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Szanowni Państwo!
Informuję, że gniazda do se-

lektywnej zbiórki odpadów komu-
nalnych przeznaczone są dla
Mieszkańców gminy Głuszyca oraz
firm działających na terenie gminy,
którzy złożyl i deklarację o  wysokości
opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi w  Urzędzie Miej-

skim w  Głuszycy.
Firmy, sklepy, które nie są częścią nieruchomości

„mieszanej” (częściowo zamieszkałej przez lokatorów)
i   nie złożyły deklaracji w  Urzędzie Miejskim w  Głuszycy
mają obowiązek podpisać umowę na odbiór odpadów
wytwarzanych w  ramach działalności gospodarczej
z  podmiotem odbierającym odpady. Kopie takiej umo-
wy należy bezwzględnie dostarczyć do Urzędu Miej-
skiego do pokoju nr  7. Przedsiębiorcy przed
podpisaniem umowy z  podmiotem odbierającym od-
pady powinni zarejestrować się w  ogólnokrajowym
systemie BDO (jeśl i zakres ich działalności tego wyma-

ga). W  przeciwnym razie podmiot odbierający odpady
może odmówić podpisania umowy.

Zapełnianie pojemników do zbiórki selektywnej
przez sklepy, firmy, firmy budowlane i   inne podmioty
nieuprawnione jest NIEDOZWOLONE, gdyż uniemożl i-
wia mieszkańcom korzystanie w  pełni z  pojemników
do zbiórki selektywnej, a   ponadto wpływa na wzrost
kosztów gospodarowania odpadami przez Gminę Głu-
szyca.
Proszę także o  bezwzględne zgniatanie plastikowych
butelek i   pojemników wielomateriałowych po mleku
czy soku. Zapobiega to szybkiemu przepełnianiu się
pojemników, a   także wpływa bardzo korzystnie na
koszty transportu odpadów. Nie chcemy przecież jako
mieszkańcy płacić za transport powietrza przez firmy
odbierające odpady.

Przypominam także, że wypełnione i   złożone
w  Urzędzie Miejskim w  Głuszycy deklaracje o  wysoko-
ści opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
będą weryfikowane pod kątem ilości osób zameldo-
wanych pod adresem wskazanym w  deklaracji . W  przy-

padku rozbieżności właściciel będzie
wzywany do uzupełnienia i   korekty
deklaracji . W  deklaracjach wpisujemy
wszystkie osoby fizyczne bez wzglę-
du na ich wiek (dzieci także). Osoby
dokonujące czynności zameldowania
się i   zamieszkania na terenie gminy
Głuszyca także zobowiązane są do
złożenia deklaracji bądź korekty de-
klaracji o  wysokości opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi.

Szanowni Państwo, musimy wszyscy mieć świado-
mość, że osoby, które uchylają się od płacenia za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi swoim
zachowaniem narażają na wyższe opłaty Mieszkańców,
którzy wywiązują się sumiennie z  obowiązków nałożo-
nych ustawą.

Z  wyrazami szacunku,
Burmistrz Głuszycy

(-) Roman Głód

APEL DO MIESZKAŃCÓW!

Trwa remont jednego z  najbardziej charakterystycznych
obiektów na terenie Gminy Głuszyca. Mowa oczywiście
o  budynku po byłym Zespole Szkół w  Głuszycy przy ul. Par-
kowej 9. Po oddaniu do użytku zostanie on przeznaczony
na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności pu-
bl icznej.
Projekt obejmuje remont istniejących klatek schodowych,
roboty budowlane wewnątrz obiektu (piwnica, parter, I   pię-
tro, poddasze), remont ścian fundamentowych wewnątrz
obiektu, remont elewacji i   cokołu, remont stolarki okiennej
i   drzwiowej w  całym obiekcie, remont instalacji grzewczej,
budowę instalacji gazowej i   sygnal izacji gazu, remont da-
chu, remont instalacji elektrycznej i   n iskoprądowej, instala-
cji teletechnicznej, instalacji odgromowej i   uziemienia,
montaż instalacji oddymiania klatek schodowych,  instalacji
fotowoltaiki, instalacji wodociągowej i   hydrantowej oraz
montaż telewizji przemysłowej CCTV.   Udogodnieniem bę-
dzie nowopowstająca platforma dla osób z  niepełnospraw-
nościami oraz dla starszych mieszkańców. Nad całością prac

czuwa konserwator, by efekt końcowy był jak najbardziej
podobny do pierwowzoru.

Uroczyste przekazanie umowy przez l idera Aglomeracji
Wałbrzyskiej Prezydenta Miasta Wałbrzycha Romana Szełe-
meja na real izację zadań związanych z  remontem dawnego
Zespołu Szkół odbyło się 8 kwietnia 201 9 r. Ogólna wartość
projektu na rewital izację budynku przy ul. Parkowej 9 wy-
nosi 1 .970.702,1 7 zł, z  czego Gmina Głuszyca otrzymała do-
finansowanie z  EFRR w  wysokości 1 .064.494,47 oraz
dofinansowanie z  Budżetu Państwa wynoszące 1 26.1 24,94
zł. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to
wrzesień 2020 roku. Wcześniej zmodernizowane zostało
oświetlenie wokół obiektu oraz droga dojazdowa. Na to za-
danie przeznaczono łącznie kwotę 697.372,67zł, z  czego
592.766,77 zł to dofinansowanie z  EFRR i   69.737,26 zł to do-
finansowanie z  Budżetu Państwa. Oba projekty otrzymały
środki dzięki współpracy z  ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Ciekawa jest historia obiektu usytuowanego przy ul.
Parkowej 9. Budynek dawnego Zespołu Szkół był pierwot-

nie jednym z  trzech tzw. pałaców fabrykanta, należących do
rodziny Kauffmannów, jednych z  pierwszych właściciel i
dawnych zakładów włókienniczych znajdujących się na te-
renie przedwojennej Głuszycy. Wil la została wzniesiona
z  inicjatywy samego Meyera Kauffmanna w  1 862 roku. Ota-
czał ją park w  stylu angielskim, do którego nasadzenia spro-
wadzono egzotyczne drzewa i   krzewy z  całego świata.
Istniejąca sadzawka to pozostałość po wspaniałym syste-
mie wodnym, do którego wodę kierowano z  ujęć znajdują-
cych się na zboczach przylegającego Masywu Jedl ińskiej
Kopy. Do 1 894 roku, czyl i do momentu wybudowania wil l i
w  obecnym Ogrodzie Jordanowskim, była to główna wil la
reprezentacyjna. Właściciele mieszkal i tu latem, przyjmowa-
l i tu też gości. Od samego początku budynek posiadał cen-
tralne ogrzewanie zasilane z  przyległego zakładu. Na
przestrzeni lat wil la była modernizowana.

MCz

RUSZYŁA REWITALIZACJA DAWNEGO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ
W  GŁUSZYCY!
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Ponad 640 osób przybyło do Głuszycy, by wyruszyć na trasę
VII I . Maratonu Pieszego „Sudecka Żyleta”. O  godz. 8.00 w  so-
botę 22 lutego piechurzy rozpoczęli wędrówkę spod Szkoły
Podstawowej nr  2 w  Głuszycy, gdzie mieściła się baza i   meta
maratonu. Oficjalnie ponad 54-kilometrową górską trasę
z  prawie 3  tys. metrami przewyższeń pokonało aż 545 piechu-
rów! Na starcie
zawodników po-
witali Burmistrz
Głuszycy Roman
Głód, Prezes Sto-
warzyszenia
Przyjaciół Głuszy-
cy Grzegorz Wal-
czak i   Marcin
Wiącek - jeden
z  inicjatorów wy-
darzenia. O  bez-
pieczeństwie na
górskiej trasie przypomniał Michał Koksa z  Sudeckiej Grupy
GOPR.
Błoto, lód i   śnieg, strome wejścia na  m.in. Włodarz (81 1   m),

czeski Ruprechticki Szpiczak (880  m), Waligórę (933  m), Rogo-
wiec (870  m), Borową (853  m) oraz równie strome zejścia sta-
nowiły nie lada wyzwanie. Na trasie uczestnicy maratonu
mijal i 5 punktów kontrolnych, na których zbierali pieczątki
oraz punkt żywieniowy. Limit czasu na pokonanie trasy wy-
nosił 1 9 godzin. Wielkie gratulacje dla tych wszystkich, którzy
podjęli wyzwanie, a  szczególnie dla osób, które szczęśliwie
dotarły do mety po medal i   pamiątkowy certyfikat ukończe-
nia bardzo wymagającego maratonu. Pomimo zmęczenia na
twarzach finiszujących można było zobaczyć uśmiech i   satys-
fakcję.
Warto dodać, że od kilku już edycji organizatorzy„Sudeckiej

