
Na zewnątrz zadaszona
poczekalnia i   witacz. W  środ-
ku hologramy, pokazy multi-
medialne oraz ciekawe
wystawy tematyczne. Nowo-
czesne ekspozycje czekają na
turystów, którzy odwie-
dzą  Podziemne Miasto Osów-
ka. Nowymi przewodnikami
po podziemiach zostal i znani
lektorzy tacy jak: Krystyna
Czubówna, Adam Ferency
i   Tomasz Knapik.

Modernizacja obiektu od-
była się dzięki projektowi „Ta-
jemnice Mil itarnych
Podziemi”. Projekt ten był re-
komendowany do dofinanso-
wania w  ramach
Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego „Przekraczamy Granice” 201 4-2020. To
partnerski projekt real izowany w  ramach Programu Interreg
V-A  Republ ika Czeska - Polska. Liderem projektu jest czeskie
Miasto Rokytnice w  Górach Orl ickich. Prócz Gminy Głuszyca

w  projekcie biorą udział Euro-
region Pomezi ČECH, Moravy
a  Kladska - Euroregion Gla-
censis, Stachelberg, Mesto
Trutnov oraz Gmina Kamien-
na Góra. Wartość zadania,
które real izowane było
w  Gminie Głuszyca, to prawie
1 ,7  mln zł.

Otwarcia nowej trasy
multimedialnej dokonal i
w  dniu 20 września burmistrz
Głuszycy Roman Głód oraz
Prezes Podziemnego Miasta
Osówka Zdzisław Łazanow-
ski.W  uroczystym podsumo-
waniu projektu wzięl i udział
partnerzy projektu,
m.in. Starosta Rokytnic w  Or-
l ickich Górach Petr Hudousek,

Prezydent Miasta Wałbrzycha dr  Roman Szełemej, Starosta
Wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski, Nadleśniczy Nadleśnic-
twa Wałbrzych Marcin Calow, a   także przedstawiciele Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Zapraszamy Czytelników „Kuriera Głuszyckiego” do od-
wiedzenia Podziemnego Miasta Osówka i   poznania nowo-
czesnej trasy multimedialnej. Naprawdę warto!
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Znamy już laureatów Konkursu Literackiego o  Pióro Stani-
sława Michal ika
Moja „mała Ojczyzna”. W  dniu 25 września 201 9 r. w  czasie fi-
nałowej gal i , która odbyła się w  sal i widowiskowej Centrum
Kultury-MBP w  Głuszycy, uczestnikom konkursu wręczone
zostały nagrody oraz wyróżnienia. Uroczystość uświetnił
występ wokalno-instrumentalny głuszyckiego Chóru Se-
niorów Renoma.

Celem przeprowadzone-
go konkursu była   m.in.
promocja zasobów kultu-
rowych, historycznych
i   przyrodniczych całego
obszaru Lokalnej Grupy
Działania „Partnerstwo
Sowiogórskie” z  uwzględ-
nieniem tematyki ochro-
ny środowiska. Do udziału
w  wydarzeniu zostal i za-
proszeni mieszkańcy pię-
ciu Gmin: Głuszycy,
Jedl iny-Zdrój, Nowej Ru-
dy, Pieszyc i   Wal imia. Na
sal i obecni byl i także
przedstawiciele środo-
wisk artystycznych, przy-
jaciele i   rodzina śp.
Stanisława Michal ika - sa-
morządowca, poety, pisa-
rza, miłośnika regionu,
popularyzatora wiedzy na
temat dziedzictwa kultu-
rowego, historycznego
i   przyrodniczego  m.in.
obszaru LGD. W  wydarze-
niu uczestniczyl i również:
Izabela Katarzyna Mrzy-
głocka -Poseł na Sejm RP,
Agnieszka Kołacz-Lesz-
czyńska - Poseł na Sejm
RP oraz Grzegorz Szy-
mański - Zastępca Burmistrza Głuszycy.

Jury Konkursu w  składzie: Romana Więczaszek - Przewodni-
cząca, Magdalena Kandefer, Marek Juszczak oraz Robert De-
legiewicz, biorąc pod uwagę wymogi regulaminu Konkursu,
dokonało oceny czternastu zgłoszonych prac l iterackich,
które podzielono na trzy kategorie wiekowe.

W  kategorii dzieci dla lat 1 3 zwyciężyła Amelia Nadkańska,
I I miejsce zajęła Daria Borys, natomiast I I I miejsce zdobył
Konrad Wyroba. Wyróżnień wśród najmłodszych uczestni-
ków konkursu nie przyznano. W  kategorii młodzieżowej (
powyżej 1 3 roku życia) autorką najlepszej pracy została An-
na Skowron, I I miejsce trafiło do Marty Pąklak, I I I miejsce za-
jęła Jul ia Marcinkowska. Ponadto Jury wyróżniło pracę

Zuzanny Grzesiak. Zwycięzcą konkursu w  kategorii dorośl i
została Pani Sandra Nowak-Topór, miejsce drugie zajął Pan
Adam Lizakowski, natomiast miejsce trzecie przypadło Pa-
nu Zdzisławowi Maciejewskiemu. Wyróżnienie otrzymała
Pani Wanda Karlak. Poza tym w  konkursie wzięły udział Pa-
nie: Agnieszka Musz, Krystyna Ciura, Patrycja Mróz.

Organizator wydarzenia: Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszy-

cy reprezentowane przez Prezesa Zarządu Grzegorza Wal-
czaka oraz partner wydarzenia: Centrum Kultury – Miejska
Bibl ioteka Publ iczna w  Głuszycy reprezentowane przez Dy-
rektor Sabinę Jelewską składają serdeczne podziękowania
dla wszystkich uczestników konkursu. Szczere gratulacje
przekazujemy laureatom konkursu. Podziękowania kieruje-
my także do Jury Konkursu oraz do Seniorów z  Chóru „Re-

noma” na czele z  Panami
Ryszardem Ogorzelcem
i   Radosławem Zychalem za
piękną muzyczną oprawę.
Smaczny poczęstunek dla
uczestników wydarzenia
przygotował Grzegorz Cze-
pil z  „Jadła”.

Organizacja Konkursu Lite-
rackiego o  Pióro Stanisława
Michal ika Moja „mała Oj-
czyzna” została sfinanso-
wana w  ramach zadania
grantowego udzielonego
Stowarzyszeniu Przyjaciół
Głuszycy przez Lokalną
Grupę Działania „Partner-
stwo Sowiogórskie”. Oprócz
ww. wydarzenia real izowa-
nego przez Stowarzyszenie
Przyjaciół Głuszycy w  part-
nerstwie z  Centrum Kultu-
ry – Miejską Bibl ioteką
Publ iczną w  Głuszycy przy-
gotowano dwie publ ikacje
promocyjne: ulotkę ukazu-
jącą lokalnych twórców
i   pasjonatów fotografii oraz
album „Głuszyca, moja I ta-
ka”. Zadanie Moja „mała Oj-
czyzna” real izowane było
w  ramach projektu granto-
wego „Inicjatywy służące
promocji regionu”. Grant

udzielono w  ramach poddziałania 1 9.2 „Wsparcie na wdra-
żanie operacji w  ramach strategii rozwoju lokalnego kiero-
wanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju
ObszarówWiejskich na latach 201 4-2020.

Do lektury zwycięskiej pracy w  kategorii dorośli
zapraszamy na str.  5
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KONKURS LITERACKI ROZSTRZYGNIĘTY!

NOWA TRASA MULTIMEDIALNAW  PODZIEMNYM MIEŚCIE OSÓWKA
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Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na spektakl „Ziemia
Obiecana Włókniarzy” według scenariusza i   w  reżyserii Ro-
berta Delegiewicza w  wykonaniu Głuszyckiej Grupy Teatral-
nej „Po godzinach”. Spektakl zagrany zostanie w  sobotę 1 6
l istopada 201 9 r. o  godz. 1 8.00 w  sal i widowiskowej Cen-
trum Kultury – Miejskiej Bibl ioteki Publ icznej w  Głuszycy, ul.
Grunwaldzka 26. Wstęp wolny.
Przypomnijmy, że spektakl miał swoją premierę 1 0 grud-

nia 201 6 r. Został także wystawiony na głuszyckie scenie
w  czasie Święta Włókiennika w  dniu 1 7 kwietnia 201 7 r. Był
to debiutancki projekt aktorów-amatorów z  Głuszycy, któ-
rych pasją jest teatr. Głuszycka Grupa Teatralna „Po godzi-
nach” zachwyciła „Ziemią Obiecana Włókniarzy” lokalną
publiczność. Spektakl ukazuje Głuszycę i   jej mieszkańców
w  pierwszych dniach po zakończeniu I I wojny światowej.
Scenariusz sztuki bazuje na zasłyszanych opowieściach
mieszkańców Głuszycy- niegdyś prężnie rozwijającego się

ośrodka przemysłu włókienniczego.
Real izacji projektu „Ziemia Obiecana Włókniarzy” w  roku

201 9 towarzyszą warsztaty teatralne odbywające się w  sie-
dzibie l idera projektu - Centrum Kultury- MBP w  Głuszycy.
Zadanie real izowane jest w  partnerstwie z  Gminą Głuszycą,
Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku w  Głuszycy
oraz Łowiskiem Pstrąga Złota Woda w  Łomnicy.
Zadanie „Ziemia Obiecana Włókniarzy” dofinansowano ze

środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata
201 7-2022 w  ramach Programu Dotacyjnego „Koal icje dla
Niepodległej”.
Serdecznie zapraszamy!
Uwaga! Ze względu na ograniczoną ilość miejsc na sal i

prosimy o  dokonywanie rezerwacji pod numerem telefonu
503  1 02  81 7 lub osobiście w  siedzibie CK-MBP w  Głuszycy,
I   piętro - pokój instruktorów.
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„ZIEMIA OBIECANAWŁÓKNIARZY”POWRACA NA GŁUSZYCKĄ
SCENĘ!

Adresowany do młodego widza
spektakl teatralny „Inspektor
Psina” można było zobaczyć
w  minioną sobotę 1 2 paździer-
nika   w  sal i widowiskowej Cen-
trum Kultury-MBP w  Głuszycy.
W  spektaklu w  reżyserii Roberta
Delegiewicza zagral i głuszyccy
aktorzy-amatorzy. Gratulujemy
wszystkim biorącym udział
w  sztuce. Gromkie brawa dzie-
cięcej (i   nie tylko) publ iczności
świadczyły o  sukcesie premiero-
wego przedstawienia.

W  spektaklu „Inspektor Psina”
wystąpil i w  następujących rolach:
Inspektor Psina - Grzegorz Milczarek, Duch Lustra - Magda-
lena Kandefer,
Wróżka Salsefia w  wersji domowej- Al ina Mączyńska, Wróż-
ka Salsefia w  wersji oryginalnej - Iweta Głód, Wilk - Artur
Gołda, Zła Królowa - Edyta Popek, Królewicz - Mirosław Żoło-
pa, Drwalowa - Urszula Mrozińska, Diabeł - Szymon Sławik,
Rozbójnik - Robert Delegiewicz . Obsługą elektroakustyczną
przedstawienia zajął się Roman Głód.

