gmina Głuszyca zakoń-
czyła realizację zadania
„Budowa oświetlenia ulicz-
nego ul. Sudeckiej w  miej-
scowości Łomnica - w  celu
utworzenia trasy spacero-
wej”. Lampy już oświetlają
licznie uczęszczaną drogę,
zarówno przez pieszych, rowerzystów, jak i  pojazdy zmotoryzo-
wane. Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa
uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza w  okresie jesienno-zi-
mowym - informuje burmistrz Roman Głód.
Przypomnijmy, że na wykonanie inwestycji Gmina Głuszyca

zdobyła dofinansowanie w  wysokości 30  tys. zł w  ramach
konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w  201 7 roku. Nowe
oświetlenie ul iczne w  Łomnicy zostało także wsparte przez
Powiat Wałbrzyski kwotą 35   tys. zł.

SJ

Sudecka w  Łomnicy
z  oświetleniem

Piesi, którzy na co
dzień przemiesz-
czają się wdłuż ul icy
Kolejowej, mogą już
korzystać z  chodni-
ka wykonanego
z  kostki betonowej.
Na ok. 700-metro-
wym odcinku trwa-
ją prace związane
z  real izacją zadania
pn. „Przebudowa
chodnika przy ul. Kolejowej w  Głuszycy”.
- To odcinek o  dużym natężeniu ruchu, wiodący  m.in. do stacji

PKP i  dalej w  kierunku Grzmiącej. Przebudowa chodnika podnie-
sie poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego - do-
daje burmistrz Roman Głód.
Inwestycję real izuje Gmina Głuszyca w  porozumieniu z  Po-

wiatem Wałbrzyskim. Zadanie wykonuje wybrana w  trybie
przetargu nieograniczonego firma REMAR S.C. Ryszard Kotu-
ła, Maria Kotuła z  Jedl iny-Zdroju.
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Na Kolejowej będzie nowy
chodnik

W  związku z  możl iwością otrzymania przez
Gminę Głuszyca dofinansowania ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinan-
sowanie działań związanych z  usuwaniem azbe-
stu Burmistrz Głuszycy ogłasza nabór wniosków
do real izacji projektu dotyczącego usuwania

azbestu i   wyrobów zawierających azbest z  terenu gminy Głu-
szyca. Nabór wniosków trwa do dnia 1 5 stycznia 201 8 r.
Dofinansowaniem objęte będą koszty związane z: demon-

tażem i   zabezpieczeniem, transportem oraz unieszkodl iwie-
niem wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie nie
będzie obejmować kosztów związanych z  zakupem
i  montażem nowych pokryć dachowych.
O  dofinansowanie ubiegać się mogą: osoby fizyczne, rolni-

cy, kościoły i   związki wyznaniowe, stowarzyszenia, wspólnoty
mieszkaniowe itp.
Dofinansowanie real izowane będzie w  wysokości do 85%

kosztów kwalifikowanych. Pozostałe koszty zadania w  wyso-
kości 1 5% pokrywa wnioskodawca, który ubiega się o  udział
w  w/w  Projekcie. Kwota dofinansowania wyliczana będzie na
podstawie rzeczywistej i lości odpadów potwierdzona kartą
przekazania odpadu. Usunięcia i   unieszkodl iwienia wyrobów
zawierających azbest dokona wykonawca wybrany do real i-
zacji tego zadania zgodnie z  przepisami ustawy z  dnia 29
stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z  201 7 r. poz. 1 579). Z  wykonawcą Gmina Głuszyca zawrze
stosowną umowę po przyznaniu Gminie środków finanso-
wych z  WFOŚiGW. Prace będą wykonywane w  terminie: li-
piec - sierpień 201 8 r.
Wniosek i   informacji o  wyrobach zawierających azbest do-

stępne są na stronie Biuletynu Informacji Publ icznej Urzędu
Miejskiego w  Głuszycy: www.bip.gluszyca.pl oraz w  Urzędzie
Miejskim w  Głuszycy w  pokoju nr  1 . Bl iższe informacje można
także uzyskać pod numerem tel. 74 88 66  740.

oprac. UM

JAK ZDOBYĆ DOFINANSOWANIE NA USUWANIE AZBESTU?

Zakończył się remont drogi gminnej przy ul. Kłodzkiej
w  Głuszycy Górnej. Prace polegały na utwardzeniu nawierzch-
ni, wyrównaniu ubytków oraz nałożeniu nawierzchni asfalto-
wo-mineralnej na powierzchni 450m2 drogi transportu
rolnego. Na real izację inwestycji Gmina Głuszyca pozyskała
dofinansowanie z  Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w  wy-
sokości 1 8.000 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 45.000 zł.

oprac. SJ

Droga dojazdowa odnowiona

Gmina Głuszyca zakończyła real izację projektu „Eko Głuszy-
ca - tu mieszkam, tu żyję" - Montaż instalacji OZE na budyn-
kach szkolnych”. Systemy fotowoltaiczne do produkcji energii
elektrycznej zostały zainstalowane na budynkach Szkoły 
Podstawowej nr  2, Szkoły Podstawowej nr  3 oraz Gimnazjum
Publicznego w  Głuszycy  . Ponadto w  budynkach Gimnazjum
Publicznego i   Szkoły Podstawowej nr  2 zamontowane zostały
także powietrzne pompy ciepła do podgrzewu ciepłej wody
użytkowej, co przyczynia się do zmniejszenia zużycia gazu,
którym zasilane są systemy grzewcze szkół.
-Pracę instalacji systemów fotowoltaicznych na budynkach

placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Głuszyca
obserwować można na stronie www. oze.inteleko.pl/gluszyca.
Zapraszam także do odwiedzenia strony projektu "EKO GŁUSZY-
CA - TU MIESZKAM, TU ŻYJĘ www.euprojekty.pl/gluszyca/– za-
chęca burmistrz Roman Głód.
Celem wykorzystania instalacji OZE do produkcji energii

elektrycznej i   cieplnej jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń
przenikających do atmosfery.  Projekt ma również pozytywny
wpływ na real izację zasady zrównoważonego rozwoju, gdyż
jego głównym założeniem jest ochrona środowiska, a   co za
tym idzie cennych walorów środowiskowych na terenie Gmi-
ny Głuszyca. Przypomnijmy, że na real izację zadania „Eko Głu-
szyca – tu mieszkam, tu żyję– montaż instalacji OZE na
budynkach szkolnych” Gmina Głuszyca pozyskała dofinanso-
wane w  wysokości 422.603,00 zł z  Regionalnego Programu
Operacyjnego  Województwa Dolnośląskiego. Całkowita war-
tość zadania wynosi 497.1 80,00 zł.
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Głuszyckie szkoły produkują
energię ze źródeł odnawialnych