Żylety” podejmują działania mające na celu dbałość o  naszą
planetę poprzez  m.in. wprowadzenie ograniczeń w  używaniu
plastiku, znakowanie trasy materiałami wielokrotnego użytku,
zachęcanie piechurów do wspólnego organizowania przyjaz-
du do Głuszycy, a  także rozdawanie napojów w  puszkach
poddawanych recyclingowi. Działania proekologiczne organi-
zatorów wspiera Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Alu-
miniowych RECAL.
Organizacją wydarzenia po raz kolejny zajęli się Stowarzy-

szenie Przyjaciół Głuszycy i   Gmina Głuszyca przy wsparciu
wielu partnerów i  sponsorów, którymi byli: Szkoła Podstawo-
wa nr  2 w  Głuszycy, Centrum Kultury-MBP w  Głuszycy, Funda-
cja RECAL, Decathlon Polska, Fiodesign Agencja Reklamowa
w  Wałbrzychu, Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "IN-
VEST-PARK", Zamek Książ w  Wałbrzychu, Hostel i   Browar Je-
dlinka, Górskie Wyrypy, Fotograf i   Ja, Podziemne Miasto
Osówka, L'biotica Biovax, Nuss-pol Sc. Bakalie, Owoce Suszone
I   Kandyzowane, Agroturystyka Pograniczna, Agroturystyka
Arkadia, ZNiD G. P. Walczak, KFC. Organizatorzy składają ser-
deczne podziękowania dla partnerów i  sponsorów wydarze-
nia oraz dla służb dbających o  bezpieczeństwo piechurów,
a  także dla niezawodnego grona wolontariuszy.
Do zobaczenia w  sierpniu na trasie letniej „Sudeckiej Żylety”!

SJ
Zdjęcia: Fotograf i   Ja- Robert Janusz

A  nade wszystko szanuj mowę
twą ojczystą. Nie znać języka
swego jest hańbą oczywistą -
słowa Franciszka Ksawerego
Dmochowskiego stanowiły
motto tegorocznego VII I Dyk-
tanda Miejskiego zorganizowa-
nego przez Centrum Kultury-
Miejską Bibl iotekę Publiczną
w  Głuszycy z  okazji Międzynaro-
dowego Dnia Języka Ojczyste-
go. 26 koneserów polszczyzny
z  terenu powiatu wałbrzyskiego
przybyło w  sobotni poranek 29
lutego do głuszyckiego CK-MBP,
aby powalczyć piórem, sercem
i   umysłem o  zaszczytny tytuł
„Mistrza Ortografii 2020”. Swoich sił spróbował również poza
konkursem mieszkaniec Kędzierzyna-Koźla.
Uczestników dyktanda ciepłymi słowami przywital i : Sabi-

na Jelewska, dyrektor Centrum Kultury – Miejskiej Bibl ioteki
Publ icznej w  Głuszycy, Grzegorz Szymański, Wiceburmistrz
Głuszycy, Iwona Frankowska Wicestarosta Powiatu Wałbrzy-
skiego oraz Renata Sokołowska, kierownik Miejskiej Bibl io-
teki Publ icznej. Tekst konkursowy VII I Dyktanda Miejskiego
w  Głuszycy przygotowała i   osobiście odczytała uczestnikom
legniczanka, absolwentka psychologii i   l ingwistyki stosowa-
nej, powieściopisarka Kamila Mitek.
Prace uczestników dyktanda oceniała Komisja Konkurso-

wa w  składzie: Marta Borowiec (nauczyciel języka polskiego
w  SP nr  3), Aneta Kalenik (polonista, dyrektor Żłobka Gmin-
nego w  Głuszycy), Ewelina Kamińska-Sawicka (polonista, na-
uczyciel akademicki, nauczyciel PSP nr  5
w  Boguszowie-Gorcach), Jadwiga Paprota (polonista), Boże-
na Waliszewska (polonista) . W  oczekiwaniu na zakończenie
prac Komisji Konkursowej uczestnicy miel i okazję podziwiać
występy grup tanecznych kierowanych przez Jadwigę
Schwebs-Kostkiewicz. Była także możl iwość podzielenia się
swoimi emocjami przy fil iżance kawy, herbaty i   domowym
cieście.

„Mistrzem Ortografii
2020” została Anna Słota, miesz-
kanka Mieroszowa, uzyskując
1 94 punkty na 200 możl iwych
do zdobycia. Drugie miejsce wy-
walczyła Beata Mołda ze Starych
Bogaczowic. Trzecie miejsce
oraz nagrodę specjalną Burmi-
strza Głuszycy Romana Głoda
dla najlepszego zawodnika
w  kategorii do 1 8 roku życia
zdobyła Małgorzata Mołda ze
Starych Bogaczowic. Nagrody
rzeczowe za zdobycie I , I I i   I I I
miejsca ufundował Starosta
Wałbrzyski Krzysztof Kwiatkow-
ski. Ponadto każdy uczestnik

otrzymał pamiątkowy dyplom i   album „Głuszyca, moja I ta-
ka”, którego autorem jest śp. Stanisław Michal ik, wielokrotny
autor tekstów głuszyckiego dyktanda.
Serdecznie gratulujemy laureatkom konkursu! Dziękujemy

wszystkim, którzy zmierzyl i się z  tekstem tegorocznego dyk-
tanda, jego autorce Kamil i Mitek, członkom Komisji Konkur-
sowej oraz Jadwidze Schwebs-Kostkiewicz wraz z  trzema
grupami dzieci za piękny program artystyczny.
Kamil i Mitek dziękujemy również za ufundowanie nagrody
specjalnej dla zwyciężczyni – najnowszej powieści zatytuło-
wanej „Pożar w  mojej głowie”. Dwa egzemplarze powieści
otrzymała także dla swoich czytelników głuszycka bibl iote-
ka!
- Szczególne podziękowania należą się patronom honoro-

wym przedsięwzięcia i   fundatorom nagród: Staroście Wał-
brzyskiemu Krzysztofowi Kwiatkowskiemu oraz
Burmistrzowi Głuszycy Romanowi Głodowi. Serdeczne po-
dziękowania za organizację wydarzenia kieruję do pracow-
ników Miejskiej Bibl ioteki Publ icznej w  Głuszycy na czele
z  Panią Renatą Sokołowską- dodaje dyrektor CK-MBP w  Głu-
szycy Sabina Jelewska.

Do zobaczenia za rok!
RS

ANNA SŁOTA MISTRZEM ORTOGRAFII 2020W  GŁUSZYCY!

Już po raz szósty głuszyczanie
w  aktywny sposób uczcil i pa-
mięć pomordowanych bohate-
rów podziemia
antykomunistycznego poprzez
l iczny udział w  Biegu Pamięci
Żołnierzy Wyklętych w  niedzielę
1 marca. Na 5,5-kilometrową
trasę ze startem z  placu przy ka-
pl icy św. Józefa w  Głuszycy wy-
ruszyły rodziny z  dziećmi,
młodzież i   seniorzy, a   także wie-
le osób ceniących sobie aktyw-
ne spędzanie wolnego czasu.
Przed biegiem w  kapl icy św. Jó-
zefa odprawiona została Msza
Św. w  intencji ŻołnierzyWyklętych.
Na starcie biegaczy powitał burmistrz Głuszycy Roman

Głód, który także na mecie przy Agroturystyce „Gościniec”
w  Łomnicy wręczał medale zawodnikom. W  wydarzeniu
uczestniczyl i przedstawiciele lokalnego samorządu: Pani
Iwona Frankowska - Zastępca Starosty Wałbrzyskiego, Grze-
gorz Szymański - Wiceburmistrz Głuszycy, a   także przedsta-
wiciele Rady Miejskiej w  Głuszycy: Grzegorz Milczarek -
Przewodniczący i   Edyta Popek- Wiceprzewodnicząca Rady.
Przed startem wszyscy uczestnicy biegu wzięl i udział w  roz-
grzewce poprowadzonej przez Andrzeja Kol isza ze Stowa-
rzyszenia Waligóra Run. Na mecie czekał na biegaczy i   kij
karzy ciepły posiłek oraz chwila odpoczynku w  promieniach
marcowego słońca na gościnnym terenie agroturystyki pro-
wadzonej przez Danutę i   Marka Hiszpańskich z  Łomnicy.
Uczestnicy wydarzenia włączyl i się również do zbiórki wspo-
magającej rehabil itację dzieci, podopiecznych Wałbrzyskie-
go Hospicjum.
Dyrektor Centrum Kultury-MBP w  Głuszycy Sabina Jelew-

ska składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom
i   instytucjom, które wsparły przygotowania oraz sprawny

przebieg wydarzenia. Szczegól-
ne podziękowania dla: Burmi-
strza Głuszycy Romana Głoda,
ks.  Sławomira Augustynowicza –
proboszcza parafii pw. Chrystu-
sa Króla w  Głuszycy, właściciel i
Agroturystyki „Gościniec”
w  Łomnicy, Agaty i   Tomasza Dą-
browskich, Andrzeja Kol isza, Ar-
tura Gołdy, Grzegorza Czepila,
Wojciecha Jelewskiego, wolon-
tariuszek ze Szkoły Podstawowej
nr  3: Mai Chmiel, Amelii Saba-
dach, Darii Stępień. Dziękujemy
za pomoc i   uczestnictwo w  bie-
gu żołnierzom z  22. Karpackiego

