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Radni Rady Miejskiej w  Głuszycy w  czasie
sesji w  dniu 25 czerwca 2020 r. jednogłośnie
podjęl i uchwałę w  sprawie udzielenia absolu-
torium Burmistrzowi Głuszycy z  tytułu wyko-
nania budżetu za 201 9 rok. Wcześniej
pozytywną opinię o  budżecie wydały Regio-
nalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu oraz
Komisja Rewizyjna głuszyckiej Rady Miejskiej.

Podczas dyskusji nad sprawozdaniem
z  wykonania budżetu za 201 9 rok Radni Rady
Miejskiej podkreślal i, że był to rok wielu roz-
poczętych, przeprowadzonych i   ukończonych
inwestycji. Wskazywali przede wszystkim na
nową trasę multimedialną w  Podziemnym
Mieście Osówka, uruchomienie Głuszyckiej
Komunikacji Publicznej oraz budowę Cen-
trum Przesiadkowego.

Po zaprezentowaniu przez Burmistrza Ro-
man Głoda raportu o  stanie Gminy za rok
201 9 oraz po przeprowadzonej dyskusji nad
raportem radni miejscy jednogłośnie podjęl i
uchwałę w  sprawie udzielenia wotum zaufa-
nia Burmistrzowi Głuszycy.
– Dziękuję Państwu Radnym za zaufanie i  liczę na dalszą bar-
dzo dobrą współpracę w  podejmowaniu działań dla dobra
mieszkańców i  naszej głuszyckiej wspólnoty samorządowej –

powiedział podczas sesji Burmistrz Głuszycy Roman Głód. –
Wiele z  decyzji mogliśmy podjąć dzięki Państwa zrozumie-
niu, zaangażowaniu i   wzajemnej zgodzie w  dążeniu do
wspólnego celu, jakim jest rozwój naszej Gminy.

DOCHODY I WYDATKI W  ROKU 201 9
DOCHODY 36.066.1 71 ,74 zł
WYDATKI 42.1 51 .71 0,55 zł
WYNIK/ DEFICYT - 6.085.538,81 zł
PRZYCHODY 9.396.257,44 zł
ROZCHODY 2.1 76.689,53zł

DOCHODY: 36.066.1 71 ,74 zł
Bieżące 34.381 .294,67 zł (95%)
Majątkowe 1 .684.877,07 zł (5%)
WYDATKI: 42.1 51 .71 0,55zł
Bieżące 33.642.705,31 zł (80%)
Majątkowe 8.509.005,24 zł (20%)

DOCHODY 201 9 r.
MAJĄTKOWE:
Sprzedaż majątku – 386.824,1 0 zł
Dotacje UE – 983.931 ,07 zł
Pozostałe wpływy – dotacje stanowiące dofinansowanie do
realizowanych inwestycji 31 4.1 21 ,90 zł
BIEŻĄCE:
Dochody własne – 7.457.380,02 zł
Dochody z  PIT-u   – 5.71 7.606,02 zł
Subwencje – 1 0.053.880,00 zł
Dotacje celowe otrzymane z  budżetu państwa na realizację
zadań bieżących i   zadań zleconych – 1 1 .1 52.428,63 zł

oprac. UM

Pandemia koronawirusa zmieniła bez wątpienia nasze
życie i   uświadomiła, że wirus nie zna granic. Choć wydawa-
ło się, że żyjemy z  dala od wielkich skupisk, COVID-1 9 dotarł
także do naszej małej społeczności. Z  dnia na dzień słyszel i-
śmy w  mediach o  rosnącej l iczbie chorych i   nowym reżimie
sanitarnym. Choć obostrzenia są już „poluzowane”, stan epi-
demii trwa nadal, a   konieczność zachowywania dystansu
społecznego, osłaniania ust i   nosa w  przestrzeni publ icznej
oraz dezynfekcja rąk to wymogi sanitarne, do których musi-
my przywyknąć.

Nasze głuszyckie życie – tak jak w  większości miejsc na
świecie – zostało w  drastyczny sposób ograniczone. Nagle
zamknięte zostały placówki oświatowe, kulturalne, obiekty
sportowe, urzędy działały w  ograniczonym zakresie, a   wiele
osób wykonywało swoją pracę w  systemie zdalnym. Za-
mknięte przejście graniczne pomiędzy Głuszycą Górną
a  czeskimi Janowiczkami przypominało o  zakazie swobod-
nego przekraczania granicy państwowej.

W  obl iczu nowej sytuacji Gmina Głuszyca podjęła szereg
działań w  walce z  wirusem SARS-CoV-2. Na ten cel z  budże-
tu Gminy przeznaczono ponad sto tysięcy złotych. Zakupio-
no maseczki, rękawiczki, środki do dezynfekcji ,
kombinezony ochronne. Placówki oświatowe otrzymały
ozonatory do dezynfekcji pomieszczeń. Dzięki uprzejmości
Pol itechniki Wrocławskiej do Gminy Głuszyca trafiły przyłbi-
ce ochronne przeznaczone do użytku przez pracowników
jednostek oświatowych oraz jednostek podległych. Przyłbi-
ce zostały wyprodukowane dzięki współpracy Pol itechniki
Wrocławskiej z  Fundacją Merkury oraz zaangażowaniu wo-
lontariuszy z  Wałbrzycha, Świebodzic i   Wrocławia. 

Kampanie informacyjne skierowane do mieszkańców
prowadziła Ochotnicza Straż Pożarna w  Głuszycy Górnej,

która apelowała o  pozostanie w  domach. 0d 1 6 marca Ośro-
dek Pomocy Społecznej w  Głuszycy wykonywał wiele do-
datkowych zadań takich jak wsparcie i   monitoring sytuacji
osób poddanych kwarantannie i   izolacji domowej, udziela-
nie porad psychologicznych oraz podjęcie działań w  celu
zabezpieczenia tych osób w  żywność, którą dostarczała OSP
w  Głuszycy Górnej. Dzięki pomocy pracowników OPS-u   do-
starczono żywność najuboższym mieszkańcom gminy
w  okresie świąt wielkanocnych. Akcję zainicjował radny Po-
wiatu Wałbrzyskiego Łukasz Kazek, a   sponsorem był Jacek
Łokaj z  małżonką z  firmy Cateringowej Event we Wrocławiu.
Zainicjowano także oraz real izowano akcję pomocy zakupo-
wej dla osób starszych i   niepełnosprawnych. Od 1 6 marca
do 1 4 maja od  godz. 7:00 do 1 9:00 codziennie (również
w  weekendy i   święta) prowadzony był dyżur telefoniczny
przez pracowników głuszyckiego OPS-u. Dzięki temu osoby
potrzebujące mogły uzyskać wsparcie i   pomoc. W  ramach
interwencji kryzysowej w  każdą środę od  godz. 8:00 do
1 2:00 dyżur telefoniczny pełnił psycholog. OPS prowadził
także kampanię informacyjną dla osób doznających prze-
mocy domowej „Plan awaryjny” oraz „Bezpieczny parasol”.
Głuszycki OPS rozdysponował ok. 500 maseczek dla najstar-
szych mieszkańców naszej gminy. Gmina Głuszyca wpierała
także stacjonujących na granicy w  Głuszycy Górnej żołnie-
rzy z  X Brygady Kawalerii Pancernej im. gen.  broni Stanisła-
wa Maczka ze Świętoszowa i   dowoziła im ciepłe posiłki.

W  obl iczu groźby kryzysu gospodarczego Burmistrz Głu-
szycy Roman Głód wyszedł z  inicjatywą wspierania małych,
lokalnych przedsiębiorców i   zachęcał do wybierania pol-
skich producentów,  m.in. producentów żywności. Akcję za-
początkowała Krakowska Kongregacja Kupiecka oraz
Małopolska Izba Rzemiosła i   Przedsiębiorczości. Ważną de-

cyzją podjętą przez Burmistrza Głuszycy oraz Radę Miejską
w  Głuszycy było przekazanie 50  tys. zł dla Specjal istycznego
Szpitala im. A. Sokołowskiego w  Wałbrzychu. Wspólnie
z  dr.  Kazimierzem Kiewrą oraz dr.  Bartoszem Solarzem
z  Centrum Medycznym Solaris została podjęta inicjatywa
wydania ulotki informującej mieszkańców o  zagrożeniu wi-
rusem SARS-CoV-2. Gmina Głuszyca podpisała także umo-
wę z  Forum Aktywności Lokalnej w  Wałbrzychu na
real izację usługi dezynfekcji powierzchni budynków, po-
mieszczeń i   instalacji zewnętrznych. Dzięki umowie bezpłat-
nie ozonowane były już głuszyckie place zabaw, świetl ice
wiejskie czy też pomieszczenia CK-MBP.

Serdeczne podziękowania należą się wszystkim Miesz-
kańcom Głuszycy za każdy gest wsparcia. Szczególne po-
dziękowania dla Pani Wiolety Bisek, która wraz z  wieloma
Paniami szyła maseczki i   dostarczała je potrzebującym. Po-
dziękowania należą się także Panu Radosławowi Pawlaczy-
kowi, który na wykonanej przez siebie maszynie szył
maseczki. Za zaangażowanie i   wsparcie okazane osobom
potrzebującym dziękujemy Dyrektor OPS-u   w  Głuszycy Pani
Katarzynie Starzyńskiej wraz z  pracownikami. Dziękujemy
druhom z  Ochotniczej Straży Pożarnej w  Głuszycy Górnej,
pilnującym porządku funkcjonariuszom z  Komisariatu Pol i-
cji w  Głuszycy oraz strzegącym granicy żołnierzom X Bryga-
dy Kawalerii Pancernej w  Świętoszowie. Podziękowania dla
Pani Małgorzaty Śl iwińskiej - Prezes Fundacji Katol icka Ini-
cjatywa Berit za przekazanie maseczek dla mieszkańców,
a   także dla Panów Łukasza Kazka i   Jacka Łokaja z  żoną.