Spektakl powstał z  inicjatywy
osób zrzeszonych w  grupie nie-
formalnej – są to osoby aktywne,
pełne zapału, na co dzień działa-
jące w  różnej formie w  przestrze-
ni publ icznej - zawodowo
i   społecznie. Lider projektu - Iwe-
ta Głód z  pomocą Aliny Mączyń-
skiej i   Roberta Delegiewicza oraz
l icznej grupy wolontariuszy
stworzyl i niesamowite, pełne
ekspresji widowisko. Spektaklowi
„Inspektor Psina” towarzyszyła
wystawa prac dzieci, które pod-
czas wrześniowych warsztatów
zaprojektowały stroje bajkowych

postaci występujących w  przedstawieniu. Warsztaty pla-
styczne, przedstawienie teatralne i   wystawa prac to przed-
sięwzięcia real izowane przez grupę nieformalną w  ramach
projektu „Spotkanie z  bajką” dofinansowanego w  konkursie
#SPOŁECZNIEODPOWIEDZIALNI, współfinansowanego ze
środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich EDY-
CJA 201 8-201 9. Operatorem projektu jest Fundacja „Katol ic-
ka Inicjatywa Berit”w  Głuszycy.

oprac. SJ

„INSPEKTOR PSINA” – KOLEJNA PREMIERA TEATRALNA NA
GŁUSZYCKIEJ SCENIE!

Najlepsi głuszyccy uczniowie otrzymali w  dniu 1 7 paź-
dziernika stypendia Burmistrza Głuszycy za bardzo dobre
wyniki w  nauce w  roku szkolnym 201 8/201 9. Nagrodzono
także uczniów za wybitne osiągnięcia sportowe. Stypendy-
stom gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów w  nauce
i   w  sporcie przekazali burmistrz Roman Głód wraz z  Grzego-
rzem Milczarkiem - Przewodniczącym Rady Miejskiej w  Głu-
szycy.
Uroczystość zorganizowaną w  głuszyckim Centrum Kul-

tury uświetniły występy wokalne Mileny Smusz i   Oli Harasi-
mowicz - podopiecznych nauczyciela śpiewu Radosława
Zychala oraz pokazy taneczne grup Pirueciki i   Gwiazduchy
w  choreografii Jadwigi Schwebs.

SJ

Uroczysta inauguracja nowego
roku akademickiego 201 9/2020
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w  Głuszycy odbyła się w  dniu 1 5
października. Prezes Zarządu UTW
Jerzy Janus serdecznie powitał
wszystkich przybyłych gości oraz
studentów-seniorów. Wyraził także
radość z  rosnącej l iczby studentów
głuszyckiego UWT, który l iczy już
prawie 70 członków i   przekazał legitymacje studenckie
dwunastu osobom rozpoczynającym nową drogę kształce-
nia.
Uroczystość swoją obecnością uświetnil i prof.  zw.

dr  hab.  inż. Franciszek Mroczko, prorektor d/s naukowo-dy-
daktycznych oraz dr  Piotr Laskowski - Dziekan Wydziału Za-
rządzania i   Administracji z  Wałbrzyskiej Szkoły Zarządzania
i   Przedsiębiorczości, reprezentujący patrona naukowego
głuszyckiego uniwersytetu. Obecny był także członek hono-
rowy i   patron honorowy UTW w  Głuszycy- Burmistrz Roman
Głód, który życzył studentom-seniorom niegasnącej pasji
odkrywania i   poszerzania wiedzy oraz radości płynącej ze

wspólnego spędzania czasu na róż-
nego rodzaju zajęciach.

Powodzenia w  dalszym samo-
rozwoju życzyła studentom Dyrek-
tor Ośrodka Pomocy Społecznej
w  Głuszycy Katarzyna Starzyńska,
zapewniająca o  kontynuacji przed-
wakacyjnych wykładów adresowa-
nych do seniorów. Słowa pełne
ciepła i   życzl iwości oraz zapewnie-

nie o  dalszej współpracy skierowała do głuszyckich studen-
tów Karol ina Popiel- Pełnomocnik Noworudzkiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na uroczystość przybyl i tak-
że także Przewodniczący Rady Miejskiej w  Głuszycy Grze-
gorz Milczarek oraz dyrektor CK-MBP Sabina Jelewska.
Wykład inauguracyjny poprzedzony został odśpiewaniem

hymnu głuszyckiego UTW do słów śp. Stanisława Michal ika.
W  zagadnienia współczesnych problemów jakości wprowa-
dził zebranych prof.  zw. dr  hab.  inż. Franciszek Mroczko
z  WSZiP.
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NOWY ROK AKADEMICKI GŁUSZYCKIEGO UTW

Głuszycka odsłona V ogólnokrajowej Nocy Bibliotek pod
hasłem ”Znajdźmy wspólny język” za nami! Na dwudziesto-
osobową grupę dzieci w  sobotę 5 października i   w  niedzielę
6 października w  Miejskiej Bibliotece Publicznej w  Głuszycy
czekało moc atrakcji i   niespodzianek. Były zajęcia i   zabawy
literackie związane
z  tematyką przewod-
nią nocy, zajęcia pla-
styczne, konkurencje
sportowe oraz zabawy
z  klanzą. Jak co roku
uczestników głuszyc-
kiej Nocy Bibliotek od-
wiedzil i znakomici
goście: Burmistrz Głu-
szycy Roman Głód
oraz aktor Robert Delegiewicz.
Z  ust zaproszonych gości padło wiele mądrych słów

o  wartościach płynących z  czytania książek, o  poznawaniu
historii, o  tym, że warto mieć w  życiu cel i   marzenia i   mimo
trudności, które zdarzają się w  życiu każdego człowieka,
uparcie do nich dążyć. Burmistrz Roman Głód zaprezento-
wał kilka książek z  własnej kolekcji oraz opowiedział o  swo-
jej wyprawie na jeden z  najwyższych szczytów Kaukazu -
Kazbek (5034  m n.p.m.), a   swoją opowieść wzbogacił pre-
zentacją fotografii i   filmów. Przekazał także prezenty dla
wszystkich uczestników imprezy oraz upominek dla biblio-
teki. Robert Delegiewicz zaprezentował dzieciom znakomitą
interpretację utworu Artura Barcisia „Rubinek” ze zbioru
„Bajkoterapia czyli bajki pomagajki dla małych i   dużych”. Ko-
lejni goście sobotniej nocy – policjanci z  komisariatu Policji
w  Głuszycy - opowiedzieli o  ważnych zasadach bezpieczne-
go poruszania się dzieci po drogach, a  także o  specyfice
swojej pracy. Dla najbardziej wytrwałych przygotowano
projekcję filmu towarzyszącego tegorocznej akcji pt.„Ptyś
i   Bil l” w  reż.  A. Charlota i   Francka Magniera. Wyśmienite da-
nia zapewnil i dzieciom lokalni restauratorzy: Gracjan Rud-
nicki z  Łowiska Pstrąga Złota Woda w  Łomnicy oraz
Grzegorz Czepil z  „Jadła”w  Głuszycy.
Dyrektor CK-MBP Sabina Jelewska składa serdeczne po-

dziękowania za przygotowanie wydarzenia zespołowi Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w  Głuszycy na czele z  Panią
Kierownik Renatą Sokołowską. Dziękujemy sponsorom,
wszystkim gościom odwiedzającym uczestników Nocy Bi-
bliotek oraz osobom wspierającym organizację wydarzenia.

RS

NOC BIBLIOTEKW  GŁUSZYCY

Każde dziecko w  wieku przedszkolnym (urodzone w  la-
tach 201 3 -201 6), które wraz z  rodzicami odwiedzi Miejską
Bibliotekę Publiczną w  Głuszycy otrzyma wyjątkowy pre-
zent – wyprawkę czytelniczą na dobry start!
W  wyprawce dzieci znajdą wyjątkową książkę, dostoso-

waną pod względem formy i   treści do potrzeb przedszkola-
ka i   spełniającą najwyższe standardy w  projektowaniu
pięknych i   mądrych książek dla najmłodszych, a  także Kartę
Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w  bibliotece, zakończo-
ną wypożyczeniem minimum jednej książki z  księgozbioru
dziecięcego, mały czytelnik otrzymuje naklejkę, a  po zebra-
niu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem
potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.
W  wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygo-

towana dla nich broszura informacyjna przypomni nieoce-
nioną rolę czytania wpływającą na rozwój dziecka. Broszura
poinformuje także o  rozmaitych korzyściach wynikających
z  częstego odwiedzania biblioteki.
Kampania społeczna „Mała książka – wielki człowiek” re-

alizowana w  Miejskiej Bibliotece Publicznej w  Głuszycy zo-
stała dofinansowana przez Ministerstwo Kultury
i   Dziedzictwa Narodowego w  ramach Narodowego Progra-
mu Rozwoju Czytelnictwa.

MBP

MAŁA KSIĄŻKA -WIELKI
CZŁOWIEK

GŁUSZYCCY STYPENDYŚCI
W  dniu 1 4 października Burmistrz

Roman Głód uczestniczył w  uroczy-
stościach pasowania na uczniów
w  Szkole Podstawowej nr  2 oraz
w  Szkole Podstawowej nr  3 w  Głu-
szycy. Pasowanie na ucznia to jedna
z  najważniejszych i   niezapomnianych
chwil przeżytych w  szkolnych mu-
rach. Uczniowie klas pierwszych
w  obecności zaproszonych gości zło-
żyl i ślubowanie i   oficjalnie zostal i
przyjęci do grona społeczności szkol-
nych.
Pierwszoklasiści przygotowali pod czujnym okiem wycho-

wawców klas program artystyczny, za-
prezentowali swoje talenty
i   udowodnil i , że są gotowi do sumien-
nej nauki i   pracy w  szkole.

Burmistrz Głuszycy Roman Głód
życzył najmłodszym uczniom odkry-
wania własnych pasji , powodzenia
i   wielu sukcesów w  nauce. Przekazał
także najserdeczniejsze życzenia Dy-
rektorom szkół, Nauczycielom oraz
Pracownikom obsługi z  okazji przypa-
dającego w  dniu 1 4 października Dnia
Edukacji Narodowej.

oprac. SJ

PIERWSZOKLASIŚCI PASOWANI NA UCZNIÓW



Gmina Głuszyca wykonała re-
mont nawierzchni na dwóch odcin-
kach ulicy Łukasiewicza - pierwszy
odcinek o  długości 1 1 5  m od wzdłuż
bloków mieszkalnych (klatki nr  1 -1 5),
a   drugi o  długości 28  m na łuku drogi
przy bloku mieszkalnym (klatka nr  42).

Naprawa ma na celu przywró-
cenie pełnej funkcji i   parametrów rów-
ności nawierzchni drogi. Zakres prac
przewiduje ułożenie nowej nawierzch-
ni ulepszonej z  asfaltobetonu na starej,
wyeksploatowanej nawierzchni z  beto-
nu żwirowego po jej wcześniejszej na-
prawie.

