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W  sobotni wieczór 3 lutego w  Centrum Kultury Głuszyc-
ka Grupa Teatralna” Po Godzinach” wystawiła drugą część
„Ziemi Obiecanej Włókniarzy” pt. ”Znowu wojna”. To było naj-
bardziej wzruszające i   niezwykłe wydarzenie, jakie było mi
dane przeżyć w  Głuszycy od lat.

Przedstawienie przeniosło publiczność do Głuszycy
w  czasach stanu wojennego i   opowiedziało historie zwykłych
ludzi uwikłanych w  trudny historycznie czas. Mogliśmy prze-
konać się, jak trudne wybory były udziałem obywatel i i   po-
równać real ia tamtego czasu i   życia z  obecnymi. Scenariusz
przedstawienia napisany po prostu po mistrzowsku. Sceny
pełne ludzkich tragedii przeplatały się ze scenami domowych
absurdów, niuanse językowe i   sytuacyjne stwarzały okazje do
śmiechu, ale i   do płaczu. Postacie zbudowane wyraźnie, z  po-
czuciem humoru, ale także pełne głębokiej wiedzy o  naturze
człowieka, o  jego słabościach i   ułomnościach. Postacie kobie-
ce niby drugoplanowe, ale jakże wybijające się i   jak mocno
zarysowany ich wpływ na bieg wydarzeń. Bez wątpienia była
to zasługa twórcy Roberta Delegiewicza, który bardzo trafnie
uchwycił istotę ludzkich błędów, tragedii, wyborów na tle hi-
storycznych uwarunkowań. Scenariusz to dzieło sztuki.

Podobnie zachwyciła mnie gra aktorska. Grupa teatralna
złożona z  amatorów to był „strzał w  dziesiątkę”. Któż inny
miałby odgrywać role głuszyczan, jeśl i nie właśnie ludzie
związani całym sercem z  tym miastem? I le razy słyszel iśmy
opowieści naszych dziadków i   babć o  Głuszycy z  czasów ich
młodości podczas rodzinnych spotkań? Kto lepiej i   głębiej

poczułby tę historię? Podobało mi się ogromne zaangażowa-
nie aktorów, byłam pełna podziwu dla ich odwagi, niezwykłe
było także i   to, że ludzi, których znam ujrzałam w  nowym
świetle. Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Milczarek
w  rol i Pawła, funkcjonariusza mil icji , który zmienia się pod
wpływem wyrzutów sumienia i   dokonuje słusznych wybo-
rów, pomimo presji , jaką wywiera na niego małżonka (w  tej
rol i pani Prezes Zumiku Urszula Mrozińska) -po prostu feno-
menalnie zagrana. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Miro-
sław Żołopa w  rol i Romana - funkcjonariusza zniszczonego
przez system i   władzę - także fenomenalny. Edyta Popek -wi-
ceprzewodnicząca Rady Miejskiej zachwycająca w  rol i doktor
Jul i i , która jak nie jedna kobieta, jest w  scenariuszu kołem ra-
tunkowym dla człowieczeństwa mil icjanta Pawła. Role kobie-
ce zagrane przez Edytę Popek, Urszulę Mrozińską, Magdalenę
Kandefer, Iwetę Głód i   niezwykłą „Michałową” Agnieszkę Musz
– po prostu wspaniałe. Nie mogę zapomnieć o  ulubieńcach
publiczności, urodzonych aktorach. Artur Gołda w  rol i Karola
czy Alina Mączyńska w  rol i Danuty zbieral i oklaski i   okrzyki
zachwytu, gdy tylko pojawil i się na scenie. Cieszy także, że do
projektu zaangażowano głuszycką młodzież-Martę Gołdę,
Szymona Sławika, Ol iwiera Mrozińskiego, Krzysztofa Gołdę.

I lość poruszonych tematów: człowiek w  obl iczu historii ,
relacje międzyludzkie, uniwersal izm potrzeb człowieka, ro-
dzina i   rodzicielstwo, miłość, system i   władza w  kontekście
społeczeństw i   jednostek, niesprawiedl iwość, cierpienie, wol-
ność, której nie doceniamy póki jej nie utracimy…i  pewnie

wiele innych, każdy dojrzał coć ważnego, aktualnego, co
świadczy o  bogactwie tej sztuki. Jest ona dzięki temu kom-
pletna. Najlepsze dzieła zawsze są uniwersalne, zawsze należą
do wszystkich, każdy może przejrzeć się niczym w  lustrze
i   dostrzec cząstkę siebie. Śmiałam się i   upłakałam…

Coraz częściej zdarza mi się po przeczytaniu książki, obej-
rzeniu filmu, po kontakcie ze sztuką we wszelkich jej formach
odczuwać niedosyt. Pojawia się natrętna myśl, że jednak moż-
na było zrobić to lepiej. Coraz trudniej o  dobrą książkę, o  do-
bry film, coraz trudniej w  tej masie rozrywki odnaleźć dzieło
sztuki. Rozrywka jest łatwa, prosta i   przyjemna. Sztuka powa-
la na kolana, wywraca człowieka, potrafi rozpętać prawdziwe
piekło w  myślach i   uczuciach, ma potrząsnąć, zdruzgotać,
opętać, olśnić, zmienić człowieka. Bez wątpienia powinna
zmieniać człowieka.

W  przedstawieniu Głuszyckiej Grupy Teatralnej nie zmie-
niłabym nic. Ani jednego słowa scenariusza, bo był doskona-
ły, ani jednej minuty tego wydarzenia nie usunęłabym, nie
zmieniłabym, nie dokonałabym żadnych poprawek. Mam tak-
że wrażenie, że to ono zmieniło mnie. I   podoba mi się to. Wła-
śnie tego oczekuję od artystów, mają zmieniać świat,
zmuszać do mylenia, budować człowieczeństwo. To trudne
zadanie. Wystarczy posłuchać wiadomości w  telewizji czy ra-
diu, poczytać gazety i   treści internetowe. Napada mnie cza-
sem taka smutna myśl, że największą tragedią gatunku
ludzkiego jest popełnianie wciąż od nowa tych samych błę-
dów, nieustanne deja vu. Wciąż przerabiamy te same lekcje.
I   wciąż nasze wyniki nauczania są niedostateczne. Gdybym
pokusiła się o  odczytanie przesłania sztuki Roberta Delegie-
wicza, to byłoby ono zapewne takie same jak inne przesłania
wielkich dzieł. Mogłoby zawierać się w  takich słowach- bez
względu na okoliczności, na czas, na warunki, trzeba tylko
starać się pozostać człowiekiem dobrym, przyzwoitym, nie
mieć na rękach niczyjej krwi ani krzywdy. Napisałam tylko,
ale tak naprawdę jest to bardzo trudne i   wielkie wyzwanie.
Ktoś ubrał już to przesłanie w  słowa znacznie lepiej niż ja :
”Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca
się być nieuczciwym, ale nie warto”. To był wielki człowiek. Je-
go słowa były wielkie i   takie już pozostaną. O  i le łatwiej było-
by nam przerabiać lekcje historii , gdybyśmy wyzbyl i się prób
bezwzględnej oceny drugiego człowieka. Za łatwo przycho-
dzi nam Polakom ocenianie pozbawione wiedzy i   zrozumie-
nia.

Z  przyjemnością informuję czytelników Kuriera Głuszyc-
kiego, że 24 lutego ponownie można było zobaczyć przedsta-
wienie „Znowu wojna” w  głuszyckim Centrum Kultury. Już
marzę o  kolejnych przedstawieniach Głuszyckiej Grupy Te-
atralnej. Reżyser Robrert Delegiewicz zapowiedział trzecią
część "Ziemi obiecanej Włókniarzy" jesienią tego roku.

Nasze życie nie należy tylko do nas. Jesteśmy skazani na
innych, nierozerwalnie związani z  tymi, którzy żyl i przed na-
mi i   z  tymi, którzy przyjdą po nas. Na naszych oczach tworzy
się historia tego miasta. Historia dobra, budująca. Bądźmy jej
częścią.

MW

s.   4 Jeszcze raz odpoczątku...

s.   5 Iskra Bożaw  wierszach Romany

s.   6 Siła, odwaga, empatia, dobro - to wszystko jestw  nas!

Najnowsza historia Głuszycy,
czyli kolejne zjawiskowe przedstawienie Głuszyckiej Grupy Teatralnej „Po Godzinach”

Powiatowa runda plebiscytu „Gazety Wrocławskiej” na
osobowość roku 201 7 dobiegła końca. W  ostatnim dniu
stycznia minął termin głosowania. Moja zabawa plebiscytowa
skończyła się też tego samego dnia. W  kategorii – działalność
kulturalna w  powiecie wałbrzyskim przegrałem dość znaczną
l iczbą głosów z  godną tego zaszczytu rywalką, dyrektor Cen-
trum Kultury w  Głuszycy, Moniką Kulus. I   wcale się temu nie
dziwię. Monika w  pełni zasłużyła sobie na ten tytuł, bo rok
201 7 to dla niej rok ciężkiej pracy na niwie kulturalnej, owo-
cującej sukcesami, o  których miałem okazję nieraz pisać
w  prasie i   w  swoim blogu. Dla mnie zaś, „oszronionego jedwa-
biem czasu” emeryta miniony rok był rokiem normalnej ak-
tywności społecznej, jeśl i zaś mógłbym myśleć o  sukcesach,

to miały one miejsce parę lat wcześniej, kiedy ukazywały się
moje książki.

To jest dla mnie powód do zadowolenia, że z  Głuszycy na
l iście znalazły się aż dwie osoby. I   stało się dobrze, że wygrała
młoda, pełna energii i   pomysłowości dyrektor naszego Cen-
trum Kultury, a   ja znalazłem się na drugim miejscu. Monika
ma zdecydowanie większe niż ja szansę, by powalczyć teraz
na szczeblu wojewódzkim. Oczywiście, że na nią zagłosuję
i   życzę Jej sukcesu.

Z  plebiscytem żegnam się z  podniesioną głową, bowiem
cieszę się poparciem, które uzyskałem od moich Czytelników
lub słuchaczy radiowych. Okazuje się, że mam licznych przy-
jaciół (prawie pół setki) , nawet nie spodziewałem się, że tak

dużo. Chcę teraz jak najpiękniej i   najserdeczniej im wszystkim
podziękować. Myślę, że będzie miło, jeśl i zrobię to, korzysta-
jąc z  fragmentu wiersza uwielbianego przeze mnie poety,
Konstantego I ldefonsa Gałczyńskiego:

Jesteśmyw  pół drogi. Droga
pędzi z  nami bezwytchnienia.
Chciałbym i  mój ślad na drogach

ocalić od zapomnienia.

Stanisław Michal ik

Dziękuję za głosy !
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„W  radości
i  w  smutku, w  zdro-
wiu i  w  chorobie” –
przeżyliście Państwo
razem długie lata –
tymi słowami bur-
mistrz Roman Głód
powitał zaproszone
na uroczystość jubi-
leuszy małżeństw
pary świętujące
w  201 7 roku 35-ą,
40-ą, 45-ą, 50-ą, 55-
ą, 60-ą, a   nawet 65-ą

rocznicę ślubu. N iedziela 28 stycznia pozostanie na długo
w  pamięci prawie 50 świętujących par.