Życząc wszystkim udanego wakacyjnego wypoczynku,
przypominamy, że epidemia wciąż trwa. Apelujemy więc
o  ostrożność i   zachowywanie obostrzeń sanitarnych.
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Z  wielką radością informujemy, że Zarząd
Fundacji ORLEN przekazał na rzecz Centrum
Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w  Głu-
szycy darowiznę w  wysokości 5   tys. zł na re-
alizację projektu „TU JEST MÓJ DOM” -
Ławeczka Stanisława Michalika - Propagatora
Lokalnej Kultury w  ramach II I edycji programu "Moje miej-
sce na Ziemi". Głuszycki projekt zostanie w  całości sfinanso-
wany ze środków Fundacji ORLEN. Warto też dodać, że
znalazł się na liście 300 nagrodzonych spośród 3000 wnio-
sków, które wpłynęły do Fundacji.
- Dzięki Darczyńcy w  siedzibie głuszyckiej instytucji kultury

powstanie ławeczka wraz z  tablicą informacyjną upamiętnia-
jące postać śp. Stanisława Michalika – regionalisty, miłośnika
lokalnej kultury i  historii, autora wielu publikacji na temat hi-
storii Głuszycy i  Ziemi Wałbrzyskiej- informuje dyrektor CK-
MBP w  Głuszycy Sabina Jelewska, koordynator zadania. -Re-
alizacja zadania rozpocznie się we wrześniu br. Wspierać je
będą mieszkańcy,  m.in. studenci głuszyckiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Projekt zakończy wieczór autorski poświę-
cony twórczości zmarłego poety i   pisarza Stanisława Micha-
l ika.
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-„Biblioteka –
miejsce przyjazne
rozwojowi lokalnej
kultury” to nazwa
zadania realizowa-
nego w  okresie od
marca do września
br. przez Centrum
Kultury-Miejską Bi-
bliotekę Publiczną
w  Głuszycy- infor-
muje Sabina Je-
lewska, dyrektor

głuszyckiego ośrodka kultury, koordynator projektu.
W  ramach projektu grantowego „Dbajmy o  naszą lokalną

kulturę i   dziedzictwo” real izowanego przez Lokalną Grupę
Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” Centrum Kultury-Miej-
ska Bibl ioteka Publiczna w  Głuszycy otrzymało grant w  wy-
sokości 1 5  990 zł. Dzięki pozyskanym środkom
pomieszczenia głuszyckiej bibl ioteki zostały już doposażo-

ne  m.in. w  nowe stoły, fotele, lady bibl ioteczne, regał dzie-
cięcy, stojak na prasę, by przy okazji organizacji spotkań
edukacyjno-kulturalnych wspierać promocję dziedzictwa
i   zasobów kulturowych, historycznych i   przyrodniczych ob-
szaru LGD. Zwieńczeniem projektu będzie zaplanowane na
wrzesień br. spotkanie edukacyjne w  głuszyckiej bibl iotece
dotyczące ochrony przyrody z  udziałem  m.in. dzieci z  Przed-
szkola Samorządowego w  Głuszycy oraz seniorów z  Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku w  Głuszycy, a   także przedstawiciel i
gmin z  obszaru działania LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”.
Zadanie „Bibl ioteka – miejsce przyjazne rozwojowi lokal-

nej kultury” real izowane jest w  ramach poddziałania 1 9.2.
„Wsparcie na wdrażanie operacji w  ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 201 4-2020
z  udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju ObszarówWiejskich.
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Trwają zajęcia wakacyjne or-
ganizowane przez Centrum Kul-
tury-Miejską Bibl iotekę
Publiczną w  Głuszycy. „Wakacje
odkrywców”- to hasło tegorocz-
nych zajęć, w  których uczestni-
czą dzieci w  wieku 6-1 2 lat
zamieszkałe na terenie Gminy
Głuszyca w  okresie od 29 czerw-
ca do 24 l ipca. Organizatorzy za-
planowali wiele atrakcji ,   m.in.
wycieczki piesze i   wyjazdowe do
ciekawych miejsc, zabawy spor-
towe, gry terenowe, wyjścia na
basen, zajęcia integracyjne, pro-
fi laktyczne, muzyczne i   plastycz-
ne. Zadanie jest dofinansowane
z  budżetu Gminy Głuszyca.
Mal i głuszyczanie poznają lokalną historię, ciekawe miej-

sca w  swojej gminie i   w  okol icach, spędzając beztroski czas
wakacji w  atrakcyjny i   bezpieczny sposób. Uczestnicy zajęć
zapoznal i się już z  kulturą Japonii i   odbyl i wirtualną podróż
do kraju kwitnącej wiśni, po której oprowadziła młodych od-
krywców głuszyczanka Marta Czepil . Tajemnice przebiegają-
cego przez teren Gminy Głuszyca Czarnego Szlaku
Martyrologii przybl iżyła dzieciom Ewelina Borensztajn, pa-
sjonująca się odkrywaniem tajemnic z  czasów II wojny świa-
towej związanych z  kompleksem Riese. Wiele ciekawostek
na temat otaczającej nas przyrody przekazał młodym od-

krywcom Krzysztof Drzygała, ra-
townik górski i   pasjonat
aktywnego wypoczynku. W  cza-
sie spaceru po kłodzkim Minieu-
rolandzie uczestnicy zajęć
poznal i warte zobaczenia „na
żywo” miniatury zabytków
i   obiektów architektury europej-
skiej oraz światowej. Wiele nie-
zapomnianych wrażeń
dostarczyło wszystkim zwiedza-
nie podziemi Zamku Książ, spa-
cer po Arboretum
w  Wojsławicach, a   także poszu-
kiwanie cennych kruszców
w  Kopalni Złota w  Złotym Stoku.
Dzieci odwiedziły także najwięk-
szą głuszycką atrakcję turystycz-

ną – Podziemne Miasto Osówka, gdzie zachwyciły się
nowoczesnymi instalacjami multimedialnymi. - Warto wy-
brać się tam jeszcze z  rodzicami- stwierdziły zadowolone
z  wypraw dzieci.
- Dziękujemy Ewelinie Borensztajn, Marcie Czepil oraz

Krzysztofowi Drzygale za podzielenie się swoją pasją i  wiedzą.
Na dzieci czekają kolejne ciekawe dni zajęć wakacyjnych. Oby
pogoda sprzyjała wakacyjnemu odkrywaniu pięknych miejsc –
dodaje dyrektor CK-MBP Sabina Jelewska.
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Miło nam przekazać, że decyzją Rady Stowarzyszenia Lo-
kalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” zadanie
pn. „Sowiogórskie skarby – w  obiektywie i   w  sieci” złożo-
ne przez Centrum Kultury-Miejską Bibl iotekę Publiczną
w  Głuszycy zostało wybrane do finansowania. Pomysł będzie
real izowany w  ramach projektu grantowego real izowanego
przez LGD pn. "Wzmocnienie i   wykorzystanie potencjału Gór
Sowich" w  ramach poddziałania 1 9.2 „Wsparcie na rzecz
kosztów bieżących i   aktywizacji” Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 201 4-2020. Instytucja Zarządzająca
PROW 201 4-2020 – Minister Rolnictwa i   Rozwoju Wsi.
Wniosek złożony przez głuszycką instytucję kultury zajął

pierwsze miejsce na l iście rankingowej. Dla zaplanowanego
zadania „Sowiogórskie skarby – w  obiektywie i   w  sieci” -

w  ramach Przedsięwzięcia 2.1 .1 . Działania rozwijające poten-
cjał społeczności lokalnych i   /lub organizacja edukacji przy-
rodniczej i   kl imatycznej - Rada LGD ustal iła kwotę wsparcia
dla CK-MBP w  Głuszycy w  wysokości 8998 zł.
-Zadanie przewiduje organizację konkursu fotograficznego

ukazującego potencjał przyrodniczo-krajobrazowy 5 gmin
Partnerstwa Sowiogórskiego oraz przeprowadzenie warszta-
tów ekologicznych w  formie on-line wraz z  zakupem niezbęd-
nego sprzętu. Realizacja zadania zaplanowana jest w  okresie
tegorocznych wakacji, o  czym niebawem będziemy szczegóło-
wo informować - dodaje koordynująca zadanie Sabina Je-
lewska, dyrektor CK-MBP w  Głuszycy.
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WSPARCIE FINANSOWE DLA CENTRUM KULTURY –MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W  GŁUSZYCY

Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w  Głuszycy realizuje coroczne zada-
nie „Zakup nowości wydawniczych do
bibliotek publicznych”. Jest to program reali-
zowany przez Bibliotekę Narodową w  ra-

mach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Celem
Programu jest poprawa stanu czytelnictwa w  Polsce po-
przez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych
i   pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społeczne-
go stanowiących centrum dostępu do kultury i   wiedzy.
Informujemy, że w  roku 2020 na realizację tego zadania

głuszycka biblioteka otrzymała dotację w  wysokości 6000
złotych. Zgodnie z  założeniem Priorytetu 1 , udział finanso-
wy organizatora – jednostki samorządu terytorialnego w  za-
daniu, to minimum 50% wszystkich środków finansowych
przeznaczonych na realizację zadania przez bibliotekę.
Pierwsze książki zakupione ze środków finansowych Mini-
stra Kultury i   Dziedzictwa Narodowego w  ramach Narodo-
wego Programu Rozwoju Czytelnictwa wkrótce trafią do rąk
czytelników.
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DOFINANSOWANIE Z  MKiDN NA
ZAKUP KSIĄŻEK

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskie-
go we Wrocławiu przekazała głuszyckiej bibliotece dar
w  postaci 305 książek. Trwają prace nad wprowadzeniem
wielu ciekawych pozycji do naszych zbiorów. Dyrektor Cen-
trum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w  Głuszycy Sabi-
na Jelewska składa serdecznie podziękowania dla
Darczyńcy. Podziękowania dla Pani Renaty Sokołowskiej,
kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w  Głuszycy za pro-
wadzenie sprawy i   podjętą inicjatywę!