Batal ionu Piechoty Górskiej w  Kłodzku, a   także Ochotniczej
Straży Pożarnej w  Głuszycy Górnej i   funkcjonariuszom Ko-
mendy Miejskiej Pol icji w  Wałbrzychu. Podziękowania dla
pracowników Urzędu Miejskiego oraz CK-MBP w  Głuszycy:
dla I lony Banasik, Klaudii Chętkowskiej, Grzegorza Bachma-
tiuka, Marzenny Klann. Za sympatyczną atmosferę, sporto-
wego ducha, pamięć i   obecność jeszcze raz wielkie dzięki
wszystkim uczestnikom tegorocznego Biegu Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych w  Głuszycy. Już dziś zapraszamy do równie
l icznego udziału w  przyszłorocznej edycji wydarzenia.
Przypomnijmy, że pomysłodawcą i   organizatorem naj-

większego ogólnopolskiego biegu pamięci jest Fundacja
Wolność i   Demokracja z  siedzibą w  Warszawie. W  tegorocz-
nej, ósmej już edycji biegu hołd Żołnierzom Niezłomnym
oddało ponad 75  tys. osób w  365 miastach. Bieg jest częścią
obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
przypadającego dnia 1 marca.

CZEŚĆ I   CHWAŁA BOHATEROM!

SJ

W  GŁUSZYCY ZNÓW POBIEGLI TROPEMWILCZYM

Dolnośląskie ferie dobiegły końca,
a   wraz z  nimi zakończyły się dwuty-
godniowe zajęcia zimowe organizo-
wane przez Centrum Kultury –
Miejską Bibl iotekę Publiczną w  Głu-
szycy wraz ze świetl icami wiejskimi.
Z  bogatej oferty zajęć skorzystało
ok. pięćdziesięcioro dzieci z  terenu
Gminy Głuszyca w  wieku 6-1 2 lat.
Oprócz warsztatów plastycznych

poprowadzonych przez artystę ma-
larza Ryszarda Berczyńskiego dzieci
uczestniczyły w  warsztatach ekolo-
gicznych i   w  ciekawych spotkaniach.
O  swoich egzotycznych podróżach
do Afryki opowiadała z  pasją radna
Beata Drapała. Wiele wartych uwagi informacji o  świecie
przyrody przekazał dzieciom Krzysztof Żarkowski, ornitolog,
fotograf i   obserwator przyrody. Uczestnicy zajęć poznal i

wiele atrakcji turystycznych nasze-
go regionu: Centrum Nauki i   Sztuki
Stara Kopalnia oraz Zamek Książ
i   Palmiarnię w  Wałbrzychu, Multi-
medialne Muzeum Karkonoszy
i   Świat Kolejek w  Karpaczu, Krainę
Wygasłych Wulkanów w  Dobkowie.
Po nowej trasie multimedialnej
w  Podziemnym Mieście Osówka
oprowadził dzieci Prezes Zdzisław
Łazanowski.

Odwiedziny głuszyckiego Komi-
sariatu Pol icji i   remizy Ochotniczej
Straży Pożarnej w  Głuszycy Górnej
pozwoliły na zapoznanie się z  obo-
wiązkami pol icjanta i   strażaka. Nie

zabrakło także ciekawych pogadanek na temat bezpieczeń-
stwa i   sposobów na atrakcyjne spędzanie wolnego czasu.
Wiele radości i   kreatywności wzbudziły w  dzieciach zajęcia

z  teatrzykiem z  wal izki zorganizowane przez zespół Miej-
skiej Bibl ioteki Publ icznej w  Głuszycy, a   także konkursy pla-
styczne i   ekologiczne. Wiele miłych wrażeń dostarczył fi lm
„Doktor Dolittle”, który zobaczyły dzieci w  wałbrzyskim Ci-
nema City. Zwieńczeniem udanego wypoczynku od zajęć
szkolnych był bal karnawałowy, na którym pojawiły się ulu-
bione postaci z  bajek, wróżki, księżniczki czy piraci. Dzięku-
jemy wszystkim dzieciom za pełen radości wspólnie
spędzony czas.
Dyrektor CK-MBP Sabina Jelewska składa podziękowania

dla wszystkich, którzy wsparl i organizację głuszyckich zajęć
zimowych - dla zaproszonych gości, funkcjonariuszy Ko-
mendy Miejskiej Pol icji w  Wałbrzychu i   Komisariatu Pol icji
w  Głuszycy, dla strażaków z  OSP Głuszyca Górna, dla in-
struktorów Centrum Kultury, świetl ic wiejskich, bibl ioteka-
rzy. Serdeczne podziękowania za dofinansowanie zajęć dla
Burmistrza Głuszycy Roman Głoda i   Radnych Rady Miejskiej
w  Głuszycy.

SJ

TO BYŁY NIEZAPOMNIANE ZAJĘCIA ZIMOWE!

MARATON PIESZY„SUDECKA
ŻYLETA”Z  REKORDOWĄ
FREKWENCJĄ NA MECIE!



We wtorek 3
marca odbyło się
uroczyste otwar-
cie wyremonto-
wanej sali
w  Szkole Podsta-
wowej nr  3 w  Głu-
szycy. Oprócz
uczniów i  nauczy-
cieli w  uroczysto-
ści uczestniczył
również Zastępca

Burmistrza Grzegorz Szymański, który przybył na zaproszenie
dyrektor szkoły, Doroty Hałas.

- Sala została wyremontowana dla Was, byście mogli popra-
wiać swoje wyniki sportowe, co ważne w  bezpiecznych wa-
runkach – zwrócił się do uczniów Grzegorz Szymański. –
Samorząd Głuszycy zawsze dba o  bezpieczny rozwój naj-
młodszych mieszkańców Gminy i   pamięta o  potrzebach głu-
szyckich szkół.
Po przecięciu wstęgi uczniowie najstarszych klas zagrali po-

kazowy mecz piłki koszykowej. Kibicowali im koleżanki i   kole-
dzy z  młodszych klas. Zadanie o  nazwie „Wykonanie podłogi
sportowej w  sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr  3
w  Głuszycy” zostało w  całości sfinansowane z  budżetu Gminy
Głuszyca. Całkowity koszt inwestycji to 60  762 zł.

MCz.
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Znane są już wyniki konkursu w  ramach Programu „Se-
nior+” - edycja 2020. Wśród podmiotów, które otrzymały
dofinansowanie znalazła się Gmina Głuszyca. Środki pozy-
skane przez głuszycki samorząd w  wysokości 40.000 zł po-
chodzą z  modułu drugiego programu i   dedykowane są na
dofinansowanie istniejącej już placówki - Dzienny Dom
Opieki „Senior+”. Gmina pozyskała również środki w  wyso-
kości 20.000 zł na funkcjonowanie powstałego w  roku
201 9 Klubu "Senior+".
Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i   Pol ityki Spo-

łecznej do dofinansowania rekomendowano w  sumie 738
ofert. W  pierwszym module dotyczącym tworzenia no-
wych placówek było to 1 91 ofert na łączną kwotę 28,8  mln
zł, w  drugim obejmującym dofinansowanie do placówek
już istniejących – 547 ofert na łączną kwotę 31 ,8  mln
zł.  Łączna kwota dofinansowania w  obu modułach to
60,6  mln zł. W  ramach tegorocznej edycji programu „Se-
nior+” powstanie 1 91 placówek – 31   dziennych domów
(kwota dofinansowania – 7,7  mln zł) i   1 60 klubów
(21 ,1   mln zł). To ponad 4  tys. zaplanowanych miejsc dla se-
niorów. Dofinansowanie do działalności otrzyma nato-
miast 547 placówek – 235 domów (20,7  mln zł) i   31 2
klubów (1 1 ,1   mln zł) z  ponad 1 3,7  tys. miejsc.

oprac. UM

„Odpady? Selektywnie i   ekologicz-
nie!” - to temat warsztatów, w  któ-
rych w  dniach 27-28 lutego oraz 5
marca uczestniczyl i uczniowie głu-
szyckich szkół podstawowych oraz
dzieci z  Przedszkola Samorządowego
w  Głuszycy. Warsztaty przeprowadzi-
ła firma Hornet w  ramach inicjatywy
portalu Eko-praktyczni.pl.
Celem warsztatów było zwiększe-

nie świadomości ekologicznej głu-
szyckich uczniów i   przedszkolaków,
budzenie postaw proekologicznych ze szczególnym
uwzględnieniem zagadnień dotyczących selektywnej zbiór-
ki odpadów. Podczas ciekawej formy zdobywania wiedzy
i   umiejętności związanych z  selekcją odpadów dzieci otrzy-
mały tzw. rozety pod nazwą „Segreguj - to proste”, dzięki

którym można z  łatwością przypo-
rządkować dany odpad do właściwej
frakcji odpadów.