Środki na realizację zadania w  wysokości 59  tys. zł pocho-
dzą z  budżetu Gmina Głuszyca.
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- 24 czerwca na drogi Gminy Głuszyca wyjechał pierwszy
kurs Głuszyckiej Komunikacji Publicznej. Funkcjonowanie ko-
munikacji to duże ułatwienie dla mieszkańców naszej Gminy -
informuje Burmistrz Głuszycy Roman Głód.
Autobusy real izują kursy na terenie Głuszycy oraz dojeż-

dżają do sołectw, tj. do Głuszycy Górnej, Grzmiącej, Łomni-
cy, Kolc i   Sierpnicy, a   także do największej atrakcji
turystycznej na terenie Gminy - do Podziemnego Miasta
Osówka. Przejazd autobusami jest bezpłatny. Rozkłady jazdy
Głuszyckiej Komunikacji Publ icznej znajdują się na każdym
przystanku na terenie Gminy oraz na stronie internetowej
www.gluszyca.pl
Zakup autobusów, które kursują w  GKP, możl iwy był dzięki

środkom pozyskanym z  ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej. Funk-
cjonowanie komunikacji jest częścią projektu „Sowiogórski
Raj – budowa Centrum Przesiadkowego w  Głuszycy” dofi-
nansowanego przez Unię Europejską z  Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
201 4 – 2020.
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GŁUSZYCKA KOMUNIKACJA
PUBLICZNA

3 października w  Czytelni Miejskiej Bibl ioteki Miejskiej
w  Głuszycy odbyła się konferencja prasowa, podczas któ-
rej podsumowano pierwsze miesiące funkcjonowania
programu Bransoletki Życia. W  konferencji uczestniczyl i
Burmistrz Głuszycy Roman Głód, Burmistrz Jedl iny-Zdroju
Leszek Orpel, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w  Głuszycy Katarzyna Starzyńska, Kierownik Ośrodka Po-
mocy Społecznej w  Jedl inie-Zdroju Joanna Fornalska.
Obecne były też przedstawicielki firmy Comarch, która jest
dostawcą usługi - Kamila Bień i   Justyna Kalota. Zaproszony
został również dr  Bartosz Solarz, który opiekuje się częścią
pacjentów objętych programem.
- Po kilku miesiącach funkcjonowania bransoletek może-

my stwierdzić, że program się sprawdza – przyznal i zgodnie
burmistrzowie. – W naszych gminach bransoletki pomogły
uratować życie dwóm osobom, jedna z nich wezwała pomoc
przy zawale serca.

- Widać, że pacjenci odczuwają większy komfort życia,
wiedzą, że ktoś nad nimi czuwa, 24 godziny na dobę – dodał
dr  Solarz.
Na konferencji byl i obecni również seniorzy korzystający

z  Bransoletek Życia.
- Będąc w szpitalu na badaniach wiele osób pytało mnie,

skąd mam swoją bransoletkę – mówił pan Redl icki. – Powie-
działem, że mam ją dzięki staraniom głuszyckiego Ośrodka
Pomocy Społecznej.
Przypomnijmy, że umowa między Gminami Głuszyca

i   Jedl ina-Zdrój a   firmą Comarch została podpisana 1 8
kwietnia w  Urzędzie Miejskim w  Jedl inie-Zdroju. W  Głu-
szycy ostatecznie bransoletki trafiły do 1 6 osób, a   uroczy-
ste wręczenie odbyło się 24 maja. Ponadto w  każdej
gminie, prócz bransoletek, działa kompleksowy program
skierowany do seniorów - "Nasz senior" w  Gminie Głuszyca
oraz "Active senior" w  Gminie Jedl ina-Zdrój.
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BRANSOLETKI RATUJĄ ŻYCIE

2 października głuszyccy stra-
żacy odebral i promesę przyznaną
przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i   Gospodar-
ki Wodnej we Wrocławiu w  ra-
mach programu „Mały Strażak”.
Ochotnicza Straż Pożarna w  Głu-
szycy Górnej otrzymała z  Fundu-
szu dofinansowanie w  kwocie
1 3   699 zł. Środki te pomogą
w  dalszym unowocześnianiu po-
tencjału technicznego OSP oraz
pomogą doposażyć jednostkę, na
przykład w  niezbędny sprzęt me-
dyczny.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i   Gospodarki

Wodnej we Wrocławiu w  ramach programu „Mały Strażak”
przyznał promesy na kwotę 3,7  mln zł w  sumie dla 263
jednostek z  terenu Dolnego Śląska, każda mogła wniosko-
wać maksymalnie o  20  tys. zł. Warunkiem otrzymania dofi-
nansowania była pozytywna opinia Komendanta
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
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PROMESA DLA STRAŻAKÓW

1 8 września w  sal i widowiskowej głuszyckiego Centrum
Kultury-MBP odbyła się konferencja podsumowująca pro-
jekt Eko Gminy – montaż instalacji OZE w  dorzeczu rzek Ba-
rycz i   Bystrzyca. Liderem projektu była Gmina Głuszyca,
a   partnerami gminy Niechlów, Nowa Ruda oraz Fundacja In-
telEko.pl
W  konferencji uczestniczyl i Burmistrz Głuszycy Roman

Głód, Kierownik Referatu Inwestycji i   Zarządzania Prze-
strzennego Urzędu Gminy Nowa Ruda Paweł Szafran oraz
przedstawiciel Fundacji IntelEko.pl Krzysztof Pałka.
-To był bardzo trudny projekt, ale na pewno się nam opłaci –

mówił Burmistrz Głód. – Już teraz inni samorządowcy przyjeż-
dżają do nas, aby podpatrzeć, jak realizować tak skompliko-
wane projekty.
Przypomnijmy, że umowa o  dofinansowanie Projektu „Eko

Gminy - montaż instalacji OZE w  dorzeczu rzek Barycz i   By-
strzyca” w  ramach Osi Priorytetowej nr  3 „Gospodarka nisko-
emisyjna” Działania nr  3.1 „Produkcja i   dystrybucja energii ze
źródeł odnawialnych - konkurs horyzontalny” pomiędzy
Województwem Dolnośląskim - Dolnośląską Instytucją Po-
średniczącą a  Gminą Głuszyca została podpisana w  dniu 1 2
października 201 7 r.

MC

Zakończenie projektu „Eko
Gminy – montaż instalacji OZE
w  dorzeczu rzek Barycz

- W okresie od września 2019 r. do czerwca 2020 r. w Szkole
Podstawowej nr 2 oraz w Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy
wdrażany jest projekt Gminy Głuszyca pod nazwą „Szkoły na
czasie”. Głównym celem programu jest podniesienie jakości
procesów kształcenia i rozbudowa oferty edukacyjnej w każdej
ze szkół. Projekt polega także na zaopatrzeniu szkół w odpo-
wiedni sprzęt i zaplecze techniczne do wyposażenia pracowni,
by sprostać standardom nowoczesnych placówek w  zakresie
technologii informacyjno-komunikacyjnych i  nauki metodą
eksperymentu- informuje Roman Głód, Burmistrz Głuszycy.
Głównymi zamierzeniami projektu są: nabycie kompeten-

cji kluczowych przez uczniów, także tych ze specjalnymi po-
trzebami poprzez udział w  zajęciach dodatkowych,
podniesienie kompetencji przez nauczyciel i dzięki udziało-
wi w  szkoleniach oraz kursach doszkalających oraz uzupeł-
nienie pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych
umożl iwiających prowadzenie zajęć metodą eksperymentu
i   zakup niezbędnego sprzętu do wykorzystania narzędzi TIK
(technologii informacyjno-komunikacyjnych).
Całość projektu „Szkoły na czasie” to kwota w  wysokości

71 0.1 09,93 zł. Wkład własny Gminy Głuszyca to 37.494 zł,
pozostała część pochodzi ze środków pozyskanych prze
Gminę Głuszyca z  Programu Regionalnego Funduszu Euro-
pejskiego.
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SZKOŁY NA CZASIE!

Budowa nowego budynku z  przeznaczeniem na Komisa-
riat Pol icji w  Głuszycy oraz adaptacja budynku na Komisariat
Pol icji w  Mieroszowie to dwie informacje, które przekazal i
Burmistrz Głuszycy Roman Głód oraz z  Wiceburmistrz Miero-
szowa Mariusz Pawlak podczas konferencji prasowej zorga-
nizowanej w  środę 9 października w  czytelni Centrum
Kultury-Miejskiej Bibl ioteki Publ icznej w  Głuszycy. W  konfe-
rencji oprócz włodarzy Gmin udział wzięl i Szef Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów – Michał Dworczyk, Wiceprezes Za-
rządu WSSE „Invest-Park”, były Wicewojewoda Dolnośląski
Kamil Ziel iński oraz Komendant Miejski Pol icji w  Wałbrzychu
Krzysztof Lewandowski i   Komendant Komisariatu Pol icji
w  Głuszycy Sebastian Sabadach.
-W ramach środków w całości pochodzących z Budżetu Pań-

stwa na przedmieściach Głuszycy naprzeciwko stacji paliw po-
wstanie nowa siedziba Komisariatu Policji w Głuszycy. Nasza
Gmina przekaże na ten cel działkę pod budowę obiektu- po-
wiedział Burmistrz Głód. W  Mieroszowie natomiast powsta-
nie Komisariat Pol icji zaadaptowany po byłej siedzibie
Ośrodka Pomocy Społecznej. Będzie również sfinansowany
ze środków Budżetu Państwa.
Planowane inwestycje mają na celu zwiększenie poczucia

bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu. Poprawią
także komfort pracy funkcjonariuszy Pol icji .

SJ

NOWY KOMISARIAT POLICJI!

Od 9 września uruchomiony zo-
stał dodatkowy kurs autobusu l inii
numer 5 na trasie Głuszyca Górna –
Jedl ina-Zdrój – Wałbrzych. Koniecz-
ność wprowadzenie dodatkowego
kursu w  godzinach porannych była
podyktowana znacznym zwiększe-
niem liczby pasażerów, wynikają-
cym ze zmian w  systemie oświaty i   kumulacją roczników.
Uruchomienie dodatkowego połączenia autobusowego to
efekt porozumienia włodarzy trzech gmin: Romana Szełe-
meja, Prezydenta Miasta Wałbrzycha, Leszka Orpla, burmi-
strza Jedl iny-Zdroju i   Romana Głoda, burmistrza Głuszycy.
Dzięki dodatkowemu autobusowi nie tylko łatwiej do wał-

brzyskich szkół mogą dotrzeć uczniowie z  Głuszycy i   Jedl iny-
Zdroju. Jest to także ułatwienie komunikacyjne dla osób do-
jeżdżających do miejsc pracy.
–Od września br. naukę w wałbrzyskich szkołach ponadpod-

stawowych i  ponadgimnazjalnych rozpoczęło prawie stu no-
wych uczniów. Miałem sygnały od mieszkańców, że wiele osób,
w ogóle nie mieści się w autobusach i nie dojeżdża na czas do
szkoły – dodaje burmistrz Roman Głód.

oprac. SJ

DODATKOWY PORANNY KURS
PIĄTKI

Gmina Głuszyca otrzymała dofinansowanie w  wysokości
1 5   tys. euro w  ramach programu Cal l 3. Dotyczy on upo-
wszechniania dostępu do internetu w  społecznościach lokal-
nych – WiFi 4EU.Inicjatywa WiFi4EU to program na rzecz
zapewnienia dostępu do wysokiej jakości Internetu. Pomoże
to zmniejszyć przepaść cyfrową, zwłaszcza w  mniejszych
miejscowościach i   na terenach wiejskich.
Stworzenie ogólnodostępnej sieci ułatwi dostęp do usług

onl ine, na przykład e-administracji . Skorzystają z  niej rów-
nież mali i   średni przedsiębiorcy, dla których będzie to moż-
l iwość wprowadzenia innowacyjnych produktów i   usług
cyfrowych. Możl iwa będzie też organizacja kursów dla osób
wykluczonych cyfrowo.
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INICJATYWAWIFI 4EU

4 l ipca w  siedzibie Urzędu Miejskiego w  Głuszycy Bur-
mistrz Głuszycy Roman Głód oraz Burmistrz Jedl iny-Zdroju
Leszek Orpel podpisal i porozumienie w  zakresie darmowej
międzygminnej komunikacji publ icznej.
- To ukłon w stronę mieszkańców naszych gmin. Dzięki no-

woczesnym autobusom w wygodny sposób będą mogli prze-
mieszczać się między Gminą Głuszyca a  Jedliną-Zdrój. Kursy
wykonywane do Jedliny-Zdroju pomogą też skomunikować
dwie największe atrakcje tej części Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Chodzi tu oczywiście o Podziemne Miasto Osówka i Pałac Je-
dlinka. Na tym udogodnieniu skorzystają również turyści –po-
wiedział Burmistrz Roman Głód.
Kursy będą ob-

sługiwane przez
Głuszycką Komu-
nikację Publ iczną.
Docelowo auto-
busy będą dojeż-
dżały z  Głuszycy
do przestanku Je-
dl ina-Zdrój – Je-
dl inka Hoża.
- Po trasach