„Eko Głuszyca – tu mieszkam, tu żyję - budowa przydomo-
wych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głuszyca” to ko-
lejny projekt bezpośrednio adresowany do głuszyczan. Dzięki
pozyskanym przez Gminę Głuszyca środkom w  wysokości 592
903 zł realizacja inwestycji zostanie dofinansowana w  63,63%.
Pozostałe 36,67% kosztów poniesie Gmina i   osoby uczestniczące
w  projekcie. W  dniu 6 grudnia mieszkańcy 34 gospodarstw do-
mowych z  terenu Łomnicy, Sierpnicy i   Grzmiącej, w  tym przed-
stawiciele zarządców nieruchomościami, podpisali umowy
z  Gminą i   będą mogli przystąpić do budowy przydomowych
oczyszczani ścieków.
- Obok montażu instalacji OZE to kolejny ważny, proekologiczny

projekt w  którym uczestniczą głuszyczanie. Cieszy nas fakt, że
mieszkańcy chętnie przystępują do inwestycji realizowanych wspól-
nie z  naszą Gminą, przyczyniając się tym samym do ochrony środo-
wiska naturalnego – dodaje Roman Głód, burmistrz Głuszycy.
Przypomnijmy, że Uchwałą z  dnia 26 lipca br. Zarząd Woje-

wództwa Dolnośląskiego przekazał Gminie Głuszyca dofinanso-
wanie dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”
w  ramach podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z  tworze-
niem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej
infrastruktury, w  tym inwestycji w  energię odnawialną
i   w  oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obsza-
rówWiejskich na lata 201 4-2020. Warto również zaznaczyć, że na
liście 38 podmiotów, które zdobyły dofinansowanie, projekt zło-
żony przez Gminę Głuszyca uzyskał najwyższą ilość punktów
i  znalazł się na pierwszym miejscu na liście informującej o  kolej-
ności przysługiwania pomocy.

SJ

Przydomowe oczyszczalnie
ścieków



Z  uznaniem należy odnotować, że remont wieży kościoła
NMP Królowej Polski szybkimi krokami zmierza ku końcowi.
Nie ograniczono się jedynie do przygotowania platformy
widokowej, ale przy okazji odnowiono fasadę. Kilkakrotnie
„na roboczo” można było już podziwiać iluminację kościoła,
która wieczorami dodatkowo podkreśla majestat budowli.
Trwają prace przy wymianie pokrycia
dachu. Planowane na 201 8 r. zakoń-
czenie remontu i   oddanie do użytko-
wania „ wstrzela się” pomiędzy dwie
ważne rocznice w  historii kościoła.

W  24 czerwca br. minęła 275 rocznica
poświęcenie pierwszego zboru ewan-
gel ickiego, a   w  201 9 r. upłynie 1 1 0 lat
od wybudowania obecnej wieży
(fot.1 ) . Jednakże najważniejszą datą
w  historii ewangel ików jest 31 paź-
dziernika 1 51 7 r. Dokładnie 500 lat te-
mu Marcin Luter (fot.2) na drzwiach
katedry w  Wittenberdze zawiesił ma-
nifest zawierający 92 tezy na temat
konieczności reformy kościoła katol ic-
kiego. Początkowe postulaty o  ko-
nieczności zmiany niektórych
aspektów życia kościelnego spotkały
z  gwałtowną reakcją papieża. Marcin
Luter nawoływał do wykorzystywania w  l iturgii języków na-
rodowych zamiast archaicznej łaciny, podjął się przetłuma-
czenia Bibl i i na język niemiecki. Ukazała się ona drukiem
w  1 534 r. W  pewnym sensie tym samym dla całego obszaru
niemieckojęzycznego posługującego się różnymi dialekta-
mi narzucił jednol ite słownictwo i   gramatykę. Dał też im-
puls innym narodom Europy Środkowej do tworzenia dzieł
we własnych językach. Ruch reformatorski zapoczątkowany
przez Marcina Lutra stopniowo rozszerzył się na Europę.

Na terenie obecnej Głuszycy pierwsi protestanci zostal i
sprowadzeni w  1 535 r. przez cesarza Ferdynanda I . Skiero-
wał tu 22 górników z  miejscowości Weissen w  Saksonii. Ich
zadaniem było poszukiwanie rud metal i na terenie Sudetów
środkowych. Górnicy zostal i podzieleni na dwie grupy.
Pierwsza 1 4-osobowa została zakwaterowana na terenie
ówczesnej Jedl inki, a   druga 8-osobowa w  Głuszycy Górnej.
Jeszcze w  tym samy roku obie grupy uzyskały zgodę na po-
stawienie kapl ic i   odprawianie nabożeństw przez sprowa-
dzonego pastora. Pierwsze nabożeństwo w  Jedl ince zostało

odprawione wg liturgii prote-
stankiej w  1 3 niedzielę przed świętem Trójcy
Świętej, a   w  Głuszycy Górnej na dwie niedziele
przed Wielkanocą 1 536 r. Wkrótce także pan na
Książu - Christian von Hochberg ufundował teren
przyległy do kapl icy w  Głuszycy Górnej z  prze-

znaczeniem na cmentarz,
szkołę i   plebanię.

W  1 540 r. na terenie należą-
cym do Melchiora von Se-
dl itz (vel. Zedl itz) zostały
wzniesione pierwsze zabu-
dowania Sierpnicy (niem.
Rudolfswaldau). Stało się to
za sprawą osadnika Mel-
chiora Rudlofa z  Burkatowa
(niem. Burkersdorf), który
wraz ze swoimi synami kar-
czował lasy i   produkował
gonty. W  dawnych kroni-
kach pojawia się zapis, że
wieś nazywano Rudliswalde
, jednak zamiast Rudelswal-
de utrwal iła się na długie
lata ludowa nazwa Rum-
swahl. Melchior von Sedl itz

zapisał się w  historii regionu również jako fun-
dator Walimia i   przyległych wiosek . Miejscowy
kronikarz zapisał, że w  1 564 r. w  Wal imiu pod
nadzorem mistrzów budowlanych Martina Ro-
snera, Paula Timplera i   El iasza Stephana wznie-
siono kościół z  trzema zegarami na wieży. W  tym
samym roku ze składek mieszkańców Sierpnicy
wzniesiono fil ialny kościół protestancki (fot.3).
Na długie lata współistnienie katol ików i   ewan-
gel ików determinowało relacje społeczne
w  Głuszycy.