CK-MBP

„MAŁA KSIĄŻKA-WIELKI CZŁOWIEK” – AKCJAWCIĄŻ TRWA!
Przypominamy Państwu o  trwa-
jącej od września ubiegłego roku
w  Miejskiej Bibl iotece Publicznej
w  Głuszycy kampanii społecznej
Instytutu Książki „Mała książka –
wielki człowiek” skierowanej do
dzieci w  wieku 3-6 lat. Głuszycka
bibl ioteka znajduje się w  gronie
5200 bibl iotek, które uczestniczą
w  tym zaszczytnym przedsięwzię-
ciu. Każdy przedszkolak, uro-
dzony w  latach 201 4 – 201 7,

który odwiedzi z  rodzicem naszą bibliotekę otrzyma
w  prezencie Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy
start.
W  Wyprawce dzieci znajdą wyjątkową książkę, dostosowa-

ną pod względem formy i   treści do potrzeb przedszkolaka
i   spełniającą najwyższe standardy w  projektowaniu pięk-
nych i   mądrych książek dla najmłodszych, a   także Kartę Ma-
łego Czytelnika. Za każdą wizytę w  bibl iotece, zakończoną

wypożyczeniem minimum jednej książki z  księgozbioru
dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a   po zebraniu
dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem po-
twierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Dzięki akcji
dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciń-
stwa (bibl iotekę) i   zostanie pełnoprawnym uczestnikiem ży-
cia kulturalnego. W  Wyprawce znajdą coś dla siebie także
rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna
przypomni o  nieocenionej rol i czytania w  rozwoju ich dziec-
ka oraz o  rozmaitych korzyściach wynikających z  częstego
odwiedzania bibl ioteki. Udział w  projekcie jest całkowicie
bezpłatny.
Kampania społeczna Instytutu Książki „Mała książka –

wielki człowiek” jest finansowana ze środków Ministerstwa
Kultury i   Dziedzictwa Narodowego.
Serdecznie zapraszamy rodziców z  dziećmi urodzonymi
w  latach 201 4-201 7 do Miejskiej Bibl ioteki Publ icznej w  Głu-
szycy! Godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, środa, piątek:
1 0:00 – 1 2:30; 1 3:00 – 1 6:00

R. Sokołowska

DAROWIZNA DLA CK-MBP!
DZIĘKUJEMY!

Oczekując na ciepłe dni tegorocznych wakacji, zaprasza-
my do korzystania z  wypoczynku nad wodą na jedynym
w  powiecie wałbrzyskim otwartym obiekcie kąpielowego
przy ul. Dolnej w  Głuszycy. Obiekt czynny będzie codziennie
od piątku 1 0 lipca do 31 sierpnia br. w  godz. 1 1 .00-1 8.00.
Na miejscu na terenie obiektu na przybyłych czekają

w  tym roku dwie niecki basenowe: duża i   mała oraz boisko
do piłki siatkowej plażowej. Nad bezpieczeństwem wypo-
czywających nad wodą czuwają ratownicyWodnego Ochot-
niczego Pogotowia Ratowniczego w Wałbrzychu.
Ze względu na panujący stan epidemii koronawirusa

i   w  trosce o  bezpieczeństwo wypoczywających oraz pra-
cowników prosimy o  zapoznanie się z  regulaminem obiektu
i   egzekwowanie jego zapisów. Wejście na teren obiektu
traktowane jest jako akceptacja zapisów regulaminu.
Prosimy szczególnie o  dezynfekcję rąk przy wejściu na

obiekt oraz przy wychodzeniu, a  także o  zachowanie dy-
stansu społecznego (min.  4m2 na osobę lub 2 metry odle-
głości od innych) zarówno w  wodzie, jak i   na terenie obiektu
– na trawnikach, przy kasie, przy toaletach i   przed szatniami.
Życzymy wszystkim bezpiecznego wypoczynku i  pro-

simy o  odpowiedzialne zachowanie !
Regulamin obiektu kąpielowego w  Głuszycy na

www.ckmbp.gluszyca.pl oraz na tablicach na terenie obiek-
tu.

SJ

ZAPRASZAMY NA OBIEKT
KĄPIELOWYW  GŁUSZYCY!



-60 laptopów,
5 routerów oraz 2
tablety trafiły do
Szkoły Podstawo-
wej Nr 2 i   Szkoły
Podstawowej Nr
3 w  Głuszycy
w  ramach progra-
mów „Zdalna
Szkoła” i   „Zdalna
Szkoła+”, których
operatorem jest
Centrum Projek-

tów Polska Cyfrowa. W  sumie na ten cel Gmina Głuszyca po-
zyskała dofinansowanie w  kwocie 1 1 5 000 zł- informuje

burmistrz Głuszycy Roman Głód.
Komputery zostały przekazane uczniom, którzy nie posia-

dają lub mają ograniczony dostęp do sprzętu umożl iwiają-
cego im real izację obowiązku szkolnego w  formie lekcji
zdalnych.
Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Fun-

duszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa na lata 201 4-2020. Program
w  ramach Polski Cyfrowej – „Zdalna szkoła” (Oś I   : Powszech-
ny dostęp do szybkiego Internetu, działanie 1 .1 : Wyel imino-
wanie terytorialnych różnic
w  możl iwości dostępu do szerokopasmowego Internetu
o  wysokich przepustowościach).

MC
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Zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest
z  terenu Gminy Głuszyca – 2020 r. znalazło się na l iście za-
dań zakwal ifikowanych do dofinansowania w  ramach
przeprowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i   Gospodarki Wodnej we Wrocławiu konkur-
su związanego z    rea l izacją gminnych programów usu-
wania azbestu i   wyrobów zawierających azbest na rok
2020.
Celem programu jest usunięcie i   un ieszkodl iwienie

wyrobów zawierających azbest, min imal izacja negatyw-
nych skutków zdrowotnych spowodowanych obecno-
ścią azbestu na terytorium kraju oraz l ikwidacja
szkodl iwego oddziaływania tego odpadu na środowi-
sko. Kwota dofinansowania zależeć będzie od i lości
usuniętego materiału.

MC

DOFINANSOWANIE NA
USUWANIE AZBESTU

LAPTOPY DLA UCZNIÓW GŁUSZYCKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Gmina Głuszyca otrzymała dofinansowanie z  Funduszu
Dróg Samorządowych na dwa zadania remontowo-budow-
lane.
Pierwsze z  nich, „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogo-

wego poprzez remont dróg gminnych ul. Górna,    u l . Prze-
mysłowa, ul. Niecała w  Głuszycy”, składa się z  trzech etapów:
-Remont nawierzchni drogi nr  1 1 7798 ul. Górna w  Głuszycy,
-Remont nawierzchni drogi nr  1 1 781 2 ul. Przemysłowa
w  Głuszycy,
-Remont nawierzchni drogi nr  1 1 7805 ul. Niecała w  Głuszy-
cy.
Koszt całego zadania to 989 635,50 zł, z  czego dofinanso-

wanie wynosi 692 744,85 zł.
Drugie zadanie, czyl i „Poprawa bezpieczeństwa ruchu

drogowego poprzez remont dróg gminnych ul. Często-
chowska wraz z  mostem ul. Dolna w  Głuszycy”, również
składa się z  trzech etapów:
-Remont nawierzchni drogi nr  1 1 7793 ul. Częstochowska
w  Głuszycy,
-Remont mostu w  drodze nr  1 1 7793 w  ul. Częstochowskiej
w  Głuszycy,
-Remont nawierzchni drogi nr  1 1 7794 ul. Dolna w  Głuszycy.
Koszt modernizacji to 1   242 880,89 zł. W  tym zadaniu dofi-

nansowanie wynosi
870 01 6,62 zł.

opr. MC

BĘDĄ REMONTY GMINNYCH
DRÓG!

Gmina Głuszyca   uzyskała wsparcie w  ramach wielo-
letn iego rządowego programu "Posi łek w  szkole i   w  do-
mu" na lata 201 9-2023. W  ramach zadania zostanie
wyremontowana kuchnia w  Szkole Podstawowej nr  3
oraz zostanie zakupione wyposażenie kuchni oraz sto-
łówki .
Na potrzeby kuchni oraz stołówki zostanie zakupiony
piec konwekcyjny, bemary, kuchenka gazowa, nowe
meble, garnki oraz zastawa stołowa. Na to zadanie zo-
stanie przeznaczone 1 00  tys. złotych, z  czego aż 80  tys.
to dofinansowanie otrzymane od Wojewody Dolnoślą-
skiego.

KŁ, MC

DOFINANSOWANIE NA REMONT
KUCHNI PRZY SP3

Przypominamy – w  tym roku nie trzeba składać kolejnego
wniosku o  przyznanie świadczenia wychowawczego w  ra-
mach programu „Rodzina 500+”. Wniosek złożony w  ubie-
głym roku, czyl i w  terminie od 1 l ipca 201 9 r., to świadczenia
przyznane do końca maja 2021 r.
Do tej pory 1 l ipca był terminem, w  którym rozpoczynał

się nabór wniosków o  świadczenia wychowawcze w  ramach
programu „Rodzina 500+”. W  tym roku jest inaczej. Rodzice
nie muszą składać od l ipca nowych wniosków na nowy
okres świadczeniowy. W  oparciu o  wnioski składane w  ubie-
głym roku, czyl i od 1 l ipca 201 9 r., świadczenia zostały przy-
znane aż do 31 maja 2021 r.
Z  kolei rodzice i   opiekunowie, którzy nie pobierają jeszcze

świadczenia wychowawczego, bo np. dziecko dopiero się
urodziło, w  każdej chwil i mogą przystąpić do programu,
składając odpowiedni wniosek np.  za pośrednictwem porta-
lu Emp@tia, Platformy Usług Elektronicznych ZUS czy ban-
kowości elektronicznej.
Od przyszłego roku funkcjonować będzie docelowy rocz-

ny okres świadczeniowy, który będzie trwał od 1 czerwca
2021 r. do 31 maja roku następnego. Wtedy, by uzyskać
świadczenie wychowawcze po 31 maja 2021 , wnioski będzie
można składać przez internet od 1 lutego 2021 r., a   drogą
tradycyjną – od 1 kwietnia.

oprac. UM

Ważne informacje dla rodziców
W  tym roku nie musisz składać kolejnego wniosku o  „500+”!