#ACTIVE oraz
Bransoletkach Ży-
cia to kolejne, wspólne przedsięwzięcie naszych gmin. Mam
nadzieję, że Głuszycka Komunikacja Publiczna skomunikuje
nie tylko nasze gminy, ale okaże się atrakcyjna również dla
mieszkańców Wałbrzycha, którzy tak często nas odwiedzają –
dodał Burmistrz Leszek Orpel.
Głuszycka Komunikacja Publ iczna rozpoczęła kursowanie

24 czerwca 201 9 r. Jest częścią real izowanego przez Gminę
Głuszyca projektu „Sowiogórski Raj – budowa Centrum
Przesiadkowego w  Głuszycy” dofinansowanego przez Unię
Europejską z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Dolnośląskiego 201 4 – 2020.
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GMINY GŁUSZYCA I   JEDLINA-
ZDRÓJ PODPISAŁY
POROZUMIENIE W  SPRAWIE
TRANSPORTU PUBLICZNEGO

Trwa przebudowa chodnika na ul. Kościuszki. Odcinek
przebudowywanego chodnika pokrywa się z  istniejącym
do tej pory poboczem gruntowym. Prace budowlane po-
legają na montażu nowego, betonowego krawężnika oraz
wypełnieniu wolnej przestrzeni kostką brukową i   wykona-
niu podbudowy z  kruszyw. W  miejscach, przy których
znajdują się dojazdy do posesji chodnik będzie obniżony,
powstaną specjalne zjazdy.
Całkowity koszt przebudowy wynosi 1 04  866,36 zł,

z  czego 40  tys. zł to dofinansowanie otrzymane ze Staro-
stwa Powiatowego w  Wałbrzychu. Pozostała część środ-
ków pochodzi z  budżetu Gminy Głuszyca.
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REMONT CHODNIKA NA
KOŚCIUSZKI



Tegoroczne lato było raczej znośne. Pomimo ogłaszanej
w  innych regionach Polski suszy hydrologicznej nie do-
świadczyl iśmy braku wody w  kranach. W  centrum miasta
Wodociągi Wałbrzyskie tradycyjnie ustawiły kurtynę wodną,
a   coraz więcej firm instaluje systemy klimatyzacji . Leżymy
w  zlewni Odry, do której nasza Bystrzyca wpada w  okol icy
wrocławskiego osiedla Pracze Odrzańskie.

Przez długie lata okol iczne potoki, jak i   główny nurt rzeki
zaprzęgnięte były do pracy. Oczywiście pozyskiwano wodę
do celów spożywczych dla ludzi i   zwierząt gospodarczych.
Działalność wielu warsztatów opierała się na pracy kół młyń-
skich. Główny sposobem wykorzystania była oczywiście pra-
ca młynów i   tartaków (fot.1 ) . Pamiętać należy, że brak
zanieczyszczeń mineralnych przyczynił się do rozwoju włó-
kiennictwa, w  znakomity sposób poprawiając jakość bielo-
nego lnianego płótna. W  jednym z  wcześniejszych numerów

Kuriera opisałem największą w  okol icy, a   należącą do Hoch-
bergów z  Książa manufakturę wykorzystującą do napędu
maszyn wodę z  Bystrzycy i   dodatkowo ze Złotej Wody spię-
trzoną drewnianym jazem ( część osób zapewne pamięta tę
konstrukcję koło mostku przy basenie)poprowadzoną kana-
łem w  kierunku późniejszych zakładów Argopol.

Z  czasem gdy zapotrzebowanie na czystą wodę wzrasta-
ło, wraz z  rozwojem przemysłu pojawiła się konieczność re-
al izacji inwestycji pozwalających na zmagazynowanie
choćby części wody spływającej wartkim nurtem z  gór. Jed-
nym z  pierwszych przedsięwzięć była budowa w  latach
1 865-66 dwóch stawów (dziś 4 i   5) na ul icy Leśnej, a   dokład-
nie w  dol inie Małego Potoku Marcowego. Woda zasilała no-
wą maszynę parową oraz bielnik i   farbiarnię zakładów firmy
Reichenheim (dziś J.Cotton). Łączna pojemność wyniosła
nieco ponad 38  000 metrów sześciennych (ok. 1 0 basenów).

Dalszy rozwój włókiennictwa wymusił kolejne inwestycje.
W  latach 1 877-78 kolejne trzy stawy wybudowano w  dol inie
Marcowego Potoku (fot.2. ) . Szacuję, że w  tym samym okre-
sie wzniesiono nową kotłownię, w  której zainstalowano ma-
szynę parową, a   na jej potrzeby nowy komin .

Jedną z  wodnych ciekawostek było źródło Rumpelbrun-
ne (fot.3), czyl i dzisiejsze ujęcie wody na ul. Granicznej. Było
ono już zaznaczane na mapach z  I I poł. XVI I w. Niemiecka
nazwa (kołaczące, terkoczące) wg informacji na stronie in-
ternetowej UM Świdnica miała pochodzić od hałasu, jaki wy-
dobywał się ze źródła, a   spowodowany był przez ruchy
kamienia uwięzionego między skałami i   poruszanego silnym
strumienie wody. Zjawisko ustało po wysadzeniu skał przez
austriackiego oficera w  końcu XVII I w.

Na ul icy Granicznej w  1 907 r. zapoczątkowano też budo-
wę systemu wodociągów dla gminy Głuszyca. Na portalu in-
ternetowy Polska na fotografii (www.polska-org.pl)
zamieszczono zdjęcie prezentujące pierwszy etap budowy
zbiornika wody i   rurociągów (fot.4).
Najprzyjemniejszą inwestycją wodną do 1 945 r. była budo-
wa basenu na ul. Dolnej. Według jednej z  wielu „legend” na
głuszyckim basenie miała trenować ekipa niemieckich ol im-
pijczyków. Prawda jest jednak taka, że basen oddano do
użytku dopiero w  1 940 r. gdy trwała już I I wojna światowa
(fot.5). Wodę do napełniania niecki czerpano z  potoku Złota
Woda, wykorzystując stary jaz po manufakturze Hochber-
gów. Do czasu oddania do użytku basenu role oficjalnego
miejskiego kąpiel iska pełnił staw nr  1 na ul. Leśnej.

Praktycznie wszystkie strumienie i   rzeki mają swoje na-
zwy mniej lub bardziej odnoszące się do historii z  wyjąt-
kiem płynącego przez Grzmiącą cieku R-20. Może warto coś
z  tym zrobić…

Grzegorz Czepil
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fot. 1

LANIE WODY

W  sobotę, 5 października odbyły się „Głuszyckie Seniora-
l ia 201 9”, czyl i święto dla wszystkich osób 60+. Z  inicjatywą
wyszła grupa nieformalna, która w  ramach projektu #Spo-
łecznieOdpowiedzialni, finansowanego ze środków Progra-
mu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich real izowanego przez
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeń-
stwa Obywatelskiego, zreal izowała pomysł na wspólne świę-
towanie.

Burmistrz Głuszycy, pan Roman Głód przekazał klucze
do miasta na ręce pani Marii Kaczmarek, tym samym senio-
rzy, tego dnia, przejęl i rządy w  mieście.
Na Senioral iach stawil i się: członkowie Klubu Seniora „Pafa-

lowcy”, członkowie Klubu Seniora
„Nad Bystrzycą”, członkowie To-
warzystwa Krzewienia Kultury Fi-
zycznej, którzy zadbal i
o  sportowe rozgrywki i   konku-
rencje. Najlepsi otrzymali nagro-
dy. Głuszyccy seniorzy,
zaprezentowali na scenie swoje
talenty. Scenki z  humorem, po-
kaz mody senioralnej, premiero-
wy występ chóru Relax, to tylko
niektóre z  nich.

Nie zabrakło słodkiego poczęstunku i   pożywnej, roz-
grzewającej grochówki. Podczas wydarzenia pielęgniarki ze

specjal istycznego Centrum Me-
dycznego im. św. Jana Pawła I I
w  Polanicy Zdrój, mierzyły senio-
rom ciśnienie i   poziom cukru we
krwi, a   Komendant Komisariatu
Pol icji w  Głuszycy podinsp. Seba-
stian Sabadach i   aspirant Krzysz-
tof Wychowałek, pouczyl i
Seniorów jak należy dbać o  bez-
pieczeństwo.
Na seniorów czekała niespo-
dzianka! Każdy mógł zrobić sobie

pamiątkowe zdjęcie w  fotobudce.
IŻ

W  dniu 23 października br. podczas V Dolnośląskiego
Kongresu Obywatelskiego w  Krzyżowej Fundacja "Katol icka
Inicjatywa Berit" odebrała pamiątkową statuetkę w  ramach
plebiscytu Aktywni na 1 00% organizowanego przez Dolno-
śląską Federację Organizacji Pozarządowych. Z  okazji 1 00-le-
cia odzyskania niepodległości przez Polskę Kapituła
konkursu wyróżniła 1 00 organizacji pozarządowych szcze-
gólnie zasłużonych dla animacji i   rozwoju społeczności lo-
kalnych na terenie województwa dolnośląskiego. W  imieniu
Zarządu i   Rady Fundacji przedstawiciel naszej organizacji
Dawid Okarma podziękował za dostrzeżenie i   docenienie
działań prowadzonych przez Fundację na rzecz rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego. Gratulujemy!

IZ

Nagroda dla Fundacji Katolicka
Inicjatywa Berit

Szanowni Mieszkańcy! Gmina Głuszyca ubiega się o  środki
finansowe w  ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy
i   Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełno-
sprawnej” - edycja 201 9 - 2020.

Na czym polega program?

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobi-
stego jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób nie-
pełnosprawnych. Dzięki niemu osoby niepełnosprawne będą
miały możliwość skorzystania z  pomocy asystenta osobiste-
go  m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy po-
dejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu
również przeciwdziałanie dyskryminacji i   wykluczeniu spo-
łecznemu osób niepełnosprawnych.

Do kogo program jest adresowany?

Do pełnoletnich osób posiadających orzeczenie o  znacznym
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orze-
czenie równoważne, które wymagają usługi asystenta.

W  związku z  powyższym zwracamy się z  prośbą do osób za-
interesowanych objęciem wsparcia w  postaci usługi asysten-
ta osobistego o  kontakt z  Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w  Głuszycy osobiście w  Dziale Pracy Socjalnej, Świadczeń
z  Pomocy Społecznej i   Wspierania Rodzin lub pod numerami
telefonów 74 - 88 - 08 - 295 oraz 74 - 84 - 56 - 343.

OPS

PROGRAM ASYSYTENT OSOBISTY
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Podczas Światowych Dni Turystyki we Wrocławiu Dolno-
śląska Organizacja Turystyczna ogłosiła laureatów tegorocz-
nego konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny Dolnego

Śląska. Miło
nam poin-
formować,
że za najlep-
szy produkt
turystyczny
Dolnego
Śląska uzna-
no Pod-
ziemne
Miasto
Osówka.
Prezes Za-
rządu Zdzi-
sław
Łazanowski

odebrał Złoty Certyfikat dla głuszyckiej atrakcji turystycznej
oraz nagrodę od samorządu Województwa Dolnośląskiego
w  wysokości 5000 zł na działania promocyjne.
Podziemne Miasto Osówka ma szansę zdobyć Złoty Cer-

tyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej. Jest on przyznawa-
ny atrakcjom, które w  przeszłości otrzymały Certyfikat
Polskiej Organizacji Turystycznej, a   Osówka zdobyła go
w  2007 roku. Złoty Certyfikat otrzymały do tej pory takie
obiekty jak Muzeum Powstania Warszawskiego czy Kopalnia
Złota i   Średniowieczny Park Techniki w  Złotym Stoku.