Często, w  myśl zasady: „czyja władza - tego rel i-
gia” raz katol icy, raz ewangel icy mogli nieskrę-
powanie praktykować swoje wyznanie lub czynil i
to w  ukryciu. Dziś na nas, jako gospodarzach te-
renu, spoczywa obowiązek dbania o  zabytki
i   poszukiwania informacji o  ich budowniczych
i   losach na przestrzeni wieków.

Grzegorz Czepil

fot. 1

fot. 2

fot. 3
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Co Głuszyca ma wspólnego z  Marcinem Lutrem?

Szanowni Mieszkańcy,

każdy posiadacz szamba zobowiązany jest posiadać umowę
na odbiór nieczystości ciekłych podpisaną z  firmą asenizacyj-
ną oraz przechowywać dowody uiszczenia opłat za wywóz
nieczystości. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą
potwierdzać regularność wywozu szamba, co reguluje ustawa
z  dnia 1 3 września 1 996 r. o  utrzymaniu czystości i   porządku
w  gminach ( tj Dz. U. 201 6 r. poz. 250 ze zm):

Art. 5 ust. 1 pkt. 3a „ Właściciele nieruchomości zapewniają
utrzymanie czystości i  porządku przez: gromadzenie nieczystości
ciekłych w  zbiornikach bezodpływowych „
Art. 5 ust. 1pkt 3b „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzy-
manie czystości i  porządku przez: pozbywanie się zebranych na
terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości
ciekłych w  sposób zgodny z  przepisami ustawy i  przepisami od-
rębnymi”
Art. 6 ust. 1 „ Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się
z  terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele
nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wy-
konując obowiązek określony w  art.   5 ust. 1 pkt. 3b, są obowią-
zani do udokumentowania w  formie umowy korzystania z  usług
wykonywanych przez: gminną jednostkę organizacyjną lub
przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie dzia-

łalności w  zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i  transportu nieczystości ciekłych- przez okazywanie takich
umów i  dowodówuiszczenia opłat ze te usługi”.

Jak wynika z  powyższych przepisów, właściciel nieruchomo-
ści ma obowiązek udokumentować wykonywanie obowiązku
przez okazanie umowy i   dowodów płacenia za usługi. Ozna-
cza to, że musi przechowywać umowę i   dowody wnoszenia
opłaty. Brak udokumentowanego wywozu nieczystości bę-
dzie skutkować konsekwencjami finansowymi lub decyzjami
administracyjnymi o  dokonaniu wywozów   zastępczych.

Obowiązkiem Gminy zgodnie z  art.  3 ust. 3 pkt. 1 i   2 wyżej
przywołanej ustawy jest prowadzenie ewidencji zbiorni-
ków bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewi-
dencji przydomowych oczyszczalni ścieków: 
„Gminy prowadzą ewidencję: 1 ) zbiorników bezodpływowych
w  celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w  celu opra-
cowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej; 2) przydomowych
oczyszczalni ściekóww  celu kontroli częstotliwości i  sposobu po-
zbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w  celu
opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej".

W  związku z  powyższym Burmistrz Głuszycy apeluje do
mieszkańców Gminy Głuszyca o  zgłoszenie posiadanego
zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej

oczyszczalni ścieków na druku zgło-
szenia i   dostarczenie do Urzędu
Gminy( pok. nr  1 - Biuro Obsługi
Klienta) . Formularze zgłoszeniowe są
dostępne u  sołtysów odpowiednich
sołectw, w  Biurze Obsługi Kl ienta Urzę-
du Miejskiego w  Głuszycy, na stronie
http://www.bip.gluszyca.pl/ zakładka
polityka ekologiczna – gospodarka od-
padami oraz http://www.gluszyca.pl/.

Termin składania formularzy zgło-
szeniowych upływa dnia 31 grudnia 201 7 roku.
Brak złożenia formularza zgłoszeniowego lub podanie
nieprawidłowych danych będzie powodowało wszczęcie
postępowania administracyjnego.

W  przypadku przeprowadzenia kontrol i posiadanych zbiorni-
ków bezodpływowych będą sprawdzane umowy oraz ra-
chunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych.
Informacji w  sprawie udziela Pani Gabriela Stępień pod nr. tel.
74 8459479.

Z  up. Burmistrza Głuszycy
Zastępca Burmistrza

(-) Grzegorz Szymański

Burmistrz Głuszycy informuje
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Miejski Klub Sportowy Włókniarz Głuszyca w  ramach dota-
cji otrzymanej z  Gminy Głuszyca na real izację zadania pn.
„Szkolenie piłkarskie i   udział w  rozgrywkach dzieci, młodzie-
ży i   dorosłych mieszkańców Gminy Głuszyca” zorganizował
w  sobotę 2 grudnia Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej.
W  turnieju wzięło udział 6 drużyn podzielonych na 2 kate-

gorie wiekowe. Oprócz drużyny gospodarzy w  sportowej za-
bawie uczestniczyl i reprezentanci zaprzyjaźnionych klubów
sportowych, tj. KS Berit Głuszyca i   MKS Szczawno-Zdrój. Me-
cze stały na wysokim poziomie piłkarskim, wszyscy z  zaanga-
żowaniem walczyl i o  zwycięstwo dla swojej drużyny. Widać
było, że młodym zawodnikom gra w  piłkę przynosi dużo ra-
dości i   zabawy.

W  młodszej
grupie wie-
kowej zwy-
ciężył MKS
Włókniarz
Głuszyca,
drugie miej-
sce zdobyła
drużyna MKS
Szczawno-
Zdrój, a   na
trzecim miej-
scu turniej

ukończyła drużyna KS Berit. W  starszej grupie wiekowej zwy-
cięstwo zdobyl i zawodnicy Klubu Sportowego Berit Głuszy-
ca, którzy pokonal i w  finale gospodarzy. Na trzecim miejscu
znaleźl i się piłkarze ze Szczawna-Zdroju.
Nie zabrakło oczywiście Świętego Mikołaj wraz ze Śnieżyn-

ką, którzy nagrodzil i najlepszych zawodników oraz wszystkie
drużyny biorące udział w  rozgrywkach.