Gratulacje i   kwiaty szacownym jubilatom przekazal i bur-
mistrz Głuszycy Roman Głód, przewodniczący Rady Miej-
skiej w  Głuszycy Grzegorz Milczarek, kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego w  Głuszycy i   sekretarz Gminy Wiesława
Moździerz oraz zastępca burmistrza Grzegorz Szymański
i   skarbnik Gminy Agnieszka Świędrych. Jubi laci świętujący

Złote Gody otrzymal i ponadto l isty gratulacyjne oraz meda-
le przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

W  imieniu głuszyckich władz samorządowych burmistrz
Roman Głód życzył wszystkim dostojnym Jubilatom długich
lat w  zdrowiu i   pomyślności oraz przeżycia kolejnych pięk-
nych rocznic ślubu.

Szanowni Jubi laci ! Życzymy Państwu:
„Abyście dalej szl i przez życie,
trzymając się mocno za ręce,

zawsze uśmiechnięci ,
zawsze razem,

zawsze pewni swoich uczuć.
N iech los Wam sprzyja, niosąc powodzenie”.

Oprócz życzeń, gratulacj i , toastu i   wspólnego śpiewu
„Sto lat” jubi laci świetnie bawil i się przy dźwiękach muzyki
zespołu „Łysy Band”, który stworzył prawdziwie weselną at-
mosferę spotkania w  odnowionej sal i widowiskowej głu-
szyckiego Centrum Kultury. Słodki poczęstunek
przygotowała restauracja „Stara Piekarnia” w  Głuszycy.

oprac. SJ

Jubileusze małżeństw 201 7

Głuszyczanie po raz kolejny
nie zawiedl i i   wsparl i WOŚP
kwotą w  wysokości 8.454,45 zł.
Tym razem Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy zagrała dla
wyrównania szans w  leczeniu
noworodków, by doposażyć
oddziały szpitalne w  specjal i-
styczny sprzęt, ratujący życie
i   zdrowie dzieci.

W  czasie głuszyckiego finału
1 4 stycznia w  Centrum Kultury
można było zobaczyć  m.in. wy-
stęp Natal i i Szubert w  chore-
ografii Jadwigi Szwebs. Dla
publiczności pięknie zagral i na
gitarze Dorota Kraczek, Bartosz
Makułowicz oraz Przemysław Ciura wraz ze swoim instrukto-
rem Marcinem Zalesiem. W  radosny nastrój wprowadziły pu-
bl iczność dwie grupy tańczące zumbę – dzieci i   dorośl i
przygotowani przez instruktorkę zumby Magdalenę Trusz-
czyńską. Na scenie pojawil i się także Magdalena Jelewska,
Milena Rudzka, Dominika Grzesiak, Ola Harasimowicz, Marce-
l ina Popik, Milena Smusz, Nikola I lnicka i   Bartek Warszczuk -
młodzi głuszyccy wokal iści, których do występu przygotował
nauczyciel śpiewu Radosław Zychal.

W  czasie finału zebrano 1 .1 50 zł z  samych l icytacji . Zbiór-

kę dla głuszyckiego sztabu WOŚP
wsparl i również organizatorzy
i   zawodnicy I I I Zimowego Biegu
Koliby Łomnickiej, którzy wylicy-
towal i przedmioty na kwotę pra-
wie 500 zł. Na l icytację burmistrz
Głuszycy przekazał dwa honoro-
we numery startowe na cieszący
się wielką popularnością IV mara-
ton pieszy „Sudecka Żyleta”, który
wyruszy 1 7 lutego.

Sztab wolontariuszy
dzielnie pracował i   zbierał pienią-
dze do puszek na terenie naszej
gminy. Wśród wolontariuszy zna-
lazł się także burmistrz Głuszycy
Roman Głód wraz z  żoną Iwetą.

Za każdą kwotę przekazaną na rzecz WOŚP serdecznie dzię-
kujemy. Wielkie podziękowania dla wszystkich wolontariuszy
i   szefowej głuszyckiego sztabu Doroty Link-Niedzielskiej oraz
dyrektor CK-MBP Moniki Kulus wraz ze swoimi współpracow-
nikami: Klaudią Chętkowską, Renatą Gratzke, Renatą Soko-
łowską, Armandą Maciejczak, Marzenną Klann i   Grzegorzem
Bachmatiukiem.

Do zobaczenia za rok!
oprac. CK-MBP, UM
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IV Sudecka Żyleta za nami!

Już po raz szósty Miejska Bibl io-
teka Publiczna w  Głuszycy zorga-
nizowała Dyktando Miejskie dla
uczczenia Międzynarodowego
Dnia Języka Ojczystego. Konkurs
objęl i honorowym patronatem
Starosta Wałbrzyski Jacek Cichura
i   Burmistrz Głuszycy Roman Głód.
Do tegorocznej edycji dyktanda
przystąpiło 21 osób, których powi-
tal i : dyrektor Centrum Kultury –
Miejskiej Bibl ioteki Publicznej
w  Głuszycy Monika Kulus, kierow-
nik Miejskiej Bibl ioteki Publicznej
Renata Sokołowska oraz wicebur-
mistrz Grzegorz Szymański.
Na konkurs zostały przygotowa-

ne dwa teksty. Pierwszy specjalnie
na okoliczność głuszyckiego dyk-

tanda napisała Jolanta Maria Ka-
leta – wrocławska pisarka,
autorka powieści, których akcja
rozgrywa się na Dolnym Śląsku
(w  tym również w  Głuszycy). Au-
torem drugiego tekstu był Stani-
sław Michal ik, mieszkaniec
Głuszycy, regional ista, polonista,
bloger, autor książek o  historii
miejscowości z  terenu powiatu
wałbrzyskiego. Do odczytania
został wylosowany tekst Stani-
sława Michal ika zatytułowany
„O  czym należy pamiętać z  histo-
rii współczesnej”. Prace uczestni-
ków dyktanda oceniała Komisja
Konkursowa w  składzie: Dorota
Hałas (polonista, dyrektor Szkoły
Podstawowej nr  3 w  Głuszycy),

Marta Borowiec (nauczyciel języka polskiego w  Szkole Pod-
stawowej nr  3), Aneta Kalenik (polonista, p.o.  dyrektora Gim-
nazjum Publicznego w  Głuszycy), Jadwiga Paprota
(polonista), Bożena Waliszewska (polonista) , Barbara Misz-
czuk (polonista) oraz Stanisław Michal ik (polonista, historyk) .
Tytuł „Mistrza Ortografii 201 8” zdobył Tadeusz Bańkowski,

mieszkaniec Głuszycy, który uzyskał wynik 1 94 punkty na 200
możliwych do zdobycia. I I miejsce zajęła Marta Wróblewska
(1 79/200), I I I miejsce przypadło Annie Dylak (1 78/200). Naj-
lepszym uczestnikiem w  kategorii do 1 8 roku życia został Łu-
kasz Wałowski (1 76/200). Serdecznie gratulujemy laureatom
konkursu i   dziękujemy wszystkim, którzy zmierzyl i się z  tego-
rocznym tekstem dyktanda. Fundatorami nagród byli: Staro-
sta Wałbrzyski Jacek Cichura, Burmistrz Głuszycy Roman Głód,
Centrum Kultury – Miejska Bibl ioteka Publiczna w  Głuszycy.
Podziękowania dla członków Głuszyckiej Orkiestry Dętej:

Piotra Sycza i   Ryszarda Ogorzelca, którzy umil i l i czas oczeki-
wania na wyniki. Do zobaczenia za rok!

oprac. MBP

Ponad 400 piechurów uczestniczyło w  zimo-
wej edycji Maratonu Pieszego „Sudecka Żyleta”,
który w  sobotę 1 7 lutego wyruszył z  Agrotury-
styki „Gościniec” w  Łomnicy w  gminie Głuszyca.
Trasa maratonu wiodła przez Góry Sowie, Wał-
brzyskie i   Suche. Organizatorzy nie wprowadzil i
l imitu czasu na pokonanie 46  km bardzo wy-
magającej trasy. Nie prowadzono też klasyfika-
cji końcowej. Każdy uczestnik walczył z  samym
sobą i   własnymi słabościami.
Lód, błoto, strome podejścia i   równie ostre

zejścia oraz promienne uśmiechy na twarzach
nieustannie towarzyszyły piechurom wędrują-
cym  m. in. przez Przełęcz Marcową, Przełęcz
pod Wawrzyniakiem i   wspinającym się na takie
szczyty jak Jałowiec, Borowa, Rogowiec, Wal i-
góra czy Ruprechticky Spiczak. Po drodze pie-
churzy mijal i trzy punkty kontrolne  m.in. na
Przełęczy Koziej i   przy wiacie przy pasie gra-
nicznym oraz punkt żywieniowy z  ciepłym po-
siłkiem w  Rybnicy Leśnej. Na wszystkich, którzy
ukończyl i maraton, na mecie w  „Gościńcu”
w  Łomnicy czekały pamiątkowe medale i   certy-
fikaty.

Wydarzenie objęl i patronatem honorowym
starosta wałbrzyski Jacek Cichura oraz burmistrz
Głuszycy Roman Głód, którzy wraz z  prezesem
Stowarzyszenia Przyjaciół Głuszycy Grzegorzem
Walczakiem i   jednym z  pomysłodawców i   organi-
zatorów Sudeckiej Żylety Marcinem Wiąckiem
przed startem powital i wszystkich uczestników
maratonu.

Organizatorzy Marcin Wiącek, Wojciech
Wesołowski, Damian Zimnicki oraz Stowarzysze-
nie Przyjaciół Głuszycy składają serdeczne po-
dziękowania dla wszystkich partnerów
wydarzenia, a   byl i nimi: Gmina Głuszyca, Agrotu-
rystyka „Gościniec” w  Łomnicy, Agroturystyka
„Pograniczna” w  Głuszycy Górnej, Every Can Co-
unts, Recal, Aqua Zdrój Wałbrzych, Gmina Jedl i-
na-Zdrój, Podziemne Miasto Osówka,
Wodoodporni, FizjoCentrum.pl, KFC Wałbrzych
oraz osoby prywatne: B.R., Janusz Pawłowski.
Wielkie podziękowania dla wszystkich wolonta-
riuszy!

Patronat medialny: Górskie Wyrypy (gor-
skiewyrypy.pl) , RMF MAXXXWałbrzych.

