
Na głuszyckim niebie zobaczyć można było zjawiskowo
piękne balony, które 3 maja wystartowały z  boiska sporto-
wego w  Głuszycy w  ramach piątej edycji Międzynarodo-
wych Zawodów Balonowych. W  zawodach uczestniczyła
czołówka światowego środowiska balonowego. Osoby, któ-
re uczestniczyły w  wydarzeniu i   którym sprzyjało szczęście,
mogły wylosować aż 6 darmowych lotów balonem. Ponad-
to na najmłodszych czekal i animatorzy zabaw oraz plene-
rowe atrakcje.

Wydarzenie otworzył koncert Głuszyckiej Orkiestry Dę-
tej pod batutą kapelmistrza Eugeniusza Lecia. Na głuszyc-
kiej scenie zagościl i mal i artyści - „Pirueciki” oraz
„Gwiazduchy” - dwie grupy taneczne prowadzone przez Ja-
dwigę Kostkiewicz- Schwebs. Ponadto piękne występy wo-

kalne zaprezentowały: Aleksandra
Harasimowicz, Magdalena Jelewska, Mile-
na Smusz oraz Marcel ina Popik, dzieci
przygotowane przez trenera śpiewu Ra-
dosława Zychala. Imprezę uświetnił rów-
nież koncert Chóru Seniorów Renoma,
działającego przy CK-MBP w  Głuszycy.
Gwiazdą wieczoru była znana wokal istka
muzyki tanecznej - Etna, której koncert
rozgrzał publ iczność pomimo majowego
ataku ochłodzenia.

Warto wspomnieć, że organizowany
w  dniach 2-5 maja V IBF zaszczycil i swoją
obecnością utytułowani piloci z  całego

świata,  m.in.
rekordziści
świata El l ie
Dunnington
z  UK, Andy
Cayton
z  USA oraz
czterokrotny mistrz świata
Wilhelm Eimers z  N iemiec.
Przybyl i także piloci   z  Czech,
Francji , Słowacji , N iemiec,
USA i   Wielkiej Brytanii oraz
z  różnych stron Polski. O  ba-
loniarstwie ciekawie opowia-
dal i głuszyckiej publ iczności
obecni na boisku piloci wraz
z  Krzysztofem Zapartem ze
Świdnickiego Klubu Balono-
wego. Można było też towa-
rzyszyć załogom balonowym
w  kolejnych etapach przygo-
towań do lotu balonem.

Organizatorem festiwalu był Świdnicki Klub Balonowy
i   jego założyciele: Marzena i   Krzysztof Zapart – pilot, który
zajął czwarte miejsce w  mistrzostwach świata oraz ustano-
wił drugi balonowy wynik na świecie oraz kilka rekordów
Polski, w  tym 3526  km oraz 69:1 2 godzin.

Wydarzenie objęl i patronatem: Wojciech Murdzek Poseł
na Sejm RP, Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dol-
nośląskiego, Dariusz Kucharski Burmistrz Dzierżoniowa, Ro-
man Głód Burmistrz Głuszycy, Adrianna Mierzejewska Wójt
Gminy Nowa Ruda. Sponsorzy: Powiat Wałbrzyski, PAFAL
Grupa Apator, Stado Ogierów Książ, Kancelaria Prawna Bud-
nik Posnow & Partnerzy, DZT Service&Heat. Wydarzenie
wpisuje się w  kalendarz imprez kulturalno-sportowych Po-
wiatu Wałbrzyskiego w  roku 201 9.
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BALONOWA MAJÓWKAW  GŁUSZYCY
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Dużym zainteresowaniem cieszyły się dziecięco-młodzieżo-
we zawody rowerowe towarzyszące Grand Prix Głuszycy
MTB Podziemia Osówki w  ramach Pucharu Strefy MTB Sude-
ty. Do sportowej rywal izacji zgłosiło się ponad 70 młodych
kolarzy w  wieku od 2 do 1 4 lat.

Po starcie dorosłych zawodników na terenie boiska sporto-
wego i   w  jego pobliżu ścigal i się juniorzy podzieleni na czte-
ry kategorie wiekowe. Emocje sportowe sięgały zenitu
i   udzielały się tak zawodnikom, jak i   rodzicom. Wszyscy
uczestnicy zawodów otrzymali pamiątkowe medale oraz
pakiety startowe z  numerami, a   na najlepszych trzech za-
wodników poszczególnych kategorii wiekowych czekały
nagrody.

Oto najlepsi zawodnicy dziecięco-młodzieżowych zawodów
rowerowych rozegranych 1 9 maja w  Głuszycy:
• w  kategorii 2-5 lat:

1 miejsce - Maria Zięta
2 miejsce - Krzysztof Sroka
3 miejsce - Tomasz Sosnowski
• w  kategorii 6-9 lat:

1 miejsce - Dawid Krusz
2 miejsce - Rafał Prokopski
3 miejsce - Emil Serafiński
• w  kategorii 1 0-1 1 lat:

1 miejsce - Miłosz Marciniec
2 miejsce - Fil ip Duława
3miejsce - Amelia Molska

• w  kategorii 1 2- 1 4 lat:
1 miejsce - Lucie Hainželová
2 miejsce - Samuel Vik
3 miejsce - Lucie Šretrová

Gratulujemy zwycięzcom i   dziękujemy wszystkim młodym
miłośnikom jazdy na rowerze za udział w  zawodach oraz
pełną sportowych emocji zabawę. Do zobaczenia na trasach
MTB!

Organizatorzy wydarzenia: Gmina Głuszyca, Stowarzyszenie
Przyjaciół Głuszycy, Powiat Wałbrzyski, Centrum Kultury-
MBP w  Głuszycy.
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Prawie 360 uczestników stawiło się w  niedzielę 1 9 maja na
starcie Grand Prix Głuszycy MTB Podziemia Osówki rozgry-
wanego w  ramach Pucharu Strefy MTB Sudety. Kolarze miel i
do wyboru dwie trasy – l iczącą ponad 26  km trasę MINI lub
prawie 47-kilometrowy dystans MEGA.
Na zawodników czekały ostre podjazdy i   strome zjazdy wy-
magające dobrej techniki oraz sporo dobrej zabawy przy za-
pierających dech w  piersiach widokach. Majowa słoneczna
pogoda sprzyjała podziwianiu pięknych górskich panoram.
Gratulujemy wszystkim kolarzom górskim biorącym udział
w  głuszyckim wyścigu, a   szczególne gratulacje kierujemy do
zawodników, którzy zdobyl i zaszczytne miejsca na podium.
1 9 maja na głuszyckich trasach MTB najlepszymi zawodni-
kami byl i :
• na dystansie MEGA w  kategorii OPEN
1 . Michal Kenera z  Červenego Kosteleca, GHOST TEAM,

02:08:00
2. Mikołaj Dziewa z  Barda, SGR SPECIALIZED, 02:09:38
3. Bartosz Łysak ze Świdnicy, NEXELO TEAM, 02:1 2:31

• na dystansie MEGA w  kategorii OPEN kobiet
1 . Anna Urban z  Łodzi, VOLKSWAGEN SAMOCHODY UŻYT-

KOWE MTB TEAM, 02:48:55
2. Magdalena Wojtyła z  Obornik Śląskich, IMMOTION SPE-

CIALIZED TEAM, 02:52:27
3. Monika Strychar z  Wrocławia, MITSUBISHI MATERIALS

MTB TEAM, 02:55:59

• na dystansie MINI w  kategorii OPEN
1 . Piotr Sułek ze Świdnicy, BIKE CENTER ATAK SPORT ŚWID-

NICA, 01 :08:05
2. Wojtek Karpierz z  Bielawy, DREAM-BIKE BIELAWA,

01 :1 1 :1 0
3. Wiktor Wiśniewski z  Bielawy, DREAM-BIKE BIELAWA,

01 :1 1 :56

• na dystansie MINI w  kategorii OPEN kobiet
1 . Marta Garnek z  Bielawy, DREAM-BIKE BIELAWA, 01 :27:54
2. Patrycja Piotrowska z  Wałbrzycha, FUNDACJA PIO-

TROWSKI BIKES, 01 :29:37
3. Dominika Niemiec z  Kamiennej Góry, EROE RACING

CLUB, 01 :34:29
Szczegółowe wyniki znajdują się na stronie https://l ive.ulti-
masport.pl/764/index.php?site=results