oprac. MKS Włókniarz Głuszyca

TURNIEJ MIKOŁAJKOWY

W  ostatnim czasie księgozbiór oraz sprzęt znajdujący się
w  Miejskiej Bibl iotece Publicznej w  Głuszycy został wzboga-
cony i   unowocześniony. Ze środków zewnętrznych udało się
pozyskać ponad 33 tys zł.
Głuszycka bibl ioteka apl ikowała o  środki na zakup sprzętu

komputerowego wraz z  oprogramowaniem oraz komputero-
wych urządzeń peryferyjnych w  ramach programu „Kraszew-
ski. Komputery dla Bibl iotek 201 7”. Operatorem programu
stworzonego z  myślą o  rozwoju bibl iotek publicznych jest In-
stytut Książki, a   środki na real izację zadania pochodzą z  Mini-
sterstwa Kultury i   Dziedzictwa Narodowego.
-Dotacja w  wysokości 32.650 zł, (27.750 zł - dofinansowanie

z  Instytutu Książki, 4.900 zł (15%) - wkład własny Gminy Głuszy-
ca) pozwoliła utworzyć nowe stanowiska komputerowe dla
użytkowników, zbudować zabezpieczenia dla istniejącej sieci,
wyposażyć bibliotekę w  czytnik książek elektronicznych oraz
sprzęt do tworzenia i  odtwarzania prezentacji multimedialnych
czy filmów- mówi Renata Sokołowska, kierownik MBP. -Ponad-

to warto przypomnieć głuszyczanom, że dostęp do elektronicz-
nych źródeł informacji oraz literatury jest dla użytkowników
naszej biblioteki bezpłatny.
W  ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibl iotek pu-
bl icznych 201 7” głuszycka bibl ioteka otrzymała dofinansowa-
nie w  wysokości 6.1 00 zł, które przeznaczono na zakup 284
woluminów. Program uchwalony przez Radę Ministrów ma
na celu wzmocnienie aktywności czytelniczej w  bibl iotekach
publicznych. Operatorem tego Priorytetu jest Bibl ioteka Na-
rodowa.
Do czytelni trafił także magazyn rowerowy „BIKE BOARD”.

Roczna prenumerata czasopisma dla miłośników jazdy na
dwóch kółkach to nagroda dla Gminy Głuszyca wyróżnionej
w  Ogólnopolskim Konkursie „GMINA PRZYJAZNA ROWERY-
STOM” 201 7.

oprac. MBP

Nowości w  naszej bibliotece

Dziewięcioletni Karol Dąbrowski z  Głuszycy, uczeń klasy IV
Szkoły Podstawowej nr  3, chętnie jeździ na nartach, lubi
uczyć się języka angielskiego i   zajęcia wychowania fizyczne-
go. Poza obowiązkami szkolnymi interesuje się kartingiem
i   motorsportem. Tata Karola – Tomasz kiedyś sam był zawod-
nikiem rajdowym. -Syn od najmłodszych lat był moim naj-
wierniejszym kibicem rajdowym, jego zapał był tak wielki, że
postanowil iśmy razem z  żoną dać mu możliwość spróbowa-
nia swoich sił- mówi Tomasz Dąbrowski, z  którym rozmawiała
Redakcja Kuriera.

Kurier Głuszycki: Od jakiego czasu Karol trenuje?

Tomasz Dąbrowski: Karol trenuje od trzech lat.

KG: Kto trenuje syna, jak wyglądają jego treningi i   ich często-
tl iwość?

TD: Karol należy do teamu DAMIAN SOBECKI RACING, które-
go szefem jest Damian Sobecki, jest on również trenerem
syna. Treningi odbywają się w  sposób zorganizowany dla ca-
łego TEAMU. Jest to czas bardzo pracowicie spędzony zarów-
no dla zawodnika, trenera, jak i   mechaników. Im lepiej
zawodnik nauczy się współpracy z  osobami z  TEAMU, im le-
piej potrafi słuchać i   przyswajać wiele cennych uwag, które
słyszy w  czasie treningów i   samych startów odnośnie prowa-
dzenia sprzętu, tym bardziej przekłada się to na pozytywny
wynik w  czasie zawodów.

KG: Proszę opowiedzieć o  udziale Karola w  zawodach…

TD: Od 3 lat jesteśmy związani z  dyscypl iną motorsportu, jest
to seria ROK CUP POLAND. Pierwsze kroki w  kartingu Karol
stawiał w  kategorii pokazy. Po zdaniu l icencji JUNIOR w  mar-
cu 201 7 roku stał się pełnoprawnym zawodnikiem kategorii
BABY ROK.

KG: Jak wygląda sezon zawodnika?

TD: Sezon tak naprawdę zaczyna się wczesną wiosną. Polski
Związek Motorowy ogłasza kalendarz imprez na dany rok
i   tory, na który będą odbywały się imprezy. Tory znajdują
się  m. in. w  Toruniu, Bydgoszczy, Zielonej Górze czy w  Pozna-

niu. W  sezonie odbywa się ok. 9-1 0 rund, jedna runda to je-
den weekend wyścigowy. Zabiera to sporo czasu,
a   oczywiście młody zawodnik żyje nie tylko samymi zawoda-
mi i   treningami.
Pozostaje jeszcze szkoła, do której przecież w  ciągu sezonu
trzeba chodzić. I   tu zaczynają się pierwsze schody… Udział
w  zawodach łączy się z  mnóstwem opuszczonych godzin lek-
cyjnych, które trzeba nadrabiać, często na torach wyścigo-
wych pomiędzy startami (śmiech). Dodam tylko, że każdy
zawodnik trening na torze zaczyna już w  środę, aby do week-
endu jak najwięcej godzin spędzić na ustawienia sprzętu
i   doskonalenie swoich predyspozycji .

KG: Czy Karol ma już na koncie jakieś sportowe sukcesy?

TD: Sukcesy… hmm, na nie cały czas pracujemy. Wierzę, że
dzięki systematycznej pracy, regularnie i   mądrze prowadzo-
nym treningom sukcesy z  czasem przyjdą. Na razie taki mło-
dy zawodnik jak Karol musi panować nad emocjami, nauczyć
się znosić przegraną i   doceniać te nawet najmniejsze sukcesy,
bo na nie pracuje cały TEAM. Najważniejsza jest pokora, bo
bez niej żaden zawodnik nie ma szans na sukces i   tego uczą
się przede wszystkim mali zawodnicy.

KG: Jak wygląda finansowanie pasji syna?

TD: Finansowanie …- i   tu przestaje być kolorowo. Karting jak
każdy sport jest niezwykle kosztowny. Niestety pozyskanie
sponsorów jest bardzo trudne, ponieważ karting wyczynowy
w  Polsce jest mało znany. To nie jest tak popularna dyscypl ina
jak np. piłka nożna. Tak więc staram się samodzielnie finanso-
wać pasję syna. Mam jednak nadzieję, że kiedyś znajdzie się
ktoś, kto zauważy małego zawodnika z  Głuszycy, który już
w  wieku 9 lat stawia pierwsze kroki na zawodach rangi mię-
dzynarodowej.