SJ
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Z  bogatej oferty zajęć integracyjnych, muzycznych i   pla-
stycznych przygotowanych przez pracowników Centrum Kul-
tury-Miejskiej Bibl ioteki Publ icznej w  Głuszycy oraz świetl ic
wiejskich skorzystało 70 dzieci z  terenu Gminy Głuszyca. Do-
finansowanie na częściową real izację programu zajęć zimo-
wych w  okresie od 1 5 do 26 stycznia CK-MBP otrzymało ze
środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych w  Głuszycy.
Dzieci poznawały ciekawostki o  Antarktydzie i   o  życiu pin-

gwinów. O  swojej podróży na Antarktydę z  pasją opowiadał
Kazimierz Skoczek. Oprócz wystawy fotograficznej pingwi-
nów i   prezentacji multimedialnej uczestnicy zajęć oraz do-
datkowo zaproszeni mal i goście z  przedszkola przenieśl i się
w  zimową podróż na Antarktydę przy dźwiękach recitalu
znanego wałbrzyskiego muzyka.
Dzieci uczestniczyły w  zajęciach kul inarnych w  restauracji

,,Ciekawa’’ w  Jedl inie–Zdroju, w  warsztatach ,,Młody Mistrz
Ceramiki’’ w  Starej Kopalni, podczas których każdy uczestnik
zajęć miał szansę wykonać swoją własną pracę rzeźbiarską
i   wykazać się talentem artystycznym. Zorganizowano rów-
nież wycieczkę do Krainy Łakoci „Ciukuruku”, gdzie można by-
ło samodzielnie wykonać słodki przysmak. Dzieci
uczęszczające w  zajęciach zimowych w  świetl icach wiejskich
wzięły udział w  wycieczkach do ZOO-Afrykarium we Wrocła-
wiu oraz do Cinema City w  Wałbrzychu.
Ponadto w  ramach ,,Radosnych ferii ’’ w  oddziale dziecię-

cym głuszyckiej bibl ioteki zorganizowane zostały zajęcia in-
tegracyjne ,,Ćwierćland’’, przygotowano teatrzyk kamishibai
do wiersza Danuty Wawiłow ,,Zapach czekolady’’ oraz turniej
gier stol ikowych i   towarzyskich.
Ostatniego dnia zajęć zimowych wszystkie dzieci w  pięk-

nych przebraniach bawiły się na balu karnawałowym. Czas zi-
mowego wypoczynku spędzony wspólnie z  rówieśnikami
pozostanie z  pewnością na długo w  pamięci uczestników za-
jęć feryjnych.

oprac. CK-MBP

PINGWINOWY ZAWRÓT GŁOWY,
CZYLI FERIE ZIMOWE 201 8
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Budowa krytej pływalni
„Delfinek” wzbudza zaintere-
sowanie nie tylko samych
mieszkańców Głuszycy, ale
także innych samorządów
w  Polsce. 8 lutego delegacja
pracowników Urzędu Miej-
skiego w  Kaletach (wojewódz-
two śląskie) , miejskich
radnych na czele z  Eugeniu-
szem Ptakiem, przewodniczą-
cym Rady Miejskiej
w  Kaletach oraz burmistrzem
Klaudiuszem Kandzią odwie-
dziła budowę głuszyckiego
obiektu sportowo-rekreacyj-
nego.

O  wielu sprawach związanych
z  budową „Delfinka” opowiedziel i dele-
gacji z  Kalet kierownik referatu Inwe-
stycji , Rozwoju i   Promocji Urzędu
Miejskiego w  Głuszycy Katarzyna Łaza-
nowska i   zastępca burmistrza Grzegorz
Szymański, a   także kierownik budowy
Tomasz Ligierko i   Bogdan Suchanek-
właściciel Dolnośląskiej Firmy Budow-
nictwa Ogólnego.

Spotkanie było także okazją do
ciekawej wymiany doświadczeń samo-
rządowców. Na koniec wizyty w  Głuszy-
cy goście zwiedzi l i największą atrakcję
turystyczną gminy - Podziemne Miasto
Osówkę.

SJ

Gościnnie na budowie „Delfinka”

Pierwszy dzień wiosny 201 8 roku
zapowiada się bardzo interesująco
w  Głuszycy i   w  Jedl inie- Zdroju. 21
marca w  obu gminach rozpoczną
funkcjonowanie wypożyczalnie ro-
werów elektrycznych. Wzorem Świe-
radowa-Zdroju Głuszyca i   Jedl ina-
Zdrój zakupią po 6 rowerów z  napę-
dem elektrycznym, z  których bezpłat-
nie będą mogli korzystać mieszkańcy
danej gminy – zapowiedziel i w  dniu
1 7 stycznia burmistrzowie Roman
Głód i   Leszek Orpel podczas konfe-
rencji prasowej w  Hotelu Jedl inka.
„Ograniczenie niskiej emisji i   promowanie aktywnego try-

bu życia z  wykorzystaniem rowerów elektrycznych” to głów-
ne założenia podpisanej deklaracji współpracy pomiędzy
Gminami: Głuszycą, Jedl iną-Zdrój i   Świeradowem-Zdrój.
W  uroczystym podpisaniu deklaracji udział wzięl i : Roman
Głód - Burmistrz Głuszycy, Leszek Orpel - Burmistrz Jedl iny-
Zdroju oraz Roland Marciniak - Burmistrz Świeradowa-Zdroju.
Współpraca pomiędzy gminami obejmować będzie:

• wdrożenie dla mieszkańców pilotażowego programu „Bez-
płatna wypożyczalnia rowerów elektrycznych”,
• wymianę doświadczeń i   promowanie przedsięwzięć związa-
nych z  wykorzystaniem rowerów elektrycznych,
• organizowanie corocznych spotkań użytkowników rowerów
elektrycznych w  każdej miejscowości,
• tworzenie wspólnych programów w  celu zwiększenia do-
stępności mieszkańcom do rowerów elektrycznych,
• promowanie przedsięwzięć wpływających na aktywność fi-
zyczną z  wykorzystaniem rowerów elektrycznych
• organizowanie wspólnych działań informacyjnych przedsię-

wzięcia z  wykorzystaniem dostępnych
kanałów medialnych.

Oprócz wypożyczalni powstaną
także stacje do ładowania rowerów.
Gminy zapowiadają, że będą dążyć do
pozyskania środków zewnętrznych na
dofinansowanie zakupu rowerów elek-
trycznych przez mieszkańców. Podpi-
sana deklaracja ma charakter otwarty,
włodarze gmin zachęcają do współpra-
cy także inne samorządy. To innowacyj-
ny projekt. Warto zaznaczyć, że Gmina
Świeradów-Zdrój jako pierwsza w  Pol-
sce uruchomiła w  październiku 201 7 r.

bezpłatną wypożyczalnię rowerów elektrycznych dla swoich
mieszkańców.
W  dniu 2 lutego w  Urzędzie Miejskim w  Głuszycy sygnata-

riusze deklaracji współpracy na rzecz „Ograniczenia niskiej
emisji i   promowania aktywnego trybu życia z  wykorzysta-
niem rowerów elektrycznych”- burmistrzowie Głuszycy, Jedl i-
ny-Zdroju i   Świeradowa-Zdroju zawarl i porozumienie z  Firmą
Eko-Bike. Na mocy porozumienia reprezentujący trzy samo-
rządy - Roman Głód, Leszek Orpel, Roland Marciniak - oraz
Grzegorz Szczygieł z  Eko-Bike przewidują organizację cykl icz-
nie odbywających się zlotów osób jeżdżących na rowerach
elektrycznych w  Głuszycy, Jedl inie-Zdroju i   Świeradowie
–Zdroju w  połączeniu z  promocją działań w  zakresie ograni-
czenia niskiej emisji .
Pierwszy „Electro-Bike Tour” odbędzie się w  Jedl inie-Zdroju

8 kwietnia, następny 9 czerwca w  Świeradowie-Zdroju, trzeci
zaś w  Głuszycy w  dniu 30 września. Porozumienie zakłada
także certyfikację wypożyczalni rowerów elektrycznych, które
21 marca mają zostać otwarte w  Głuszycy i   Jedl inie-Zdroju.

SJ

Powstaną bezpłatne wypożyczalnie rowerów elektrycznych Ponad 1 1 5  tys. dofinansowania
dla Gminy Głuszyca!
Gmina Głuszyca otrzymała dwie dotacje celowe z  Minister-

stwa Rodziny, Pracy i   Pol ityki Społecznej na real izację rządo-
wych programów„MALUCH+ ” oraz „SENIOR+”.
W  ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki

nad dziećmi w  wieku do lat trzech „MALUCH+” 201 8 Gmina
Głuszyca uzyskała dotację celową w  wysokości 72. 000 zł
z  przeznaczeniem na real izację zadania dotyczącego zapew-
nienia funkcjonowania w  201 8 roku miejsc opieki nad dzieć-
mi w  wieku do lat 3 w  żłobku utworzonym przez Gminę.
Gmina Głuszyca zakwalifikowana została również do dofi-

nansowania w  ramach Programu „SENIOR+” edycja 201 8. Do-
tacja ze środków budżetu państwa w  wysokości 43.200 zł
zostanie przekazana na funkcjonowanie Domu Dziennego
Pobytu „Senior Wigor”w  Głuszycy.

oprac. UM

Głuszyca i   Jedlina-Zdrój walczą
o  „Mieszkanie Plus”!
Samorządy gminne Głuszycy i   Jedl iny-Zdroju zawarły

porozumienie i   złożyły dokumenty apl ikacyjne w  ramach
rządowego programu „Mieszkanie Plus”. Projekt partnerski
zakłada budowę budynku mieszkalnego dla ok. 40 rodzin
w  każdej z  gmin na działkach będących własnością
wymienionych samorządów.
- To drugi w  Polsce projekt partnerski. Jako sąsiedzi borykamy

się z  podobnymi problemami. Zarówno w  Głuszycy, jak
i  w  Jedlinie-Zdroju lokale mieszkalne, o  budowę których
zabiegamy przy wsparciu programu ”Mieszkanie Plus”,
rozwiązałyby problemy braku własnego lokum wielu
głuszyckich i  jedlińskich rodzin – dodają zgodnie burmistrz
Głuszycy Roman Głód i   burmistrz Jedl iny-Zdroju Leszek
Orpel.

oprac. SJ

Radni Rady Miejskiej w  Głuszycy na sesji w  dniu 29 grudnia
201 7 r. jednogłośnie przyjęl i uchwałę budżetową na rok 201 8.
– Planowane dochody Gminy Głuszyca zostały zaplanowane

na kwotę 45.586.320 zł, w  tym: dochody bieżące 30.158.674 zł,
dochody majątkowe 15.427.646 zł, w  tym z  tytułu dotacji na za-
dania inwestycyjne 14.186.646 oraz dochody ze sprzedaży ma-
jątku 1 .240.000 zł, subwencja ogólna 8.963.620 zł, dotacje
celowe 8.635.318 zł. Ustalono, że wydatki Gminy Głuszyca wyno-
sić będą 45.346.320 zł, z  czego wydatki bieżące stanowić będą
kwotę 29.755.678 zł, w  tym: wynagrodzenia i  składki od nich na-
liczone we wszystkich jednostkach gminnych 8.862.688 zł, dota-
cje z  budżetu Gminy dla jednostek z  sektora finansów
publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych 1 .805.500
zł. Wydatki na obsługę długu Gminy wyniosą 442.000 zł. Wyso-
kość wydatków inwestycyjnych wynosić będzie 15.590.642 zł –
informuje burmistrz Głuszycy Roman Głód.