W  ceremonii dekoracji najlepszych kolarzy górskich udział
wzięl i zastępca burmistrza Grzegorz Szymański, członek Za-
rządu Powiatu wałbrzyskiego Marek Masiuk oraz Prezes Sto-
warzyszenia Przyjaciół Głuszycy Grzegorz Walczak.
Po starcie zawodników Grand Prix Głuszycy na terenie bo-
iska sportowego przeprowadzone zostały dziecięce zawody
rowerowe, w  których uczestniczyło ponad 70 młodych kola-
rzy w  wieku od lat 2 do 1 4. Emocje sportowe sięgały zenitu.
Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali pamiątkowe meda-
le oraz pakiety startowe z  numerami, a   na najlepszych
trzech zawodników poszczególnych kategorii wiekowych
czekały nagrody.
Burmistrz Głuszycy Roman Głód i   Prezes Stowarzyszenia
Przyjaciół Głuszycy Grzegorz Walczak serdecznie dziękują za
pomoc w  organizacji wydarzenia wszystkim wolontariu-
szom, członkom stowarzyszenia, pracownikom Urzędu Miej-
skiego i   Centrum Kultury-MBP w  Głuszycy.
Współorganizatorem wydarzenia był Powiat Wałbrzyski.
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GŁUSZYCKIE ZAWODY
ROWEROWE DLA JUNIORÓW

1 maja już po
raz trzeci na bo-
isku miejskim
w  Głuszycy spo-
tkal i się młodzi
piłkarze, by
wziąć udział
w  Memoriale
Piotra Wąsika.
Impreza poświę-
cona była pa-
mięci zmarłemu
Piotrowi Wąsiko-
wi, długoletnie-
mu
zawodnikowi
i   trenerowi dolnośląskich klubów piłkarskich (m.in. MKS
Włókniarz Głuszyca, KS Berit, WKS Śląsk Wrocław, Viktoria
Wałbrzych, KS Międzyrzecze, SKP Bielawianka Bielawa).
W  turnieju udział wzięl i zawodnicy z  pobl iskich klubów

sportowych – Akademia Piłkarska Mieroszów, ZDRÓJ Jedl i-
na-Zdrój, Szczyt Boguszów Gorce, Górnik Nowe Miasto, FUT-
GOL Czarny Bór, Akademia Piłkarska Mieroszów, Victoria
Świebodzice, GRYF Świdnica oraz gospodarze obiektu, MKS
Włókniarz Głuszyca.
Zwycięzcami tegorocznej edycji memoriału zostal i piłka-

rze klubu Górnik Nowe Miasto! Tuż za nimi znalazła się dru-
żyna FUTGOL z  Czarnego Boru, a   na najniższym stopniu
podium uplasowali się zawodnicy ze świdnickiego GRYFa.

Gratulujemy
miejsc na po-
dium, jak rów-
nież wszystkim
zawodnikom –
jak zwykle po-
kazal iście się
z  najlepszej
strony!
Podczas tego-
rocznego me-
moriału
prowadzona
była zbiórka
publiczna
201 9/1 802/KS

„Razem dla Marysi” – dziewczynki, która urodziła się z  rozsz-
czepem kręgosłupa i   wodogłowiem. Zebrane środki będą
przeznaczone na jej leczenie i   rehabil itację.
Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w  przy-

gotowanie turnieju oraz w  przeprowadzeniu zbiórki publ icz-
nej.
Sponsorzy: Wodociągi Wałbrzych, Cinema Fun Sala Zabaw,

OZPN Wałbrzych, Gmina Głuszyca, Kamieniarstwo Robert
Szwarczewski, Staropolanka (przedstawiciel : Daniel Jare-
menko), Schule Polska, Fitness World Wałbrzych Piaskowa
Góra, John Cotton Europe, Podziemne Miasto Osówka, Stu-
dio Graficzne Jarosław Grycaj, MKS Włókniarz Głuszyca.
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KOLARZE GÓRSCY ŚCIGALI SIĘ W  GŁUSZYCY!

Kolejna grupa mieszkańców Głuszycy została wyróżniona
przez Burmistrza Romana Głoda zaszczytną statuetką „Za-
służonego dla Włókiennictwa”. Wśród wyróżnionych jak co
roku znaleźl i się długoletni pracownicy byłych głuszyckich
Zakładów Przemysłu Bawełnianego „Piast” oraz Zakładu
Przemysłu Wełnianego „Argopol”.
-Organizowane już po raz piąty w  naszej Gminie Święto

Włókiennika jest wyrazem upamiętnie-
nia pracy i   zaangażowania głuszyckich
włókienników. Szacunek i   pamięć o  lo-
kalnej historii stanowią nieodzowne
elementy budowania lokalnej tożsamo-
ści- powiedział w  czasie uroczystości
Roman Głód.

Oprócz wyróżnionych statuetka-
mi na uroczystość przybyl i Posłanka na
Sejm RP Izabela Katarzyna Mrzygłocka,
Zastępca Burmistrza Grzegorz Szymań-
ski, Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Milczarek oraz radni miejscy,
a   także dyrektorzy gminnych placówek

oświatowych, byl i pracownicy głuszyckich zakładów
i   mieszkańcy Gminy. Galę uświetnił występ zespołu Electric
Roosters. Uroczystość poprowadziła dyrektor Centrum Kul-
tury-MBP Sabina Jelewska, która podziękowała Pani Janinie
Czaickiej oraz Panu Jerzemu Janusowi, a   także pracownikom
CK-MBP za pomoc w  organizacji uroczystości.
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I I I MEMORIAŁ PIOTRAWĄSIKA ZA NAMI

ZASŁUŻENI DLA GŁUSZYCKIEGO
WŁÓKIENNICTWA

Miło nam ogłosić, że Gmina Głuszyca zdobyła I I miejsce
w  XXI . Plebiscycie Gospodarczym Muflony 201 8 w  kategorii
Wydarzenie/ Inicjatywa Roku 201 8 dla Maratonu Pieszego
Sudecka Żyleta. Dyplom odebral i Burmistrz Głuszycy Roman
Głód oraz Marcin Wiącek. -To ogromne wyróżnienie dla
wszystkich, którzy przyczynil i się do organizacji i   ogromnej
popularności wydarzenia, które przyciąga w  rejon Sudetów
Środkowych pasjonatów pieszych górskich wędrówek z  całej
Polski-dodaje Roman Głód.
W  czasie uroczystej gal i , która miała miejsce w  Zamku

Książ w  dniu 1 1 maja br., pojawił się jeszcze jeden miły głu-
szycki akcent, a   był nim bardzo udany koncert zespołu Para-
noja Hotel. Tworzą go muzycy pochodzący z  Głuszycy
i   z  Wałbrzycha, a   regularne próby zespołu na co dzień odby-
wają się w  pomieszczeniach zarządzanych przez głuszyckie
Centrum Kultury.
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WYRÓŻNIENIE DLA GMINY
GŁUSZYCA



Rozpoczął się remont świetl icy wiejskiej w  Głuszycy Gór-
nej. Renowacja będzie obejmowała  m. in. modernizację sce-
ny na Sali widowiskowej, przebudowę toalet oraz budowę
toalety dla niepełnosprawnych, remont klatki schodowej,
modernizację elewacji tylnej i   przybudówki wraz z  ocieple-
niem. Dodatkowo zamontowany zostanie schodołaz dla
osób niepełnosprawnych.
Zadanie „Odnowa wsi poprzez przebudowę świetl icy

wiejskiej na terenie Gminy Głuszyca” realizowane jest ze
środków Unii Europejskiej w  ramach działania „Podstawowe
usługi i   odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Pro-
gramem Rozwoju ObszarówWiejskich na lata 201 4-2020.
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REMONT ŚWIETLICYWIEJSKIEJ
W  GŁUSZYCY GÓRNEJ
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8 kwietnia w  parku przy ul. Parkowej 9
przed siedzibą byłego Zespołu Szkół
w  Głuszycy Lider Aglomeracji Wałbrzy-
skiej, Prezydent Miasta Wałbrzycha dr  Ro-
man Szełemej uroczyście przekazał
Burmistrzowi Głuszycy Romanowi Głodo-
wi dwie umowy rewital izacyjne podpisa-
ne przez Instytucję Pośredniczącą
Aglomeracji Wałbrzyskiej i   Gminę Głuszy-
ca. Pierwsza umowa dotyczy rewital izacji
i   adaptacji byłego budynku szkolnego na
potrzeby wielofunkcyjnego budynku uży-
teczności publ icznej w  Głuszycy, druga
natomiast rewital izacji przestrzeni publ icznej w  Głuszycy
poprzez przebudowę placów postojowych i   drogi dojazdo-
wej do budynku użyteczności publ icznej.
W  uroczystym przekazaniu umów uczestniczyl i Poseł RP