KG: Proszę powiedzieć, gdzie można zobaczyć filmiki i   zdjęcia
ze startów Karola w  zawodach.

TD: ….. Serdecznie zapraszam do odwiedzania strony FACE-
BOOK KAROL DĄBROWSKI.

KG: Jakie są dalsze plany syna? Czy z  kartingiem Karol wiąże
swoją przyszłość?

TD: Karting tak naprawdę jest dla każdego zawodnika. Jest
pewnego rodzaju sitem, przez które trzeba przejść, aby móc
w  przyszłości ścigać się prawdziwym autem wyścigowym lub
rajdowym. Tak więc plany teraźniejsze to podium w  Kartingo-
wych Mistrzostwach Polski w  sezonie 201 8 oraz w  serii ROK
CUP POLAND 201 8. A  te dalsze plany to l icencja wyścigowa
i   przesiadka do samochodu .

KG: Życzymy więc Karolowi powodzenia, wielu sukcesów i   sa-
mych udanych startów w  sezonie 201 8 i   w  latach następnych,
a   rodzicom wytrwałości w  rozwijaniu pasji syna.

Dla „Kuriera Głuszyckiego”
z  Tomaszem Dąbrowskim

rozmawiała Sabina Jelewska

Sukces Klubu Taekwondo TAIPAN

Intercontinental British Championships to największy zagra-
niczny turniej taekwondo w  roku 201 7. Odbył się 5 l istopada
w  Birmingham i   nie mogło zabraknąć na nim przedstawiciel i
Klubu Taekwondo TAIPAN. W  zawodach brało udział ogrom
osób, bo aż 1 600 zawodników, na 30 matach.

Nasi reprezentanci dzięki systematycznym treningom, po-
święceniu i   zaangażowaniu mogą pochwalić się ogromnymi
sukcesami podczas turnieju :
- Dariusz Marciniak zdobył indywidualnie srebrny medal,
a   w  walkach drużynowych (TAG) złoto. Sukces ten osiągnął
pokonując 21 rywal i w  swojej kategorii
- Jul ia Furtyk wywalczyła 2 srebrne medale.

W  trakcie pobytu zawodnicy zasłużyl i na chwilę oddechu
i   poddal i się atrakcjom, jakie zapewnia Angl ia,  m.in. można
było zwiedzić Stratford-upon-Avon (miejsce urodzenia Wil l ia-
ma Szekspira), Uniwersytet Oksfordzki czy Stonehenge (jed-
na z  najsłynniejszych europejskich budowli megal itycznych).
Wyjazd zaowocował wieloma doświadczeniami.

Ogromne podziękowania dla trenera Jarosława Włochala,
pod okiem którego Jul ia i   Dariusz rozwijają swoje umiejętno-
ści, systematycznie pracują nad tym, aby być coraz lepszym
i   aby osiągać takie sukcesy jak ten. To dzięki jego codziennej
pracy takie mamy efekty.

Rajmund Felusiak V DAN, który od początku jest związany
z  klubem, mówi :

Już wiadomo jak wielkie sukcesy można osiągać z  Klubem Ta-
ekwondo TAIPAN, dlatego zapraszamy wszystkich na treningi,
już od 4 roku życia, górnej granicy wieku nie ma. To nie tylko
sport, ale także zabawa w  świetnej atmosferze.

Zapraszamy na zajęcia do hali sportowej w  Szkole Pod-
stawowej nr  2 w  Głuszycy we wtorki: o  godz. 1 7.1 5 dzieci
w  wieku 4-7 lat, o  godz. 1 8.00 w  wieku 8-1 2 lat, o  godz.
1 9.00 powyżej 1 3 roku życia. Więcej informacji pod nr  tel.
724  1 44  724. Zapraszamy również na stronę www.ta-
ipan.pl.

Klubu Taekwondo TAIPAN

Nietuzinkowa pasja Karola
Wywiad z  tatą młodego zawodnika z  Głuszycy

Od połowy paździer-
nika dzieci w  wieku 3-5
lat uczestniczą w  Aka-
demii Małego Brzdąca
w  Centrum Kultury-
MBP w  Głuszycy. Pod-
czas cyklu zajęć dzieci
poznają różne kultury
i   zwyczaje, ciekawe
bajki i   baśnie, zgłębiają
tajemnice świata zwie-
rząt i   przyrody. Spotka-
nia rozbudzają
w  maluchach potrzebę
twórczego działania.
Serdecznie zaprasza-

my dzieci w  wieku od 3 do 5 lat do
uczestnictwa w  zajęciach Akademii
Małego Brzdąca. Kreatywna zabawa
i   nauka jest doskonałym sposobem na
rozwijanie wyobraźni i   umiejętność
opowiadania o  swoich przeżyciach,
nastrojach, pragnieniach. Zajęcia pla-
styczne, muzyczne, czytelnicze rozwi-
jają uzdolnienia, pozwalając odkryć
talenty i   możl iwości dzieci. Zajęcia od-
bywają się w  oddziale dziecięcym
Miejskiej Bibl ioteki Publicznej w  każdy
poniedziałek w  godz. od 1 7 do 1 7.45
Serdecznie zapraszamy.

oprac. CK-MBP

Ruszyła Akademia Małego Brzdąca
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W  dniach 9-1 0 grudnia hala sportowa przy Szkole Podsta-
wowej nr  2 w  Głuszycy zamieniła się w  magazyn z  ogromną
ilością świątecznych paczek. To był bardzo pracowity czas dla
1 0 wolontariuszy z  rejonu Głuszyca oraz rzeszy osób wspoma-
gających akcję. W  czasie tegorocznego finału Szlachetnej
Paczki, po raz pierwszy w  wyodrębnionym rejonie Głuszyca,
przygotowane przez darczyńców paczki trafiły do 29 rodzin
z  terenu Głuszycy, Walimia i   Jedl iny-Zdroju.
- Radość obdarowanych rodzin była wielka, nie zabrakło wielu

ciepłych słów, szczerych gestów i  łez wzruszenia… Zarówno my,
wolontariusze, jak i  rodziny dziękujemy wszystkim darczyńcom.
To był prawdziwy weekend cudów. Dzielnie wspierali nas głu-
szyccy strażacy oraz Ilona i  Daniel Sowa, Andrzej Marcinkowski,
Darek Popek, Mirek Żołopa, Rafał Krystyniak, Konrad Czemarnik,
Grzegorz Milczarek, Mariusz Kostrzyca, Artur Gołda, Magdalena
Gołda, Krzysztof Gołda, Marta Gołda, wolontariusze ze Szkoły
Podstawowej nr  2 w  Głuszycy, harcerki oraz wielu innych do-
brych ludzi o  otwartych sercach. Wszystkim jesteśmy bardzo
wdzięczni za okazaną pomoc. Wielkie dzięki! - dodaje Magdale-
na Kandefer, l ider Szlachetnej Paczki w  rejonie Głuszyca.