oprac. SJ

Budżet Gminy Głuszyca
jednogłośnie przyjęty Na podstawie rozstrzygnięcia Ministra

Sportu i   Turystyki Stowarzyszeniu Przyja-
ciół Głuszycy przyznano dofinansowanie
ze środków Funduszu Zajęć Sportowych
dla Uczniów na real izację w  201 8 roku za-
jęć sportowych w  ramach Programu Po-
wszechnej Nauki Pływania "Umiem
pływać".
Zadanie pt. "Głuszyccy Pływacy" skiero-

wane będzie do dzieci z  terenu Gminy Głuszyca z  klas I-I I I . Re-
al izowane będzie od l ipca do sierpnia na otwartym obiekcie
kąpielowym przy ul. Dolnej. Zajęcia prowadzone będą dla
dwóch grup 1 5-osobowych. Udział w  projekcie umożl iwi
dzieciom nabycie podstawowych umiejętności pływackich.
Całość zadania wynosi 5.750 zł. Wniosek do Ministerstwa
Sportu i   Turystyki sporządziła Monika Kulus -dyrektor CK-MBP,
która będzie również koordynatorem zadania.

oprac. CK-MBP, UM

„GŁUSZYCCY PŁYWACY”
Burmistrz Głuszycy

Roman Głód serdecz-
nie zaprasza pary
małżeńskie świętujące
w  bieżącym roku 35,
40, 45 i   50 rocznicę
zawarcia związku mał-
żeńskiego o  zgłasza-
nie chęci udziału
w  uroczystości „Jubi-
leuszy Małżeństw 201 8 w  Gminie Głuszyca”.
Prosimy o  dokonywanie zgłoszeń do dnia 31 marca 201 8

r. u  kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w  Głuszycy – Pani
Wiesławy Moździerz, tel. 74 88 66  744, pokój nr  8 w  Urzędzie
Miejskim w  Głuszycy. O  dokładnym terminie uroczystości za-
interesowane pary małżeńskie zostaną l istownie poinformo-
wane.

oprac. SJ

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSTW 201 8

Znamy już tegorocznych final istów eliminacji miejsko-
gminnych XXII I Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego dla
uczniów szkół podstawowych i   gimnazjalnych "Pegazik"
w  Głuszycy. Adrian Pokojowczyk - uczeń Szkoły Podstawo-
wej nr  3 oraz Szymon Kwiatkowski ze Szkoły Podstawowej
nr  2 będą reprezentować Głuszycę podczas finału XXI I I Dol-
nośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”w  Kłodzku.
W  głuszyckich el iminacjach, które odbyły się w  czwartek 8

lutego w  sal i widowiskowej Centrum Kultury – MBP, wzięło
udział 1 4 uczestników wyłonionych w  el iminacjach szkol-
nych:
- Amelia Barnakiewicz, Paulina Kowalska oraz Patrycja
Małkowska z  N iepublicznej Szkoły Podstawowej Fundacji Ja-
wor, opiekun artystyczny: Mariola Stempczyńska,
-Aleksandra Harasimowicz, Amelia Molska (opiekun arty-
styczny: Jolanta Smarz), Anna Skowron i   Szymon Kwiat-
kowski (opiekun artystyczny: Marzena Michal ik) ze Szkoły

Podstawowej nr  2,
-Kornelia Kopczyńska, Iga Materowska, Adrian Pokojow-
czyk oraz Karolina Nyga ze Szkoły Podstawowej nr  3, opie-
kun artystyczny: Marta Borowiec,
- Aleksandra Grecka, Kamil Hiszpański (opiekun artystycz-
ny: Magdalena Franków) oraz Roksana Twaróg (opiekun ar-
tystyczny: Agnieszka Dobosz) z  Gimnazjum Publicznego
w  Głuszycy.
Komisja konkursowa w  składzie: Bożena Waliszewska, Ja-

dwiga Paprota, Monika Kulus, Stanisław Michal ik pod prze-
wodnictwem Roberta Delegiewicza oceniała uczestników
zgodnie z  kryteriami wyznaczonymi przez głównego organi-
zatora -Kłodzkie Centrum Kultury Sportu i   Rekreacji . Komisja
przyznawała punkty za interpretację utworu, kulturę słowa
oraz ogólny wyraz artystyczny. Oto wyniki konkursu w  kate-
gorii „młodsi”:
I   miejsce i   prawo reprezentowania Głuszycy w  Finale Woje-

wódzkim w  Kłodzku – Adrian Pokojowczyk,
I I miejsce - Anna Skowron ,
I I I miejsce - Aleksandra Harasimowicz.
W  kategorii „starsi”:
I   miejsce i   prawo reprezentowania Głuszycy w  Finale Woje-
wódzkim w  Kłodzku – Szymon Kwiatkowski ,
I I miejsce - Roksana Twaróg,
I I I miejsce – Aleksandra Grecka .
Konkurs zaszczycił swą obecnością Zastępca Burmistrza

Grzegorz Szymański, który dodał otuchy stremowanym
uczestnikom, a   na zakończenie wręczył zwycięzcom nagrody
ufundowane przez Burmistrza Głuszycy Romana Głoda. Po
zakończonych el iminacjach delegaci na Finał Wojewódzki
mogli skorzystać z  cennych uwag przekazanych przez Rober-
ta Delegiewicza - aktora, scenarzystę i   reżysera.

oprac. MBP

FINAŁ„PEGAZIKA 201 8”

Zależy Ci na poprawie standardu życia w  Gminie Głuszyca ? Chcesz, aby drogi i   chodniki były w  lepszym stanie, by ulice były zadbane i   oświetlone,
a  dzieci miały dobre warunki do nauki i   wypoczynku?

Rozliczając PIT, wpisz Gminę Głuszyca jako miejsce zamieszkania.



Wielokrotnie spotykam się zapytaniem, gdzie „zaczęła”
się Głuszyca. Jak zwykle musimy opierać się na starych kro-
nikach lub historii spisanej przez miejscowych badaczy.
Znajdziemy tu informacje, jak ewoluowały nazwy wsi
wchodzących w  skład gminy Głuszyca. Jednoczenie może
prześledzić, w  jaki sposób nadawano nazwy poszczegól-
nym obiektom fizjograficznym, czyl i po prostu górom, dol i-
nom, strumieniom czy rzekom.

Najstarszym znanym mi przekazem historycznym doty-
czącym Głuszycy jest książka autorstwa miejscowego ka-

znodziei Christiana Gotl iba Utze: „Denkmal des
funfzigjarigen Kirchenjubelfest der evangel. Gemeinde zu
Wüstegiersdorf” wydana w  1 792 r. okazji 50-lecia parafii
ewangel ickiej. Książka znajduje się w  zasobach bibl ioteki
Uniwersytetu Wrocławskiego i   została udostępniona
w  wersji elektronicznej za pośrednictwem strony www.bi-
bl iotekacyfrowa.pl . Oprócz pochwał dla fundatora w  oso-
bie Hansa Henryka IV Hochberga i   opisu historii samej
wspólnoty kościelnej znajdujemy tu również opis historii
naszych okolic. Potwierdza się waga zamku Rogowiec, któ-
ry oprócz znaczenia wojskowego był jednocześnie cen-
trum administracji książęcej Bolków Świdnickich dla
terenów między Grzmiącą, Radosną, Unisławiem, Gl inicą,

Kamionkami k/Rybnicy Leśnej i   Dol iną Marcowego Potoku
(niem. Merzbachtal) . Wynika z  tego, że oprócz Grzmiącej
leżącej u   stóp zamku, istniała jeszcze wieś sołecka w  rejo-
nie obecnej ul icy Leśnej (fot. 1 ) i   nosiła nazwę Merzdorf.

Zamieszkiwało ją 1 7 zagrodników (1 7 samodzielnych
zabudowań). Jej tragiczny koniec nastąpił w  1 428 r. w  wy-
niku łupieżczej napaści husytów. W  międzyczasie gdy tere-
ny Śląska na mocy traktatów przeszły pod panowanie
Królestwa Czech w  widłach rzek Bystrzycy i   Złotej Wody
w  1 41 3 r. Christian Hofmann stawia młyn wodny, a   już

w  1 41 4 r. jest tu 7 domów zagrodników. Właśnie ta lokal i-
zacja wymaga doprecyzowania. Powszechnie uważa się, że
jest to teren dzisiejszego basenu. W  tekście pojawia się in-
formacja, że chodzi o  Złotą Wodę ( źródła na łąkach w  No-
wej Głuszycy), która wpływa do Bystrzycy od strony Kolc,
czyl i jest to teren pomiędzy ul. Grunwaldzką a  ul . Kościusz-
ki (fot.2).

Anal iza strych map przynosi potwierdzenie. Do czasu
gdy źródła znajdujące się na ul icy Granicznej nie zostały
jeszcze ujęte w  system wodociągów, to właśnie dzisiejszy
strumień Otłuczyna oznaczony był jako „Weistritz” - niosący
wówczas większe ilości wody ( a   to jest jeden z  głównych
wyznaczników ważności rzeki). Bl iskość dwóch cieków

wodnych o  identycznej na-
zwie nie jest niczym nad-
zwyczajnym. Wynikało to
z  faktu, że były to nazwy
zwyczajowe nadawane
przez miejscową ludność.
Wojny husyckie nie oszczę-
dziły również tej osady
i   w  1 428 r. również została
splądrowana i   opustoszała.
Jednak już w  1 432 r. w  la-
sach dol iny przylegającej
do źródła Rumpelbrune
(dzisiejsza ul ica Graniczna)
powstaje nowa osada, która
da początek Głuszycy Gór-
nej (fot.3), a   w  1 448 roku
ponownie zasiedlono Doli-
nę Marcowego Potoku.

Początek osadnictwa
w  Sierpnicy związany jest
z  Melchiorem Rudolfem,
który w  1 540r. jako podda-
ny panów von Zedl itz
z  Burkatowa pod Świdnicą
założył tartak i   trudnił się

pozyskiwaniem drewna oraz produkcją gontów. Wieś na-
zywano Rudl iswalde, Rudelswalde , Rudolphwaldau, Ru-
dolphswaldau, a   ostatecznie do 1 945 r. Rudolfswaldau.
W  1 564 r. dzięki darowiźnie Adama von Zedl itz wzniesiono
drewniany kościół, który po kilkukrotnej przebudowie
obejmującej również wzniesienie murowanej wieży stoi
w  tym samym miejscu (fot. 4). W  1 606 r. Konrad von Hoch-
berg odkupił wieś od rodziny Zedl itz.