Jak podała Państwowa Komisja Wyborcza w  I I turze wy-
borów prezydenckich zorganizowanych 1 2 l ipca 2020 r.
po zl iczeniu wszystkich głosów zwyciężył walczący o  re-
elekcję obecny Prezydent RP Andrzej Duda z  wynikiem
51 ,03% głosów. Drugi kandydat Rafał Trzaskowski otrzy-
mał 48,97   % głosów. Frekwencja była rekordowo wyso-
ka i   wyniosła 68,1 8%.

Znamy także oficja lne wyniki drugiej tury wyborów pre-
zydenckich w  Głuszycy. Oto oficja lne wyniki w  Gminie
Głuszyca potwierdzone przez Państwową Komisję Wy-
borczą:

Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - 59,2% (2391 gło-
sów)
Andrzej Sebastian DUDA - 40,8% (1 648 głosów).

Frekwencja w  Głuszycy wyniosła 59,96  %. Liczba wybor-
ców uprawnionych do głosowania w  Głuszycy - 6790.
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania
- 4041 . Liczba głosów nieważnych – 32. Liczba głosów
ważnych - 4039. Dziękujemy wszystkim głosującym za
l iczny udział w  wyborach!

UM

Wyniki drugiej tury wyborów
prezydenckich

-Gmina Głuszyca uzyskała
w  ostatnim czasie 3 pro-
mesy Samorządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego
na dofinansowanie zadań
związanych z  Programami
Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020,
Odnowa Dolnośląskiej Wsi
oraz Dolnośląskiego Fun-
duszu Pomocy Rozwojowej
2020. Łącznie promesy
opiewają na kwotę prawie
400 tysięcy złotych- infor-
muje burmistrz Głuszycy
Roman Głód.
Pieniądze zostaną prze-

znaczone na wykonanie
poniższych zadań:
-Eko Głuszyca – Tu
mieszkam, tu żyję – bu-
dowa przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głuszyca –
254  774 zł.
-Modernizacja terenu boiska wiejskiego w  miejscowości
Sierpnica na terenie gminy Głuszyca – 30  000 zł.
-Przebudowa placu postojowego wraz z  jego oświetle-
niem przy ul. Grunwaldzkiej 1 5 w  Głuszycy – 1 1 2 21 0 zł.

MC

PROMESYDLA GMINYGŁUSZYCA



Tytuł to jedyne tym razem odwołanie do włókiennictwa.
Odnajdywanie przeróżnych wątków z  histori i naszej gminy
i   okol icznych miejscowości zajmuje sporo czasu. Nagrodą
jest możl iwość poznania często zapomnianych wydarzeń,
które nie miały co prawda wpływu na historię świata, ale
były ważne dla mieszkańców naszej części Sudetów.

Studiując kronikę Głuszycy z  1 878 r. autorstwa Oskara
Vogta, odkrywam co rusz to kolejne ciekawostki z  życia

mieszkańców tych ziem. Miejscowi musiel i coś przecież ro-
bić, zanim pojawiły się przędzalnie i   tkalnie. Najnowszym
„odkryciem” jest informacja o  wydobywaniu od 1 598 r. ka-
mienia wapiennego na Górze Źródlana w  Głuszycy Górnej
(fot. 1 ) . Co ciekawe, na miejscu funkcjonował również piec
do wypalania wapna. Działalność tę zapoczątkował określa-
ny jako „ciekawa postać” Ritter von Rediger. Według opisu
wydobycie i   przerób kamienia odbywały się na terenach
należących do wdowy Schreiber

(określenie współczesne dla autora kroniki) w  okol icach
dzisiejszej ul . Granicznej w  bezpośrednim sąsiedztwie gra-
nicy.

Wapno wykorzystywano do budowy kościoła i   okol icz-
nych domów. Według kroniki piec wapienniczy uległ znisz-
czeniu zimą 1 71 4 r., kiedy obal ił się na niego potężny
świerk w  trakcie jednej z  najsi lniejszych wichur, jaka nawie-
dziła nasze tereny. Już nigdy nie wzniesiono go na nowo,

a   materiał z  rozbiórki posłużył do budowy domów i   umoc-
nienia dróg. Czy uda się odnaleźć rel ikty dawnego wapien-
nika?

W  1 598r. Ritter von Redige odkupił od hrabiego Hoch-
berga z  Książa działkę, która jednak przez wiele lat była nie-
użytkowana. Dopiero w  1 61 1 r. wzniósł tu dwór
z  olbrzymimi stajniami i   owczarnią, działał tu również skład
kupiecki, w  którym odbywał się handel wszelkimi produk-
tami, jakie rodziła głuszycka ziemia. N iestety w  wyniku za-

prószenia ognia ok. 1 634 r. doszło do pożaru, który
całkowicie strawił budynki wraz z  towarem i   sporą częścią
inwentarza. Według autora kroniki wzniesiono później
w  tym miejscu browar. Najprawdopodobniej jest to teren,
na którym od drugiej połowy XIX w. funkcjonował browar
Otto Rauscha (fot. 2) . Początek XVI I w. to okres bardzo in-
tensywnego rozwoju Głuszycy Górnej. W  1 61 4 r. rozpoczęto
budowę murowanego kościoła ewangel ickiego (dziś kato-
l icki Kościół Wniebowzięcia NMP), który miał zastąpić pier-
wotną drewnianą świątynię ewangel icką wzniesioną
jeszcze w  1 536 r. przez górników sprowadzonych tu dla po-
szukiwań rud złota i   srebra. Budowa obecnego kościoła za-
jęła raptem 4 lata i   już w  1 61 8 r. na św. Gawła (1 6
października) poświęcono kościół i   oddano go do użytku
wiernym (fot. 3) . Jednak znaki na niebie i   ziemi zapowiada-
ły coś niedobrego. Lato 1 61 3 i   1 61 5 r. było wyjątkowo zim-
ne i   deszczowe, co według miejscowych zapowiadało
nadejście wielkiej tragedii . Wróżba spełniła się w  1 61 8 r.,
gdy niemal całą Europę ogarnęła pożoga wojny trzydzie-
stoletniej (1 61 8-1 648). Okres wojny trzydziestoletniej oraz
kolejne lata wyraźnie spowolniły rozwój Śląska. Koniecz-
ność utrzymania stacjonujących wojsk, a   następnie wypłata
wojennych kontrybucji zubożyły ludność.

Czeka mnie więc kolejna wyprawa w  czasie. Bardzo po-
mocne są stare mapy, które często kryją nazwy odwołujące
się do ówczesnych właściciel i terenu Hel ler Berg Góra Hel-
lera (Hel ler - nadleśniczy książański) , prowadzonej działal-
ności - Schweinegraben - Świńska Dol ina (duże chlewnie)
lub charakterystycznych elementów krajobrazu. Na wyja-
śnienie czeka   m.in. nazwa Polnische Thor – Polskie Wrota
w  okol icy górnej stacji wyciągu na Górze Słodna (Fot. 4) .
Z  n ieco bl iższych czasów na rozwiązanie czeka historia
obel isku, jaki miał znajdować się na ul icy Granicznej, a   był
poświęcony budowniczym głuszyckich ujęć wody i   wodo-
ciągów (fot. 4) . Według informatorów stał jeszcze w  latach
70-tych i   został przewrócony i   zakopany nieopodal w  ziemi.
N ieznana jest również lokal izacja starej huty szkła na Ustro-
niu opisanej w  jednym z  wcześniejszych numerów "Kuriera
Głuszyckiego", przy której doszło do tragicznej napaści
przez wojska austriackie w  trakcie wojen śląskich. Co stało
się ze skarbami, jakie rabowal i rycerze rabusie z  Zamku Ro-
gowiec? Być może zapomniana dol ina u   podnóży zamku
nazywana „szl ifirnią” kryje w  sobie jakieś bogactwo.

Okres wakacyjny sprzyja wędrówkom i   być może ktoś
z  czytelników skojarzy jakąś dziurę ziemi, dziwnie usypane
kamienienie lub inną anomal ię z  opisanymi obiektami lub
skojarzy opisane wątki z  tym, co już zna autopsji . Tak czy
inaczej, miejcie szeroko otwarte oczy, a   i   puśćcie wodze
fantazji .

Grzegorz Czepil
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fot. 1

fot. 2

fot. 3

fot. 4

fot. 5

Po nitce do kłębka...
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1 3 maja 2020 r., w  porozumieniu
z  władzami samorządowymi oraz Sa-
nepidem po okresie 2-miesięcznej
przerwy spowodowanej pandemią
ponownie uruchomiliśmy naszą pla-
cówkę. Wdrożone zostały wszelkie
procedury, po to, by nasz żłobek był
miejscem bezpiecznym zarówno dla
dzieci, jak i   dla pracującego tu perso-
nelu. Dzięki staraniom Pana Burmi-
strza, otrzymaliśmy niezbędne środki
do dezynfekcji oraz ozonator, urzą-
dzenie generujące aktywny tlen, który
jest naturalnym i  skutecznym steryli-
zatorem.