MC

WYRÓŻNIENIE DLA
PODZIEMNEGO MIASTA OSÓWKA
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Góry Sowie… można by pomyśleć, że wszystko w  ich okoli-
cach powinno być… „sowie”. Wszędzie pełno jest nazw, które
zapożyczają ten epitet, począwszy od najwyższych szczytów,
przez potoki, po wszelkie nazwy pensjonatów, agroturystyk,
czy nawet piwa. Sowa stała się naszym symbolem. Jednak,
naprzeciwko Wielkiej Sowy, trwa w  bezruchu inna, znacznie
niższa góra określana jako Sokół, a   u   jej stóp przycupnęła ma-
ła wioska o  nazwie Sokolec, z  niemiecka Falkenberg, czyli So-
kola Góra. Mało kto zastanawia się, skąd taka nazwa
w  regionie, gdzie króluje inny, nocny ptasi drapieżnik. Trzeba
by było cofnąć się do dalekiej przeszłości…
Było to w  czasach dawnych. Chrześcijański Bóg, jego sym-

bole oraz słudzy nie byli znani naszym pradziadom. Modlil i
się do bóstw lasu, słońca, ziemi, powietrza i   ognia. Nie podle-
gali również jednemu władcy-najważniejszy dla nich był klan,
który wciąż się przemieszczał, szukając nowego, lepszego
miejsca do życia. Puszcze i   knieje były nieprzyjazne człowie-
kowi, gdyż pełno w  nich było dzikiego zwierza oraz demo-
nów czy boginek, dla których śmierć zabłąkanego wędrowca
stanowiła uciechę. Jednak las stanowił również źródło poży-
wienia, dlatego plemiona myśliwskie doskonaliły rzemiosło
zabijania nawet mocniejszych od siebie stworzeń.
Do źródeł Czarnego Potoku dotarło jedno z  takich plemion.

Na jego czele stał Gniewomir zwany Sokołem, gdyż w  polo-
waniach wykazywał się skutecznością dorównującą jego uko-
chanemu ptakowi. Gniewomir miał również cudowną córkę,
Nawoję o  złotym warkoczu, jarzębinowych ustach i   umyśle
bystrym niczym strumień. Nawoja stanowiła obiekt wes-
tchnień niejednego z  myśliwych plemienia, jednocześnie oj-
ciec chronił ją, niczym największego skarbu. Nie chciał jej
wydać za byle parobka, lecz pragnął, by po jego śmierci miała
zapewnioną opiekę od męża dobrego, silnego i   mądrego.
Zmęczeni długimi podróżami pobratymcy Gniewomira So-

koła, pragnęli wreszcie osiąść gdzieś na stałe, zwłaszcza, że zi-
ma była bliska. Gdy zatem dotarli na te ziemie, uznali, że
znaleźli odpowiednie miejsce do założenie osady: w  okolicy
nie było innego klanu, co mogłoby stanowić zagrożenie woj-
ną, a  las pełen był jeleni, saren i   zajęcy, a  także owoców leśne-
go runa. Lud ten, mimo iż zabijał inne stworzenia, zawsze
starał się, by nie czynić tego dla zabawy, lecz z  konieczności,
oraz zawsze pilnował, by życie straciło tyle zwierząt, aby
wykarmić plemię i   ani jednego więcej. Wiedzieli, że bogini
Mokosz, której oddawali cześć, wynagrodzi ich, jeżeli będą ży-
l i w  zgodzie z  naturą i   jej biegiem. Życie mijało im w  spokoju
i   harmonii.
Pewnego dnia Nawoja wybrała się samotnie do lasu po zio-

ła. Z  ukrycia obserwował ją jak zwykle Leszy, duch lasu. Jakiś
czas temu przykuła ona jego uwagę i   od tamtej pory śledził
ją. Dziewczyna ujęła ducha swoją urodą i   dobrocią dla każde-
go leśnego stworzenia. Od niedawna kiełkowała w  Leszym
myśl, że byłaby ona doskonałą żoną dla niego i   tegoż dnia po-
stanowił się jej ukazać i   oświadczyć. Niestety, Nawoja, ujrzaw-
szy stwora przybranego w  korę, z  brodą z  mchu i   kapeluszu
z  hub, przeraziła się. Chciała uciekać, ale nogi odmówiły jej
posłuszeństwa. Leszy zaś, przysuwając się ku niej, chrapliwym
głosem zaczął wyrażać swoje uczucia. Biedna dziewczyna za-
częła krzyczeć, że nigdy nie wyjdzie za demona, chwyciła nóż
i   tnąc na oślep, raniła Leszego w  rękę. I   był to poważny błąd,
gdyż duch lasu znany był ze swego szaleńczego usposobie-
nia. Raniony stał się groźny niczym dzikie zwierzę. Widząc ma-
lujący się obłęd na jego twarzy, Nawoja zaczęła uciekać. Leszy
rzucił się za nią w  pogoń, a  im bliżej był dziewczyny, tym

wściekłość co raz bardziej zaczęła z  niego wypływać i   wkrótce
objęła jego ciało, przemieniając go: ciało pokrywało się fu-
trem, twarz wydłużała się, zęby zaostrzały i   wkrótce za Nawoją
nie pędził już człekopodobny demon, a  wilk. Dopadł biednej
dziewczyny, a  poczuwszy smak jej krwi, całkowicie zatracił się
w  swojej pasji.
Kiedy złość z  niego jednak opadła i   zaczął znów przybierać

swe ludzkie kształty, Leszego zdjął strach i   rozpacz, na widok
tego, co uczynił. Zmaltretowane ciało dziewczyny leżało po-
śród krzaków, a  runo leśne było zabarwione od jej krwi. Leszy,
pełen bólu, uciekł czym prędzej z  tego miejsca.
Gniewomir Sokół niepokoił się o  Nawoję i   gdy dziewczyna

nie wróciła o  wieczornej szarówie do domu, zorganizował
swych najlepszych myśliwych do poszukiwań. Ciężko sobie
wyobrazić, co musiał przeżyć, gdy odnalazł swoje ukochane
dziecko zagryzione przez dzikie zwierzę. Miał ją chronić, dbać
o  nią, a   nie pozwolić by teraz, jej ciało leżało bez życia. Tyle lat
żył w  zgodzie z  naturą, starając się nie naruszyć harmonii,
a   tymczasem las wysłał swoje bestie i   zabrał mu sens istnienia.
Od razu rozpoznał, że była to sprawka wilka. Zemsta ojca po
stracie córki miała smakować i   pachnieć ich krwią, póki ostat-
ni ostatnia wataha nie przestanie istnieć na tym świecie.
Gniewomir wraz z  wojami polował długi czas na wilki, wy-

palał lasy, w  których znajdowały się ich macierze. Nie miał l i-
tości nawet dla ciężarnych wilczyc i   młodych. Szalał niczym
burza, mimo iż kolejne obławy nie koiły rozpaczy i   nie zagłu-
szały żałoby.
Niestety postępki te nie spodobały się bogini Mokosz. Gdy

na szczycie jednej z  gór sąsiadujących z  Wielką Sową z  ręki
Gniewomira zginął ostatni wilk z  tutejszych gór, ukazała się
ona oprawcy. Myśliwy, ujrzawszy przepiękną kobietę umaza-
ną wilczą krwią, od której bił jednak majestat i   wściekłość,
zdał sobie sprawę, że rozgniewał siły nadprzyrodzone. Zaczął
się kajać przed bóstwem, niestety bogini była zrozpaczona,
podobnie jak Gniewomir po stracie Nawoji i   tak samo, jak oj-
ciec po stracie córki, chciała się zemścić. Pragnęła, by myśliwy
cierpiał jak zwierzęta, które uśmiercał. Spojrzała na sokoła na
ramieniu mężczyzny i   wiedziała, jaka kara będzie odpowied-
nia. Jednym skinieniem ręki przemieniła Gniewomira w  małą
mysz, po czym wypuściła sokoła. Ten nie rozpoznał w  gryzo-
niu swojego pana, a  jednocześnie zapanował nim instynkt
nakazujący polować. Szybko rzucił się na uciekające w  przera-
żeniu zwierzątko i   pożarł je. Mokosz raz jeszcze zapłakała nad
zniszczonym lasem i  martwymi wilkami, po czym zniknęła.
Wilcza krew z  jej sukni miała jeszcze długo nie zniknąć , przy-
pominając o  okrucieństwie człowieka względem przyrody.
Członkowie klanu Gniewomira natomiast pogrążyli się

w  żałobie po swoim przywódcy. Postanowili, że pozostaną
jednak w  swojej osadzie i   postarają się naprawić to, co znisz-
czyli, mszcząc się na wilkach. Swoją zaś osadę nazwali Sokolą
Górą, aby Gniewomir zawsze czuwał nad nimi i   przypominał,
że naturą należy żyć w  harmonii.
Wilki długi czas omijały te lasy z  daleka, bojąc się, że w  lu-

dziach dalej kryje się nienawiść do ich gatunku. Zaś Leszy...
stara się odpokutować swój czyn i   pomagać ludziom, którzy
zapuszczają się na te tereny, stara się, by runo leśne każdego
roku dobrze obrodziło, a  zwierzyny dla myśliwych nigdy nie
zabrakło. Zawsze jednak będzie pogrążony w  żałobie, a  płacz
jego słychać często w  wietrze. Z  biegiem lat płacz ten co raz
bardziej przypomina wycie samotnego wilka.

Sandra Nowak – Topór

Schyłek roku kalendarzowego to czas refleksji
i   rozliczeń. Przyszedł więc czas, aby i   ZUMiK Sp.
z  o.o.  podsumował swoją działalność w  roku 201 9.
Spółka systematycznie rozwija się, co pozwoliło
poczynić nowe inwestycje, a  nadrzędnym celem,
jaki stawiamy sobie w  prowadzonej działalności
jest przede wszystkim satysfakcja i   bezpieczeństwo
naszych Klientów.

O  zmieniającym się pozytywnie wizerunku
Spółki, coraz to wyższej jakości i   różnorodności
świadczonych usług świadczy przede wszystkim
miniony rok. Spółka ZUMiK dokonała bowiem sze-
regu inwestycji. Zakupiony został  m.in. pojazd ase-
nizacyjny, którym z  powodzeniem
i  w  konkurencyjnych
cenach świadczymy
usługi z  zakresu wywo-
zu nieczystości płyn-
nych. Usługi
świadczone są dla
mieszkańców Gminy
Głuszyca, a  także dla
mieszkańców okolicz-
nych miejscowości.

Kolejną inwestycją
był zakup nowoczesne-
go i   komfortowego po-
jazdu pogrzebowego,
bo przypomnijmy, że
Spółka ZUMiK świadczy
także usługi pogrzebo-

we . Obecni asystenci
funeralni wyposażeni
zostali w  nowe uni-
formy, odznaczają się
wysoką kulturą oso-
bistą, dbają o  bezpie-
czeństwo i   godny
przebieg uroczysto-
ści. Rodziny zmarłych
mogą liczyć na zro-
zumienie i   empatię
oraz przebieg cere-
monii pogrzebowej
zgodnie z  wcześniej-
szymi ustaleniami.