- Uczestnictwo w  warsztatach
z  pewnością przyczyni się do więk-
szej troski o  środowisko młodych
głuszyczan, którzy zwracać będą
baczniejszą uwagę na konieczność
poprawnej segregacji odpadów,
a   zdobyte umiejętności przekażą
swoim rodzicom i   bl iskim - podsu-
mowuje Burmistrz Roman Głód, któ-

ry przekazał głuszyckim placówkom oświatowym komplety
pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Całość zada-
nia została sfinansowana ze środków własnych Gminy Głu-
szyca.
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MŁODZI GŁUSZYCZANIE NAWARSZTATACH EKOLOGICZNYCH

Uprzejmie prosimy pa-
ry, które roku 2020 ob-
chodzą 50. rocznicę
ślubu o  zgłaszanie się do
Urzędu Stanu Cywilnego
w  Głuszycy celem wystą-
pienia z  prośbą o  przy-
znanie medalu
Prezydenta RP za długo-
letnie pożycie małżeń-
skie. Prosimy
o  dokonywanie zgłoszeń do dnia 31 marca 2020 r. u   kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilnego w  Głuszycy – Pani Wiesła-
wy Moździerz, tel. 74 88 66  744, pokój nr  8 w  Urzędzie
Miejskim w  Głuszycy.

MCz.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
INFORMUJE

DOFINANSOWANIE DLA GMINY
GŁUSZYCA Z  PROGRAMU
„SENIOR+”

SALA GIMNASTYCZNAW  TRÓJCE PO REMONCIE

SIĘGNIJ POWSPARCIE FINANSOWE NA BUDOWĘ PRZYŁĄCZY
KANALIZACYJNYCH!
Burmistrz Głuszycy Roman Głód ogłasza V konkurs wnio-

sków o  udzielenie dotacji na real izację zadań inwestycyj-
nych związanych z  porządkowaniem gospodarki ściekowej
na terenie Gminy Głuszyca obejmujących budowę przyłączy
kanal izacyjnych do istniejących sieci kanal izacji sanitarnej.
Wniosek może złożyć podmiot, który posiada tytuł prawny
do obiektu wynikający z  prawa własności, użytkowania wie-
czystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczo-
wego lub stosunku zobowiązaniowego. Dotacje mogą być
udzielane na prace, które zostaną przeprowadzone w  roku
2020.
Termin składania wniosków upływa z  dniem 30 kwietnia

2020 r. Wnioski sporządzone na obowiązującym wzorze na-
leży składać osobiście w  Biurze Obsługi Kl ienta Urzędu Miej-
skiego w  Głuszycy lub drogą pocztową na adres Urząd
Miejski ul. Grunwaldzka 55 58-340 Głuszyca. UWAGA! Złoże-

nie wniosku nie jest równoznaczne z  przyznaniem
dotacji . Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnio-
ne albo złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. Wnio-
ski rozpatrywane będą według terminu złożenia wniosku
i   poprawności złożenia wniosku. Wniosek do pobrania znaj-
duje się na stronie gluszyca.pl lub w  pokoju nr  1 Urzędu
Miejskiego w  Głuszycy.
Konkurs ogłoszony jest na podstawie Uchwały Nr

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

UM

Miło nam poinformować, że Centrum Kultury-Miejska
Bibl ioteka Publiczna w  Głuszycy pozyskało grant w  wyso-
kości 1 5   990 zł na real izację zadania pn. „Bibl ioteka – miej-
sce przyjazne rozwojowi lokalnej kultury” w  ramach
projektu grantowego „Dbajmy o  naszą lokalną kulturę
i   dziedzictwo” real izowanego przez Lokalną Grupę Działa-
nia „Partnerstwo Sowiogórskie”.
Umowę na real izację ww. grantu podpisal i w  dniu 8

stycznia br. reprezentujący LGD „Partnerstwo Sowiogór-
skie” Marzena Mroczkowska- Wiceprezes Zarządu oraz
Grzegorz Walczak- członek Zarządu oraz Dyrektor CK-MBP
Sabina Jelewska i   Główny Księgowy Monika Brzozowska.
- Pozyskane środki zostaną przeznaczone na doposaże-

nie pomieszczeń głuszyckiej bibl ioteki, by sprzyjały orga-
nizacji spotkań edukacyjno-kulturalnych wspierających
promocję dziedzictwa i   zasobów kulturowych, historycz-
nych i   przyrodniczych obszaru LGD- dodaje Sabina Jelew-
ska, koordynator projektu.
Zadanie pn. „Bibl ioteka – miejsce przyjazne rozwojowi

lokalnej kultury” real izowane będzie od marca do końca
czerwca br. w  ramach poddziałania 1 9.2. „Wsparcie na
wdrażanie operacji w  ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego Programem
Rozwoju ObszarówWiejskich na lata 201 4-2020 z  udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Roz-
woju ObszarówWiejskich.
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Umowa na powierzenie grantu
dla CK-MBP w  Głuszycy

Gromkimi brawami dziecięca widow-
nia nagrodziła Głuszycką Grupę Te-
atralną „Po godzinach”, która
w  sobotnie popołudnie 1 lutego już
po raz drugi na głuszyckiej scenie wy-
stąpiła w  spektaklu zatytułowanym
„Inspektor Psina”. To projekt adresowa-
ny do młodego widza, ale pełne hu-
moru dialogi, zabawne zbiegi
okol iczności i   świetne kreacje aktor-
skie sprawiają, że spektakl bawi także
starszą widownię. Po raz kolejny spek-
takl w  wykonaniu aktorów- amatorów
z  Głuszyckiej Grupy Teatralnej wypełnił salę widowiskową
Centrum Kultury-MBP w  Głuszycy. Gratulujemy członkom
grupy „Po godzinach” niespożytej energii i   dziękujemy za
piękną podróż do krainy baśniowych postaci.
W  spektaklu „Inspektor Psina” wyreżyserowanym przez

Roberta Delegiewicza wystąpil i w  następujących rolach:
Grzegorz Milczarek -Inspektor Psina, Magdalena Kandefer
-Duch Lustra , Al ina Mączyńska -Wróżka Salsefia w  wersji do-
mowej, I lona Banasik (w  zastępstwie Iwety Głód) - Wróżka
Salsefia w  wersji oryginalnej , Artur Gołda - Wilk, Edyta Po-

pek -Zła Królowa , Mirosław Żołopa
-Królewicz, Urszula Mrozińska -Drwalo-
wa, Szymon Sławik - Diabeł, Robert De-
legiewicz - Rozbójnik. Obsługą
elektroakustyczną przedstawienia za-
jął się burmistrz Głuszycy Roman Głód.