Izabela Katarzyna Mrzygłocka, Zastępca Burmistrza Jedl iny-
Zdroju Romuald Wysocki, Zastępca Burmistrza Głuszycy
Grzegorz Szymański, radni miejscy i   powiatowi, Skarbnik
Gminy Agnieszka Świędrych, dyrektorzy instytucji gminnych

oraz mieszańcy Głuszycy. Ogólna
wartość projektu na rewital izację
dawnego Zespołu Szkół wynosi 1
970 702,1 7 zł, z  czego Gmina Głu-
szyca otrzymała dofinansowanie
z  EFRR w  wysokości 1 064 494,47
oraz dofinansowanie z  Budżetu
Państwa wynoszące 1 26 1 24,94 zł.
Teren wokół budynku poddany
będzie rewital izacji na łączną
kwotę 697  372,67zł, z  czego
592  766,77 zł to dofinansowanie
z  EFRR i   69  737,26 zł to dofinanso-

wanie z  Budżetu Państwa.
Budynek dawnego Zespołu Szkół w  Głuszycy pochodzi

z  1 862 i   stanowi niezwykle ważny obiekt w  dziejach Głuszy-
cy. Pierwotnie był jednym z  trzech tzw. pałaców fabrykanta,
należących do rodziny Kauffmannów, właściciel i dawnych
zakładów włókienniczych znajdujących się na terenie przed-
wojennej Głuszycy.

UM

DWA GŁUSZYCKIE PROJEKTY REWITALIZACYJNE!

-Gmina Głuszyca rozpoczęła kolej-
ną dużą inwestycję, która przyczy-
ni się poprawy komfortu życia
mieszkańców. Trwają już prace
budowlane związane z  real izacją
zadania „Sowiogórski Raj – budo-
wa Centrum Przesiadkowego
w  Głuszycy”. To projekt, na który
otrzymaliśmy prawie 2,9  mln zł
dofinansowania w  ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego na
lata 201 4- 2020 – informuje bur-
mistrz Roman Głód. W  dniu 8
kwietnia budowę Centrum Prze-
siadkowego odwiedzil i Poseł na
Sejm RP Izabela Katarzyna Mrzy-
głocka, Prezydent Miasta Wałbrzycha dr  Roman Szełemej
oraz Burmistrz Głuszycy.
Centrum Przesiadkowe zlokal izowane na największym

głuszyckim osiedlu składać się będzie z  nowoczesnej wiaty

przystankowej i   zatoki autobuso-
wej, przestronnego parkingu,
miejsc postojowych dla rowerów,
motorowerów i   motocykl i , budyn-
ku z  punktem informacji i   z  pocze-
kalnią oraz z  toalet miejskich.
Teren inwestycji zostanie oświe-
tlony i   będzie monitorowany. Za-
kończenie prac budowlanych
związanych z  powstaniem Cen-
trum Przesiadkowego nastąpi
w  roku 201 9.
W  ramach projektu Gmina Głu-

szyca zakupiła już dwa autobusy
niskoemisyjne, dzięki który głuszy-
czanie i odwiedzający Głuszycę
będą mogli skorzystać z  bezpłat-

nej komunikacji zbiorowej. Warto także dodać, że w  okol icy
powstającego Centrum Przesiadkowego znajduje się nie-
dawno otwarta kryta pływalnia „Delfinek”.  
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CENTRUM PRZESIADKOWEW  GŁUSZYCYW  BUDOWIE!

24 maja w  Centrum Kultury-MBP
w  Głuszycy odbyło się uroczyste
przekazanie „Bransoletek Życia”.
W  wydarzeniu bral i udział Bur-
mistrz Głuszycy Roman Głód, Dy-
rektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Katarzyna Starzyńska, specjal ista
pracy socjalnej w  Ośrodku Pomocy
Społecznej w  Głuszycy Jowita Se-
idel oraz osoby objęte programem
Teleopieka. - Wraz z  Jedl iną-Zdrój
jesteśmy pierwszymi gminami na
Dolnym Śląsku, które używają tak
innowacyjnego systemu sprzyjają-
cego ochronie życia i   zdrowia seniorów – powiedział w  cza-
sie spotkania Roman Głód.
Przypomnijmy, 1 8 kwietnia br. w  Urzędzie Miejskim w  Je-

dl inie-Zdroju podpisana została umowa między Gminami
Głuszycą i   Jedl iną-Zdrój oraz firmą Comarch Healthcare. Za-
kup bransoletek to element Gminnego Programu Wspiera-
nia Aktywności i   Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu

Seniorów na lata 201 9-2025 pn.
"Nasz Senior” w  Głuszycy oraz Pro-
gramu działań na rzecz osób star-
szych Active Senior dla Gminy
Jedl ina-Zdrój na lata 201 9-2027.
Bransoletki mają za zadanie mo-

nitorować stan zdrowia seniorów
i   wywołać szybką reakcję służb ra-
towniczych w  przypadku zagroże-
nia życia. W  ramach programu
Teleopieka - „Bransoletka Życia”
w  gminie Głuszyca objęto tą formą
wsparcia 1 6 osób, które spełniły
wszystkie warunki zawarte w  Re-

gulaminie programu – Teleopieka. W  dniu 24 maja seniorzy
obejrzel i prezentację dotyczącą urządzeń oraz zostal i prze-
szkoleni przez koordynatorów programu z  ich obsługi.
W  chwil i obecnej uczestnicy programu objęci są pełnym 24-
godzinnym monitoringiem.
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„BRANSOLETKI ŻYCIA”TRAFIŁY DO GŁUSZYCKICH SENIORÓW

Ministerstwo Sportu i   Turystyki podało wyniki tegorocz-
nego naboru do Programu OSA – edycja 201 9. W  jego ra-
mach w  całej Polsce zostanie dofinansowanych 1   420
obiektów. Wszystkie wnioski, które spełniły kryteria i   wymo-
gi formalno-prawne zostały zaopiniowane pozytywnie.
W  201 9 roku MSiT przeznaczy na ten cel ponad 50  mln zł.
Otwarte Strefy Aktywności (OSA) to ogólnodostępne ple-

nerowe miejsca sportu, rekreacji i   odpoczynku dla całych
rodzin. W  ich skład wchodzą: urządzenia siłowni zewnętrz-
nej, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu
i   gier, zagospodarowanie zieleni. Mają one sprzyjać integra-
cji społecznej i   są skierowane do różnych grup wiekowych.
Głuszyca dostanie z  programu 1 00 tyś. złotych na budowę

dwóch obiektów w  wariancie rozszerzonym, czyli siłownia
plenerowa, strefa relaksu oraz plac zabaw z  ogrodzeniem.
Obiekty powstaną w  Głuszycy przy dawnym Zespole Szkół
oraz w  Łomnicy.

UM
 

GŁUSZYCA
Z  DOFINANSOWANIEM
Z  PROGRAMU OTWARTYCH
STREF AKTYWNOŚCI!