Przypomnijmy,
że Zakład Usług Mieszkaniowych i   Komunal-
nych Sp. z  o.o.  świadczy dla naszych mieszkań-
ców usługi w  zakresie: zarządzania
nieruchomościami, usługi pogrzebowe, usługi
transportowe, usługi z  zakresu pielęgnacji te-
renu, obsługę techniczną, obsługę prawną,
windykację należności, wywóz nieczystości
płynnych, doradztwo.

-Poczynione inwestycje są tak naprawdę po-
czątkiem rozwoju Spółki. Celem naszym jest roz-
wój świadczonych usług dla mieszkańców
Głuszycy – mówi Pani Prezes Urszula Mroziń-
ska.

oprac. ZUMiK
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Ośrodek Pomocy Społecznej w  Głuszycy realizuje projekt so-
cjalny pn."Świadomy senior". Celem projektu jest uzupełnie-
nie i   poszerzenie wiedzy mieszkańców Gminy Głuszycy na
temat instytucji i   placówek działających na rzecz osób niepeł-
nosprawnych i   starszych znajdujących się w  trudnej sytuacji
życiowej. Projekt zakłada cykliczną kampanię informacyjno -
edukacyjną skierowaną do mieszkańców Głuszycy. W  ramach
projektu socjalnego został opracowany "Informator", w  któ-
rym zostaną zawarte informacje dotyczące uprawnień dla se-
niorów i  osób niepełnosprawnych, potrzebne w  codziennym
funkcjonowaniu. W  informatorze będzie można znaleźć po-
trzebne numery telefonów, adresy miejsc- instytucji.

Orzeczenie o  stopniu niepełnosprawności – ciąg dalszy infor-
macji zawartych w  nr  31 „Kuriera Głuszyckiego”

1 0. Odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psycho-
fizyczne możliwości osoby niepełnosprawnej:
a) Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) – zatrudnia osoby
niepełnosprawne zaliczone do znacznego stopnia niepełno-
sprawności lub osoby z  umiarkowanym stopniem niepełno-
sprawności, u   których stwierdzono autyzm, upośledzenie
umysłowe lub chorobę psychiczną.
b) Zakład Pracy Chronionej (ZPCH) – zatrudnia osoby z  orze-
czonymi wszystkimi stopniami niepełnosprawności. Praco-
dawca zatrudniając osobę niepełnosprawną ma możliwość
ubiegania się o  dofinansowanie ze środków Państwowego
Funduszu Rehabil itacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
c) Otwarty rynek pracy – pracodawcy zatrudniającemu osoby
niepełnosprawne przysługuje ze środków Państwowego Fun-
duszu Rehabil itacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) mie-
sięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika
niepełnosprawnego, o  i le pracownik ten został ujęty w  ewi-
dencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej
przez PFRON. Wymagane jest, aby stanowisko pracy dla oso-
by ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełno-
sprawności było odpowiednio przystosowane.
Szkolenia, w  tym specjalistycznego – jeśli zapis brzmi: „nie
wymaga”, oznacza to, że nie ma konieczności zmiany kwalifi-
kacji zawodowych. Schorzenie pozwala na pracę w  wyuczo-
nym zawodzie.
Zatrudnienie w  zakładzie aktywności zawodowej – jeżeli za-
pis brzmi: „wymaga” lub „dotyczy”- osoba niepełnosprawna
może starać się o  zatrudnienie w  zakładzie aktywności zawo-
dowej.
1 1 .Uczestnictwa w  terapii zajęciowej – jeśli zapis brzmi: „wy-
maga”, istnieje możliwość uczestniczenia w  rehabil itacji pro-
wadzonej przezWarsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ).
1 2.Konieczności zaopatrzenia w  przedmioty ortopedyczne,
środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające
funkcjonowanie danej osoby – Zlecenie na zaopatrzenie
w  przedmioty ortopedyczne i   środki pomocnicze wystawia
lekarz rodzinny, bądź specjalista. Wykaz przedmiotów orto-
pedycznych określają: Załączniki do Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z  dnia z  dnia 29 sierpnia 2009 r. (Załącznik nr  1 : „Wy-
kaz świadczeń gwarantowanych z  zakresu zaopatrzenia
w  wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi
wraz z  określeniem poziomu, w  tym limitu cen tych świad-
czeń i   sposobu ich finansowania oraz warunków ich realiza-
cji”, Załącznik nr  2: „Wykaz świadczeń gwarantowanych
z  zakresu zaopatrzenia w  środki pomocnicze oraz z  określe-
niem limitu cen tych świadczeń i   sposobu ich finansowania
oraz warunków ich realizacji”).
1 3.Korzystania z  systemu środowiskowego wsparcia w  samo-
dzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z  usług
socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i   rehabil itacyj-
nych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej,
organizacje pozarządowe oraz inne placówki – dotyczy za-
dań Gminnych i   Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej,
a   także Środowiskowych Domów Samopomocy.
1 4.Konieczności stałej lub długotrwałej opieki innej osoby
w  związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodziel-
nej egzystencji – dotyczy zadań Gminnych i   Miejskich Ośrod-
ków Pomocy Społecznej wobec osób ze znacznym stopniem
niepełnosprawności.
Konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna
dziecka w  procesie jego leczenia, rehabil itacji i   edukacji (do-
tyczy dzieci do 1 6 roku życia).
1 5.Spełnienia przez osobę niepełnosprawną przesłanek okre-
ślonych w  art.  8 ust. 1 ustawy z  dnia 20 czerwca 1 997 r. Prawo
o  ruchu drogowym (Dz. U. 2005 r. nr  1 08, poz. 908, z  późn.
zm.) – jeśli zapis brzmi: „spełnia”, oznacza to, że można starać
się o  uzyskanie Karty Parkingowej w  Wydziale Komunikacji
i   Transportu Starostwa Powiatowego, która zwalnia z  obo-
wiązku stosowania się do niektórych znaków drogowych do-
tyczących zakazu ruchu lub postoju.
1 6.Prawo do zamieszkiwania w  oddzielnym pokoju– jeśli za-
pis w  orzeczeniu
brzmi: „dotyczy”, osoba niepełnosprawna może starać się
o  przyznanie dodatku mieszkaniowego (wnioski o  przyzna-
nie dodatku mieszkaniowego w  siedzibie Urzędu miejskiego
w  Głuszycy). Przy ocenie tego wskazania bierze się pod uwa-
gę rodzaj niepełnosprawności, a   mianowicie, czy osoba poru-
sza się na wózku inwalidzkim, jest leżąca, ma znaczne
ograniczenia w  przyjmowaniu pokarmów i  innych czynno-
ściach fizjologicznych (wówczas normatywną powierzchnię
powiększa się o  1 5 m²).
1 7. Uzasadnienie.
1 8. Pouczenie o  przysługującym odwołaniu.
1 9. Podpis przewodniczącego składu orzekającego oraz po-
zostałych członków komisji.

OPS Głuszyca

ŚWIADOMY SENIOR

Poniżej prezentujemy pracę, która zwyciężyła w  Konkursie Literackim o  Pióro Stanisława Michalika
Moja „mała Ojczyzna”w  kategorii dorośli. Finał konkursu odbył się 25.09.2019.

Legenda o  Sokolcu

ZUMIK PODSUMOWUJE KOLEJNY ROK DZIAŁALNOŚCI
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Już po raz piąty Wyścig
MTB XC o  Czapkę Śl iwek za-
myka głuszycki sezon rowe-
rowy. Wyjątkowo ciepła aura
w  niedzielę 20 października
sprzyjała stającym na starcie
kolarzom górskim, którzy
zmierzyl i się z  trzema 5–kilo-
metrowymi pętlami, wiodą-
cymi głównie po leśnych
ścieżkach. Nie zabrakło
ostrych podjazdów i   równie
stromych zjazdów. Kolarzy na
starcie powital i Burmistrz
Głuszycy Roman Głód oraz
Grzegorz Walczak- Prezes
Stowarzyszenia Przyjaciół
Głuszycy.
Tytuł mistrza wyścigu

obronił zawodnik Bike Cen-
ter Atak Sport Świdnica -
Piotr Sułek, który jednocze-
śnie poprawił swój ubiegło-
roczny wynik i   trasę pokonał
w  czasie 00:45:51 . Warto do-
dać, że Piotr Sułek to aktual-
ny mistrz Polski MTB! Drugi
na mecie był  Piotr Iciaszek
z  Wałbrzycha z  czasem
00:45:59, a   trzeci Kamil Hodyl
z  Kudowy-Zdroju, reprezen-
tujący Kudowianka Cyklon

Proal Team (czas 00:46: 22).
Wśród pań pierwsza na

mecie pojawiła się Agata Hame-
ra z  Bielawy (Sklep Rowerowy
Bike Finger Wałbrzych) z  czasem
00:53:1 5. Rewelacyjnie trasę
wyścigu pokonała 1 1 -letnia głu-
szyczanka Amelia Molska (czas
01 :1 0:54). Pierwszym głuszycza-
ninem na mecie był Krzysztof
Paluszek (Sklep Rowerowy Bike
Finger Wałbrzych), jeden ze
współorganizatorów i   pomysło-
dawców wyścigu.

Gratulujemy wszystkim
zawodnikom, którzy pokonal i
wymagającą trasę wyścigu i   po-
stanowil i kolejny raz zakończyć
sezon rowerowy w  Głuszycy.
Czapki śl iwek obok medal i i   na-
gród rzeczowych tradycyjnie
trafiły do kolarzy stających na
podium. Organizatorem wyści-
gu było Stowarzyszenie Przyja-
ciół Głuszycy przy wsparciu
Gminy Głuszyca, sponsorów
i   wielu wolontariuszy, którym
serdecznie dziękujemy za oka-
zaną pomoc i   życzl iwość.

SJ

WYŚCIG O  CZAPKĘ ŚLIWEK NA ZAKOŃCZENIE SEZONU
ROWEROWEGO

Trenuj w  Głuszycy po mistrzowsku!
W  ostatnim czasie Głuszyca

rozkwita nowymi inicjatywami
i   projektami. Jednak nie tylko ze
strony gminy wiele się dzieje. Naj-
lepszym na to przykładem jest
młody głuszyczanin – Bartosz
Warszczuk.

W  przeszłości o  Bartku z  pew-
nością każdy usłyszał nie jeden raz.
Już jako uczeń Szkoły Podstawowej
nr  1 w  Głuszycy Górnej wyróżniał
się wybitnymi zdolnościami wokal-
nymi, plastycznymi oraz z  przed-
miotów przyrodniczych,
niejednokrotnie przynosząc gmi-
nie dumę ze zdobytych osiągnięć.
Trzy lata nauki w  Publicznym Gim-
nazjum w  Głuszycy przekierowały
Bartka na sportowe tory. Szybko
okazał się bezkonkurencyjny i   jako zawodnik „UKS GIM”, za-
słynął z  przynoszenia chluby naszej gminie w  przeszłości już
niejednokrotnie. Bartek, jako jedyny dalej trenujący zawod-
nik, został bez klubu i   miejsca do ćwiczeń. Sytuacja ta zmusiła
go do stworzenia własnej siłowni. Tak powstał projekt „Ronin”,
który dzięki systematycznej rozbudowie umożliwił Bartkowi
zdobycie dwukrotnego brązu na Mistrzostwach Świata
w  Trójboju Siłowym (Kanada 201 8r, Szwecja 201 9r), gdzie wy-
stąpił jako złoty medalista Polski.