Początki osadnictwa w  Grzmiącej można wiązać z  ist-
nieniem zamku Rogowiec (niem. Hornschloss), czyl i co

najmniej w  XIV w. W  cytowanej książce znajdujemy po-
twierdzenie źródła nazwy Donnerau od niemieckiego sło-
wa Donnerwetter – piorun, grzmot. Niespotykana
wcześniej ani później burza miała spowodować ogromne
zniszczenie wsi, zwłaszcza części rozpościerającej się na
polach w  kierunku dzisiejszej stacji kolejowej.

Łomnica według opisu powstała po wykupieniu w  1 655
roku przez Paula Grossera z  Grzmiącej łąk należących do
Stephana Lorenza - sołtysa z  Głuszycy (fot. 5). Do spółki
z  nim oraz sołtysem ze Świerk nad brzegiem strumienia
wybudował młyn, a   w  1 656 r. dom, w  którym prowadził
szynk i   serwował wino i   piwo.

Powstanie Kolc (niem.Dörnhau) i   Zimnej Wody (niem.
Kaltwasser) było konsekwencją powiększania areału pól
uprawnych w  miejsce lasów, które były wycinane na po-
trzeby budownictwa oraz opału. W  1 663 r. na Zimnej Wo-
dzie została założona karczma, którą wybudował Andreas
Kramer - młynarz z  Głuszycy. Również Rybnica Mała (niem.
Reimsbach) ma swój początek związany z  budową młyna.
Dzieła tego podjął się 1 697 r. Georg Uihmich wraz z  Joha-
nem Christofem Hausdorfem. I   tu również powstała przy
okazji karczma.

Nowa Głuszyca (niem. Neugiersdorf ), o  „utracie” której
pisałem już w  jednym z  poprzednich artykułów, została za-
łożona 1 778 r. przez pochodzącego z  Głuszycy Górnej Got-
tfrieda Neumanna. 23 l ipca 1 781 r. hrabia Henryk V
Hochberg zatwierdził status wsi, która miała już kuźnię
i   zamieszkiwało ją 1 7 wolnych chłopów. Pierwszym sołty-
sem został Georg Kuntze.

Ten bardzo skrócony rys historyczny ukazuje jak bardzo
różnorodne czynniki wpływały na rozwój naszej gminy. Jak
zwykle zachęcam do przeglądania domowych archiwów,
bo lata 50-te, 60-te czy nawet 80-te XX w. to dla wielu
mieszkańców odległa historia. Zapraszam do mini-galerii
w  „Jadle” (dawniej w  „Finezji”) oraz na Facebook - Głuszyca
na starej fotografii .

Grzegorz Czepil

fot. 1

fot. 3
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Jeszcze raz od początku…
fot. 2

fot. 4

fot. 5
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Końcówka roku 201 7 obfitowała w  wiele ciekawych wyda-
rzeń. Jednym z  nich był niewątpliwie finał ogólnopolskiego
projektu Stowarzyszenia Wiosna pod nazwą „Szlachetna Pacz-
ka”. Po raz pierwszy w  Głuszycy miel iśmy możliwość zorgani-
zowania rejonu, co na pewno było historycznym
wydarzeniem w  naszym mieście.
„Szlachetna Paczka” to projekt szerzący ideę mądrej po-

mocy, takiej która ma być impulsem do zmiany, która ma
przywrócić wiarę w  ludzi i   świat, dodać sił do zawalczenie
o  siebie jeszcze raz. Wolontariusze spotykają się z  ludźmi, któ-
rzy znaleźl i się w  trudnej życiowej sytuacji i   prezentują boha-
terską postawę. Czasami jest tak trudno, że rodzina nie jest
w  stanie opowiedzieć o  tym, z  czym przychodzi jej się mierzyć
każdego dnia. Jest to czas trudnych rozmów, ale też i   bardzo
budujący wewnętrznie. W  projekcie spotykają się niezwykłe
osoby – waleczne, piękne, bohaterskie rodziny, dzielni, pełni
empatii wolontariusze, niezwykli darczyńcy z  wielkimi serca-
mi oraz całe grono osób, które chcą w  jakikolwiek sposób po-
móc.
Czym jest mądra pomoc? Taka pomoc to impuls do działa-

nia, do zmiany, do poprawy, do wyjścia z  cienia. Właśnie dlate-
go wolontariusze rozmawiają z  rodzinami, poznają ich
historie, dowiadują się czego tym rodzinom naprawdę potrze-
ba. I   właśnie dlatego darczyńca otrzymuje gotową listę z  rze-
czami, które są naprawdę potrzebne rodzinie. W  jednej
rodzinie będzie to blender, bo chora osoba może jeść wyłącz-
nie przecierane potrawy, w  innej – buty zimowe dla dzieci, bo
to jest najważniejsze, jeszcze w  innej – ciepłe kapcie i   sweter,
bo ktoś po wylewie stale marznie. Dlatego też doświadczony
darczyńca wie, że to, co podał wolontariusz jest naprawdę ro-
dzinie potrzebne. W  tej pomocy nie chodzi o  to, aby dać, to co
nam się wydaje stosowne, ale aby dać to, co rodzinie jest na-
prawdę niezbędne. Okazujemy szacunek ludziom, dlatego też
prezenty są schludnie opakowane, niezniszczone. Czasami to
pierwszy prezent od wielu lat albo pierwszy w  życiu. Niewia-
rygodne? A  jednak tak się dzieje.
Te kilka miesięcy to bardzo wyczerpujący dla wolontariuszy

czas, ale kiedy podczas finału słyszy się takiewyznania: „Dzi-
siaj ugotujemy po jednym woreczku ryżu dla każdego, nie
będziemy dzielić jednego na wszystkich”, „Naprawdę ktoś
zupełnie obcy zechciał nam pomóc?”, „Jakim trzeba być
człowiekiem, żeby tak się pochylić nad naszą biedą?”, „To
moja pierwsza zupełnie nowa kurtka w  życiu, zawsze no-
szę coś, co dostanę po kimś” - to zapomina się o  tym, ile cza-
su i   energii pochłonęły przygotowania.
„Szlachetna Paczka” to tak naprawdę nie jest prezent, to

droga do zmiany, do tego, aby ludzie uwierzyl i, że są „coś”
warci, że są ważni. Najtrudniejszy jest pierwszy krok, każda
zmiana zaczyna się od zmiany myślenia. Czasami impuls wy-
starczy do tego, aby pokonać kolejną przeszkodę, być może tę
ostatnią.
Głęboko wierzę w  to, że wsparcie, to, że ktoś potrafi zauwa-

żyć w  innej osobie bohatera, może mieć kolosalne znaczenie
do zmiany życia, do poprawy, do wyjścia na prostą. Nasze ro-
dziny są niezwykle bohaterskie, ale chciałabym tutaj zwrócić
uwagę na pracę wolontariuszy.
Wolontariusz to zwykły człowiek, jeden z  wielu, a   jednak

okazuje się, że niezwykły. Praca wolontariuszy zaczyna się już
od września. Najpierw szkolenia, spotkania, rozmowy z  l ide-
rem. Wszystko po to, aby zrozumieć ideę szerzenia mądrej po-
mocy, po co jesteśmy, jakie jest nasze zadanie. Następnie
zbieramy informacje o  rodzinach, które mogą potrzebować

pomocy. Kolejny etap to spotkania z  rodzinami. Niezwykły
czas, kiedy oddajemy część siebie rodzinom, ale i   dostajemy
coś od nich – zaufanie, ich historie, życiowe mądrości. Historie
tych rodzin, ich piękno, pozostają z  nami już na zawsze. Uczy-
my się od siebie nawzajem. Rozmowy nie są łatwe. W  końcu
rozmawiamy o  skrywanym bólu, o  przybijającej samotności,
o  tym, że ci ludzie często każdego ranka muszą zebrać
wszystkie siły, aby powstać z  kolan i   dalej żyć. Spotkaniom to-
warzyszy wiele emocji, dlatego też pojawiają się łzy. Czasami
ludzie płaczą, kiedy wypowiadają na głos to, co każdego dnia
odsuwają w  cień, o  czym starają się nie myśleć, aby w  miarę
normalnie przetrwać kolejny dzień. Czasami są to łzy szczę-
ścia spowodowane tym, że ktoś zupełnie obcy zechciał od-
wiedzić, porozmawiać, pomyśleć o  kimś, kto myślał już, że jest
zupełnie sam na tym świecie. Nie sposób opowiedzieć, jakie
emocje towarzyszą tym spotkaniom. I le dobra i   ciepła jest
w  ludziach. Jak wiele możemy się od siebie nauczyć, ale i   jak
wiele możemy nauczyć się o  sobie samych.
Kiedy zostajesz wolontariuszem „Szlachetnej Paczki”, życie

już nigdy nie będzie takie, jak do tej pory. Zmienia się sposób
postrzegania świata, ludzi. Widzisz, i le jest do zrobienia, i le
pięknych osób jest wokół, jak ogromny masz wpływ na doko-
nywanie pozytywnych zmian. Jak wiele zależy od tego, co
zrobisz, i le poświęcisz czasu, jak uszanujesz drugiego człowie-
ka. Życie może nabrać zupełnie innego wymiaru. Darczyńca,
wolontariusz, rodzina – te osoby pozostają już na zawsze w  ja-
kiś niezwykły sposób połączone. Wspominamy siebie nawza-
jem, myśl imy o  sobie w  czasie świąt, pojawiają się w  naszych
myślach w  chwilach smutku i   radości. Tego nie można opo-
wiedzieć, to trzeba przeżyć.
Osobiście jestem związana z  projektem od siedmiu lat.