-Działamy już dwa miesiące i  wspól-
nie z  Burmistrzem Głuszycy Romanem Głodem podjęliśmy decy-
zję o  otwarciu naszego żłobka również w  lipcu, który do tej pory
był miesiącem urlopowym. Decyzja ta podyktowana była chęcią
pomocy rodzicom, którzy po okresie koniecznego postoju, mu-
sieli wrócić do pracy- dodaje Aneta Kalenik, dyrektor głuszyc-
kiego żłobka.

Staramy się, by nasze dzieci miło spędzały ten wakacyjny

czas. Organizujemy zabawy i   zajęcia
w  placówce, ale gdy tylko sprzyja
pogoda, wychodzimy na spacery,
które są najlepszą formą wspomaga-
nia odporności u   maluchów, a  o  to
dbamy przede wszystkim. Wyjścia są
okazją nie tylko do ruchu na świe-
żym powietrzu, ale także nauki
o  otaczającym świecie. Ci, którzy śle-
dzą nas na Facebooku, widzą dosko-
nale, ile radości sprawiają
dzieciakom "zabawy" ze ślimakami,
lądujący helikopter czy wianki z  łą-
kowych kwiatów.

W  związku z  ograniczeniami i   pa-
nującą wciąż trudną sytuacją pande-

miczną, nasze grupy, jeśl i chodzi o  l iczebność, są nadal
ograniczone, jednak mamy nadzieję, że od września sytuacja
się zmieni i   będziemy mogli w  naszych progach powitać ko-
lejne dzieci, które po raz pierwszy przyjdą do naszego żłobka.

oprac. Żłobek Gminny

ŻŁOBEK GMINNY W  NASZYM PRZEDSZKOLU…
Przedszkole Samorządowe z  powodu czasowego ograni-

czenia funkcjonowania placówki w  związku zapobieganiem
COVID-1 9, prowadziło zdalne nauczanie poprzez strony face-
bookowe. Dzieci bardzo chętnie z  pomocą rodziców wykony-
wały proponowane zadania i   dzieliły się wynikami swojej
pracy.

Mimo trudnego czasu i   pewnych ograniczeń udało się
zorganizować zakończenie roku dla dzieci, które od września
idą już do szkoły. Panie Wychowawczynie wraz z  Panią Dyrek-
tor pożegnały najstarsze dzieci, wręczając im piękne dyplomy
na pamiątkę oraz podziękowania dla rodziców za pomoc
w  zdalnym nauczaniu. Wszystkim życzymy udanych wakacji
i   dużo słoneczka!!

oprac. Przedszkole Samorządowe

W  Szkole Podstawowej nr  2
w  Głuszycy   w  maju 2020 roku   za-
kończył się projekt „Szkoła na czasie” 
dofinansowany   z  Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego  współfinanso-
wany   ze środków Unii Europejskiej
w  ramach  Europejskiego Funduszu
Społecznego. Głównym celem pro-
jektu było podniesienie jakości pro-
cesów kształcenia poprzez zakup
nowoczesnego sprzętu i   pomocy
naukowych oraz rozbudowanie
oferty edukacyjnej. Zajęcia do 1 2
marca odbywały się zgodnie z  zapla-
nowanym grafikiem, jednak z  powo-
du epidemii koronawirusa wznowione zostały w  ostatnim
tygodniu kwietnia w  formie zdalnej.

Nowe okoliczności wymogły od nauczycieli zapropono-
wania ciekawych pomysłów na zajęcia realizowane w  ramach
projektu, dlatego w    celu uatrakcyjnienia zajęć z  przyrody na-
wiązany został kontakt z  blogerami podróżującymi po świecie

z  psem – podróżnicy znajdowali się
akurat w  Gwatemali. Dzieci dowie-
działy się o  różnicy: stref czasowych,
  kl imatu w  poszczególnych czę-
ściach świata, o  przypływach i   od-
pływach czy prądach
morskich,  o  zagadnieniach ekolo-
gicznych i   dewastacji natury i   pla-
nety, którą wielokrotnie dostrzegli
podczas swoich podróży.  Na zajęcia
zdalne z  biologii zaproszona została
  przedstawicielka Regionalnej Stacji
Krwiodawstwa w Wałbrzychu.
Dzięki zdalnemu połączeniu

uczniowie dowiedzieli się, jaki sens
ma oddawanie krwi i   jakie warunki

musi spełnić osoba, która chce zostać dawcą. Uatrakcyjnie-
niem zajęć z  geografii było spotkanie on-line z  przedstawicie-
lem polskiej stacji badawczej na Antarktydzie.  Projekt
umożliwił kształcenie u  uczniów kompetencji kluczowych.

oprac. SP2

„SZKOŁA NA CZASIE”- W  CZASACH EPIDEMII…

Szkoła Podstawowa nr  3 w  Głu-
szycy w  okresie od 1 6 marca do 26
czerwca 2020 r., tak jak wszystkie
placówki w  Polsce, realizowała
zdalne nauczanie. Wykorzystywali-
śmy przede wszystkim dziennik
elektroniczny Vulcan Uonet +
i   udostępnioną nam platformę Offi-
ce 365 oraz wiele różnych platform
i  portali edukacyjnych.

Ogromną pomocą był zakup
przez Gminę Głuszyca 20 laptopów,
które wraz z  7 szkolnymi, wypoży-
czone zostały naszym uczniom.
W  czerwcu Gmina zakupiła dla na-
szej szkoły jeszcze 1 7 laptopów.
Dziękujemy!

Od 25 maja 2020 r. w  szkole od-
bywały się konsultacje skierowane do uczniów mających
trudności, zainteresowanych, pragnących utrwalić i   powtó-
rzyć swoją wiedzę przed egzaminem ósmoklasisty. Od 1
czerwca 2020 r. rozszerzyliśmy zakres konsultacji, prowadzo-
ne były także dla uczniów klas IV – VII . Dzięki zajęciom ucznio-
wie mogli również poprawić oceny końcowe. Od 25 maja
w  placówce organizowane były zajęcia opiekuńcze.

Wyzwaniem dla nas była realizacja projektu SZKOŁY NA
CZASIE – unowocześnienie edukacji w  Szkołach Podstawo-
wych Gminy Głuszyca. Udało się, wszystkie, przewidziane har-
monogramem zajęcia, odbyły się. Projekt został zrealizowany!

Mimo trwającej pandemii nasi
uczniowie brali udział w  konkur-
sach organizowanych online i   od-
nosil i znaczące sukcesy!
Uczeń klasy V c Wojciech Gabry-

siak został Laureatem I   stopnia
w  ogólnopolskim konkursie  języka
angielskiego EDI PANDA.
W  międzynarodowym konkursie

Kangur  Matematyczny siedmiu
uczniów naszej szkoły ( pisało 41 )
uzyskało wysokie wyniki i   otrzyma-
ło Wyróżnienie: Daniel Piasecki z  kl.
2b, Karol Piątkowski z  kl. 4a, Patryk
Chmielewski z  kl. 5c, Wojciech Ga-
brysiak z  kl. 5c, Paulina Kowalska
z  kl. 7b, Wiktor Łaszkiewicz z  kl. 7b
oraz Maria Jarosz z  kl. 8b. Wszystkim

uczniom gratulujemy wiedzy i   zapału do nauki!
26 czerwca 2020 r. zakończyliśmy rok szkolny 201 9/2020.

Ze względu na sytuację epidemiczną uroczystość zorganizo-
wano tylko dla Absolwentów. Nasi pozostali uczniowie świa-
dectwa odbierają w  sekretariacie szkoły. Mamy ogromną
nadzieję, że najtrudniejszy czas za nami, że 2 września 2020 r.
spotkamy się „normalnie”. Wszystkim Rodzicom i  Uczniom
serdecznie dziękujemy za ogromny trud i   zaangażowanie w  tę
nową formę edukacji.

Dorota Hałas

Daliśmy radę ! Mimo pandemii koronawirusa!

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGOW  CZASIE EPIDEMII
26 czerwca kolejny raz pożegnaliśmy uczniów najstar-

szych klas głuszyckich szkół podstawowych. Było to pożegna-
nie wyjątkowe - z  zachowaniem środków szczególnej
ostrożności z  powodu epidemii koronawirusa.

W  maseczkach i   przyłbicach, w  odpowiednich odstępach,
bez uścisków rąk i   gratulacji – tak wyglądało zakończenie ro-
ku szkolnego 201 9/2020 w  głuszyckich szkołach. Po trzech
miesiącach rozłąki uczniowie i   nauczyciele mogli spotkać się
ostatni raz, by podziękować sobie za kolejny rok oraz życzyć
sobie udanych wakacji. Rozdano świadectwa, nagrody spe-
cjalne oraz przekazano gratulacje rodzicom.

Za wysokie wyniki w  nauce oraz wzorowe zachowanie
Nagrodą Burmistrza zostały wyróżnione absolwentki głuszyc-
kich podstawówek: Daria Stępień, Klaudia Król, Nikola Śle-
szyńska, Paulina Jelewska, Aleksandra Bereźnicka, Amelia
Bernat oraz Amelia Sabadach. Nagrodę za wieloletni wolonta-
riat na rzecz zwierząt otrzymała Wiktoria Kierzanowska.

MC

Kryta pływalnia Delfinek

Kryta pływalnia Delfinek przy Szkole
Podstawowej nr  3 w  Głuszycy już czynna !!!

W  obiekcie znajdują się: basen, sauna, jacuzzi, strefa dla
najmłodszych. Serdecznie zapraszamy!

Wstęp na pływalnię z  zachowaniem wszelkich zasad
bezpieczeństwa i   obostrzeń związanych z  pandemią
koronawirusa.

Dokładne informacje znajdują się na stronie www SP 3.
Więcej informacja pod nr  tel. 690  1 64 739 oraz 74  845 63 76.