Zbliża się zakończenie projektu „Tajemnice Mil itarnych
Podziemi” rekomendowanego do dofinansowania w  ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Przekra-
czamy Granice” 201 4-2020. Wartość zadania, które real izo-
wane jest w  Gminie Głuszyca, obejmuje kwotę
wynoszącą  1 .692.860,00 zł. Jest to partnerski projekt real izo-
wany w  ramach Programu Interreg V-A  Republika Czeska -
Polska. Liderem projektu jest czeskie Miasto Rokytnice
w  Orl ickich Górach. Oprócz Gminy Głuszyca partnerami
projektu są Euroregion Pomezi Čech, Moravy a  Kladska - Eu-
roregion Glacensis, Stachelberg, Mesto Trutnov i   Gmina Ka-
mienna Góra.
Projekt „Tajemnice Mil itarnych Podziemi” podzielono na

dwa etapy. Pierwszy etap obejmuje zaprojektowanie i   wyko-
nanie budynku gospodarczego wraz z  zagospodarowaniem
terenu wejścia do sztolni, drugi natomiast polega na mo-
dernizacji i   rozbudowie ekspozycji Podziemnego Miasta
Osówka. Ukończenie pierwszego etapu prac zaplanowano
na 31 maja 201 9 r, a   drugiego na 30 czerwca 201 9 r.
Celem real izacji zadania jest stworzenie miejsca nawiązu-

jącego swoim charakterem do tematyki zwiedzania i   pod-
kreślającego historyczne walory miejsca. W  ramach prac
przewidziano  m.in. postawienie betonowej wartowni przy
górnej sztolni, budowę drewnianej wiaty z  ławkami, budo-
wę pomieszczenia do ozonowania kasków, montaż tabl ic
stalowych tzw. witaczy, postawienie wagonika kopalniane-
go z  postaciami ludzi i   napisem „Podziemne Miasto Osów-

ka”, modernizację oświetlenia wewnątrz podziemnej trasy,
montaż schodów na konstrukcji stalowej oraz osprzętowa-
nie multimedialne w  celu rozbudowy ekspozycji „Osówki”.
Turyści zwiedzający jeden z  najważniejszych produktów tu-
rystycznych naszej Gminy, zobaczą nowe wystawy multime-
dialne.
- Celem projektu jest modernizacja i   rozbudowa ekspozy-

cji Podziemnego Miasta Osówki wzorem najnowocześniej-
szych obiektów muzealnych w  Polsce. Dzięki zastosowaniu
nowoczesnych urządzeń multimedialnych oraz ciekawych
rozwiązań architektonicznych, jakim są niewątpl iwie montaż
ażurowych stalowych schodów wewnątrz sztolni, montaż
nowego oświetlenia i   nowe zagospodarowanie wejścia do
sztolni, obiekt zyska na atrakcyjności. Zastosowane nowo-
czesne multimedia i   użyczenie głosów przez znanych lekto-
rów występujących w  rolach przewodników po
Podziemnym Mieście Osówka pozwolą, zwłaszcza najmłod-
szym pokoleniom, zrozumieć trudną historię związaną z  I I
wojną światową. Już niebawem wizyta w  Osówce będzie
doświadczeniem „żywej” lekcji historii najnowszej- dodaje
Burmistrz Głuszycy Roman Głód.
Przypomnijmy, że „Tajemnice mil itarnych podziemi” to po

„Malarzach Gór Orl ickich i   Gór Sowich” kolejny projekt real i-
zowany w  ramach polsko-czeskiej współpracy Gminy Głu-
szyca z  partnerskim miastem Rokytnice w  Orl ickich Górach.

oprac. UM

PROJEKT„TAJEMNICE MILITARNYCH PODZIEMI”NA UKOŃCZENIU!

Rozpoczęła się
długo wyczekiwana
przez młodzież bu-
dowa głuszyckiego
skateparku w  Ogro-
dzie Jordanowskim.
Na razie prace do-
tyczą przygotowa-
nia terenu pod
budowę nowego
punktu rekreacyj-
no-sportowego.
W  późniejszym ter-
minie zostaną wykonane wszystkie potrzebne elementy do
jazdy.
Zadanie o  nazwie „Sowiogórska przestrzeń aktywności

w  Głuszycy – modernizacja parku miejskiego poprzez bu-
dowę skateparku” jest współfinansowane ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 201 4-2020. Całkowity koszt przedsięwzię-
cia to 541   765.70 zł, z  czego 241   849 zł to dofinansowanie
unijne uzyskane przy współpracy z  Lokalną Grupą Działania
„Partnerstwo Sowiogórskie”. Zakończenie budowy plano-
wane jest na 31 .1 0.201 9 r.

MC

SKATEPARKW  BUDOWIE

Dobiegają końca prace związane z  instalowaniem
oświetlenia i   monitoringu na nowych głuszyckich placach
zabaw zlokalizowanych w  Parku Jordanowskim, na osiedlu
przy ul. Łukasiewicza oraz przy ul. Grunwaldzkiej (w  pobliżu
Urzędu Miejskiego). Zainstalowanie lamp oświetleniowych
oraz kamer służyć ma poprawie bezpieczeństwa osób oraz
mienia publicznego.
Przypomnijmy, że wymienione place zabaw powstały

w  ubiegłym roku w  ramach programu rozwoju małej
infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o  charakterze
wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) –
edycja 201 8 realizowana wspólnie z  Ministerstwem Sportu
i   Turystyki. W  ramach programu zostały wykonane place
składające się z  trzech stref: strefy relaksu, strefy zabaw oraz
strefy ćwiczeń z  urządzeniami siłowni zewnętrznej.

MW

BEZPIECZNIEJ NA GŁUSZYCKICH
PLACACH ZABAW!



Malkontentów w  Głuszycy nie brakuje, ale jeden z  powo-
dów do narzekania znika. Gmina Głuszyca pozyskała środki
na remont budynku dawnego Zespołu Szkół przy ul. Parko-
wej (fot.1 ) . Warto więc nieco szerzej opisać Wil lę Kauffman-
na i   przybl iżyć postać samego założyciela Firmy Meyer
Kauffmann Textilwerk AG.

Jeden z  największych przemysłowców branży włókien-
niczej na Dolnym Śląsku rozpoczynał swoją karierę od han-
dlu zegarami. Podróżował po regionie i   dostrzegł
możl iwości, jakie niesie kupno i   uszlachetnianie płótna .
Oczyma wyobraźni widzę młodego Meyera Kauffmanna, jak
6 stycznia 1 924r. odbiera w  świdnickim magistracie akt reje-
stracji własnej firmy. W  lutym żeni się z  Phil ippą Wiener, cór-
ką świdnickiego kupca, a   w  grudniu tego samego roku na
świat przychodzi ich pierwszy syn Salomon. Kauffmanno-
wie otwierają skład sukna w  wynajmowanym na świdnickim
rynku „Domu pod Wagą”. Towar skupują od chałupników
z  terenu Sudetów, zapewne korzystają również z  głuszyckiej
manufaktury Hochbergów (na terenie Argopolu),w  której
uszlachetniano płótno. Ze Świdnicy materiał był transporto-
wany do Wrocławia i   Frankfurtu, a   stamtąd praktycznie na
cały świat. W  kronikach firmy znajdują się zapiski, że Kraków
był jednym z  ważniejszych ośrodków, z  którymi prowadzono
współpracę. Można sobie wyobrazić, że kolorowe krakow-
skie stroje były szyte z  głuszyckiego lnu sprzedawanego na
straganach w  Sukiennicach. Kontakty handlowe z  angielski-
mi przemysłowcami zaowocowały decyzją o  budowie wła-
snej tkalni mechanicznej. Warto przypomnieć sobie, że
pierwsza połowa XIX wieku to początek wielkiej rewolucji
przemysłowej po wprowadzeniu do powszechnego użytku
maszyny parowej. Meyer Kauffmann ( od jego inicjałów po-

chodzi zwyczajowa na-
zwa „eMKa”) w  1 852 r. na
działce odkupionej od
Hochbergów wznosi
pierwsze budynki fa-
bryczne.
W  l iteraturze tematu
pojawia się lokal izacja
zakładu w  Jedl ince i   nie
ma w  tym przekłamania,

bo jak pisałem w  ostatnim numerze Kuriera obecne granice
Głuszycy zostały ustalone dopiero w  latach 20-tych ubiegłe-
go wieku. Po kilku latach została podjęta decyzja o  budowie
reprezentacyjnej wil l i w  bezpośrednim sąsiedztwie zakładu.
Dzięki tarczy umieszczonej na fasadzie wiemy, że w  1 862 r.
wil la została ukończona i   była gotowa do zamieszkania.
Wcześniej, bo w  1 831 r. przychodzi na świat Robert Kauff-
mann, który w  latach 70-tych XIX w. przejmuje funkcję dy-
rektora zarządzającego firmą. Z  jego inicjatywy ok 1 880
zostaje wzniesiona wil la przy ul. Grunwaldzkiej 36, czyl i „Za-
meczek”. Wzorem innych fabrykantów ma ona charakter re-
prezentacyjny, co miało podkreślać zasobność i   pozycję
właściciela. Pamiętać należy, że sąsiedni budynek wzniesio-
ny ok 1 780 r. , w  którym mieści się ZUMiK to rezydencja ro-
du Webskich (fot.2)– współwłaściciel i zakładów lniarskich
w  Wal imiu.