Dzięki wielkim sercom znajomych udało się nam stworzyć sil -
ną grupę darczyńców (Nasza Szlachetna Paczka). Później zo-
stałam wolontariuszem, aby w  ostatnim roku zostać l iderem
w  rejonie Głuszyca. Te doświadczenia pozwoliły mi na pozna-
nie siebie, poznanie swoich granic, stawianych sobie zupełnie
bez powodu, przekraczania tego, co mogło się wcześniej wy-
dawać nie do zdobycia. Ale nade wszystko to czas spotkania
prawdziwie pięknych ludzi. Tego nie da się kupić, znaleźć, wy-
czytać. To najpiękniejsze doświadczenie „Szlachetnej Paczki”.
Kiedy spotykasz się z  nieśmiałą, zamkniętą w  sobie dziewczy-
ną, a   w  trakcie kolejnych spotkań, podejmowanych działań,
mobil izowania, widzisz, że ta osoba się zmienia, nabiera kolo-
rów i   wypieków na twarzy osoby gotowej do działania
i   uśmiechniętej. Zaczyna nieśmiało mówić o  planach na przy-
szłość, o  marzeniach, o  tym, co trzeba zrobić… I   wtedy wiesz,
że warto było, że każda poświęcona minuta życia była tego
warta, że każda wylana łza musiała się pojawić, aby oczyścić
to zmęczone ciało i   duszę.
Z  całego serca dziękuję i   gratuluję wszystkim dzielnym

wolontariuszkom z  rejonu Głuszyca: Edycie Popek, Mał-
gorzacie Garncarek, Marioli Trawczyńskiej, Joannie Dele-
giewicz, Klaudii Twaróg, Magdalenie Krystyniak,
Magdalenie Pawlaczyk, Annie Dżygale-Wojciechowskiej.
Jestem z  Was niezmiernie dumna i   bardzo wdzięczna za to, że
mogłam Was poznać inaczej, bardziej. Za to, że przyszło nam
wspólnie przeżyć te niezwykłe historie, śmiać się i   wzruszać.
Działać, podejmować wyzwania, wspierać się, rozmawiać. Je-
steście najbardziej pozytywnymi SuperW, jakich poznałam
i   piszę o  tym, bo zasługujecie na uznanie i   podziękowania. To
dzięki każdej z  Was, ktoś miał prawdziwe święta.
Udało się obdarować 29 rodzin z  Głuszycy, z  Jedl iny-Zdroju

i   z  Wal imia. Miel iśmy możliwość spotkania się z  wieloma dar-
czyńcami, również z  Głuszycy. Z  miasta, w  którym żyjemy
i   w  którym chcemy robić coś dobrego. Wielu głuszyczan chce
tego samego. Jesteśmy silni tą dobrocią. I   to jest bardzo bu-
dujące. Ludzie, którzy chciel i pomóc zaczepial i nas na ul icy,
pytal i co mogą zrobić. To było niezwykle budujące.
Chcę też zaznaczyć, że organizacja finału leżała w  całości po

stronie wolontariuszy. Być może właśnie dlatego wypadł on
fantastycznie.
Nie udałoby się bez pomocy wielu osób. Dziękuję zatem bur-
mistrzowi Romanowi Głodowi oraz dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr  2 Anecie Musik za udostępnienie sal i gimnastycznej
na zorganizowanie grudniowego finału. W  trakcie tych dwóch
dni pomagało nam wiele osób. Serdecznie dziękujemy naj-
dzielniejszym strażakom z  OSP Głuszyca Górna, bez których
nie byłoby tak sprawnie, tak wesoło i   tak przyjaźnie. Wspieral i
nas również – Daniel Sowa, Andrzej Marcinkowski, Mirosław
Żołopa, Grzegorz Milczarek, Mariusz Kostrzyca, Dariusz Popek,
Robert Kandefer, I lona B., Rafał Krystyniak, Konrad Czemarnik,
Artur Gołda, Magdalena Gołda, Krzysztof Gołda, Marta Gołda,
państwo Twaróg, Olga Białek, Robert Janusz, grupa wolonta-
riuszy z  SP2 pod kierownictwem pana Edwarda Piwońskiego,
harcerki. Kieruję również podziękowania do pracowników
OPS z  Głuszycy, Jedl iny-Zdroju i   Wal imia, dziękuję Katarzynie
Starzyńskiej, Joannie Fornalskiej, Dorocie Hałas, Ewie Dorosz,
Sabinie Jelewskiej, Piotrowi Dużyńskiemu, Ewelinie Kamiń-
skiej-Sawickiej, Justynie Żyłak, Annie Wojciechowskiej.
Czy warto było? Oto fragment podziękowań od jednej z  ro-

dzin.
„Kiedy otrzymałem propozycję udziału w  programie Szlachet-

na Paczka, nawet nie wiedziałem, o  co w  tym wszystkim chodzi
i  jak to działa. Potem pomyślałem, a  co mi tam, pewnie i  tak nic
z  tego nie będzie, jak to często w  życiu bywa. Gdy otrzymałem
wiadomość o  wejściu do programu miałem chwilę, kiedy pomy-
ślałem, że może niepotrzebnie to zrobiłem. Jakoś pomalutku so-
bie radzę i  nie mam zbyt wielkich oczekiwań. Może jest ktoś
bardziej potrzebujący wsparcia. To, co nastąpiło później, zupeł-
nie mnie zaskoczyło. Dostałem węgiel i  teraz paląc po raz pierw-
szy od kilku lat węglem jest nam podwójnie ciepło, bo czujemy
również ciepło w  sercu, że ktoś o  nas pomyślał. Przecież to nie
kosztowało mało. Nie wiem, co powiedzieć… (… ) Ktoś nam po-
mógł, zupełnie nas nie znając. Niesamowite i  niewiarygodne.
Dziękujemy z  całego serca. A  akcja z  paczkami była jakby wzięta
z  niesamowitej bajki. Zadzwonił dzwonek do drzwi i  zaczęły
wpływać prezenty. I  co któraś paczka balonik. I  znów paczka
i  balonik. To było magiczne. A  mówią, że nie ma Mikołaja. To lu-
dzie są Mikołajami i  potrafią czarować. Paczki były tak pięknie
zapakowane, że aż żal było je otwierać. (… ) W  paczkach były bu-
ty i  bluzy. Wielkie dzięki dla tego, kto je wybierał. Są świetne i  pa-
sują idealnie. Nie pamiętam kiedy wchodziłem do sklepu
obuwniczego lub odzieżowego (… ) Kompletnie nie wiem, jak za
to dziękować i  jak wyrazić wdzięczność. Zwykłe „dziękuję” tu nie
wystarczy. Taki MAGICZNY dzień pamięta się do końca życia. Ile
pracy i  zaangażowania musiało być w  to wszystko włożone. Po-
wraca wiara w  ludzi. A  następnego dnia przywieźli jeszcze lo-
dówkę. Przyjechali, wnieśli i  poszli. Tak, jak gdyby nigdy nic.
Jakby codziennie tak robili. . .”
I   jak myśl icie? Warto było? Bardzo warto! Właśnie takie rze-

czy warto robić w  życiu. Wartościowe, prawdziwe, szczere.
I   tego wszystkim nam życzę.

Magdalena Kandefer

Siła, odwaga, empatia, dobro – to wszystko jest w  nas!

Iskra Boża w  wierszach Romany
Motto:
„Stoję zmniejszona do kropli deszczu
Jeszcze we mnie błękit
dobroć bliskich
i  ciepły konar brzozy”
Każdy człowiek tęskni za czymś utraconym, co stanowiło

cząstkę jego życia, a   w  areopagu wspomnień staje się niezby-
walną wartością i   skarbem. To, co się dzieje dzięki wenie twór-
czej to dar boski zarówno dla twórcy, jak i   tych, którzy zechcą
pokrzepić swego ducha jego sztuką. To się nazywa - cud two-
rzenia, a   każdy wiersz jest zwierciadlanym odbiciem tego cu-
du.
Romana Więczaszek z  Brzegu nad Odrą oddaje w  nasze ręce

kolejny tomik poezji pt. „Krople ze źródła”. Tych kropelek jest
kilkadziesiąt, mogą więc ugasić pragnienie Czytelnika łaknące-
go ożywczego nektaru słowa. Są ambrozją dla duszy znękanej
prozą powszedniego życia. Autorka zdradza nam, że pochodzi
z  rodu Niepiekło, herbu Rawicz, a   epidemia cholery w  XIX wie-
ku spowodowała śmierć mieszkańców tej wsi. Zabudowania
spalono, a   na tym miejscu rosną teraz brzozy. To niewątpl iwie
dlatego brzoza jest częstym gościem miniaturowych obraz-
ków, którymi obdarza nas brzeska poetka.
Romana mieszka w  piastowskim Brzegu nad Odrą, ale w  tym

tomiku wierszy poetka mieszka z  nami, a   jej „kraj lat dziecię-
cych” powraca w  wierszach jak bumerang.
Sporo wierszy Romany jest związanych ze światem dzieciń-

stwa i   młodości, a   koleje losu Jej rodziny spowodowały, że uro-
dziła się w  dolnośląskim miasteczku – Głuszycy. Tu chodziła do
szkoły, a   po l iceum w  Wałbrzychu i   studiach we Wrocławiu, tu
było jej pierwsze miejsce pracy nauczycielskiej. Dopiero póź-
niej przeniosła się do piastowskiego grodu nad Odrą, gdzie
jest jej drugi dom rodzinny.
Rzadko się zdarza, by reminiscencje z  lat dzieciństwa potra-

fiły przeobrazić się w  tak kunsztowne obrazki l iryczne. Pisze je
osoba wrażl iwa, w  pamięci której utrwal iły się namiastki zda-
rzeń, będących egzemplifikacją minionych przeżyć.
Romana pisze o  wszystkim, co spowodowało, że „pusta kart-

ka” jej życia zaczęła się wypełniać, bo „nasyciła się wiatrem, co
pozbierał zapachy łąkowe nad Bystrzycą”, a   przecież „w  Brzegu
też słów korale, z  pereł przebija gdzieniegdzie jasność”, więc
z  biegiem czasu kartek przybywało.
Starczyło wcześniej na cztery tomiki wierszy o  pięknych tytu-

łach: „Krąg”, „Spacery z  wierszem”, „Że jesteś”, „Słowa jak l iście”.
A  teraz mamy kolejny plon jej twórczości, tomik wierszy „Kro-
ple ze źródła”, wierszy, które przenoszą nas w  zaczarowany
świat poezji, gdzie króluje del ikatna nostalgia, zachwyt dla
piękna przyrody, wspomnienie przyjaciół
i   znajomych, ukłony dla rodziców, a   zmurszała klamka do drzwi
rodzinnego domu w  Głuszycy urasta do rozmiarów symbolu.
„Dotykam klamkę po latach dla mnie świętą”- pisze Romana,
a   znakomita ilustratorka tomiku Monika Szczypior pokazała tę
klamkę i   ozdobiła cały tom sugestywnymi ilustracjami.
Mam w  ręce przysłany mi pocztą wydany w  twardej oprawie

z  pięknymi grafikami tomik wierszy „Krople ze źródła”. To praw-
dziwe cacko artystyczne. Czuję dumę i   satysfakcję, że moja
Głuszyca stała się znów ideą przewodnią utworu l iterackiego.
Nie wszystkie miasta mają taki komfort. Oprócz Romany mamy
powieściopisarkę Jolantę Kaletę, mamy także poetę, Marka
Juszczaka. O  walorach krajobrazowych i   interesującej historii
Głuszycy udało mi się też napisać pare książek. Nie mówię nic
więcej, bo nie potrafię wyrazić słowami mojego wzruszenia.
„Krople ze źródeł” trzeba wziąć do ręki i   w  ciszy wieczoru prze-
nieść się w  majestatyczny świat fantasmagorii .
Dla zachęty proponuję dwie perełki z  jej tomiku wierszy:

Na pasterkę
Cisza nocywigilijnej
brzmiw  mych myślach głośno
Wspominam mróz
co cicho skradał się do serca
i  zawracał
Bardzo bał się śmierci
Słyszę do dziś
skrzyp. . . skrzyp. . .
pod butami taty

Czuję rękę
w  rękawiczce o  jednym palcu
wsuniętą w  ciepłą dłoń mamy
Na pasterkę szło z  nami
milion gwiazd
które nie gasły do rana
Czasem sen w  kościele
czyhał na ławce
i  prosił Jezusa małego
o  jedną małą gwiazdkę
na całe życie

O  Czarodziejce Mamie
Wyprosiłaś mi życie u   Maryi
dziękowałaś na Jasnej Górze
za cud stworzenia
Miałaś wtedy w  sobie
groszek pachnący
Na pierwszym zdjęciu
JA
w  matczynych ramionach
Tyś miłością piękna
Wróżka Ci dała wszystkie wiosny
i   los Kopciuszka
Nasz bal trwa
choć z  sukni cekiny odpadły

Już wkrótce 1 0 kwietnia br. w  czasie „Wiosennych Spotkań
z  Poezją” Romana Więczaszek gościć będzie w  naszym Cen-
trum Kultury. I   wtedy będziemy mogli nie tylko posłuchać jej
wierszy, ale dowiedzieć się czegoś więcej o  jej wspomnieniach
z  „kraju lat dziecięcych”, a   także nabyć pachnące jeszcze farbą
drukarską Jej „Krople ze źródła”. Wcześniej pojawią się one
w  naszej księgarni. Zachęcam gorąco do sprawienia sobie ta-
kiego prezentu. Będzie el iksirem na skołatane codziennymi
troskami serce w  domowym zaciszu.