W  lipcu i  w  sierpniu pływalnia
czynna od środy do niedzieli

w  godz. 1 2:00-20:00.
W  poniedziałek i  wtorek
Delfinek jest nieczynny.

Zapraszamy !



Zakład Usług Mieszkaniowych i   Komunalnych w  Głuszycy
– o  tym jak zmienia się spółka, czym się zajmuje, jakie usługi
świadczy dla Gminy i   mieszkańców przeczytają Państwo
w  wywiadzie z  Panią Urszulą Mrozińska, Prezes Zarządu Spółki
ZUMiK.

Kurier Głuszycki: Może na początek
przypomnimy, jak działa spółka ZUMiK.

Urszula Mrozińska: Zakład Usług Miesz-
kaniowych i   Komunalnych Sp.
z  o.o.  w  Głuszycy została utworzona
w  2001 roku. Warto wspomnieć, że spół-
ka utrzymuje się z  własnych przychodów,
nie jest finansowana ani dotowana przez
właściciela, tj. Gminę Głuszyca. Gmina
jest jedynym właścicielem spółki.

KG: Czym dokładnie zajmuje się spółka?

UM: Spółka zajmuje się przede wszyst-
kim zarządzaniem nieruchomościami na
terenie gminy. Świadczymy również
usługi transportowe, zajmujemy się
utrzymaniem zieleni. Od 201 8 roku Spół-
ka poszerzyła swoją działalność i   wyko-
nuje również dla mieszkańców usługi
związane z  wywozem nieczystości płyn-
nych. Świadczymy również szeroko poję-
te usługi pogrzebowe, wspomnę, że
w  201 8 roku również został kupiony no-
wy samochód pogrzebowy.

KG: Jest Pani prezesem od 201 6 roku. Co
przez ten czas udało się Pani osiągnąć?

UM: Przede wszystkim wprowadzil iśmy nowe usługi, rozwinę-
łam oraz zmodernizowałam działalność Spółki. W  201 8 roku
zaoferowaliśmy Mieszkańcom możliwość deratyzacji, wywóz
nieczystości płynnych oraz utrzymanie zieleni. Nie ukrywam,
że odkąd objęłam funkcję Prezesa w  spółce poprawiła się sy-
tuacja finansowa. Przychody spółki wzrosły o  prawie 250  tys.
zł w  porównaniu do roku 201 6, kiedy przyszłam do spółki.

KG: Przejdźmy do zadań wykonanych w  roku 201 9. Jakie za-
dania wykonaliście jako ZUMiK?

UM: Koncentrowaliśmy się przede wszystkim na remontach.
Zmodernizowaliśmy dachy, przyprowadzil iśmy remonty in-

stalacji elektrycznych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych oraz
wentylacyjnych, pamiętać należy też o  przeprowadzonych re-
montach instalacji grzewczych, w  tym o  budowie nowych
pieców czy wymianie wkładów kominowych. Wymienialiśmy
też stolarkę okienną i   drzwiową. Wymienil iśmy wiele domofo-
nów, monitoringów oraz wodomierzy. W  201 9 roku wykonali-
śmy remonty na łączną kwotę ponad 2 1 30 000 zł. ( we
wspólnotach mieszkaniowych oraz na zasobie gminnym). Od
201 6 roku wykonaliśmy remonty na łączną kwotę ponad 5
300 000 zł.

KG: A  co konkretnie zostało wykonane? Proszę podać przy-
kłady działań.

UM: Kapitalny remont dachu budynku przy ul. Kłodzkiej 7
w  Głuszycy Górnej, zl ikwidowano tzw. „kopciucha” i   wykona-

no indywidualne instalacje gazowe w  loka-
lach gminnych w  budynku przy ul. Niecałej
1 w  Głuszycy, zlikwidowano szambo oraz
zamontowano przydomową oczyszczalnię
ścieków dla nieruchomości przy ul. Wiej-
skiej 1 w  Grzmiącej, odłączono budynek
przy ul. Grunwaldzkiej 70 w  Głuszycy do
kolektora sanitarnego. Oczywiście to tylko
przykłady gdzie można wymienić ich dużo
więcej.

KG: Co z  zatrudnieniem? Ostatnio wiele się
mówi o  przechodzeniu z  tzw. śmieciówek
na umowę o  pracę. Jak to wygląda u  Was?

UM: Aktualnie pracuje u  nas 1 8 osób – 1 4
osób na umowę o  pracę, 3 osoby na
umowę zlecenie oraz jedna osoba na
kontrakcie. Myślę, że to korzystne
rozwiązanie dla stanu zatrudnienia
i   rozwoju zawodowego pracowników.

KG: Rzeczywiście, to napawa optymizmem.
Na koniec zapytam, czym kierujecie się
w  swojej pracy?

UM:Wszystkie świadczone przez nas usługi
to praca z  ludźmi i   dla ludzi, to umiejętność
słuchania i   wychodzenia naprzeciw ich po-

trzebom. Koncentrujemy się na zadowoleniu naszych klien-
tów, stale podnosimy jakość świadczonych usług.

KG: Ciekawa sentencja. Dziękuję Pani za rozmowę.

UM: Ja również dziękuję.

Z  Prezes Zarządu
ZUMiK sp. z  o.  o  rozmawiała

Marta Czepil
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„WSZYSTKIE ŚWIADCZONE PRZEZ NAS USŁUGI TO PRACA Z  LUDŹMI I   DLA LUDZI” - WYWIAD Z  URSZULĄ
MROZIŃSKĄ, PREZES SPÓŁKI ZUMiK

Wiosna, miesiące letnie i   wczesna jesień sprzyjają więk-
szej aktywności fizycznej. Korzystamy z  różnych form wypo-
czynku na świeżym powietrzu. Ochoczo wyruszamy na
dobroczynny dla zdrowia i   samopoczucia spacer do lasu,
parku czy na działkę. Na terenach zielonych oraz w  polskich
lasach jest coraz więcej kleszczy. Światowa fauna kleszczy
obejmuje około 900 gatunków, z  których ponad 70 zalicza-
nych jest do fauny europejskiej, a   1 9 uważanych za stały ele-
ment akrofauny Polski.

W  ujęciu biologicznym, kleszcze są sklasyfikowane jako
pajęczaki. Jest to wysoko wyspecjal izowane stworzenie, po-
siadające ciało i   wyjątkowo dobrze adoptujące się do swoje-
go otoczenia. Aktywność pasożytów zaczyna się już
w  styczniu. Te pajęczaki mogą przenosić wirusy, bakterie
i   pierwotniaki powodujące trudne do wyleczenia u   człowieka
choroby. Szacuje się, że około 1 0-1 5 procent tych pajęcza-
ków zakażonych jest  m.in. wirusem kleszczowego zapalenia
mózgu i   krętkami boreliozy. Dlatego ukąszenie (a   precyzyjnie
określając - użądlenie) kleszcza może być dla człowieka nie-
bezpieczne i   skutkować poważnymi chorobami. Najbardziej
znane z  nich to borelioza (nazywana także chorobą z  Lyme)
i   kleszczowe zapalenie mózgu.

Sezon aktywności kleszczy rozpoczyna się gdy tempera-
tura osiąga około 5-7 stopni Celsjusza, a   kończy się dopiero
wraz z  pierwszymi przymrozkami. W  sezonie obserwuje się
dwa szczyty wzmożonego żerowania kleszczy: wiosenny
(kwiecień-maj) oraz jesienny (wrzesień-październik). Sezon
aktywności może być jednak zaburzony poprzez anomalie
występujące w  przyrodzie, a   kleszcza można spotkać nawet
w  grudniu. Warto mieć świadomość, że najwięcej kleszczy
znajduje się na skraju lasu: w  trawie, chwastach, krzewach,
na spodniej stronie l iści. Pajęczaki te nie wspinają się powy-
żej wysokości 1 – 1 ,5 metra. Wbrew utartej opinii kleszcze nie
spadają z  drzew, ale są właśnie w  trawach i   krzakach. Po wy-
czuciu potencjalnego żywiciela spadają na obuwie lub nie-
osłonięte nogi, po czym aktywnie wspinają się po skórze
w  okolice, gdzie skóra jest cieńsza i   lepiej ukrwiona. Co cieka-
we, kleszcz potrafi wyczuć swoją ofiarę z  odległości nawet 20
metrów. Reaguje na temperaturę jej ciała, wydychany dwu-
tlenek węgla i   zapach potu. Gdy znajdzie się na skórze, nie
wbija się od razu w  jej powłoki. Kleszcze poszukują miejsca,
gdzie naskórek jest cienki i   lekko wilgotny. Pajęczaki najczę-
ściej wybierają miejsce za uchem, na granicy włosów, w  pa-
chwinie, pod kolanem lub w  zgięciu łokciowym.

Choć kleszcz wbija się w  skórę dość głęboko, sam mo-
ment wkłucia jest w  zasadzie niewyczuwalny. Dzieje się tak,
ponieważ kleszcz wprowadza wydziel inę, zawierającą sub-
stancje znieczulające. Kiedy już kleszcz zagnieździ się na na-
szym ciele, może żerować nawet siedem dni. W  ciągu dnia
kleszcze najbardziej aktywne są rano w  godzinach 8-1 2 oraz
po południu po godzinie 1 6.

Jak rozpoznać czy ukąsił nas kleszcz zarażony boreliozą?

Najczęściej nie potrzeba badań. Wystarczy obserwować miej-
sce ukąszenia na swoim ciele, które ma zwykle obraz tarczy
strzelniczej: czerwonej w  środku, otoczonej jaśniejszym, a  da-
lej bardziej czerwonym pierścieniem. Powiększa się, rośnie je-
go średnica przekraczając 5  cm, stąd nazwa: rumień
wędrujący. Mniejszy odczyn może świadczy o  ukąszeniu pa-
jęczaka bądź innego owada i   należy go obserwować. Jak naj-
wcześniejsze usunięcie kleszcza znacząco zmniejsza ryzyko
ewentualnego zakażenia. Ocenia się, że nawet jeśl i kleszcz
był zakażony, to w  przypadku usunięcia go ze skóry w  czasie
1 2 do 24 godzin (najlepiej do 1 2 godzin) od momentu uką-
szenia – l iczba krętków boreliozy, która przedostanie się do
organizmu człowieka będzie zbyt mała, aby spowodować za-
każenie. Wirusy i   bakterie przenoszone przez kleszcze w  mo-
mencie wkłucia dostają się do krwiobiegu.