Porównanie architektury obu obiektów wypada zdecy-
dowanie na plus dla „Zameczku”. Należy mieć tylko nadzieję,
że doczekamy się zakończenia remontu i   na nowo będziemy
cieszyć oko wspaniałą architekturą. W  tym miejscu należy
wspomnieć postać, urodzonego w  Ziębicach, znakomitego
malarza i   architekta Josefa Langera, który na zlecenie Rober-
ta Kauffmanna wykonał wspaniałe freski nawiązujące do
śródziemnomorskich pejzaży (fot.3 i   4). Kolejną inwestycją
„mieszkalną” rodu Kauffmanów jest pałac przy ul. Grun-
waldzkiej 21 (fot 5). Budynek datowany na 1 894r. powstał po
zakupie od rodziny Reichenheim , tzw. I I zakładu, czyl i fabry-
ki na terenie dzisiejszych zakładów John Cotton Europe.
Praktycznie wszystkie parki, jakie powstawały w  sąsiedztwie
fabrykanckich wil l i nawiązywały do stylu angielskiego. Na-
sadzenia drzew i   krzewów miały sprawiać wrażenie natural-
nie rosnących. Sprowadzano je z  najodleglejszych zakątków
świata. Wiadomo, że remont wil l i przy ul icy Parkowej będzie
połączony z  rewital izacją parku. Cały proces inwestycyjny
potrwa zapewne kilka lat, ale mam nadzieję, że będzie to
wspaniała wizytówka naszej gminy.

Zapraszam do odwiedzania facebookowego profilu Głu-
szyca na starej fotografii oraz przeglądania domowych ar-
chiwów, gdzie drzemią ciekawe rodzinne historie.

Grzegorz Czepil
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WIOSNA PRZYCHODZI DO GŁUSZYCY



Spektakl „Dzieci Czarnych
Orłów” można było zobaczyć
w  piątkowy wieczór 1 7 maja na
scenie CK-MBP w  Głuszycy.
Tym razem aktorzy z  Głuszyc-
kiej Grupy Teatralnej „Po Go-
dzinach” zagrali charytatywny
spektakl, by wspomóc Marysię,
dziewczynkę, która urodziła się
z  poważnymi schorzeniami
i   wymaga kosztownego lecze-
nia oraz rehabil itacji. Wielkie
gratulacje dla Głuszyckiej Gru-
py Teatralnej „Po Godzinach” za
otwarte serca oraz dostarcze-
nie publiczności wielu chwil
pełnych wzruszeń, radości i   za-
dumy.
W  spektaklu „Dzieci Czarnych Orłów” w  dniu 1 7 maja 201 9

r. wystąpil i: Joanna Milczarek w  roli Anastazji, Iweta Głód jako
Kazimiera, Magdalena Gołda jako Bronisława, Agnieszka Hisz-
pańska jako Aniela, Magdalena Kandefer- Elwira, Małgorzata
Lipka- Anna, Alina Mączyńska- Zofia, Urszula Mrozińska- Ele-

onora, Agnieszka Musz- Mela-
nia, Edyta Popek-Apolonia,
Artur Gołda - Eugeniusz, Łu-
kasz Lipka- Piotr, Grzegorz Mil-
czarek-Tomasz, Mirosław
Żołopa-Konrad, Alicja Musz-
Ewcia, Zuzanna Parcheniak-
Hania, Szymon Sławik- Bałasz-
kow, Krzysztof Gołda - Chłopak
pierwszy, Oliwier Mroziński -
Chłopak drugi, Marta Gołda-
Dziewczyna, Maja Mrozińska
i   Maria Musz - Dzieci z  flagami,
Arkadiusz Babisz- Józefa Pił-
sudski. Reżyserem sztuki, au-
torem scenariusza jest Robert
Delegiewicz, odtwórca roli Za-

wiadowcy.
Informujemy, że zbiórka publiczna do puszek pn. „Razem

dla Marysi” o  numerze 201 9/1 802/KS prowadzona jest do 29
czerwca br. podczas wydarzeń kulturalno-sportowych orga-
nizowanych na terenie Gminy Głuszyca.

SJ

Minął już pierwszy rok funk-
cjonowania Żłobka Gminnego
w  Głuszycy, miejsca opieki naj-
młodszych mieszkańców. Na za-
proszenie dyrektor Anety Kalenik
w  dniu 3 kwietnia placówkę od-
wiedzil i burmistrz Głuszycy Ro-
man Głód wraz z  zastępcą
burmistrza Grzegorzem Szymań-
skim, a  także radni miejscy i   po-
wiatowi oraz dyrektorzy instytucji
gminnych. Nie zabrakło też wy-
chowanków żłobka.

Burmistrz Roman Głód prze-
kazał na ręce Pani Dyrektor gratu-
lacje oraz podziękowania za
prowadzenie placówki. Życzył też dalszych sukcesów oraz jak
największej ilości wychowanków. Na ręce przedstawicielki
dzieci trafił prezent – pluszowy miś, który wzbudził duże zain-
teresowanie najmłodszych.

Przypomnijmy, że placówka
gminna powstała dzięki projekto-
wi „Sowiogórski Raj - Głuszyca -
adaptacja części pomieszczeń
szkolnych na żłobek”. Na realizację
zadania Gmina Głuszyca otrzy-
mała dofinansowanie w  wysoko-
ści 462.952,88 zł z  programu
Ministerstwa Rodziny, Pracy i   Poli-
tyki Społecznej „Maluch+” 201 7.
Wkład własny Gminy wyniósł
398.776,33 zł. W  201 9 roku Gmina
Głuszyca otrzymała dwie prome-
sy z  Ministerstwa Rodziny, Pracy
i   Polityki Społecznej w  ramach
Resortowego programu rozwoju

instytucji opieki nad dziećmi w  wieku do lat 3 „MALUCH+”
201 9: 79.200  zł na wydatki bieżące oraz 1 6.296 zł na utworze-
nie nowego miejsca oraz jego funkcjonowanie.

UM

ROCZEK GMINNEGO ŻŁOBKA
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20 maja 201 9 roku w  Szkole Podsta-
wowej nr  3 w  Głuszycy odbył się finał
I I Edycji Gminnego Konkursu Plastycz-
nego „Polska widziana oczami dziecka”.
Honorowy patronat nad imprezą objęła
poseł na Sejm RP pani Izabela Katarzyna
Mrzygłocka.

Zaproszenie do konkursu przyjęło
74 uczniów klas 0-3 z  trzech głuszyckich
szkół: Szkoły Podstawowej nr  2, Szkoły
Podstawowej nr  3, Niepublicznej Szkoły
Podstawowej Fundacji Jawor oraz
z  Przedszkola Samorządowego w  Głu-
szycy.

Słowa podziękowań za tak liczny
udział skierowała do uczestników wice-
dyrektor Szkoły Podstawowej nr  3 pani
Joanna Świetl icka. Burmistrz Głuszycy
pan Roman Głód, zwracając uwagę na
różnorodność prac, gratulował małym
artystom pomysłów i  wiedzy na temat
swojego kraju.

Autorzy najciekawszych prac ode-
brali nagrody ufundowane i   osobiście
wręczone przez panią poseł Izabelę Katarzynę Mrzygłocką,
pozostali uczestnicy – dyplomy uczestnictwa.

Lista zwycięzców, wyłoniona przez Komisję w  składzie:
pani Dorota Hałas, pani Anna Dżygała-Wojciechowska, pani
Klaudia Chętkowska, prezentuje się następująco:
1 . W  kategorii klas 0-1 :
I   miejsce – Tymon Piątkowski, kl. 1 a   SP 3

II miejsce – Aleksandra Dudojć, kl. 0 SP
3
II I miejsce – Emilia Kondracka, kl 1 Nie-
publiczna Szkoła Podstawowa Fundacji
Jawor
Uczniowie wyróżnieni: Wiktoria Para-
niak – Przedszkole Samorządowe, Piotr
Płoszczyca – kl. 0 Niepubliczna Szkoła
Podstawowa Fundacji Jawor, Roksana
Boruszewska – kl.0 SP 2, Oliwia Zającz-
kowska – kl.0 SP 3, Martyna Bisek -
Przedszkole Samorządowe, Lena Łasz-
kiewicz - Przedszkole Samorządowe.
2. W  kategorii klas 2-3

I   miejsce – Zofia Drzygała, kl. 3 SP 3 ex
aequo Franciszek Femiak, kL. 3 SP 3
II miejsce – Maja Warszczuk, kl. 2b SP 3
II I miejsce – Magdalena Jelewska, kl. 3
a  SP 2
Uczniowie wyróżnieni: Leon Rozmus-
kl.3 SP 3, Jakub Szajna- kl. 2 Niepu-
bliczna Szkoła Podstawowa Fundacji
Jawor, Oliwia Niedzielska – kl. 3 SP 2,
Nadia Dziedziul- kl. 3 SP 2, Michalina

Sobczyńska- kl. 3 SP 3, Kacper Bisek- kl. 3 SP 3.
Gratulujemy laureatom oraz pozostałym uczestnikom, za-

chęcamy do udziału
w  kolejnych edycjach konkursu, o  kontynuacji którego za-
pewniła pani poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka.