Stanisław Michal ik
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Szkoła Podstawowa nr  2 w  Głuszycy real izuje projekt
„Bezpieczne wędrówki od grosika do złotówki” we współpracy
z  Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Uczniowie
z  klasy drugiej poznają nowe pojęcia związane z  edukacją
finansową oraz bezpieczeństwem.
Posiadane przez uczniów umiejętności doskonalone są

podczas wykonywania zadań i   rozwiązywania problemów
życia codziennego oraz w  trakcie zabaw i   gier dydaktycznych.
W  lutym br. dzieci wyruszyły na planetę Portfel ik, dowiedziały
się, w  jaki sposób zarabiają pieniądze dorośl i oraz w  jaki
sposób można pomagać innym. Omówione zostały takie
pojęcia jak: wynagrodzenie, kieszonkowe, wolontariusz,
telefony alarmowe.

oprac. SP2

Wszystkiego, co naprawdę warto wiedzieć nauczyłem się
w  przedszkolu.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w  Głuszycy informuje,
że zapisy dzieci :

3-letnich (rocznik 201 5)
4-letnich (rocznik 201 4)
5-letnich (rocznik 201 3)
6-letnich (rocznik 201 2)

do przedszkola na rok szkolny 201 8/201 9 odbywać się będą
w  dniach od 1 5 stycznia do 31 marca 201 8 r.

Wyniki rekrutacji zostaną wywieszone na tabl icy informacyj-
nej w  przedszkolu w  drugiej połowie kwietnia. Wszystkich za-
interesowanych zapraszamy do przedszkola w  godzinach 8.00
do 1 5.00. Szczegółowe informacje można również uzyskać
pod numerem telefonu 74 880 80 1 0.

Każde dziecko jest dla nas ważne! Tworzymy im warunki, by
rozwijały się w  indywidualnym rytmie, aby rosły w  przekona-
niu, że nie ma dla nich rzeczy niemożl iwych, że są wartościo-
wymi ludźmi, którzy - ucząc się i   bawiąc, osiągają nowe cele .

Real izujemy zajęcia zgodnie z  podstawą programową. Oferu-
jemy również bezpłatne zajęcia dodatkowe takie jak:
- zajęcia rytmiczno-taneczne,
- zajęcia logopedyczne,
- gimnastyki korekcyjnej,
- zajęcia z  języka angielskiego,

- zajęcia z  języka niemieckiego,
- warsztaty teatralne ,
- comiesięczne audycje muzyczne w  wykonaniu muzyków
z  Filharmonii na Wesoło oraz teatrzyki.

Serdecznie zapraszamy.

CO DAJE DZIECKU POBYTW  PRZEDSZKOLU:

- pozwala na nawiązanie pierwszych kontaktów społecznych,
- zapewnia warunki do radosnej zabawy - indywidualnej
i   w  zespole dziecięcym,
- umożl iwia poznawanie świata poprzez samodzielne badanie,
doświadczanie i   eksperymentowanie,
- zapewnia warunki do systematycznego zdobywania nowej
wiedzy i   umiejętności
- stymuluje wszechstronny rozwój dziecka,
- tworzy odpowiednie warunki sprzyjające indywidualnemu
rozwojowi fizycznemu i   psychicznemu,
- zaspokaja potrzebę jedzenia i   picia zgodnie z  potrzebami
dziecka,
- uczy zasad zdrowego żywienia, rozpoznaje i   uwzględnia
w  podejmowanych działaniach dydaktycznych i   wychowaw-
czych tempo rozwoju każdego z  wychowanków,
- tworzy optymalne warunki do wypoczynku,
- sprzyja odkrywaniu zdolności twórczych dziecka i   pomaga
w  rozwijaniu indywidualnych zainteresowań każdego dziecka.

oprac. Przedszkole Samorządowe

Przedszkole Samorządowe w  Głuszycy zaprasza

Oto jesteśmy na półmetku roku szkolnego. Dzieci z  Przed-
szkola Samorządowego w  Głuszycy rozwijają się wspaniale.
Widać to doskonale podczas zajęć przedszkolnych, ale także
podczas rożnych uroczystości, w  których dzieci miały możl i-
wość uczestniczenia.
Grudzień rozpoczął się dla nas radośnie. Nasze dzieci były

bardzo grzeczne, dlatego w  przedszkolu odwiedził nas Święty
Mikołaj. Co więcej nie miał ani jednej rózgi tylko same piękne
prezenty. Mimo że zapracowany staruszek nie miał za dużo
czasu, to z  miłą chęcią został chwilkę dłużej, aby posłuchać
przygotowanych przez dzieci piosenek. Ważnym wydarze-
niem w  naszym przedszkolu była również wspólna wigil ia,
która minęła w  atmosferze wzajemnej życzl iwości i   przyjaźni.
Dzieci zjadły w  tym dniu wigil i jny obiad, składały sobie życze-
nia oraz wspólnie kolędowały.
Stary rok obfitował w  wiele niespodzianek, wzruszeń, pięk-

nych, niezapomnianych chwil, ale nowy - choć jeszcze młody-
też przyniósł nam już dużo uśmiechu i   wspaniałych wspo-
mnień. 31 stycznia   dzieci z  przedszkola zaprosiły swoich
Dziadków i   Babcie do Centrum Kultury. Kolejnym bardzo

istotnym wydarzeniem dla dzieci był już od początku roku
szkolnego wyczekiwany Bal Karnawałowy. Tego dnia już od
rana pojawiły się w  przedszkolu kolorowe postacie. Dzieci
przebrane były za bohaterów znanych bajek. Podczas zaba-
wy dzieciom towarzyszyły wesołe, przyjazne trol le. Na balu
nie zabrakło dobrego humoru, konkursów, tańców i   baniek
mydlanych. Dzieci tworzyły mapę marzeń, uczyły się również
rymowanego przepisu na szczęście oraz zdobywały tytuł
„Trol lalola uśmiechu”. Wspaniałym wspomnieniem będą ro-
bione wspólne zdjęcia. Za kilka lat będzie co wspominać.
Dziękujemy dzieciom i   rodzicom za zaangażowanie i   przygo-
towanie pięknych balowych strojów. Kolejny bal karnawało-
wy już za rok!.
Przypominamy, że od 1 5 stycznia do 31 marca prowadzimy

zapisy dzieci 3, 4, 5 ,6-letnich do naszego przedszkola.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przedszkola
w  godz. 8.00-1 5.00. Szczegółowe informacji można również
uzyskać pod numerem tel. 74 880 80 1 0.

oprac. Przedszkole Samorządowe

Dzięki staraniom i   współpracy
z  różnymi Firmami i   Podwyko-
nawcami Pani Prezes ZUMiK Sp.
z  o.o.  udało się pozyskać Dar-
czyńcę, który zgodził się na
wsparcie głuszyckiej rodziny
w  zakupie niezbędnych dla tej
rodziny rzeczy. Pracownicy Spół-
ki również przystąpil i do tej cha-
rytatywnej akcji , pomagając
w  zakupie sprzętu AGD. Rodzina
została obdarowana potrzebny-
mi rzeczami w  formie prezentów
tuż przez świętami Bożego Na-
rodzenia.  

-Ze swojej strony chciała-
bym bardzo podziękować nasze-
mu Darczyńcy za pomoc
i  wsparcie osób potrzebujących.
Radość i  uśmiech na twarzach
Rodziny, która została przez nas
wybrana i  obdarowana jest bez-
cenna i  daje nam dalszą moty-
wację, aby podejmować takie
działania, ponieważ warto po-
magać- mówi Urszula Mroziń-
ska, prezes ZUMiK.

oprac. ZUMiK

Świąteczna pomoc pracowników ZUMiK-u

W  naszym Przedszkolu jak w  ulu…. ciąg dalszy

„OD GROSIKA DO ZŁOTÓWKI”
W  DWÓJCE

Stroiki, choinki, bombki, pierniki i   wiele innych ozdób
świątecznych można było przed świętami Bożego Narodzenia
zakupić na IV Kiermaszu Bożonarodzeniowym w  Szkole
Podstawowej nr  3. Uczniowie z  zaangażowaniem sprzedawali
przygotowane wcześniej ozdoby, zaś rodzice obsługiwal i
kawiarenkę z  pysznymi domowymi wypiekami oraz gorącymi
napojami. Świąteczny kiermasz wpisał się już na stałe
w  kalendarzu uroczystości SP3. Dzieci były bardzo
zainteresowane powodzeniem kiermaszu, aktywnie w  nim
uczestniczyły. Widziały, że ich prace wzbudzają
zainteresowanie i   znajdują nabywców. Jest to bardzo
wychowawcza inicjatywa, uczy dzieci zaangażowania i   dobrej
pracy.

oprac. SP 3

IV KIERMASZ
BOŻONARODZENIOWYW  SP3

Scenę głuszyckiego Centrum Kultury w  środę 31 stycznia
opanowały dzieci z  Przedszkola Samorządowego w  Głuszycy.
Przygotowany przez przedszkolaków bardzo bogaty w  treści
program artystyczny dostarczył zaproszonym Babciom
i   Dziadkom, którzy niedawno obchodzil i swoje święto, wielu
chwil radości i   wzruszenia.
Obecny na przedstawieniu burmistrz Głuszycy Roman Głód

podziękował dzieciom, pracownikom i   dyrekcji przedszkola
za przygotowanie pięknego występu, a   Babciom i   Dziadkom
zdolnych głuszyckich przedszkolaków życzył dużo zdrowia,
pomyślności i   uśmiechu na co dzień.