SJ

„Wychowanie przez czytanie”
w  Dwójce

Miło nam poinformować, że dzięki staraniom naszej redak-
cyjnej koleżanki - Magdaleny Kandefer, wiceprezes Stowarzy-
szenia Przyjaciół Głuszycy, twórcy oraz aktorzy Teatru
Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w  Wałbrzychu po-
jawil i się w  Głuszycy ze spektaklem edukacyjnym "Kiedy mój
tata zmienił się w  krzak". 1 5 l istopada uczniowie siódmych klas
oraz gimnazjal iści ze wszystkich głuszyckich szkół wzięl i
udział w  wyjątkowym wydarzeniu teatralnym.
Bardzo dziękujemy Dyrekcji Teatru Dramatycznego oraz ko-

ordynatorce - pani Dorocie Kułakowskiej za chęć wyjścia ze
sztuką również do naszej głuszyckiej młodzieży. Produkcja
spektaklu została dofinansowania w  ramach 2. Edycji Konkur-
su im. Jana Dormana organizowanego przez Instytut Teatralny
im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministerstwa Kultury
i   Dziedzictwa Narodowego.

oprac. SJ

TEATR DRAMATYCZNY
W WAŁBRZYCHU ZAGRAŁ DLA
GŁUSZYCKICH UCZNIÓW

Najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej nr  2 w  Głuszycy
miel i okazję wysłuchać bajki przeczytanej przez Burmistrza
Głuszycy Romana Głoda, który włączył się do real izowanego
przez szkołę projektu „Wychowanie przez czytanie”. Starsi
uczniowie poznal i twórczość lokalnego pisarza, regional isty,
autora bloga „Tu jest mój dom” i   jednego z  redaktorów„Kuriera
Głuszyckiego” - Stanisława Michal ika.
Projekt „Wychowanie przez czytanie” nawiązuje do kampanii

społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”, gromadzi wokół sze-
roko pojętego „świata książek” dzieci i   rodziców, a   także spo-
łeczność lokalną.   Jego głównym założeniem jest
popularyzowanie czytelnictwa i   integrowanie społeczności
szkolnej z  lokalną. W  okresie real izacji projektu szkoła przewi-
duje szereg działań,  m.in. poznawanie współczesnych twór-
ców i   utworów literatury dziecięcej, cotygodniowe wspólne
czytanie książek przez dzieci, wolontariuszy oraz dorosłych
pełniących ważne funkcje w  społeczności lokalnej.    Projekt 
zakłada także stworzenie przy szkole „Klubu Czytelnika” oraz
zorganizowanie akcji „Młodsi czytają starszym, starsi czytają
młodszym” i   konkursu plastycznego. Podsumowaniem działań
będzie inscenizacja przez uczniów wybranej bajki.
Na real izację projektu „Wychowanie przez czytanie” pozy-

skano 3,5   tys. złotych w  ramach konkursu „zDolny Śląsk Lokal-
nie”. Dotację pochodzącą z  Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich Ministerstwa Rodziny, Pracy i   Pol ityki Społecz-
nej i   przeznaczono  m.in. na zakup książek do szkolnej bibl io-
teki.

oprac. SJ, SP nr  2

Z  nową siłą i   energią rozpoczęl iśmy kolejny rok szkolny
w  Przedszkolu Samorządowym w  Głuszycy. Mamy nadzieję,
że będzie to czas ciekawy, aktywny i   interesujący dla wszyst-
kich. W  planie pracy na bieżący rok mamy mnóstwo atrakcji,
twórczej pracy oraz działań, które efektywnie pomogą rozwi-
jać zdolności naszych dzieci, wpły-
wając pozytywnie na atmosferę
naszego przedszkola oraz umac-
nianie więzi ze środowiskiem lo-
kalnym. Nasze przedszkolaki mają
wiele zajęć dodatkowych - uczą się
języka angielskiego, niemieckiego,
biorą udział w  zajęciach rytmicz-
no-tanecznych, logopedycznych,
gimnastyki korekcyjno-kompen-
sacyjnej oraz w  warsztatach te-
atralnych. Raz w  miesiącu goszczą
u  nas muzycy z  „Filharmonii na
Wesoło”, którzy przygotowują
muzyczne poranki. Odwiedzają
nas również aktorzy z  Krakowskie-
go Teatru z  ciekawymi przedsta-
wieniami teatralnymi. Miel iśmy
okazję uczestniczyć w  styl izowanej na lata 30-te sesji foto-
graficznej, która dostarczyła dzieciom wiele zabawy i   radości.
Nasze przedszkolaki brały także udział w  warsztatach przy-
rodniczych, których największą atrakcją była jaszczurka Aga-
ma Brodata.
We wrześniu świętowaliśmy Ogólnopolski Dzień Przedszko-

laka - dzień podkreślający wagę edukacji przedszkolnej oraz
Dzień Kropki – kiedy to wspieral iśmy rozwój kreatywności,
odwagi i   wyobraźni naszych dzieci. Radość, śmiech i   głośny
doping towarzyszące konkursom i   zajęciom świadczyły
o  wspaniałej zabawie wszystkich dzieci.
W  październiku ważnym wydarzeniem w  życiu naszego

przedszkola było „Pasowanie na Starszaka”, którego dokonał
burmistrz Głuszycy Roman Głód wraz z  dyrektor przedszkola
Ewą Dorosz i   księdzem proboszczem Sławomirem Augusty-
nowiczem. Obchodzil iśmy również Dzień Dyni, podczas które-
go nasze przedszkole zamieniło się w  żółto-pomarańczowe
królestwo, a   sercem dzieci zawładnęła okrągła dynia. Dzieci
miały okazję skosztować różnych przetworów z  dyni oraz po-

znać jej walory zdrowotne i   smakowe.
W  l istopadzie świętowaliśmy uroczyście wyjątkowy dla nas