SP 3 Głuszyca

POLSKAWIDZIANA OCZAMI DZIECKA

W  piątkowy wieczór 24 maja miłośnicy twórczości Jolanty
Marii Kalety mieli możliwość spotkać się z  pisarką w  Centrum
Kultry-Miejskiej Bibliotece Publicznej w  Głuszycy. Spotkanie
zostało zorganizowane w  ramach kampanii promocyjnej naj-
nowszej powieści Jolanty Marii Kalety pt. "Wojna i   miłość. Ka-
tarzyna i   Igor".
Powieść została okrzyknięta romansem historycznym jakie-

go jeszcze nie było. I   rzeczywiście jest to publikacja wyjątko-
wa, odmienna od dotychczas napisanych przez autorkę
książek.
O  tym, co składa się na jej oryginalność, o  motywach osa-

dzenia akcji powieści w  okresie I   wojny światowej, o  niezwy-
kle istotnych wydarzeniach tego okresu, o  inspiracjach
i   trudnościach w  procesie twórczym, o  niezwykłych historiach
rodzinnych autorki i   jej męża, a  także o  tym, dlaczego po-
wieść kończy się wierszem Juliana Tuwima „Do prostego czło-

wieka” rozmawiała z  pisarką Renata Sokołowska.
Na koniec spotkania Jolanta Kaleta uchyliła rąbka tajemni-

cy o  treści kolejnej książki, w  której poznamy losy dzieci oca-
lałych z  pożogi Wielkiej Wojny bohaterów„Katarzyny i   Igora”.
Książka ukaże się w  październiku nakładem Wydawnictwa
„Otwarte”.
Na spotkaniu obecny był również przedstawiciel wydaw-

nictwa, dzięki czemu każdy z  uczestników miał możliwość
zakupu książki oraz uzyskania autografu autorki. Wyrazem
wdzięczności za sympatyczne spotkanie z głuszyckim
czytelnikami były kwiaty i książkowy upominek wręczone
pisarce przez Dyrektor CK-MBP Sabinę Jelewską, która także
podziękowała Wydawnictwu Znak za umożliwienie
zorganizowania spotkania.

oprac. RS

SPOTKANIE Z  JOLANTĄ MARIĄ KALETĄ

Powoli zbliża się do końca rok szkolny 201 8/201 9. W  na-
szym przedszkolu każdego dnia dzieje się coś ciekawego. Tu-
taj dzieci bawią się i   uczą, śpiewają piosenki, twórczo
odkrywają świat i   swoje talenty. Nasze dzieci ufają swoim
możliwościom ,a  nasza kadra stara się je wspierać we wszyst-
kich sferach aktywności. Ten rok obfitował w  wiele sukcesów.
Nasze dzieci zdobywały nagrody w  wielu konkursach.

Ważnym wydarzeniem był konkurs recytatorski przed-
szkolaków " Wiosna z  J. Brzechwą" pod honorowym patrona-
tem Agnieszki Kołacz –Leszczyńskiej, Poseł na Sejm RP, który
odbył się 22 marca w  Centrum Kultury.
Wystąpiło 22 uczestników w  dwóch grupach wiekowych(4-5
i   6-7-latki).

Jury wyłoniło następujących laureatów:
w  grupie młodszej:
1 . Laura Styrbicka
2.Karolina Ziębińska
3.Martyna Bisek 
w  grupie starszej:
1 . Wiktoria Paraniak
2. Julia Żegalska
3. Bartek Dużyński

Nasza wychowanka Wiktoria Paraniak z  grupy 6-latków
zajęła również pierwsze miejsce w  Powiatowym Konkursie
Recytatorskim „Smerfik”, który odbył się w  Boguszowie –Gor-
cach w  miesiącu kwietniu.
Braliśmy udział w  Turnieju Tańca Przedszkolaków w  Wałbrzy-
chu, który zakończył się dla nas sukcesem. Młodzi tancerze
wrócil i z  pucharem, medalami i   nagrodami rzeczowymi .

W  konkursie plastycznym "Polska widziana oczami dziec-
ka" pod honorowym patronatem Izabeli Katarzyny Mrzygłoc-
kiej, Poseł na Sejm wyróżnienia zdobyły : Lena Łaszkiewicz
i   Wiktoria Paraniak z  grupy 6-latków, a  za udział w  konkursie
nagrody otrzymali również: Krzysiu Gorczyca, Julia Żegalska,
Martyna Jaworska i   Martyna Bisek.

Naszym przedszkolakom życzymy dalszych sukcesów.
A  co jeszcze ciekawego wydarzyło się w  naszym przedszkolu?
W  dniu 23 maja 201 9 roku w  naszym przedszkolu jak co roku,
przedszkolaki świętowały Dzień Mamy i  Taty. Na zaproszenie
dzieci do Centrum Kultury przybyli niezwykli goście – Rodzi-
ce. Pani dyrektor Ewa Dorosz powitała zebranych gości i   zło-
żyła im serdeczne życzenia . Następnie dzieci zadedykowały
swoim mamusiom wiele piosenek , wzruszające wiersze oraz
humorystyczne przedstawienie pt: „Jak tatuś poznał mamę”.
Nie zabrakło też specjalnej dedykacji dla tatusiów. Dzieci za-
prezentowały się również w  różnych tańcach . Za swoje popi-
sy przedszkolaki zostały nagrodzone burzą braw. 
Po występie były: życzenia, całusy oraz wiele uśmiechów i  ra-
dości. Na twarzach rodziców zauważyć można było tylko jed-
no – wzruszenie i   dumę ze swoich pociech.

Takie uroczystości w  gronie rodzinnym pozwalają umac-
niać rodzinne więzi, uczą miłości, szacunku, przywiązania,
a   dzieciom pozwalają zaprezentować zdobyte wcześniej
umiejętności i   wiadomości.
A  co przed nami? Serdecznie zapraszamy na „Słoneczny Fe-
styn Rodzinny”, który odbędzie się dnia 6 czerwca o  godz
1 6.00 w  naszym ogrodzie przedszkolnym. Każdy uczestnik
festynu znajdzie coś ciekawego dla siebie i   miło spędzi czas
z  rodziną na świeżym powietrzu.

Przedszkole Samorządowe w  Głuszycy

W  NASZYM PRZEDSZKOLU

Zagrali dla Marysi!
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PROJEKT "GMINNE MŁODE
TALENTY" JUŻW  CZERWCU
W  NASZEJ SZKOLE.

„LATO Z  DWÓJKĄ”
DOFINANSOWANE
Z  „DOLNOŚLĄSKICH MAŁYCH
GRANTÓW”

Lato z  Dwójką” to corocznie organizowana impreza przy
Szkole Podstawowej nr  2 w  Głuszycy. W  tym roku grupa nie-
formalna pod nazwą: „Dla mieszkańców - dla nas” działająca
przy naszej placówce, otrzymała 5  tys. zł dofinansowania
w  ramach programu „Dolnośląskie Małe Granty” na realizację
ww. zadania. Projekt dofinansowany został z  budżetu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, a  jego ope-
ratorem jest Dolnośląska Federacja Organizacji Poza-
rządowych. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu, w  piątek 7
czerwca od  godz. 1 6.00 na terenie Szkoły Podstawowej nr  2
(ul. Sienkiewicza 53) odbędzie się impreza z  l icznymi atrakcja-
mi dla najmłodszych i   dorosłych mieszkańców Głuszycy.

W  programie „LATA Z  DWÓJKĄ”201 9 przewidziano:
• Turniej Szachowy dla dzieci i   dorosłych z  atrakcyjnymi na-
grodami ( zapisy uczestników do 04.06.201 9 r. pod numerem
telefonu 74 84 56 259 lub za pośrednictwem poczty elektro-
nicznej na adres: sp2@gluszyca.pl),
• gry i   zabawy z  animatorami,
• atrakcje dla dzieci: kolorowe warkoczyki, malowanie twarzy,
zamek dmuchany do skakania,
• zabawy przy muzyce,
• rodzinne potyczki sportowe,
• pokaz magicznych sztuczek

SERDECZNIE ZAPRASZAMY :)))
Przyjdź! Zobacz! Baw się z  Nami!