Dziś brązowy medalista wychodzi ze wspaniałą inicjatywą
do wszystkich głuszyczan i   nie tylko – zaprasza na wspólne
treningi do swojej siłowni i   klubu funkcjonujących pod nazwą
„KSS Ronin Głuszyca”. Jest to zwieńczenie jego ciężkiej pracy
oraz wielu starań nad projektem, który udało się sfinalizować
bez żadnego wsparcia z  zewnątrz. Na pytanie: „skąd inicjaty-
wa utworzenia klubu?” Bartek odpowiada: „Chcę móc powie-
dzieć, że jestem z  Głuszycy, a  nie jedynie, że ze swojej

piwnicy”. Stąd też nacisk na stworzenie klubowej społeczno-
ści, która ma dla głuszyczanina ogromne, jak widać, znaczenie
oraz teamu, który będzie stale się rozwijał i   mobil izował się
wzajemnie. Jednym z  celów jest też to, by sportowy duch na
nowo zagościł w  miejscowej młodzieży, porywał przyszłe po-
kolenia i   podtrzymywał głuszycką dumę.

Obecnie Bartek przygotowuje się do Mistrzostw Europy
w  Trójboju Siłowym, które będą miały miejsce w  l istopadzie
bieżącego roku. Ciężko trenuje, mając nadzieję na pobicie
dwóch rekordów świata, które zapewnią mu najwyższe miej-
sce na podium. Z  dumą, radością i   również pełni nadziei ży-
czymy spełnienia tego marzenia oraz wielu sukcesów
w  realizacji pozostałych.
Więcej o  „KSS Ronin Głuszyca”na:
ig: ronin_gluszyca
fb: RONIN-Głuszyca

AP

WOLONTARIUSZE Z  SP3

Przed 1 listopada młodzież z  klasy VII IA Szkoły Podstawo-
wej nr  3 z  wychowawcą A. Chmielewską odwiedziła i   upo-
rządkowała Cmentarz Ofiar Faszyzmu w  Kolcach. Prace
porządkowe (sprzątanie grobów) w  tygodniu poprzedzają-

cym Dzień Zmarłych to staropolska tradycja, którą należy
podtrzymywać, nie ograniczając się tylko do utrzymywania
grobów swoich rodzin.

Wolontariusze z  chęcią i   radością grabil i l iście, myli po-
mniki, zbierali stare znicze. Uważają, że jest to dobra lekcja
historii, patriotyzmu oraz empatii, bo pamiętają i   dbają
o  to, by pamięć o  ofiarach przetrwała. Uczniowie z  dużym
szacunkiem i  zaangażowaniem podeszli do wydzielonych
im zadań.

Cmentarz w  Kolcach zajmuje powierzchnię 0,21 6  ha,
w  25 grobach zbiorowych oraz kilku indywidualnych po-
chowano ok. 2  tys. osób. To tutaj w  zbiorowych mogiłach
spoczywają szczątki robotników przymusowych i   jeńców
wojennych, którzy pracowali przy drążeniu hitlerowskich
podziemi w  Górach Sowich. Więźniowie pracowali w  nie-
ludzkich warunkach, byli niedożywieni, nękani przez cho-
roby. Prace trwały 24 godziny na dobę, robotnicy posuwali
się średnio o  2 metry dziennie. Cmentarz Ofiar Faszyzmu
wchodzi w  skład szlaku martyrologii. Na cmentarzu spo-
czywają głównie Żydzi pochodzenia polskiego i   węgier-
skiego.
Transmisję z  akcji charytatywnej naszych uczniów oraz wy-

wiad z  uczennicami Hanią L. i   Oliwią S. z  kl. VI I IA można obej-
rzeć w  Faktach na TVP3 Wrocław. Zapraszamy.

SP3

Tegoroczna edycja maratonu górskiego Waligóra Run
Cross była dla naprawdę ekstremalnym wyzwaniem. Rzęsisty,
nieustający deszcz, silne powiewy wiatru oraz temperatura
w  górach spadająca nawet do 2 stopni sprawiły, że zawodnicy
musieli walczyć nie tylko z  wymagającym dystansem i  wyso-
kimi przewyższeniami, ale i   z  przeciwnościami nieprzyjaznej
natury. Tylko prawdziwi twardziele decydują się na taki trud.

W  sobotni poranek 5 października o  godz. 8:00 wystarto-
wali uczestnicy ultra maratonu na dystansie 53  km o  prze-
wyższeniach +/-5000m. O  godz. o  1 0.00 rozpoczął się
półmaraton o  długości 25  km o  przewyższeniu +/-2000m,
a  o  godz. 1 1 :00 na starcie stanęli zawodnicy nowego 1 0-kilo-
metrowego dystansu. Trasa górskiego biegu ze startem i  me-
tą przy Szkole Podstawowej nr  3 w  Głuszycy rozgrywana była
na terenie malowniczych Gór Suchych położonych przy gra-
nicy z  Czechami pomiędzy Mieroszowem, Wałbrzychem i  Głu-
szycą. 

W  czwartej edycji WRC wystartowało ponad 1 50 biegaczy
z  kilku krajów. Jedną z  uczestniczek ultramaratonu była Joan-
na Dittmann z  Bydgoszczy, wicemistrzyni Europy seniorek
i   wicemistrzyni świata do lat 23 w  wioślarstwie. Joanna Ditt-
mann, która będzie reprezentowała Polskę w  Igrzyskach
Olimpijskich w  Tokio, wystartowała w  biegu ultra i   zajęła dru-
gie miejsce wśród pań. Na dystansie ultra zwyciężył Jacek Jo-
l ibski z  Jeleniej Góry. Najlepszym głuszyczaninem na trasie

ultra WRC 201 9 był Łukasz Kowalski, a   najlepszą głuszyczanką
Joanna Henel. Radosław Boniec z  Żar pojawił się pierwszy na
mecie dystansu półmaratonu. Urszula Kujawka była najlepszą
zawodniczką z  Głuszycy na 25  km, a  najlepszym głuszyczani-
nem okazał się Marek Walkowicz. Marcin Pałys z  Głuszycy
zwyciężył na trasie 1 0-kilometrowej. Gratulujemy wszystkim
zawodnikom czwartej edycji WRC.

Burmistrz Głuszycy Roman Głód oraz Ewa Sobieraj i   An-
drzej Kolisz ze Stowarzyszenia Waligóra Run składają podzię-
kowania dla wszystkich, którzy wsparli organizację
tegorocznego biegu. Serdeczne podziękowania dla Gminy
Mieroszów i  Burmistrza Andrzeja Lipińskiego oraz sponsorów
i  partnerów WRC. Ogromne uznanie i   podziękowania kieruje-
my w  stronę niezawodnych wolontariuszy, którzy wyruszyli
w  góry, by w  deszczu i   w  chłodzie przez wiele godzin wspie-
rać biegaczy na trasie. Podziękowania dla pracowników Cen-
trum Kultury-MBP, Urzędu Miejskiego w  Głuszycy, Szkoły
Podstawowej nr  3 w  Głuszycy, Ochotniczej Straży Pożarnej
w  Głuszycy Górnej, funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji
w  Wałbrzychu oraz Komisariatu Policji w  Głuszycy.

oprac. SJ

EKSTREMALNIE NA IVWALIGÓRA
RUN CROSS!

21 września w  Rokytnicach w  Orl ickich Górach, mieście
partnerskim Gminy Głuszyca, odbył się przegląd harmonij-
karzy. Na zaproszenie Starosty Rokytnic Petra Hudouska
udal i się tam Zastępca Burmistrza Głuszycy Grzegorz Szy-
mański oraz grupa głuszyckich Seniorów.
Dzięki uprzejmości naszych czeskich sąsiadów w  przeglą-

dzie mogli wziąć udział artyści z  Polski. Na scenie byl iśmy re-
prezentowani przez Państwa Marię i   Andrzeja Stereckich.
Nie tylko nasza delegacja była zachwycona ich występem –
czeska publiczność również była pod ogromnym wraże-
niem talentu głuszyczan.
Serdecznie dziękujemy Państwu Stereckim za piękny wy-

stęp i   godne pochwały reprezentowanie naszej Gminy.

MC

GŁUSZYCCY SENIORZY NA
PRZEGLĄDZIE HARMONIJKARZY
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TEATR Z WALIZKI W  GŁUSZYCKIEJ BIBLIOTECE

Grupa nieformalna mieszkańców Sierpnicy w  ramach pozy-
skanego dofinansowania zorganizowała sześć seansów kino-
wych. Na inauguracyjnym pokazie kina plenerowego w  31
sierpnia  na placu gril lowym w  Sierpnicy wyświetlono filmy
"Wilczur" i   "Ludzie z  kl isz" w  reżyserii Mateusza Kudły, a  go-
ściem specjalnym pokazu był Łukasz Kazek - współtwórca
i   pomysłodawca filmów. Przybliżył widzom historię powstania
filmów i  zachęcił do dyskusji o  filmach i   o  samym projekcie.

Kolejne seanse ze względu na warunki atmosferyczne odbyły
się w  Świetl icy Wiejskiej w  Sierpnicy. Przybywający do kina
w  Sierpnicy mogli zobaczyć następujące filmy: „Wspomnień
czar - czyli nasze dzieci się starzeją a  my dorastamy", Magiczny
świat dawnych bajek", "Warszawa -utracone perły architektu-
ry", "The End”. Zorganizowano także seans specjalny dla dzie-
ci. Ponadto w  ramach projektu zakupiono laptop, rzutnik
multimedialny, zestaw nagłośnieniowy, ekran statywowy,
ławki i   stoły cateringowe, stolik pod laptopa oraz 50-metrowy
przedłużacz.

„Kino plenerowe w  Sierpnicy” to inicjatywa podjęta przez
grupę nieformalną mieszkańców Sierpnicy, która pozyskała
dofinansowanie w  wysokości 5   tys. zł w  ramach projektu
#SPOŁECZNIEODPOWIEDZIALNI finansowanego ze środków
Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich realizowanego
przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społe-
czeństwa Obywatelskiego. Operatorem   konkursu #SPOŁECZ-
NIEODPOWIEDZIALNI jest Fundacja Katolicka Inicjatywa Berit.

Grupa nieformalna Sierpnica

„Teatr z  walizki” to projekt,
który był realizowany we
wrześniu i   w  październiku br.
w  Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w  Głuszycy przez grupę
nieformalną. Adresowany był
do dzieci z  Przedszkola Samo-
rządowego w  Głuszycy.
Projekt polegał na zorgani-

zowaniu zajęć, podczas któ-
rych poszczególne grupy
przedszkolaków zapoznały się
z  tradycyjną japońską sztuką
opowiadania historii przy po-
mocy teatru obrazkowego.
Głuszyckie przedszkolaki
obejrzały spektakl teatru Ka-
mishibai, a   następnie zostały
zaangażowane do tworzenia swojego własnego przedstawie-
nia obrazkowego.
Książki Kamishibai mówią o  sprawach ważnych, są to histo-

rie o  emocjach, wartościach, sensie otaczającego nas świata,
a  dzięki swej wyjątkowej formie umożliwiają współprzeżywa-
nie czytanej historii, co dało się zauważyć w  trakcie poszcze-
gólnych spotkań.
Dzieci pracujące nad ilustracjami do wspólnego spektaklu

w  teatrze obrazkowym wykazały się ogromną kreatywnością
i   fantazją. Dzięki uczestnictwu w  projekcie przedszkolaki po-
znały drogę do głuszyckiej biblioteki i   dowiedziały się o  moż-
liwość bezpłatnego korzystania z  wszystkich jej zbiorów. Stały

się też posiadaczami własnej
książeczki.