- Polaków dzień - Święto Niepodległości. Dzieci obejrzały film
„Polak mały’’, wykonywały prace plastyczne, słuchały hymnu
narodowego oraz piosenek patriotycznych. W  ramach akcji

charytatywnej ”Pomagamy in-
nym” dzieci zebrały pokarm dla
potrzebujących psów i   kotów z  or-
ganizacji „Mania Pomagania”. Pod-
czas przedszkolnej akcji
„Cebulowe bombardowanie ”dzie-
ci posadziły na przedszkolnych
klombach ponad 200 cebulek
wiosennych kwiatów. W  czasie
Święta Pluszowego Misia nasze
przedszkolaki odwiedził doktor
Bartosz Solarz, który ciekawie
opowiadał, jak dbać o  zdrowie.
Dzieci uczyły się także udzielania
pierwszej pomocy.
Głuszyckie przedszkole bierze po-
nadto udział w  dwóch ogólnopol-
skich projektach. Celem projektu

„Dzieciaki - Mleczaki jest wzrost świadomości na temat rol i
mleka w  rozwoju dziecka. Drugi projekt pod nazwą „Kubusio-
wi Przyjaciele Natury ”popularyzuje wiedzę przyrodniczą
wśród przedszkolaków.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej strony inter-

netowej www.przedszkolegluszyca.edupage.org oraz strony
na Facebooku - Przedszkole Samorządowe w  Głuszycy, gdzie
zamieszczane są aktualne wydarzenia z  życia naszej placówki.
W  imieniu Dyrekcji, kadry pedagogicznej oraz pracowników
pragniemy złożyć wszystkim Rodzicom, Dzieciom i   Przyjacio-
łom naszego przedszkola najserdeczniejsze życzenia z  okazji
świąt Bożego Narodzenia. Życzymy wiele radości, optymizmu
na cały zbl iżający się 201 8 rok oraz marzeń zmieniających się
w  rzeczywistość. Abyście Boże Narodzenie spędzil i wspólnie
ze swymi najbl iższymi w  atmosferze miłości i   wzajemnego
zrozumienia.

oprac. Przedszkole
Samorządowe w  Głuszycy

W  naszym przedszkolu jak w  ulu…
U  nas się pobawisz i  nauczyszwiele, a  z  każdąminutą będzie Ciweselej!

Przez trzy jesienne soboty grupa 40
młodych matematyków ze Szkoły
Podstawowej nr  3 w  Głuszycy -
uczestnicy projektu „Góra matematy-
ki” – brała udział w  6-godzinnych ro-
dzinnych MAT-RAJDACH PIESZYCH po
górach z  grą terenową. Tym razem
w  zajęciach uczestniczyl i również ro-
dzice i   zaproszeni goście, którzy rów-
nież rozwiązywali zadania, pomagal i
w  opiece czy organizacji ognisk.
Uczniowie klas IV-VI I z  zaangażowa-

niem pracowali z  mapą, wyznaczal i
trasę, rozwiązywali zagadki, łami-
główki logiczne i   zadania matema-
tyczne, które pozwoliły uzyskać ciekawe informacje
o  Głuszycy i   o  regionie, górach, zamkach, sztolniach, szczy-
tach górskich. Nagrodą za wysiłek w  zdobyciu „góry matema-
tyki” były kiełbaski z  ogniska oraz słodki poczęstunek
w  konkursie wiedzy o  regionie. Pierwszy rajd pieszy odbył się
na szczyt Rogowca w  Górach Suchych. Celem drugiej pieszej
wędrówki był Park Krajobrazowy Gór Sowich i   Masyw Włoda-
rza oraz zwiedzanie sztolni i   podziemnych korytarzach kom-
pleksów Riese na Osówce. Podczas trzeciego rajdu zdobyto

kolejny szczyt należący do Korony Gór
Polski - Waligórę (936m n.p.m.), naj-
wyższy szczyt Gór Kamiennych z  od-
poczynkiem w  schronisku
Andrzejówka. Nauka mate-
matyki jest takim wspinaniem się po
górach na poszczególne pasma od
najłatwiejszych do najtrudniejszych,
dlatego uczniowie poszerzal i wiedzę
z  matematyki w  formie zabaw i   gier
terenowych. Były to kolejne, tym ra-
zem w  terenie, zajęcia z  programu
mPotęga, dofinansowane z  Fundacji
mBanku. Celem lekcji praktycznych
jest rozwijanie umiejętności matema-

tycznych, posługiwanie się mapą w  terenie, popularyzacja tu-
rystyki pieszej, poznanie i   promocja walorów przyrody okolic
Głuszyc, integracja środowiska i   promocja aktywności fizycz-
nej.
-Zajęcia cieszyły się wielkim powodzeniem, zaś piękna je-

sienna pogoda i   „l iściaste” szaleństwo sprawiło, że uczniowie
bawil i się na wycieczkach rewelacyjnie- mówi organizator raj-
du i   koordynator projektu Anna Chmielewska.

oprac. SP nr  3

Konkurs plastyczny, wykłady historycz-
ne, zwiedzanie znanych pomników histo-
rii regionu oraz wydanie albumu to
działania, w  których uczestniczyła głu-
szycka młodzież z  Gimnazjum Publiczne-
go podczas prawie trzymiesięcznej
real izacji projektu „Piastowskie korzenie”.
Mamy nadzieję, że dzięki podjętej inicja-
tywie historia Piastów żyjących niegdyś
na naszych ziemiach stała się bl iższa mło-
demu pokoleniu głuszyczan.
Gimnazjal iści rozpoczęl i cykl wyjazdów

edukacyjnych od zwiedzenia zamku Książ,
gdzie bral i udział w  lekcji muzealnej i   po-
znal i historię zamku od najdawniejszych czasów do dnia dzi-
siejszego. Zwiedzil i również najważniejsze komnaty i   sale oraz
tarasy zamkowe Książa. W  czasie kolejnego wyjazdu ucznio-
wie odwiedzil i zamek Grodno. Ogromne wrażenie wywarło na
młodzieży poznanie historii Opactwa Cystersów w  Krzeszo-
wie. Gimnazjal iści z  zaciekawieniem słuchal i opowieści prze-
wodnika podczas zwiedzania kościoła Bractwa Św. Józefa
z  pięknymi obrazami Wil lmana, malarza reprezentującego ślą-
ski barok, a   także kościoła klasztornego oraz Mauzoleum Pia-
stów świdnicko-jaworskich. Wycieczki edukacyjne zakończyły
się zwiedzaniem zamku w  Bolkowie ze średniowieczną twier-
dzą i   skarbcem Piastów świdnicko-jaworskich.
Gimnazjal iści wzięl i także udział w  konkursie plastycznym