Projekt „Mała książka - wielki człowiek” trafił do Głuszycy!
Z  radością informujemy, że Miejska Biblioteka Publiczna

w  Głuszycy zakwalifikowała się do projektu "Mała książka -
wielki człowiek". Projekt startuje we wrześniu 201 9 r. w  ponad
5200 bibliotekach w  Polsce! Jest to kampania społeczna Insty-
tutu Książki, której celem jest uświadomienie rodzicom, jak
ważne jest czytanie dzieciom już od dnia narodzin.

Są takie wydarzenia i   rytuały w  życiu dziecka, które nie tyl-
ko pozostają na długo w  pamięci, ale mają też istotny wpływ
na jego dorosłe życie. Badania wykazują, że dzieci wychowy-
wane pośród książek są bardziej pewne siebie, mają większy
niż rówieśnicy zasób słownictwa i   dobrze rozwiniętą wy-
obraźnię. Pożytki z  czytania mają także konkretny wymiar ma-
terialny: czytające dzieci osiągają sukcesy i   zarabiają więcej od
tych, które nie czytają.

Ważną rolę w  kształtowaniu Małego Czytelnika odgrywa
biblioteka: uczy go samodzielności, podejmowania pierw-
szych własnych wyborów, rozwija myślenie oraz nawyk czyta-
nia i   pogłębiania wiedzy. Biblioteka to miejsce, gdzie rodzic
wspólnie z  dzieckiem może spędzić czas w  sposób twórczy
oraz przeżyć nową, fantastyczną przygodę z  wypożyczoną
książką. A  wszystko to za darmo!

Chcielibyśmy, aby jednym z  tych ważnych doświadczeń

w  dzieciństwie były pierwsze wizyty w  bibliotece,
dlatego przygotowaliśmy prawdziwą gratkę dla najmłod-
szych miłośników książek i   ich rodziców w  ramach ogólno-
polskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek”. Już od
września br. na małych czytelników czekać będzie wyjątkowy
prezent –Wyprawka Czytelnicza na dobry czytelniczy start.

W  wyprawce dzieci znajdą książkę, dostosowaną pod
względem formy i   treści do potrzeb przedszkolaka i   spełniają-
cą najwyższe standardy w  projektowaniu pięknych i   mądrych
książek dla najmłodszych, a  także Kartę Małego Czytelnika. Za
każdą wizytę w  bibliotece, zakończoną wypożyczeniem mini-
mum jednej książki z  księgozbioru dziecięcego, Mały Czytel-
nik otrzyma naklejkę, a  po zebraniu dziesięciu zostanie
uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego
czytelnicze zainteresowania.

W  wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygo-
towana dla nich broszura informacyjna przypomni o  nieoce-
nionej roli czytania w  rozwoju ich dziecka oraz o  rozmaitych
korzyściach wynikających z  częstego odwiedzania biblioteki.
źródło: http://wielki-czlowiek.pl/dla-mediow/

oprac. R.S.

Biblioteki w  powiecie
wałbrzyskim mają swoich
mecenasów!

W  wyniku akcji podjętej przez Radnego Powiatu Wałbrzy-
skiego Pana Łukasza Kazka, polegającej na objęciu mecena-
tem biblioteki w  rodzinnej miejscowości Walim zgłosiły się
także inne osoby, które chcą wspomagać pozostałe biblioteki
w  naszym powiecie.

Grupa ośmiu darczyńców będzie co kwartał kupować dla
wybranej biblioteki po trzy książkowe nowości wydawnicze.
Akcja potrwa przez okres pięciu lat. Mecenasem głuszyckiej
biblioteki jest Pan Sebastian Borecki, architekt z  Gliwic, miło-
śnik Gór Sowich, administrator strony internetowej "Zabytki
Dolnego Śląska". Pierwsze książki od Pana Sebastiana już trafi-
ły do biblioteki. Serdecznie dziękujemy!

Oprac. R.S

Grupa nieformalna „Łowcy talentów” działająca przy Szko-
le Podstawowej nr  2 w  Głuszycy wystąpiła o  dofinansowanie
projektu „Gminne Młode Talenty” z  programu Dolnośląskie
Małe Granty. Otrzymaliśmy kwotę 3.400 zł na realizację zada-
nia. Projekt dofinansowany jest z  budżetu Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Dolnośląskiego, którego
operatorem jest Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarzą-
dowych. Projekt ma na celu zachęcić dzieci i   młodzież do roz-
wijania zainteresowań i   uzdolnień najmłodszych
mieszkańców i  prezentacji talentu podczas finału, zaplanowa-
nego na dzień 07.06.201 9 r.
Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej szkoły.

SP2

Konkurs Pięknego Czytania
„Baśnie świata” – pod takim hasłem odbyła się w  piątek 1 7

maja I I edycja Konkursu Pięknego Czytania. Wzięli w  niej
udział uczniowie głuszyckich szkół podstawowych z  klas I-IV.

Do czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej przybyli uczest-
nicy konkursu wraz z  nauczycielami i   osobami towarzyszący-
mi. Dzieci zostały podzielone na dwie grupy wiekowe.
W  kategorii klas I-I I do czytania wylosowanych tekstów przy-
stąpil i uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr  3: Szymon Pastu-
ła, Karina Solarz, Alan Twaróg i   Oliwier Włodarczyk. W  starszej
kategorii wiekowej znaleźli się uczniowie z  klas I I I – IV: Domi-
nika Grzesiak, Marcelina Popik, Lena Szermer ze Szkoły Pod-
stawowej nr  2 oraz Kinga Bisek, Patryk Chmielewski, Emilia
Mazik i   Lena Stępień ze Szkoły Podstawowej nr  3.

Konkurs oceniało jury w  składzie: Aleksandra Janus, Bogu-

miła Kochanek oraz Marzena Nyga. Tytuł „Mistrza pięknego
czytania” w  kategorii klas I   – I I zdobył Szymon Pastuła, drugie
miejsce otrzymał Alan Twaróg, trzecie miejsce przyznano Oli-
wierowi Włodarczykowi. W  starszej grupie wiekowej pierwsze
miejsce zajął Patryk Chmielewski, drugie miejsce: Lena Stę-
pień, trzecie miejsce Emilia Mazik. Serdecznie dziękujemy
wszystkim młodym czytelnikom za udział w  konkursie i   gra-
tulujemy umiejętności pięknego czytania.

Dyrektor CK-MBP w Głuszycy Sabina Jelewska składa ser-
deczne podziękowania dla Społecznego Instytutu Wydawni-
czego „Znak” z  Krakowa za ufundowanie nagród książkowych
dla zwycięzców konkursu.

Oprac.
R.S.
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NOWI SOŁTYSI W  GMINIE
GŁUSZYCA

ŚWIADOMY SENIOR

Dzienny Dom Opieki Senior+ zaprasza na warsztaty ży-
wieniowe, które odbędą się pod hasłem: „Cukier – narkotyk?”.
Ograniczenie spożycia cukru, to nie tylko dbałość o  modną
i   szczupłą sylwetkę. To przede wszystkim troska o  zdrowie.
Czy wiecie, że mówiąc o  uzależnieniu od słodkich przekąsek
mamy rację? Duże dawki cukru powodują wzrost poziomu
dopaminy, szczególnie w  obszarze mózgu odpowiedzialnym
za odczuwanie przyjemności – ośrodku nagradzania. W  po-
dobny sposób działają narkotyki...

W  dniach 24 – 30 kwietnia zgodnie z  Zarządzeniem Burmi-
strza nr  48/O/201 9 z  dnia 1 1 kwietnia br. w  głuszyckich sołec-
twach odbyły się zebrania wiejskie, na których wybrano
nowych sołtysów oraz rady sołeckie.
W  dwóch sołectwach sołtysi nie zmienil i się. Miało to miej-

sce w  Kolcach, gdzie sołtysem została ponownie Pani Barbara
Sokołowska oraz w  Grzmiącej, gdzie na kolejną kadencję wy-
brano Panią Magdalenę Milczarek. Zmiany nastąpiły w  Głu-
szycy Górnej, gdzie wieloletniego sołtysa Pana Tomasza
Grygiańca zastąpiła Pani Anna Słomiana. W  Sierpnicy Pani Da-
nuta Jabłońska przejęła obowiązki Pani sołtys Krystyny Gołę-
biowskiej, natomiast w  Łomnicy Panią Juliannę Mlazgę
zastąpił Pan Łukasz Pawlik. Każdemu sołtysowi w  dokonywa-
niu decyzji pomagają rady sołeckie, będące rodzajem organu
doradczego.
Wszystkim nowo wybranym sołtysom oraz radom sołeckim

życzymy pomyślnej i   owocnej pracy. Pani Krystynie Gołę-
biowskiej i   Panu Tomaszowi Grygiańcowi dziękujemy za za-
angażowanie na rzecz lokalnej społeczności i   rzetelne
wykonywanie obowiązków w  swoich sołectwach.