Trzeba pamiętać, że pajęczaki te są niebezpieczne zarów-
no w  stadium larwy, nimfy, jak i   postaci dojrzałej. Larwy ata-
kują drobne zwierzęta, głównie gryzonie, nimfy — większe,
z  człowiekiem włącznie, postacie dojrzałe — zwierzęta duże
i   człowieka. Co gorsza, kleszcze nie mają naturalnych wro-
gów, a  ich populacja rośnie.

Jak uniknąć kontaktu z  kleszczem (zminimalizować ryzy-
ko ukąszenia przez kleszcza i   potencjalnego zachorowania) ?
Aby zminimalizować ryzyko zachorowania na choroby od-
kleszczowe, należy pamiętać o  następujących zaleceniach:
1 . Ponieważ kleszcze najbardziej aktywne są rano i   późnym
popołudniem, dlatego na spacer lepiej wybierać się koło po-
łudnia. I   chodzić środkiem ścieżek, z  dala od przydrożnych
traw i   krzaków.
2. Nie chodź po trawie bez obuwia.
3. Nie siadać na zwalonych pniach drzewnych, jest to bo-
wiem ulubione miejsce przebywania bardzo żarłocznych
młodocianych form kleszczy, tzw. nimf.
4. W  przypadku biwakowania ustawiać namiot na środku łąki,
a   nie na jej skraju, pod gałęziami drzew czy krzakami.
5. Dobrze jest stosować środki odstraszające (repelenty), któ-
rych substancje aktywne powodują, że człowiek jest niewy-
czuwalny dla kleszczy, których zapachów kleszcze nie lubią,
a   są to olejki np. goździkowy, cytronelowy, z  drzewa herba-
cianego, tymiankowy, szałwiowy, z  trawy.
5. Naturalną ochroną jest też higiena. Kleszcze wabi ludzki
pot. Wabikiem są jednak także wody toaletowe i   pachnące
kosmetyki (szczególnie o  zapachu wanil i i lub kokosa). Stąd
zalecane mycie, ale bez użycia perfumowanych mydeł.
6. Na pewno jakąś barierą dla kleszczy jest też odpowiednie
ubranie, które powinno chronić całe ciało. Najlepiej założyć
długie spodnie i   bluzkę z  długim rękawem, skarpetki, zakryte
buty, czapkę na głowę; warto przy tym pamiętać, że na ubra-
niu o  jasnym kolorze łatwiej można zauważyć kleszcza.
7. Po powrocie z  działki, ze spaceru w  lesie, parku starannie
obejrzyj całe ciało, weź prysznic lub przynajmniej umyj nogi
do wysokości uda wodą z  mydłem. Kleszcz zanim zakotwiczy

się w  skórze poszukuje odpowiedniego miejsca do wkłucia.
U   dzieci najczęściej lokal izuje się na głowie - zazwyczaj na
granicy włosów i   za uszami; u   dorosłych w  miejscach, gdzie
skóra jest delikatna – pod kolanami, w  pachwinach, na brzu-
chu.
8. Warto dbać też o  dietę bogatą w  witaminę B, która zmienia
zapach potu na mniej przyjemny dla kleszczy. Nie może
w  niej zabraknąć pestek słonecznika, drożdży, zbóż, które są
w  nią bogate.
9. Warto się zaszczepić. Dostępne są szczepienia – zarówno
dla dzieci, jak i   dla dorosłych, które chronią przed kleszczo-
wym zapaleniem mózgu i   opon mózgowo rdzeniowych.
Warto te szczepienia rozważyć. Szczepionki przeciwko bore-
l iozie niestety nie ma.

Gdy zobaczysz na sobie kleszcza, powinieneś przystąpić
do jego usunięcia. Skuteczne usunięcie kleszcza nie jest wca-
le takie trudne, gdy się wie, jak to zrobić.
1 . Przygotuj plastikową pęsetę i   wodę utlenioną lub 40% al-
kohol do dezynfekcji. Alternatywą dla pęsety są miniaturowe
pompki ssące, plastikowe „kleszczołapki” dostępne w  apte-
kach. Uwaga! Metalowa pęseta może okazać się zbyt ostra
i   uciąć kleszcza, zamiast go złapać.
2. Chwyć kleszcza tuż przy skórze, za przednią część ciała
i   zdecydowanym ruchem pociągnij ku górze.
3. Dokładnie umyj ręce i   zdezynfekuj miejsce ukłucia.
4. Obserwuj miejsce po ukłuciu. Jeśl i wystąpi niepokojąca
zmiana, skonsultuj się z  lekarzem.

Pamiętaj! Nie można wykręcać kleszcza bezpośrednio
palcami, zgniatać go, smarować tłustymi substancjami. To
może spowodować zatkanie tchawek (narządu wymiany ga-
zowej) kleszcza, a   następnie jego wymioty, które przyśpie-
szają przedostanie się bakterii i   wirusów do ciała ukłutego.
Jeżeli jednak kleszcz tkwi głęboko, najlepiej od razu iść do le-
karza.

Często podczas usuwania kleszcza zdarza się, że mała
część jego ciała pozostanie w  skórze. Nie ma powodu, by
wszczynać alarm. Najczęściej jest to część jego żądła. To małe
ciało obce jest zazwyczaj naturalnie usuwane przez organizm
po kilku dniach.

Jeśl i nie jesteś pewny, czy będziesz umiał właściwie usu-
nąć kleszcza, zgłoś się do najbl iższego punktu medycznego.
Udaj się do lekarza, jeśl i po użądleniu przez kleszcza do-
świadczasz objawów podobnych do grypy, jak ogólne rozbi-
cie, gorączka lub ból głowy. Bezzwłocznie udaj się do lekarza,
gdy zauważysz rumień w  kształcie okręgu, który pojawia się
dookoła miejsca użądlenia.

Pamiętaj, że nie każde ukąszenie przez kleszcz lub innego
owada wymaga fachowej pomocy medycznej.

opracowanie Centrum Medyczne „SOLARIS”
Kazimierz Kiewra

Bartosz Solarz

POGODA NA KLESZCZE



Zbiórka odpadów zielonych
w  Głuszycy maj- listopad
2020 r.
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Powszechny spis rolny  ma zostać przeprowadzony od 1
września do 30 listopada 2020 r.  Udział w  spisie rolnym jest
obowiązkowy. Za niepoddanie się spisowi grozi kara grzywny.
Oficjalna   strona internetowa informująca na bieżąco
o  wszystkim, co dotyczy Powszechnego Spisu Rolnego 2020,
prowadzona jest przez Główny Urząd Statystyczny
w  Warszawie. Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego
2020:
-zapewnienie bazy informacyjnej o  gospodarstwach rolnych
i   związanych z  nimi gospodarstwach domowych, koniecznej
dla realizacji krajowej, regionalnej i   lokalnej polityki rolnej
i   społecznej na  wsi,
-analiza zmian, jakie zaszły w  rolnictwie na  przestrzeni lat
201 0-2020,
-wykonanie zobowiązań Polski w  zakresie dostarczenia infor-
macji na  potrzeby innych niż EUROSTAT organizacji między-
narodowych oraz 
-aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych,
a  tym samym przygotowanie operatów do  różnotematycz-
nych badań reprezentacyjnych z  zakresu rolnictwa (w  latach
następnych).

Spis dostarczy danych o  jednostkach funkcjonujących
w  rolnictwie i   ich wyposażeniu, o  prowadzonej produkcji rol-
nej i   działalności innej niż rolnicza oraz  ponoszonych
na  nie  nakładach pracy, a  także produkcji ekologicznej i   wpły-
wie rolnictwa na  środowisko. Aby móc dokładnie  scharakte-
ryzować i   opisać polskie rolnictwo, niezbędne są wyniki spisu
rolnego. W  spisie zbierane będą dane dotyczące: użytkowania
gruntów, powierzchni zasiewów, nawożenia, środków ochro-
ny roślin, pogłowia zwierząt gospodarskich, budynków go-
spodarskich, maszyn i   urządzeń rolniczych, działalności
gospodarczej oraz  aktywności ekonomicznej. Użytkownik go-

spodarstwa rolnego w  ramach spisu rolnego przekazuje dane
w  formie:
-samospisu internetowego przeprowadzanego samodzielnie
przez użytkownika gospodarstwa rolnego za pośrednictwem
interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej
Głównego Urzędu Statystycznego (od 01 .09.20 do 1 5.09.20),
-wywiadu telefonicznego przeprowadzanego z  użytkowni-
kiem gospodarstwa rolnego przez rachmistrza spisowego;
-bezpośredniego wywiadu przeprowadzanego z  użytkowni-
kiem gospodarstwa rolnego przez rachmistrza spisowego.