- Przypomnijmy, że premiera „Inspektora
Psiny” na głuszyckiej scenie miała miej-
sce w  dniu 12 października 2019 r. i  była
to już czwarta premiera działającej od
2016 roku Głuszyckiej Grupy Teatralnej
„Po godzinach”, którą można było zoba-

czyć także w  spektaklach: „Ziemia Obiecana Włókniarzy”, Zie-
mia Obiecana Włókniarzy II - Znowu wojna” oraz „Dzieci
Czarnych Orłów”. Czekamy na kolejne realizacje i  życzymy
wszystkim członkom grupy na czele z  opiekunem Robertem
Delegiewiczem nowych równie udanych projektów teatral-
nych. Serdeczne podziękowania dla Grzegorza Czepila z  „Ja-
dła” w  Głuszycy za przygotowanie poczęstunku dla aktorów-
dodaje dyrektor CK-MBP Sabina Jelewska.
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GŁUSZYCKA GRUPA TEATRALNAW  SPEKTAKLU DLA DZIECI

Gmina Głuszyca otrzymała dofinansowanie na real izację
bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców w  ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 201 4-2020 pn. „E-AK-
TYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
I   LUBUSKIEGO”. Trwają już pierwsze szkolenia.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania ze szkoleń, do wy-
boru są różne tematy szkoleń
Rodzic w  Internecie; Mój biznes w  sieci; Moje finanse i   trans-
akcje w  sieci; Działam w  sieciach społecznościowych; Tworzę
własną stronę internetową (blog); Rolnik w  sieci; Kultura
w  sieci.
Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cy-
frowych niezbędnych do skutecznego korzystania z  tych
mediów w  celach zawodowych, edukacyjnych
i   rekrutacyjnych.

W  szkoleniach mogą wziąć udział wszyscy, którzy ukończyl i
25 rok życia. Każda z  osób może skorzystać z  jednego szko-
lenia. Będą się one odbywały w  dwunastoosobowych gru-
pach, każda osoba na osobnym komputerze, od
poniedziałku do soboty.
Zapisy:
elektronicznie na adres: k.lazanowska@gluszyca.pl, d.bla-
chotnik@gluszyca.pl
W  treści maila proszę podać: imię i   nazwisko, telefon i   mail
kontaktowy, informacje czy są Państwo mieszkańcami gmi-
ny Głuszyca lub województwa  dolnośląskiego oraz infor-
macja czy są Państwo osobami niepełnosprawnymi
(z  orzeczeniem czy bez).
telefonicznie 74 88 66  740, 74 88 66 756

Zapisz się na bezpłatne szkolenie w  ramach programu „E-aktywni
mieszkańcy Gminy Głuszyca”



I   trochę na przekór słowom piosenki Zbigniewa Kurtycza
nie będzie o  cichej wodzie, ale o  Marcowym Potoku, który
właśnie o  tej porze powinien nieść spienione wody z  topnie-
jącego śniegu. Dokładnie to są dwa potoki - mały i   duży,
a   ich wody łączą się na wysokości trzeciego stawu. W  natu-
ralny więc sposób swoją nazwę zyskała Dolina Marcowego
Potoku – kolebka współczesnej Głuszycy. Piszę o  tym miej-
scu, bo jak zwykle to życie podsuwa tematy do artykułów...

W  ostatnim czasie dotarło do mnie oryginalne zdjęcie
z  1 865 r. Leonora Reichenheima (ur. 3 maja 1 81 4 r. w  Bern-
burgu, zm. 26 stycznia 1 868 r. w  Berl inie) (fot. 1 ) , syna zało-
życiela firmy Reihenheim & Sohn Natanela Reichenheima.
Firma powstała w  1 830 r. w  miejscowości Bernburg (Anhalt)
i   zajmowała się głównie handlem. W  1 840 r. wybudowano
tam tkalnię mechaniczną i   nowatorską instalację gazową do
ogrzewania kotłów parowych i   oświetlenia fabryki. Z  powo-
du nieostrożności pracowników dochodzi w  1 841 r. do wy-

buchu gazu i   ogromnych strat.
W  1 843 r. rozbudowujący się zakład potrzebuje większej i lo-
ści ciepła. Okazuje się, że instalacja wymaga gruntownej
przebudowy. Zadanie to powierzono firmie Blochmann
z  Drezna. W  1 844 r. nowa gazownia jest gotowa i   rozpoczyna
pracę.

W  1 846 r. rodzina Reichenheim przenosi się do Berl ina
i   tam prowadzi swoje interesy za pośrednictwem domu ku-
pieckiego. Od towarzystwa Seehandlug odkupują przędzal-
nie i   tkalnię w  Głuszycy zaprojektowaną przez królewskiego
architekta Reisserta. Są to dawne zakłady Grossmana założo-
ne w  1 840 r., które zostały sfinansowane przez Pruski Bank
Państwo dla zapewnienia pracy zubożałym tkaczom z  rejo-
nu Sudetów. W  skład majątku wchodzą również budynki
mieszkalne przy ul. Leśnej wzniesione dla pracowników fir-
my. August Grossman prowadził l iczne interesy handlowe
z  partnerami w  Angl i i , Francji i   Belgii . To z  jego obserwacji

zrodziła się idea budowy tkalni
mechanicznej na modłę angiel-
ską z  50 krosnami mechaniczny-
mi. Do niego należał także skład
kupiecki przy ul. Boh Getta (fot. 2
były hotel pracowniczy).
W  chwil i sprzedaży firmy w  1 846
r. pracowało już 200 krosien,
a   w  1 847 r. już 300 maszyn, zaś
zatrudnienie wynosiło 1 500 pra-
cowników. W  1 848 r. Leonor Re-
ichenheima przejmuje
zarządzanie firmą i   pod jego kie-
rownictwem zapada decyzja
o  budowie całkiem nowej ga-
zowni dla zapewnienia dalszego
wzrostu produkcji . W  1 849 r. roz-
poczynają się kolejne inwestycje
zwiększające konkurencyjność.
Zakłady są rozbudowywane, po-
wstaje farbiarnia, apretura.
W  1 852 r. w  angielskim Bradford
otwarte zostaje biuro handlowe,
które w  znaczący sposób wpły-

wa na obroty firmy. W  latach 1 853-54 powstaje nowa przę-
dzalnia. W  połowie 1 865 r. kotłownia z  1 848r. jest już za mała
i   zapada decyzja o  budowie nowej. Zadanie powierzono fir-
mie „Pol lack, Reisewitz & Co.” z  Wrocławia. Budynki starej ga-
zowni zostają zaadoptowane na potrzeby produkcyjne.
Jednocześnie w  Dol inie Marcowego Potoku jako rezerwuary
wody powstają dwa stawy (dzisiejsze 4 i   5) o  łącznej kubatu-
rze ok 37  000 m3. Dalszy rozwój firmy wymusza nowe inwe-
stycje i   już w  1 873 r. gazownia po raz kolejny zostaje
rozbudowana i   to nie koniec. Na potrzeby zakładu w  1 878 r.
zamówiono w  Görl itzer Maschinenbauanstalt (Zgorzelec)
nowy silnik parowy - podobny do pracującego w  zakładach
Weksky,Hartmann &Wiese (Nortech fot. 3 ). Pociągnęło to za
sobą kolejną wielką inwestycję, jaką była budowa trzech sta-
wów (dziś 1 ,2 i   3) . N ie wspomniano o  tym, ale należy się do-
myślać, że również w  tym samym okresie wybudowano
majestatyczny komin, który do dziś góruje nad Głuszycą. Już
po śmierci Leonora Reichenheima firma pozostaje pod za-
rządem spadkobierców do 1 888 r., gdy przechodzi w  ręce
Meyer Kauffmann Textilwerk AG.

Na koniec jeszcze kilka słów o  głównym bohaterze arty-
kułu. Leonor Reichenheim był związany bezpośrednio z  fir-
mą od 1 4 roku życia. Oprócz działalności biznesowej
poświęcał wiele uwagi działalności społecznej. To z  jego ini-
cjatywy i   przy znaczącym wkładzie finansowym powstały
w  1 855 r. szkółka niedzielna dla dzieci pracowników oraz
chór męski (fot. 4), w  1 861 r. sierociniec – Waisenhaus (były
szpital „na górce”, obenie Geramus -fot. 5) i   bibl ioteka. Le-
onor nie ograniczał się wyłącznie do działań lokalnych. Jako
aktywny polityk od 1 858 r. aż do śmieci był członkiem Pru-
skiej Izby Reprezentantów (parlamentu), należał do Narodo-
wej Partii Liberalnej. Od 1 867 r. był także społecznym
radnym miejskim w  Berl inie. Jako członek parlamentu pro-
wadził kampanię na rzecz wolności handlu i   był przeciwni-
kiem Bismarcka w  pruskim konfl ikcie konstytucyjnym.

Tak oto wyglądał kolejny fragment bogatej historii włó-
kiennictwa na terenie naszej gminy. Zainteresowanych za-
praszam do odwiedzania profilu na Facebooku Głuszyca na
starej fotografii .