- Rodzaj zabawy zapro-
ponowany podczas realizacji
projektu ma korzystny wpływ
na rozwój intelektualny  i emo-
cjonalny dzieci, rozwija wrażli-
wość, uzewnętrznia zdolności
i  podnosi poczucie własnej
wartości. Korzystnie wpływa
na relacje z rówieśnikami i mo-
że sprzyjać zacieśnieniu więzi
rodzinnych- dodaje lider pro-
jektu Renata Sokołowska, kie-
rownik MBP w  Głuszycy.

Na potrzeby realizacji
projektu „Teatr z  walizki” zo-
stała zakupiona trzydrzwiowa

wersja teatrzyku kamishibai wraz z  kołatkami i   zestawem ksią-
żek, stolik, parawan, pufy-siedziska, przybory plastyczne,
a  także upominki książkowe dla każdego uczestnika zajęć. Za-
kupione materiały będą służyć do przeprowadzania w  głu-
szyckiej bibliotece kolejnych zajęć z  cyklu „Teatr z  walizki”.
Projekt został dofinansowany w  konkursie #SPOŁECZNIE-

ODPOWIEDZIALNI, współfinansowanego ze środków Progra-
mu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich EDYCJA 201 8-201 9.
Operatorem projektu jest Fundacja „Katolicka Inicjatywa Be-
rit”w  Głuszycy.

RS

Kino plenerowe w  Sierpnicy

RODZINNIE I   RADOŚNIE NA PIKNIKU INTEGRACYJNYMW  GŁUSZYCY
Mieszkańcy Głuszycy i   okolic, rodziny z  dziećmi zdrowymi

oraz rodziny z  dziećmi niepełnosprawnymi spotkali się w  nie-
dzielę 22 września br. na pikniku integracyjnym zorganizowa-
nym na boisku sportowym w  Głuszycy. Słoneczna pogoda
sprzyjała radosnej i   twórczej aktywności. Na każdego uczest-
nika zabaw czekały upominki i   słodki poczęstunek.
Najmłodsi wraz z  rodzicami i   opiekunami uczestniczyli

w  zabawach integracyjnych z  animatorami. Pojawiły się także
ulubione bajkowe postacie, które porwały dzieci do zabawy
z  chustą Klanza. Niezwykle inspirujące były spotkania z  lokal-
nymi artystami w  namiocie w  tzw. Strefie Sztuki, w  której fa-
chowych rad udzielał lokalny malarz artysta Ryszard
Berczyński. Efektem kreatywności uczestników pikniku była
praca zbiorowa dzieci –obraz z  martwą naturą w  barwach je-
sieni. Z  ciekawą i   efektowną techniką decoupage’u  zapozna-
wała zainteresowanych Danuta Jabłońska. Seniorki
z  głuszyckiego Klubu Relaks w  Kąciku Robótek Ręcznych
uczyły dzieci szydełkowania i   tworzenia pięknych rękodzieł
na drutach. W  Kąciku Wesołej Buźki wolontariusze ozdabiali
twarze dzieci radosnymi malunkami i   zaplatali na włosach ko-

lorowe warkoczyki. Na scenie swoje talenty wokalne i   instru-
mentalne zaprezentowali lokalni młodzi artyści: Milena
Smusz, Martyna Pokorska, Aleksandra Harasimowicz, Bartek
Makułowicz i   Przemysław Ciura.
Inicjatywa ,,Tu mieszkamy, tu wspólnie działamy’’ zrealizo-

wana została przez grupę nieformalną w  składzie Klaudia
Chętkowska - l ider, Dorota Link i   Marzenna Klann przy silnym
wsparciu organizacyjnym grupy niezawodnych wolontariuszy
i   pracowników Centrum Kultury-MBP w  Głuszycy, którym ser-
decznie dziękujemy za każdy gest wsparcia i   radosny uśmiech
na twarzy. Projekt został dofinansowany w  ramach konkursu
#SPOŁECZNIEODPOWIEDZIALNI, współfinansowanego ze
środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich EDY-
CJA 201 8-201 9. Operatorem projektu jest Fundacja „Katolicka
Inicjatywa Berit”w  Głuszycy.
Dziękujemy wszystkim przybyłym na piknik za wspaniałą

atmosferę, miłe rozmowy i  serdeczność!

SJ

Mieszkańcy wsi, naszej Gminy oraz odpoczywający w  Sierpni-
cy letnicy wspólnie bawili się w  czasie Święta Ziemniaka zor-
ganizowanego w  sobotę 1 4 września na terenie sołectwa.

W  trakcie pikniku wspaniałą zabawę młodszym i  starszym za-
gwarantowali niezawodni Klauni Klara i   Patryk. W  grach i   za-
bawach integracyjnych brali udział zarówno dorośli, jak
i   dzieci. Oprawę muzyczną zapewnil i DJ Majk i   DJ Pawq. Przy-
byli goście bawili się  na placu gril lowym, na placu zabaw oraz
na trawniku wzdłuż placu zabaw. W  wydarzeniu uczestniczyły
całe rodziny: dziadkowie, rodzice i   dzieci. Nieocenioną pomoc
przy organizacji wydarzenia okazali niezawodni wolontariu-
sze z  Sierpnicy.

Nie zabrakło także ziemniaczanych przysmaków w  postaci
gril lowanej i   pieczonej oraz innych smakołyków, o  które za-
dbali wolontariusze. Ponadto w  ramach projektu zakupiono
namioty, stoły i   ławy.

Na realizację „Święta Ziemniaka w  Sierpnicy ” dofinansowanie
w  wysokości 5   tys. zł zdobyła grupa nieformalna mieszkań-
ców sołectwa Siepnica w  ramach projektu #SPOŁECZNIEOD-
POWIEDZIALNI finansowanego ze środków Programu
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich realizowanego przez Na-
rodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego. Operatorem   konkursu #SPOŁECZNIEODPO-
WIEDZIALNI jest Fundacja Katolicka Inicjatywa Berit.

Grupa nieformalna Sierpnica

Święto Ziemniaka w  Sierpnicy

SENIOR TO BRZMI DUMNIE!
Stworzenie przestrzeni do wzajemnego poznania się ludzi

młodych i   seniorów będących członkami Uniwersytetu II I
Wieku, przyjemne spędzenie czasu wolnego, pokonanie ba-
rier pokoleniowych i   zapobieganie wykluczeniu społecznemu
to cele projektu "Senior to brzmi dumnie", który był realizowa-
ny przez grupę nieformalną
działającą przy Szkole Pod-
stawowej nr  2 w  Głuszycy.
W  ramach projektu zorga-

nizowano wyjazd integracyj-
ny łączący pokolenia
i   będący inspiracją do dal-
szych działań. Seniorzy wraz
z  uczniami ze Szkoły Podsta-
wowej nr  2 odwiedzil i Park
Miniatur w  Karpaczu. Ponad-
to w  ramach projektu dzieci
uczestniczyły w  warsztatach
dziennikarskich zakończo-
nych wywiadami z  seniorami.
Było zabawnie, a  seniorzy
w  udzielanych wywiadach
wspominali swoje pierwsze
randki i   l isty miłosne sprzed
sześćdziesięciu lat. W  trakcie
realizacji projektu seniorzy

wspólnie z  dziećmi zorganizowali także spotkanie połączone
z  wystawą zdjęć z  historii Głuszycy. Dopełnieniem projektu
było wydanie kalendarza na rok 2020 przestawiającego zdję-
cia atrakcyjnych turystycznie miejsc w  Głuszycy i   w  okolicach
Wszystkie działania odbyły się we wrześniu. Dofinansowa-

nie w  kwocie 5  tys. złotych
otrzymała grupa nieformal-
na działająca przy Szkole
Podstawowej nr  2 w  Głuszy-
cy we współpracy z  dyrekto-
rem Anetą Musik w  ramach
projektu #SPOŁECZNIEOD-
POWIEDZIALNI finansowa-
nego ze środków Programu
Funduszu Inicjatyw Obywa-
telskich realizowanego
przez Narodowy Instytut
Wolności Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatel-
skiego. Operatorem   kon-
kursu
#SPOŁECZNIEODPOWIE-
DZIALNI jest Fundacja Kato-
l icka Inicjatywa Berit.

SP2

„NIE”DLA UZALEŻNIENIA!!!
Projekt „Nie dla uzależnienia” realizowany przez grupę nie-

formalną działającą przy Szkole Podstawowej nr  2 w  Głuszycy
zakładał podejmowanie szeregu działań profilaktycznych
w  celu przeciwdziałania uzależnieniom i  patologiom społecz-
nym. Celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy ro-
dziców na temat przeciwdziałaniu uzależnieniom,
samobójstwom. W  czasie zorganizowanych warsztatów dla
rodziców poruszany był także temat zachowań autoagresyw-
nych wśród dzieci i   młodzieży, budowania odpowiednich re-
lacji z  dzieckiem, nabycia przez dzieci i   młodzież umiejętności
asertywnego zachowania, podejmowania odpowiedzialnych
decyzji za siebie i   drugiego człowieka, przewidywania konse-
kwencji swojego zachowania, podniesienia poziomu wrażli-
wości na krzywdę drugiego człowieka. Zaplanowane zajęcia

realizowane w  SP nr  2 w  Głuszycy we wrześniu br. miały na
celu propagowanie zdrowego stylu życia oraz wzrost umie-
jętności organizacji czasu wolnego.
Warto wspomnieć, że projekt „Nie dla uzależnienia” grupy

nieformalnej działającej przy Szkole Podstawowej nr  2 w  Głu-
szycy na czele z  l iderem Kamilą Wodyk otrzymał dofinanso-
wanie w  wysokości 5   tys. zł w  ramach projektu
#SPOŁECZNIEODPOWIEDZIALNI finansowanego ze środków
Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich realizowanego
przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społe-
czeństwa Obywatelskiego. Operatorem konkursu #SPOŁECZ-
NIEODPOWIEDZIALNI jest Fundacja Katolicka Inicjatywa Berit.

SP2
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Skład redakcji „Kuriera Głuszyckiego”: Sabina Jelewska, Marta
Wróblewska, Marta Czepil , Grzegorz Czepil .
Redakcja zaprasza mieszkańców do współpracy w  tworzeniu „Kuriera
Głuszyckiego”, skład redakcji jest otwarty. Zachęcamy do zamieszczania
bezpłatnych ogłoszeń i   reklam lokalnych firm, które prosimy przesyłać
do 20-go każdego miesiąca na adres: kurier@gluszyca.pl.
Adres do korespondencji: Urząd Miejski w  Głuszycy, „Kurier Głu-
szycki”, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca.
Kurier dostępny jest także w  wersji elektronicznej: http://www.gluszy-
ca.pl/quot-kurier-gluszycki-quot/51 1

Druk: Polska Press Sp. z  o.o., Oddział Pol igrafia, Drukarnia w  Sosnowcu

Burmistrz Głuszycy Roman Głód serdecznie zaprasza pary małżeńskie
świętujące w  201 9 roku 35, 40, 45 i   50 rocznicę zawarcia związku małżeń-
skiego na uroczystość „Jubileuszy Małżeństw 201 9 w  Gminie Głuszyca”,
która odbędzie się w  sobotę 23 listopada 201 9 roku o  godz. 1 6.30 w  sali
widowiskowej Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w  Głuszycy.

Prosimy o  dokonywanie zgłoszeń do dnia 1 9 listopada 201 9 r. do kie-
rownika Urzędu Stanu Cywilnego w  Głuszycy – Pani Wiesławy Moździerz,
tel. 74 88 66  744, pokój nr  8 w  Urzędzie Miejskim w  Głuszycy.
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