O  co rolnicy będą pytani? W  spisie rolnym będą zbierane
dane, dotyczące  m.in.: osoby kierującej gospodarstwem rol-
nym, położenia gospodarstwa na obszarach o  ograniczeniach
naturalnych, osobowości prawnej, typu własności użytków
rolnych, produkcji ekologicznej, rodzaju użytkowanych grun-
tów, powierzchni zasiewów według upraw, powierzchni na-
wadnianej, zużycia nawozów mineralnych i   organicznych,
pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-
użytkowych, rodzaju budynków gospodarskich, wkładu pracy
w  gospodarstwo rolne użytkownika i   członków jego gospo-
darstwa domowego oraz pracowników najemnych. Spis rolny
zostanie przeprowadzony w  gospodarstwach rolnych: osób
fizycznych (gospodarstwach indywidualnych); osób praw-
nych (np.   gospodarstwa rolne prowadzone przez spółki
z  o.o.); jednostek organizacyjnych niemających osobowości
prawnej (np. gospodarstwa rolne prowadzone przez spółki
cywilne). Osoby wykonujące prace spisowe to bezpośrednio
rachmistrzowie i   komisarze spisowi. Nałożony jest na nich
  obowiązek przestrzegania tajemnicy statystycznej. Wszystkie
informacje dostępne na stronie internetowej GUS https://rol-
ny.spis.gov.pl/.

oprac. MW

ROLNIKU! ZACZYNA SIĘ OBOWIĄZKOWY, POWSZECHNY SPIS
ROLNY

Początek roku 2020 zapowiadał się dobrze po zrealizowa-
niu dużego projektu multimedialnego w  podziemiach.
Obiekt otrzymał nową jakość. Dzięki tym działaniom znaleźli-
śmy się w  gronie europejskich,
podziemnych tras dostępnych
do zwiedzania. Zaobserwowali-
śmy kolejny wzrost zaintereso-
wania podziemiami. Zaczęły
jednak dochodzić do nas niepo-
kojące informacje z  Europy. Ob-
serwowaliśmy sytuację związaną
z  COVID-1 9, nie przewidzieliśmy
jednak, że z  dnia na dzień zosta-
niemy zamknięci na cztery kłód-
ki.

W  połowie marca rząd naka-
zał zamknąć muzea i   zaprzestać
działalności turystycznej.
W  związku z  tym stracil iśmy
1 00% przychodów. Rozpoczęły
się próby poszukiwania sposobów ratowania Spółki. Prioryte-
tem było zachowanie miejsc pracy dla jak największej l iczby
pracowników. Po wprowadzeniu przez rząd tarcz antykryzy-
sowych od razu podjęliśmy działania mające na celu pozy-
skanie środków. Z  Funduszu Świadczeń Gwarantowanych
otrzymaliśmy trzymiesięczne dofinansowanie miejsc pracy.
Z  Tarczy 2 udało nam się zwolnić Spółkę w  50  % z  płacenia
przez 3 miesiące ZUS-u. Zostaliśmy zwolnieni z  opłat na
rzecz gminy Głuszyca. Wiele firm przedłużyło nam terminy
płatności. Cały zysk wypracowany w  roku 201 9 przeznaczyli-
śmy na bieżące funkcjonowanie Spółki. Dzięki tym działa-

niom udało nam się przetrwać najgorsze miesiące.
Wrócil iśmy do pracy w  połowie maja z  zachowaniem za-

sad bezpieczeństwa. Początki były trudne. Sytuacja zaczęła się
zmieniać z  kolejnymi znoszonymi
obostrzeniami. Obecnie obowią-
zują zasady zwiedzania obiektu
zgodne z  zaleceniami GIS. Turyści
zwiedzają  podziemia w  małych
grupach. Na terenie obiektu nale-
ży mieć maseczkę, rękawice oraz
jednorazowe czepki pod kask.
Dostępne są płyny dezynfekują-
ce. Przestrzegamy określonych
zasad, by turyści i   nasi pracowni-
cy czuli się bezpiecznie. Zwiedza-
nie w  tej chwili jest bezpieczne.

Rozpoczęły się wakacje
i   turystów jest coraz więcej. To
napawa nas optymizmem i  coraz
większą wiarą, że wszystkie do-

tychczasowe działania sprawdziły się i   uda nam się przetrwać
ten trudny rok. Dziękuję wszystkim, którzy nam pomogli. Za-
praszam do zwiedzania podziemi oraz do korzystania z  re-
stauracji przy Kompleksie Osówka codziennie w  godzinach
1 0:00-1 8:00. Zapraszam także do zwiedzania wieży kościoła
NMP w  Głuszycy od piątku do niedzieli w  godzinach 1 1 :00 –
1 6:00.

Zdzisław Łazanowski
Prezes Zarządu Podziemnego Miasta Osówka

CZAS PANDEMII WYZWANIEM DLA PODZIEMNEGO MIASTA OSÓWKA

Poprzez termin odpady zielone należy rozumieć odpady
komunalne stanowiące części roślin pochodzące z  pielęgnacji
terenów zielonych (l iście, trawa, gałęzie). Biodegradowalne
worki na odpady dostępne są bezpłatnie w  pok. nr  1 Urzędu
Miejskiego. Odpady będą odbierane wyłącznie w  ww
workach. Adres odbioru odpadów należy wcześniej zgłosić
wyłącznie telefonicznie pod numerem 74 88 66  753.
Zbiórka będzie przeprowadzona co około dwa tygodnie
w  piątki według poniższego harmonogramu:

BONUS PIENIĘŻNY dla LGD„Partnerstwo Sowiogórskie”
Nowy rok 2020 przyniesie kolejne nabory……i  tak koń-

czyliśmy naszą ostatnią informację prasową mając na myśli
zaplanowane nabory grantowe. Tymczasem, pomimo zawiro-
wań związanych z  pandemią znów możemy z  przyjemnością
poinformować, że otrzymaliśmy kolejny BONUS PIENIĘŻNY
dla LGD„Partnerstwo Sowiogórskie”.

Cieszy nas każda złotówka wspomagająca nasz region
i   fakt, że jako Stowarzyszenie możemy mieć udział w  rozwoju
naszych Gmin.  Tym razem Budżet naszej STRATEGII zasilono
kwotą wynikającą z  przyznanego 1 0% podwyższenia pomocy
w  związku ze sprawną realizacją wskaźników i  wyniosła
ona  590  000,00 zł. 

To dobra informacja zarówna dla nas, jak i   naszych Wnio-
skodawców, ponieważ kwota ta w  całości przeznaczona zo-
stała na realizację wskaźników w  ramach podziałania 1 9.2 –
„Wsparcie na wdrażanie operacji w  ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność”  na działania zwią-
zane z  ROZWIJANIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz
Rozwojem ogólnodostępnej i   niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej. 

Ponadto zgodnie z  harmonogramem zostaną ogłoszone
również nabory na projekty grantowe:
• Tworzenie i   rozwijanie oferty promocyjnej regionu w  opar-

ciu o  zasoby lokalne Gór Sowich
• Działania rozwijające potencjał społeczności lokalnych, or-

ganizacji lub/i   edukacja przyrodnicza i   kl imatyczna,
w  ramach których można będzie zrealizować wydarzenia/im-
prezy oraz wydać publikacje.

Wszystkie szczegółowe informacje, ogłoszenia oraz doku-
mentację i   procedury znajdą Państwo na naszej stronie
www.partnerstwo-sowiogorskie.pl w  zakładce PROW 201 4-
2020. Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenia oraz do-
radztwo dla potencjalnych Wnioskodawców organizowane
przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Sowiogórskie"
przed naborami. Przypominamy, że udział w  szkoleniach jest
premiowany, a  doradztwo jest także bezpłatne.

Serdecznie zapraszamy
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”

ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca
tel. 74  871 61 50

-Placówka całodobowej opieki Geramus w  Głuszycy
mieszcząca się w  budynku dawnego „szpitala na górce” za-
prasza Seniorów na pobyty stałe i   czasowe. Obiekt jest do-
stosowany do osób niepełnosprawnych, które wymagają
rehabil itacji , a   także do osób starszych. Najważniejszy jest
fakt, że zapewnia kompleksową opiekę 24/h. Zaangażowa-
ny personel podchodzi indywidualnie do każdego Pod-
opiecznego, otaczając go troskl iwą opieką - mówi Sylwia
Prorok, dyrektor placówki.
Warto podkreśl ić, że Geramus działa na rynku od l ipca

201 8 roku, świadcząc profesjonalną opiekę i   rehabil itację.
W  zakresie oferowanych usług mieści się udzielanie pomocy
w  podstawowych czynnościach życiowych takich jak: pielę-
gnacja, opieka higieniczna czy ułatwianie kontaktu z  oto-
czeniem. Indywidualne podejście uwzględnia przede
wszystkim stan zdrowia, sprawność fizyczną i   intelektualną
oraz osobiste potrzeby, a   także możl iwości każdego z  Pod-
opiecznych. Co ważne - mieszkający mają zapewnione kon-
sultacje lekarskie w  ramach podstawowej opieki
zdrowotnej, konsultację ortopedyczną oraz konsultacje psy-
chologiczne. Placówka zapewnia również: opiekę pielę-
gniarską, (kadra z długoletnim doświadczeniem),
konsultacje medyczne, kinezyterapię (rehabil itacja indywi-
dualna oraz ćwiczenia zbiorowe), fizykoterapię (światłotera-
pia, magnetoterapia, laseroterapia, elektroterapia,
ultradźwięki, masaże, krioterapia, aquavibron, fala uderze-
niowa, terapię zajęciową, wycieczki krajoznawcze, organiza-
cję czasu wolnego (karaoke, wieczorki zapoznawcze).
Placówka posiada pokoje jedno i   dwuosobowe z  łazienka-

mi o  wysokim standardzie. W  każdym pokoju znajduje się
telewizor oraz sygnal izacja przywoławcza. Obiekt wyposa-
żony jest w  salę do kinezyterapii , fizykoterapii , terapii zaję-
ciowej. Geramus zatrudnia profesjonalną kadrę medyczną
(lekarzy, lekarzy specjal istów, fizjoterapeutów, pielęgniarki,
terapeutę zajęciowego oraz asystentów osób starszych).
Więcej informacji pod nr  tel . 608-885-1 97.

Geramus

JESIEŃ ŻYCIA – GERAMUS
W  GŁUSZYCY ZAPRASZA!
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