Grzegorz Czepil
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fot. 1

Płynął strumyk przez zielony las…

fot. 3 fot. 4

fot. 5
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-  Babciu, pilnie potrzebuję pieniędzy…  - taki telefon może
odebrać każdy z  nas, nie zdając sobie sprawy, że może mieć
do czynienia z  przestępcą. Oszuści działający metodą „na
wnuczka” wprowadzają swoje ofiary w  błąd, podając się za
członka rodziny, prowadzą rozmowę w  taki sposób, że poten-
cjalna ofiara sama „zgaduje”, że rozmawia z  kimś z  rodziny -
wnuczkiem, bratankiem, siostrzenicą. Przestępcy, wciągając
ofiarę w  swoją grę pozorów, sprawiają, że nawet nie wie kiedy
traci oszczędności życia. Pamiętajmy, że wystarczy jeden tele-
fon do rodziny, aby potwierdzić, z  kim mamy do czynienia.

Sprawcy posługujący się metodą „na wnuczka” często działają
w  zorganizowanych grupach - w  celu osiągnięcia korzyści
majątkowych wprowadzają osoby pokrzywdzone w  błąd co
do swojej tożsamości, podając się za bliskiego członka rodzi-
ny: wnuczka, bratanka, kuzyna, siostrzeńca, synową lub poda-
jąc się za członka rodziny znajomych, sąsiadów, przyjaciół.
Najpierw typują swoje potencjalne ofiary – najczęściej wybie-
rają osoby starsze, mieszkające samotnie. Wykorzystują głów-
nie dane zawarte w  książkach telefonicznych, wyszukując
imiona, które rzadko występują współcześnie. Następnie
dzwonią do tych osób i   w  czasie rozmowy, wzbudzając prze-
konanie, że są ich krewnymi czy znajomymi, proszą o  pilne
pożyczenie pieniędzy na różnego rodzaju cel. Oszust, podszy-
wający się pod krewnego, opisuje jakieś zdarzenie i   prosi
o  pomoc finansową związaną z  pokryciem jakichś kosztów.
Częstym motywem jest okazjonalny zakup samochodu lub
mieszkania, zakup leków, pokrycie kosztów związanych ze
skutkami kolizji czy wypadku drogowego lub leczenia szpital-
nego.
Oszuści prowadzą rozmowę w  specyficzny sposób, tak aby
potencjalna ofiara sama domyśliła się i   „zgadła” z  kim rozma-

wia, często też aby sama zaoferowała udzielenie wsparcia fi-
nansowego. Kiedy już zdecyduje się na pomoc, sprawca sam
deklaruje odbiór pieniędzy w  miejscu zamieszkania ofiary, po
czym dzwoni po raz kolejny, podaje błahy powód, dla którego
nie może osobiście odebrać pieniędzy i   mówi, że wyśle zaufa-
ną osobę, której należy je przekazać.

Dlatego zazwyczaj sprawców jest co najmniej dwóch – jeden
typuje ofiarę i   wprowadza ją w  błąd, a  kolejna osoba odbiera
pieniądze. Coraz częściej jednak pojawia się sytuacja, gdzie
sprawca zamiast bezpośredniego odbioru pieniędzy prosi
o  przelew środków finansowych na konto bankowe, podając
jego numer.
Aby ustrzec się przed tego typu oszustwem, należy przede
wszystkim jak najszybciej skontaktować się z  osobą, do której
mają trafić pieniądze. W  ten sposób można się upewnić, że to
rzeczywiście krewny czy znajomy osoby odbierającej telefon
zwracał się z  prośbą o  pomoc finansową. Oszuści wielokrotnie
dzwonią do potencjalnej ofiary, w  ten sposób próbują unie-
możliwić osobie, którą chcą oszukać, zweryfikowanie tego czy
faktycznie dzwoni krewny.

Pamiętajmy, że nie należy przekazywać żadnych pieniędzy
osobom, które telefonicznie podają się za członków rodziny
lub proszą o  przekazanie pieniędzy przez osoby pośredniczą-
ce – należy sprawdzić, czy jest to prawdziwy krewny, dzwo-
niąc do niego. Bezwzględnie należy potwierdzić, czy
dzwoniący jest osobą, za którą się podaje oraz czy rzeczywi-
ście potrzebuje takiej pomocy. Pamiętajmy również, że za-
wsze o  swoich podejrzeniach powinniśmy powiadomić
Policję.

oprac. Komenda Główna Policji

NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ!

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” informuje

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” uprzej-
mie informuje,
iż w  terminie 23 marca - 06 kwietnia 2020r. zostanie przepro-
wadzony nabór uzupełniający wniosków do projektu granto-
wego „Wzmocnienie i   wykorzystanie potencjału Gór Sowich”
dla osób zainteresowanych otrzymaniem wsparcia finanso-
wego ze środków Unii Europejskiej w  ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 201 4-2020 - poddziałanie
1 9.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w  ramach strategii roz-
woju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Środki będzie można pozyskać w  ramach działań rozwijają-
cych potencjał społeczności lokalnych i/lub organizacji edu-
kacja przyrodnicza i   kl imatyczna poprzez:
przygotowanie wydarzenia/ imprezy
oraz
przeprowadzenie warsztatu.
w  ramach jednego zadania grantowego.
Serdecznie zapraszamy na doradztwo dla potencjalnych
Wnioskodawców organizowane przez Lokalną Grupę Działa-

nia "Partnerstwo Sowiogórskie".
Przypominamy, że udział w  doradztwie jest premiowany. Do-
radztwo jest bezpłatne.
Wszystkie szczegółowe informacje, ogłoszenie oraz doku-
mentację i   procedury znajdą Państwo na naszej stronie
www.partnerstwo-sowiogorskie.pl w  zakładce PROW 201 4-
2020.

Serdecznie zapraszamy
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”

ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestują-
ca w  obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 201 4-2020 – Minister Rolnictwa i  Rozwoju Wsi.
Ogłoszenie opracowane przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”.

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w  ramach poddziałania
1 9.4„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i   aktywizacji” Programu Rozwoju Obsza-

rów Wiejskich 201 4-2020.

Ośrodek Pomocy Społecznej w  Głuszycy we współpracy z  Fa-
bryką Rozwoju z  Wrocławia realizuje Projekt pn: ”Pewnym
krokiem w  przyszłość”. Projekt realizowany jest w  ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnoślą-
skiego 201 4-2020. Oś priorytetowa: 9.Włączenie społeczne
Działanie 9.1   Aktywna  integracja. Głównym celem projektu
jest zwiększona aktywność społeczno-zawodowa i   zdolność
do zatrudnienia u  60 osób z  grupy docelowej zamieszkałej
mi.n. na terenie Gminy Głuszyca.
Beneficjenci objęci są następującymi formami wsparcia:
1 . Indywidualna diagnoza potrzeb i   potencjałów w  oparciu

o  stworzoną indywidualnie ścieżkę reintegracji / IPD
2. Trening umiejętności i   kompetencji społecznych
3. Indywidualne poradnictwo prawne i   rodzinne
4. Indywidualne poradnictwo psychologiczne
5. Szkolenie zawodowe
6. Szkolenia komputerowe
7. Pośrednictwo pracy

PONADTO UCZESTNICY MAJĄ ZAPEWNIONE:
• wykwalifikowaną kadrę trenerską,
• materiały szkoleniowe,
• zwrot kosztów dojazdu,
• stypendium szkoleniowe,
• catering podczas szkoleń.

OPS

„PEWNYM KROKIEM
W  PRZYSZŁOŚĆ"

Głuszycka publiczność zobaczyła jedną z  najpiękniejszych
historii o  miłości. W  walentynkowy wieczór 1 4 lutego na sce-
nie Centrum Kultury w  Głuszycy aktorzy Teatru Marlow wcieli-
l i się w  role bohaterów sztuki "Romeo i   Jul ia. Historia starsza
od Szekspira". W  spektaklu na podstawie noweli Luigi da Por-
to wystąpil i: Agata Kaczmarek, Paula Musiał, Szymon Sławik
oraz Robert Delegiewicz, który jednocześnie jest autorem
scenariusza, scenografii i   reżyseruje spektakl.

Aktorzy pojawil i się już ze sztuką  m.in. w  Toruniu i   w  Byd-
goszczy, a  niebawem grać będą na Górnym Śląsku. Miło nam,
że w  ten wyjątkowy, walentynkowy wieczór mogliśmy gościć
w  Głuszycy Teatr Marlow składający się z  większości z  zawo-
dowych aktorów. Gratulujemy reżyserowi i   całej grupie uda-
nej realizacji, którą głuszycka widowni nagrodziła gromkimi
brawami. Szczególne gratulacje i   wyrazy uznania dla zdolne-
go głuszyczanina - Szymona Sławika, który swoje pierwsze
kroki na scenie stawiał razem z  Głuszycką Grupa Teatralną "Po
godzinach".