pn. "Piastowskie korzenie”. Zwyciężyła praca wykonana przez

Roksanę Twaróg, drugie miejsce zajęl i
Dominika Cieślak i   Jakub Kadłubski,
a   trzecie Dariusz Grabowy i   Zuzanna
Bogdan. Ponadto wyróżnienia otrzyma-
l i : Szymon Grabicki, Ol iwia Zaborowska,
Maria Brzozowska, Klaudia Słomiana,
Damian Twaróg, Christian Rolbiecki, Ni-
na Banaś, Laura Linder, Patrycja Micha-
lec, Sara Bazela, Kamila Jasińska.
Laureatów konkursu nagrodzono cieka-
wymi książkami i   albumami o  tematyce
historycznej. Zwieńczeniem działań po-
dejmowanych przez młodzież było wy-
danie albumu prezentującego prace

uczestników konkursu plastycznego.
Uczniowie Gimnazjum Publicznego w  Głuszycy składają

serdeczne podziękowania wszystkim osobom, dzięki którym
projekt został zreal izowany. Szczególne podziękowania dla
Fundacji Aktywności Regionalnej i   Igora Hoffmana, dla bur-
mistrza Głuszycy Romana Głoda za współfinansowanie pro-
jektu oraz p.o.  dyrektora Anety Kalenik, a   także nauczyciel i –
Pań Ewy Sejdy i   Jadwigi Barczak za opiekę nad młodzieżą
w  czasie wyjazdów oraz Pani Anny Femiak za inspirację i   nad-
zór nad powstawaniem prac plastycznych.
Projekt „Piastowskie korzenie” został dofinansowany ze

środków Muzeum Historii Polski w  Warszawie w  ramach Pro-
gramu "PATRIOTYZM JUTRA".

oprac. GP, SJ

RAJDY PIESZE PO GÓRACH MATEMATYKI!

Poznawali „Piastowskie korzenie”

Szlachetna Paczka w  rejonie
Głuszyca, bo lubię ludzi…
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APEL DO MIESZKAŃCÓW
GŁUSZYCY

W  związku z  możliwością pojawienia się
w  najbliższym czasie ujemnych tempera-
tur pracownicy Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w  Głuszycy apelują do Mieszkańców
Głuszycy, aby nie pozostawali obojętni
w  okresie zimowym, w  szczególności
w  czasie niskich temperatur powietrza, na
osoby bezdomne, przesiadujące na przy-
stankach, ogrzewające się na klatkach
schodowych lub nocujące na strychach,
w  piwnicach lub w  altankach działko-
wych.
Wystarczy zawiadomić i  zgłosić problem

w  naszym Ośrodku lub na Komisariacie
Policji, dzwoniąc pod podane numery te-
lefonów:

74 8456 343 – OPS Głuszyca,
74 8456 317

oraz 997 – Komisariat Policji.

Deratyzacja to zabiegi mające na celu pozbycie się uciążl i-
wych szkodników, jakimi są gryzonie - szczury i   myszy. Dera-
tyzację należy wykonywać dwa razy do roku (w  okresie
wiosennym i   jesiennym).

Gryzonie powodują wiele szkód. Przede wszystkim niszczą
produkty spożywcze przez ich zjadanie oraz zanieczyszcza-
nie. Jeden szczur może w  ciągu doby uczynić niezdatnym do
spożycia około 30  kg pożywienia. Ponadto gryzonie przeno-
szą na ludzi i   zwierzęta domowe groźne bakterie i   pasożyty.
Są nosicielami kilkudziesięciu rodzajów niebezpiecznych cho-
rób, w  tym salmonel l i , włośnicy, toksoplazmozy. Wyrządzają
również inne szkody. Potrafią przegryzać kable elektryczne,
uszkadzać części konstrukcyjne i   instalacje wodno-kanal iza-
cyjne w  budynkach, co powoduje powstawnie trudnych do
usunięcia i   kosztownych awarii , a   nawet może być przyczyną
powstawania pożarów.

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji wynika z  art.   22 ust.
1 Ustawy z  dnia 5 grudnia 2008 roku o  zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i   chorób zakaźnych u  ludzi (Dz. U. Nr 234,
poz. 1 570 ze zm.), który stanowi:
„Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są
obowiązani utrzymywać ją w  należytym stanie higieniczno-
sanitarnym w  celu zapobiegania zakażeniom i   chorobom za-
kaźnym, w  szczególności:
1 ) prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i   ściekami;
2) zwalczać gryzonie, insekty i   szkodniki;
3) usuwać padłe zwierzęta z  nieruchomości;
4) usuwać odchody zwierząt z  nieruchomości ”.

Obowiązek wykonywania deratyzacji nakłada również
Uchwała Nr XXV/1 76/201 6 Rady Miejskiej w  Głuszycy z  dnia
1 9 l ipca 201 6 r. Niewywiązanie się z  obowiązku wykonania
deratyzacji podlega karze grzywny zgodnie z  zapisami:
- art.  50 pkt. 2 Ustawy z  dnia 5 grudnia 2008 roku o  zapobie-
ganiu oraz zwalczaniu zakażeń i   chorób zakaźnych u  ludzi
(Dz. U. Nr 234, poz. 1 570 ze zm.),
- art.  1 0 ust. 2a ustawy z  dnia 1 3 września 1 996r. o  utrzyma-
niu czystości i   porządku w  gminach (Dz. U. z  201 2r. poz. 391
ze zm.).

Pragniemy zawiadomić, że Zakład Usług Mieszkaniowych
i   Komunalnych Sp.o.o.  w  Głuszycy, przeprowadza akcję

deratyzacyjną w  budynkach, których jest Zarządcą.
Z  uwagi na powyższe uprzejmie prosimy, by zachowali
Państwo szczególną ostrożność. Apelujemy o  zwiększony
nadzór nad dziećmi i   zwierzętami domowymi, aby nie
przebywały same w  miejscach wyłożenia preparatów.

oprac. ZUMiK

7

UCIĄŻLIWI SUBLOKATORZYW  NASZYCH DOMACH!
NIECHCIANIMIESZKAŃCY - SZCZURYI  MYSZYZ  NASZYCHDOMÓWA  KYSZ!
DOBRZE JEST MIEĆW  DOMU MYSZ, ALE KOMPUTEROWĄ…
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dakcji jest otwarty. Zachęcamy do zamieszczania bezpłatnych ogłoszeń i   reklam lokalnych
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