UM

Ośrodek Pomocy Społecznej w  Głuszycy realizuje projekt
socjalny pn."Świadomy senior". Celem projektu jest uzupeł-
nienie i   poszerzenie wiedzy mieszkańców Gminy Głuszycy
na temat instytucji i   placówek działających na rzecz osób
niepełnosprawnych i   starszych znajdujących się w  trudnej
sytuacji życiowej. Projekt zakłada cykliczną kampanię infor-
macyjno - edukacyjną skierowaną do mieszkańców Głuszy-
cy. W  ramach projektu socjalnego został opracowany
"Informator", w  którym zostaną zawarte informacje dotyczą-
ce uprawnień dla seniorów i  osób niepełnosprawnych, po-
trzebne w  codziennym funkcjonowaniu. W  informatorze
będzie można znaleźć potrzebne numery telefonów, adresy
miejsc- instytucji.

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA
O  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
1 . Uzyskanie orzeczenia o  niepełnosprawności
Aby uzyskać orzeczenie o  niepełnosprawności należy zło-
żyć:
• wniosek;
• zaświadczenie lekarskie;
• kserokopię dokumentacji medycznej, potwierdzonej za

zgodność z  oryginałem.
2. Uzyskanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
• wniosek o  wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej;
• orzeczenie o  niepełnosprawności (ksero);
• 2 zdjęcia.

Posiadanie legitymacji osoby niepełnosprawnej uprawnia
do ulgowych przejazdów komunikacją miejską, PKP, PKS.
Druki wniosków można pobrać w  Powiatowym Zespole ds.
Orzekania o  Niepełnosprawności w  Wałbrzychu, na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Po-
wiatowego w  Wałbrzychu lub w  siedzibie Ośrodka Pomocy
Społecznej w  Głuszycy

Orzeczenie o  stopniu niepełnosprawności zawiera:
1 . Nazwa Zespołu, który wydał orzeczenie.
2. Datę wydania orzeczenia (od tej daty można ubiegać się
o  dofinansowanie ze środków PFRON. Faktury za przedmio-
ty ortopedyczne i   środki pomocnicze wystawione przed tą
datą nie podlegają refundacji).
3. Datę złożenia wniosku.
4. Podstawę prawną wydania orzeczenia.
5. Imię i   nazwisko osoby zainteresowanej.
6. Datę i   miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania lub po-
bytu.
7. PESEL
a) Nr dowodu osobistego lub innego dokumentu potwier-
dzającego tożsamość
b) Zaliczenie do jednego ze stopni niepełnosprawności lub
odmowa zaliczenia do osób niepełnosprawnych.
8. Stopień niepełnosprawności:
a) Znaczny – do znacznego stopnia niepełnosprawności za-
l icza się osobę z  naruszoną sprawnością organizmu, niezdol-
ną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w  warunkach
pracy chronionej i   wymagającą, w  celu pełnienia ról spo-
łecznych, stałej lub długotrwałej opieki i   pomocy innych
osób w  związku z  niezdolnością do samodzielnej egzysten-
cji.
b) Umiarkowany – do umiarkowanego stopnia niepełno-
sprawności zalicza się osobę z  naruszoną sprawnością orga-
nizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie
w  warunkach pracy chronionej, lub wymagającą czasowej
albo częściowej pomocy innych osób w  celu pełnienia ról
społecznych.

c) Lekki – do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza
się osobę o  naruszonej sprawności organizmu, powodującej
w  sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pra-
cy, w  porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba
o  podobnych kwalifikacjach zawodowych z  pełną sprawno-
ścią psychiczną i   fizyczną, lub mającą ograniczenia w  pełnie-
niu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy
wyposażenia w  przedmioty ortopedyczne, środki pomocni-
cze lub środki techniczne.
9. Symbole przyczyn niepełnosprawności (Rozporządzenie
Ministra Gospodarki, Pracy i   Polityki Społecznej z  dnia 1 5 lip-
ca 2003 r. w  sprawie orzekania o  niepełnosprawności i   stop-
niu niepełnosprawności).
• 2 – P choroby psychiczne
• 3 – L zaburzenie głosu, mowy i  choroby słuchu
• 4 – O  choroby narządu wzroku
• 5 – R upośledzenie narządu ruchu
• 6 – E  epilepsja
• 7 – S choroby układu oddechowego i   krążenia
• 8 – T choroby układu pokarmowego
• 9 – M choroby układu moczowo-płciowego
• 1 0 – N choroby neurologiczne
• 1 1 – I   inne, w  tym schorzenia: endokrynologiczne, meta-

boliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i   od-
zwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego
• 1 2 – C całościowe zaburzenia rozwojowe

Symbole przyczyn niepełnosprawności do 2003 r. (Rozpo-
rządzenie Ministra Pracy i   Polityki Społecznej z  dnia 21 maja
2002 r. w  sprawie orzekania o  niepełnosprawności i   stopniu
niepełnosprawności – Dz. U. z  2002 r. nr  66, poz. 604).

• §26 pkt 1 l it. a   - wady wrodzone i   schorzenia o  różnej
etiologii, prowadzące do niedowładów, porażenia kończyn
lub zmian w  narządzie ruchu upośledzające w  znacznym
stopniu zdolność chwytną rąk lub utrudniające samodzielne
poruszanie się

• §26 pkt 1 l it. b - wrodzone lub nabyte ciężkie choroby
metaboliczne, układu krążenia, oddechowego, moczowego,
pokarmowego, układu krzepnięcia i   inne, znacznie upośle-
dzające sprawność organizmu, wymagające systematyczne-
go leczenia ambulatoryjnego i   okresowo leczenia
szpitalnego;

• §26 pkt 1 l it. c - upośledzenie umysłowe począwszy od
upośledzenia w  stopniu umiarkowanym;
• §26 pkt 1 l it. d - psychozy i   zespoły psychotyczne;
• §26 pkt 1 l it. e - zespół autystyczny;
• §26 pkt 1 l it. f - padaczka z  częstymi napadami lub wyraź-

nymi następstwami psychoneurologicznymi;
• §26 pkt 1 l it.  g - nowotwory złośliwe i   choroby rozrosto-

we układu krwiotwórczego do 5 lat od ukończenia leczenia;
• §26 pkt 1 l it. h - wrodzone lub nabyte wady narządu

wzroku powodujące ograniczenie jego sprawności, prowa-
dzące do obniżenia ostrości wzroku w  oku lepszym do 5/25
lub 0/2 według Snellena po wyrównaniu wady wzroku
szkłami korekcyjnymi lub ograniczenie pola widzenia do
przestrzeni zawartej w  granicach 30 stopni;
• §26 pkt 1 l it. i   głuchoniemota, głuchota lub obustronne

upośledzenie słuchu niepoprawiające się w  wystarczającym
stopniu po zastosowaniu aparatu słuchowego lub implantu
ślimakowego
OPS Głuszyca

CDW  NASTĘPNYM NUMERZE KG Cukier – narkotyk?
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Skład redakcji „Kuriera Głuszyckiego”: Sabina Jelewska, Marta
Wróblewska, Marta Czepil , Grzegorz Czepil .
Redakcja zaprasza mieszkańców do współpracy w  tworzeniu „Kuriera
Głuszyckiego”, skład redakcji jest otwarty. Zachęcamy do zamieszczania
bezpłatnych ogłoszeń i   reklam lokalnych firm, które prosimy przesyłać
do 20-go każdego miesiąca na adres: kurier@gluszyca.pl.
Adres do korespondencji: Urząd Miejski w  Głuszycy, „Kurier Głu-
szycki”, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca.
Kurier dostępny jest także w  wersji elektronicznej: http://www.gluszy-
ca.pl/quot-kurier-gluszycki-quot/51 1
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