SJ

ROMEO I   JULIA, CZYLI
WALENTYNKI W  GŁUSZYCY



Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na
utrzymaniu osobę niepełnosprawną i   poniesione
przez ciebie wydatki na rehabil itację albo wydatki
związane z  ułatwieniem wykonywania czynności
życiowych uprawniają Cię do ulgi — to można
uwzględnić ją przy obliczaniu podatku.

Ulga rehabilitacyjna - kto może skorzystać
w  2020 roku?
Z  ulgi rehabil itacyjnej mogą skorzystać osoby nie-
pełnosprawne albo osoby, które mają na utrzyma-
niu osobę niepełnosprawną. Jeśli poniesione
wydatki na rehabil itację albo wydatki związane
z  ułatwieniem wykonywania czynności życiowych
uprawniają podatnika do ulgi — to może on
uwzględnić ją przy obliczaniu podatku.

Wydatki na cele rehabilitacyjne

Nie każdy wydatek dotyczący osoby niepełno-
sprawnej uprawnia do odliczeń w  ramach ulgi re-
habil itacyjnej. Jakie wydatki dają prawo do ulgi
rehabil itacyjnej? Odliczeniu podlegają wyłącznie
te wydatki, które zostały poniesione przez osobę
niepełnosprawną lub podatnika mającego na
utrzymaniu taką osobę. Wydatki te muszą być wy-
mienione w  ustawie o  podatku dochodowym od
osób fizycznych jako wydatki na cele rehabil itacyj-
ne oraz wydatki związane z  ułatwieniem wykony-
wania czynności życiowych.

Wydatki uprawniające do odliczeń dzielą się na:
1 . wydatki nielimitowane - odliczeniu podlega

cała wydatkowana kwota
2. wydatki l imitowane - kwotę przysługującego

odliczenia oblicza się z  uwzględnieniem „górnego”
lub„dolnego” limitu kwotowego

Wydatki limitowane na cele rehabilitacyjne

Do wydatków limitowanych należą:
• opłacenie przewodników osób niewidomych

zaliczonych do I   lub II grupy inwalidztwa oraz
osób z  niepełnosprawnością narządu ruchu zali-
czonych do I   grupy inwalidztwa – maksymalna
kwota odliczenia w  roku podatkowym wynosi
2280 zł,
• utrzymanie psa asystującego, o  którym mowa

w  ustawie o  rehabil itacji zawodowej i   społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. od-
powiednio wyszkolonego i   specjalnie oznaczone-
go psa, który ułatwia osobie niepełnosprawnej
aktywne uczestnictwo w  życiu społecznym – mak-
symalna kwota odliczenia w  roku podatkowym
wynosi 2280 zł,

• używanie samochodu osobowego stanowią-
cego własność (współwłasność) osoby niepełno-
sprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu
osobę niepełnosprawną albo dzieci niepełno-
sprawne, które nie ukończyły 1 6. roku życia –
maksymalna kwota odliczenia w  roku podatko-
wym wynosi 2280 zł,
• leki, jeśl i lekarz specjalista stwierdzi, że osoba

niepełnosprawna powinna stosować określone le-
ki stale lub czasowo. W  tym przypadku odliczeniu
podlegają wydatki w  wysokości stanowiącej róż-
nicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesiony-
mi w  danym miesiącu a  kwotą 1 00 zł.

Odliczeniu nie podlegają wydatki, które w  ca-
łości zostały sfinansowane ze środków zakła-
dowego funduszu rehabilitacji osób
niepełnosprawnych, zakładowego funduszu
aktywności, Państwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych lub z  pieniędzy
Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych albo w  całości
zostały zwrócone podatnikowi w  jakiejkolwiek
formie.

Wydatki nielimitowane na cele rehabilitacyjne

Wydatki nielimitowane. Należą do nich wydatki

poniesione na:
• adaptację i   wyposażenie mieszkań oraz bu-

dynków mieszkalnych, stosownie do potrzeb wy-
nikających z  niepełnosprawności,

• przystosowanie pojazdów mechanicznych do
potrzeb wynikających z  niepełnosprawności,

• zakup i   naprawę indywidualnego sprzętu,
urządzeń i   narzędzi technicznych niezbędnych
w  rehabil itacji oraz ułatwiających wykonywanie
czynności życiowych, stosownie do potrzeb wyni-
kających z  niepełnosprawności, z  wyjątkiem
sprzętu gospodarstwa domowego,

• zakup wydawnictw i   materiałów (pomocy)
szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikają-
cych z  niepełnosprawności,
• odpłatny pobyt na turnusie rehabil itacyjnym,
• odpłatny pobyt na leczeniu w  zakładzie lecz-

nictwa uzdrowiskowego, pobyt w  zakładzie reha-
bil itacji leczniczej, zakładach
opiekuńczo-leczniczych i   pielęgnacyjno-opiekuń-
czych oraz odpłatność za zabiegi rehabil itacyjne,
• opiekę pielęgniarską w  domu nad osobą nie-

pełnosprawną w  okresie przewlekłej choroby
uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opie-
kuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych
zaliczonych do I   grupy inwalidztwa,
• opłacenie tłumacza języka migowego,
• kolonie i   obozy dla dzieci i   młodzieży niepeł-

nosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych,
które nie ukończyły 25. roku życia,
• odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne za-

biegi leczniczo-rehabil itacyjne:
> osoby niepełnosprawnej – karetką transportu
sanitarnego,
> osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I   lub II
grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych
do lat 1 6, również innymi niż karetka środkami
transportu sanitarnego,

• odpłatne przejazdy środkami transportu pu-
blicznego związane z  pobytem:
>na turnusie rehabil itacyjnym,
>w  zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zakła-
dach rehabil itacji leczniczej, zakładach opiekuń-
czo-leczniczych i   pielęgnacyjno-opiekuńczych,
>na koloniach i   obozach dla dzieci i   młodzieży
niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełno-
sprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.
Przedstawiony katalog wydatków (zarówno nieli-
mitowanych jak i   l imitowanych) ma charakter za-
mknięty. Oznacza to, że odliczeniu podlegają
tylko te wydatki na cele rehabil itacyjne, które zo-
stały w  nim wymienione.

Ulga rehabilitacyjna - jakie dokumenty

Wysokość wydatków na cele rehabil itacyjne jest
ustalana na podstawie dokumentów, które po-
twierdzają ich poniesienie.
Mogą to być:

• faktura, rachunek, dowód wpłaty na poczcie
potwierdzenie przelewu bankowego, o  i le wynika
z  nich kto, kiedy, komu, ile oraz za co zapłacił.
Nie jest wymagane posiadanie dokumentów
stwierdzających wysokość wydatków w  przypad-
ku wydatków limitowanych związanych z:
• opłaceniem przewodników osób niewidomych

zaliczonych do I   lub II grupy inwalidztwa oraz
osób z  niepełnosprawnością narządu ruchu zali-
czonych do I   grupy inwalidztwa,
• utrzymaniem psa asystującego,
• używaniem samochodu osobowego.

Za wydatki na cele rehabil itacyjne oraz wydatki
związane z  ułatwieniem wykonywania czynności
życiowych poniesione w  roku podatkowym przez
podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub
podatnika, na którego utrzymaniu są osoby nie-
pełnosprawne w  ramach limitowanej ulgi na uży-
wanie samochodu osobowego, stanowiącego
własność (współwłasność) osoby niepełnospraw-
nej można uznać wydatki na paliwo oraz inne wy-
datki związane z  utrzymaniem tego samochodu
w  stanie umożliwiającym korzystanie z  niego, jak

np. wydatki na jego naprawę, wymianę opon czy
ubezpieczenie.

Brak wymogu dokumentowania wysokości okre-
ślonych wydatków fakturą, rachunkiem lub innym
dokumentem, nie pozbawia urzędu skarbowego
prawa do zwrócenia się do osoby, która skorzy-
stała z  odliczenia o  wykazanie, że dany wydatek
został faktycznie poniesiony oraz że spełnia pozo-
stałe warunki do zastosowania odliczenia.