oprac. PS, UM

Dla mojej Babci i   mojego
Dziadka…

Niech żyje bal ! Niechaj żyją
nasze kochane Babcie i   kochani
Dziadkowie! Pod takimi hasłami
w  dniu 1 lutego w  Szkole Pod-
stawowej nr  2 zorganizowany
został wielki bal karnawałowy
połączony z  uroczystością Dnia
Babci i   Dziadka.
Do tej pory, zwykle na na-

szych zabawach bawiły się
dzieci oraz ich rodzice. Czemu
do wspólnej zabawy nie zapro-
sić starszego pokolenia, które
w  pamięci ma wielkie bale,
a   i   z  przytupem potrafi pląsać
doskonale!? Pomysł wypadł
wspaniale, a   frekwencja babć
i   dziadków oraz rodziców, ich
dobry humor i   werwa do zaba-
wy niesamowicie pozytywnie
zaskoczyła wszystkich.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr  2 w  Głuszycy Aneta Musik

witając drogich gości i   dziękując im za l iczne przybycie, po-
wiedziała: Obchodzony 21 stycznia Dzień Babci i   22 stycznia
Dzień Dziadka to tylko symboliczne święto w  naszym kalen-
darzu. Tak naprawdę to każdego dnia   w  roku dziadkowie my-
ślą i   troszczą się o  swoje wnuki. To co dzień   pociechy

potrzebują wsparcia. Babcia
i   dziadek to ukochane oso-
by, które tak naprawdę nig-
dy się nie gniewają, a   swoje
wnuczęta zazwyczaj roz-
pieszczają. To oni dają im
smakołyki, potrafią cierpl i-
wie wysłuchać dziecięcych
zwierzeń i   marzeń.
Po życzeniach zdrowia,

pomyślności, radości, zado-
wolenia i   satysfakcji z  wnu-
cząt rozpoczął się
wielopokoleniowy bal, bo
i   rodziców nie zabrakło.
Najwięcej radości sprawiały
występy najmłodszych,
wspólne tańce oraz konkur-
sy. Uśmiech i   dobry nastrój
dopisywały wszystkim.
Gorące podziękowania dla

organizatorów balu, dla prowadzących zabawę pań - Ani Si-
korskiej i   Kamil i Wodyk oraz nieodzownych pomocników
z  klasy VI I Dawida Okulskiego i   Laury Pakowskiej.   Dziękujemy
wszystkim uczestnikom za wspaniałą zabawę!  

oprac. SP 2

BAL KARNAWAŁOWY RAZEM Z  BABCIĄ I   DZIADKIEM



Dyrektor Szkoły Podstawowej nr  2 w  Głuszycy serdecznie
zaprasza do zapisów dzieci

DO KLASY PIERWSZEJ i   ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
na rok szkolny 201 8/201 9.

ZAPISYW  SEKRETARIACIE OD 01 .02.201 8 r. DO
31 .03.201 8 r.

Naszym podopiecznym zapewniamy:
• zabawę i   naukę w  przyjaznej, spokojnej atmosferze w  nowo-
cześnie wyposażonych salach, dostosowanych do potrzeb
psychofizycznych dzieci,
• lekcje w  nieprzepełnionych klasach, w  dwóch budynkach
dydaktycznych- dla młodszych i   starszych uczniów oraz na
hal i sportowej,
• przestronny teren szkolny z  boiskami, placem zabaw
i   ogródkiem ekologicznym,
• zajęcia szachowe już od pierwszej klasy,
• l iczne projekty edukacyjne, zajęcia rozwijające i   integrujące:
koła plastyczne, muzyczne, turystyczne, historyczne, przyrod-
nicze, szachowe, łamigłówkę
• cykl iczne wyjazdy do teatru, kina oraz ciekawe wycieczki
poszerzające wiedzę i   zainteresowania uczniów,
• organizację lekcji w  terenie, np. żywe lekcje historii i   przyro-

dy,
• opiekę świetl icową w  godzinach 7.00-8.00 i   po lekcjach
1 2.00 -1 6.00,
• obiady w  formie cateringu dla dzieci,
• diagnozę logopedyczną, medyczną i   opiekę szkolnego pe-
dagoga (w  razie potrzeby pedagog prowadzi cykl iczne zaję-
cia z  terapii pedagogicznej, logopeda- terapię logopedyczną).

KAŻDE DZIECKO MA CHŁONNY UMYSŁ!
WYSTARCZY GO TYLKO OTWORZYĆ NA ŚWIAT - MYTO POTRAFIMY!
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Dużo się dzieje w  Niepublicznej Szkole Podstawowej i   Gim-
nazjum oraz Przedszkolu Fundacji Jawor w  Głuszycy Górnej.
Od września 201 7r. szkoła uczestniczy w  ogólnopolskim

programie Fundacji Orange #SuperKoderzy, którego głów-
nym celem jest nauka programowania. Uczniowie uczą się
pracy i   tworzenia w  programie Scratch (interaktywne historyj-
ki, animacje, gry, muzyka). W  tej chwil i szkoła rozpoczęła ko-
lejny etap programu, jakim jest real izacja wybranej przez
uczniów ścieżki edukacyjnej – Cyfrowi DJ’e. Na tym etapie
trwa zapoznanie z  programami do tworzenia muzyki. Nieba-
wem uczniowie sprawdzą, czy można grać przy użyciu owo-
ców. #SuperKoderzy to ogólnopolski program edukacyjny,
w  czasie którego dzieci uczą się programowania oraz poznają
świat nowych technologii nie tylko na lekcjach informatyki.
Z  przyznanych środków szkoła zakupiła sprzęt, dzięki które-
mu uczniowie będą mogli rozwijać swoje umiejętności pro-
gramowania.
Nie tylko na nowoczesne technologie kładziemy nacisk.

Dzięki zwycięstwie w  konkursie Fundacji PZU z  Kulturą, otrzy-
mal iśmy dofinansowanie do naszego projektu „TO Kultura”.
Dzięki temu uczniowie uczestniczą w  wielu wydarzeniach
kulturalnych, poznają świat teatru, muzyki, historii . Zwiedzil i-
śmy Starą Kopalnię oraz Zamek Książ w  Wałbrzychu. Poznal i-
śmy świat muzyki poprzez udział w  koncertach w  Filharmonii
Sudeckiej w  Wałbrzychu oraz w  Operze Wrocławskiej. Miel i-
śmy też okazję wybrać się na spektakl do Teatru Dramatycz-
nego w  Wałbrzychu. Celem programu „Fundacja PZU
z  Kulturą” jest umożl iwienie uczniom z  małych miasteczek
i   terenów wiejskich udziału w  interesujących i   rozwijających
wydarzeniach kulturalnych. Program ma zachęcić dzieci
i   młodzież do poznawania tzw. „kultury wysokiej”, która prze-
kazana w  atrakcyjny sposób, wcale nie musi być dostępna
i   zrozumiała tylko dla wąskiej grupy odbiorców.
Od grudnia 201 7 r. uczniowie drugiej klasy biorą udział

w  programie "Od grosika do złotówki" . Koncepcja programu
opiera się na założeniu, iż uczniowie w  czasie 1 0 miesięcy od-
bywają podróż z  przewodnikiem Grosikiem po Galaktyce Fi-

nanse i   Oszczędzanie, w  czasie
której zdobywają wiedzę oraz
umiejętności (gospodarowanie
pieniędzmi, wzbogacenie słow-
nictwa związanego z  pieniędzmi,
poznają wartość i   potrzebę pracy
oraz wartość nabywczą pienię-
dzy, uświadomią sobie wpływ re-
klamy na zachowanie
konsumenta). Projekt „Od grosika
do złotówki” został objęty patro-
natem honorowym Ministerstwa
Finansów.
Uczniowie naszej szkoły bral i

udział w  sesji jesiennej ogólno-
polskich ol impiad Olimpus. Z  radością i   dumą informujemy, iż
nasi uczniowie zdobyl i bardzo wysokie miejsca. Wszyscy
uplasowali się w  pierwszej 60-tce na kilka tysięcy uczestni-
ków. Najwyższe noty uzyskal i :
Ol impiada matematyczna
1 . Izabela Stańczyk 33 miejsce na 1 386 uczestników
2. Konrad Wyroba 35 miejsce na 2552 uczestników
3. Martin Rewers 41 miejsce na 2552 uczestników
Olimpiada polonistyczna
4. Konrad Wyroba 24 miejsce na 576 uczestników
5. Paul ina Kowalska / Wiktoria Skotnicka 27 miejsca na 630
uczestników
6. Izabela Stańczyk 32 miejsce na 273 uczestników
W  czasie ostatnich miesięcy miel iśmy okazję zwiedzić Fa-

brykę Bombek w  Złotoryi, świętowaliśmy również w  dniu 6
grudnia. Młodsze dzieci spotkały się z  Mikołajem, natomiast
starsze wyjechały na zajęcia Fly Fitness oraz Cross Fit. W  szko-
le świętowaliśmy również Światowy Dzień Mycia Rąk. Ucznio-
wie klas I-I I I utrwalal i zasady higieny oraz przygotowali
przedstawienie. Nie zapomniel iśmy też o  Dniu Pluszowego
Misia. Dnia 27. października odbyło się pasowanie na ucznia
i   przedszkolaka.

W  l istopadzie zaszczycił
nas swoją obecnością aktor i   re-
żyser mieszkający w  Głuszycy –
Robert Delegiewicz, który popro-
wadził warsztaty teatralne dla
uczniów naszej szkoły. Jeżel i o  te-
atrze mowa, to z  radością infor-
mujemy, że odwiedziła nas
również teatralna formacja z  Po-
znania – Grupa T, która wystawiła
kabaretowy spektakl edukacyjny
pod tytułem „Magiczny kapelusz”,
który traktował o  tolerancji , sza-
cunku, akceptacji odmienności
i   innych poglądów, czyl i

o  wszystkim tym, czego na co dzień uczą się nasze dzieci.
Nasi najmłodsi – przedszkolaki, mają również dni wypełnio-

ne ciekawymi zajęciami. Oprócz podstawy programowej re-
al izowane są zajęcia dodatkowe. Nauczyciele – W. Fornalska,
D. Dynak, K. Milanowska-Piątek, M. Bulka, K. Krzywda i   P. Dziak
prowadzą arcyciekawe zajęcia z  zakresu arteterapii, edukacji
pol isensorycznej, tańca nowoczesnego i   towarzyskiego, zaję-
cia w  ramach Akademii Ruchu oraz Ligi kulturalno–artystycz-
nej i   Ligi TIK. Wszystkie zajęcia dla naszych przedszkolaków są
bezpłatne.
Nasza szkoła zajęła drugie miejsce w  plebiscycie Radia Wro-

cław TOP5 najbardziej niezwykłych dolnośląskich szkół. Uzna-
nie to jest dla nas niezwykle mobil izujące do dalszej pracy, bo
nasi uczniowie są dla nas najważniejsi. Pracujemy nad ich roz-
wojem, nad tym, jak odbierają świat, jak traktują siebie i   in-
nych, jak funkcjonują w  dzisiejszym świecie. Pokazujemy im,
że mają wystarczająco dużo odwagi do tego, aby żyć warto-
ściowo i   w  zgodzie ze sobą.
Mamy kolejne plany, ciekawe propozycje dla naszych
uczniów, bo każde dziecko jest wartościowe i   ważne.

Fundacja Jawor

Jaworowe dzieci nie próżnują
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