Jaką kwotę można odliczyć w  2020 roku?
Jakie kwoty w  rozliczeniu podatkowym może
wskazać podatnik?
W  przypadku wydatków:
• nielimitowanych – podatnik odlicza kwotę fak-

tycznie poniesioną,
• ograniczonych „górnym” limitem kwotowym –

podatnik odlicza kwotę faktycznie poniesioną, nie
wyższą niż l imit,
• częściowo sfinansowanych (dofinansowanych)

ze środków zakładowego funduszu rehabil itacji
osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu
aktywności, Państwowego Funduszu Rehabil itacji
Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Naro-
dowego Funduszu Zdrowia, zakładowego fundu-
szu świadczeń socjalnych oraz wydatków
zwróconych podatnikowi w  jakiejkolwiek formie –
podatnik może odliczyć różnicę pomiędzy wydat-
kami faktycznie poniesionymi a  kwotą sfinanso-
waną (dofinansowaną) z  tych funduszy lub
zwróconą w  jakiejkolwiek formie,

• na leki – podatnik odlicza różnicę pomiędzy
wydatkami faktycznie poniesionymi w  danym
miesiącu a  kwotą 1 00 zł (np. jeżeli w  marcu na leki
wydał 90 zł, to nie może dokonać odliczenia, jeśl i
w  kwietniu na leki wydał 250 zł, to kwota odlicze-
nia wynosi 1 50 zł).

Jak odliczyć?

W  przypadku ulgi rehabil itacyjnej podatnik może
dokonać odliczenia:

• od dochodu podlegającego opodatkowaniu
na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali
podatkowej
• od przychodu podlegającego opodatkowaniu

ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
Podatnik dokonuje odliczenia w  zeznaniu podat-
kowym PIT-36, PIT-37 lub PIT-28. Należy do nich
dołączyć formularz PIT/O  - informację o  odlicze-
niach.
Jeżeli w  roku podatkowym, wśród wyżej wymie-
nionych dochodów (przychodów), podatnik uzy-
skał dochody (przychody) z  pozarolniczej
działalności gospodarczej, działów specjalnych
produkcji rolnej, najmu lub umów o  podobnym
charakterze, to z  ulgi rehabil itacyjnej może sko-
rzystać już w  trakcie roku podatkowego, tj. przy
obliczaniu zaliczki lub ryczałtu („ostatecznego”
rozliczenia dokonuje jednak w  zeznaniu podatko-
wym).

Odliczeniu od dochodu podlegają te wydatki,
które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania
przychodów, nie zostały odliczone na podstawie
ustawy o  zryczałtowanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osiąganych przez oso-
by fizyczne albo nie zostały zwrócone w  jakiejkol-
wiek formie. I   odwrotnie, odliczeniu na podstawie
ustawy o  zryczałtowanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osiąganych przez oso-
by fizyczne podlegają wyłącznie te wydatki, które
nie zostały odliczone od dochodu lub zaliczone
do kosztów uzyskania przychodów.

Kwota przysługującego odliczenia, w  części w  ja-
kiej nie znalazła pokrycia w  twoich dochodach
(przychodach) w  danym roku podatkowym nie
podlega odliczeniu w  kolejnych latach - podkreśla
Ministerstwo Finansów.

oprac. OPS
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Ulga rehabilitacyjna 2020 w  PIT za 201 9 rok. Jakie wydatki na cele rehabilitacyjne można odliczyć?
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Dzieci z  Przedszkola Samorządowego w  Głuszycy nigdy
się nie nudzą! Wzruszająca uroczystość z  okazji Dnia Babci
i   Dziadka, kolorowy bal karnawałowy, Dzień Pizzy czy Dzień
Kota to wyjątkowe chwile, zapadające w  pamięć dzieci, ale
także rodziców i  bl iskich. Różnorodne i   atrakcyjne zajęcia wy-
pełniają dzieciom czas spędzony w  przedszkolu.
Dodatkowo dzieci biorą udział w  zajęciach z  robotyki, na któ-
rych konstruują prawdziwe poruszające się roboty ze specjal-
nych klocków Lego. Warsztaty to nie tylko świetna zabawa,
ale i   nauka podstaw programowania. Dzięki odbywającym
się zajęciom z  logopedii przedszkolaki usprawniają narządy
mowy, a  terapia w  formie zabaw daje najlepsze efekty.
Każdy dzień to nowe doświadczenia oraz pełne radości chwi-
le, rozwijające zabawy, zdobywanie wiedzy i   nowych umiejęt-
ności.

oprac. Przedszkole Samorządowe

W  NASZYM PRZEDSZKOLU…
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Prawie 1 80 młodych zawodniczek i   zawodników wzięło
udział w  I   Turnieju Siatkówki o  Puchar Burmistrza Głuszycy
Romana Głoda. Turniej zorganizował UKS Kinder Volleyball
z  Wałbrzycha i   odbył się w  dwóch turach: 1 8 stycznia i   1 lute-
go. Gospodarzem obu spotkań była Szkoła Podstawowa nr  2
w  Głuszycy.
W  zawodach rozgrywanych 1 8 stycznia brali udział najmłodsi
zarówno dziewczynki, jak i   chłopcy grający w  systemie 1 x1
w  kategoriach bambini (rzucanka) oraz kinderki (odbijanka).
W  kategorii bambini pierwsze miejsce zajął Paweł Jurzyk, dru-
gie Kacper Jaz, a  trzecie Antonina Mika. W  kategorii kinder-
ków zwyciężył Dawid Włodarski, drugi był Paweł Olejnik,
a  trzeci DominikWojnowski.

1 lutego na zawodach pojawil i się starsi zawodnicy już nie
tylko z  Głuszycy i   z  Wałbrzycha, lecz również z  Kamiennej Gó-
ry, Lubina, Radkowa i   Wrocławia. Dziewczęta rywalizowały
w  kategorii 2x2, natomiast chłopcy w  kategoriach 2x2 oraz
3x3. W  kategorii dziewcząt pierwsze i   trzecie miejsce zajęły
drużyny z  Wałbrzycha, a  miejsce drugie drużyna z  Kamiennej
Góry. Pierwsze miejsce w  rywalizacji drużyn chłopców w  kate-

gorii 2x2
przypadło ze-
społowi z  Lu-
bina, drugie
Kamiennej
Górze, a  trze-
cie Wrocła-
wiowi.
W  grupach
3x3 pierwsze
miejsce zajął
zespół z  Lubi-
na, a  drugie
i   trzecie ze-
społy z  Wałbrzycha.
Wszystkim zawodniczkom i  zawodnikom, którzy brali udział
w  turnieju, serdecznie gratulujemy! Pokazaliście niesamowite
umiejętności i   wielkiego ducha walki, którego pozazdrościć
mogą dorośli gracze.

MCz

TURNIEJ SIATKARSKI O  PUCHAR BURMISTRZA GŁUSZYCY

W  związku z  rosnącą liczbą zakażeń koronawiru-
sem SARS-CoV-2  Narodowy Fundusz Zdrowia
uruchomił specjalną infolinię dotyczącą postępo-
wania w  sytuacji podejrzenia zakażenia. Jeśli byłeś
w  ciągu ostatnich 1 4 dni byłeś za granicą i:
1 )   zaobserwowałeś  u   siebie objawy, takie jak: go-
rączka, kaszel, duszność i   problemy z  oddycha-
niem to:
bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sa-
nitarno-epidemiologiczną (Wałbrzych 74 847 75
66, alarmowy 607 634 297, Wrocław 71 328 30 41 )
lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego
lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie
określony zostanie dalszy tryb postępowania me-
dycznego.
2)   nie zaobserwowałeś  u   siebie wyżej wymienio-
nych objawów, to przez kolejne 1 4 dni kontroluj
swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz tempera-
turę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie ob-
jawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle
mięśniowe, kaszel).
3) Jeżeli po 1 4 dniach samoobserwacji   nie wystą-
piły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.
4) Jeżeli w  ciągu 1 4 dni samoobserwacji   zaobser-
wujesz wyżej wymienione objawy,  to:
bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sani-
tarno-epidemiologiczną
lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego
lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie
określony zostanie dalszy tryb postępowania me-
dycznego.
5)   Jeśl i miałeś kontakt z  osobą chorą lub zakażo-
ną  koronawirusem SARS-CoV-2, to bezzwłocznie,
telefonicznie powiadom stację sanitarno-epide-
miologiczną.
Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny
w  tym: częste mycie rąk wodą z  mydłem, a  jeśl i nie
ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich de-
zynfekcja środkiem na bazie alkoholu. Instrukcja
jak poprawnie i   skutecznie myć ręce znajduje się
poniżej. Ze względu na obecnie wysoką aktywność
grypy sezonowej w  krajach Półkuli Północnej nale-
ży pamiętać o  zaszczepieniu się przeciw grypie se-
zonowej.

KORONAWIRUS - WAŻNE
INFORMACJE!!!
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