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Miło nam poinformować, że Głuszyca znalazła się
w  pierwszej dziesiątce dolnośląskich miast z  dodatnim sal-
dem migracji . Na Dolnym Śląsku wszystkich miast jest 91 ,
ale tylko 24 z  nich może pochwal ić się tak dobrym wyni-
kiem migracji . W  201 8 roku odnotowano, że w  Głuszycy by-
ło więcej osób, które się zameldowało w  naszej gminie niż
z  niej wymeldowało.

-To bardzo dobra wiadomość dla rozwoju naszej Gminy,
świadcząca o  pozytywnych zmianach, które miały miejsce
w  ostatnich latach. Ustabilizowanie gminnej sytuacji finanso-

wej, a  także stale przeprowadzane inwestycje, w  tym wiele
rozwiązań prospołecznych, czyniących naszą Gminę miejscem
przyjaznym do zamieszkania sprawiają, że obserwujemy na-
pływ nowych mieszkańców. To bardzo dobry sygnał dla głu-
szyckiego samorządu, mobilizujący do dalszej wytężonej
pracy – dodaje burmistrz Głuszycy Roman Głód.

Warto dodać, że saldo migracji w  Głuszycy w  201 8 r. wy-
nosi 3,0 na 1 000  mieszkańców i   jest to saldo porównywalne
ze Świebodzicami. Lepszy wynik (4,3) w  powiecie wałbrzy-
skim posiada tylko Szczawno-Zdrój. Wrocław ma saldo rów-

ne 2,3, a   średnia dla Dolnego Śląska to 1 ,3. Dla porównania
w  201 5 r. saldo migracji w  Głuszycy było ujemne i   wynosiło
-2,62.

oprac. SJ
źródło: W  tych miastach chcemy najbardziej mieszkać, „Ga-
zeta Wrocławska” z  dn. 1 3.1 0.201 9, http://samo-
rzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/1 7041 9/Saldo-
migracji--Gdzie-ludzie-chca-mieszkac--a-skad-uciekaja--Tab
ela-wszystkich-

GŁUSZYCAWŚRÓD NAJPOPULARNIEJSZYCH MIAST NA DOLNYM ŚLĄSKU!
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Koncertem pieśni patriotycznych głuszyczanie uczcil i 1 01
rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę.
Uroczystość z  okazji Narodowego Święta N iepodległości od-
była się 1 1 l istopada w  sal i widowiskowej Centrum Kultury
w  Głuszycy. Po przemówieniu Zastępcy Burmistrza Grzego-
rza Szymańskiego, który przypomniał o  ważnych momen-
tach w  historii naszej Ojczyzny na drodze do odzyskania
wolności po latach zaborów, zebrani wysłuchal i pięknego
koncertu pieśni patriotycznych w  wykonaniu Głuszyckiej Or-
kiestry Dętej oraz Chóru Seniorów Renoma.

Artyści wprawil i publ iczność w  radosny i   świąteczny na-
strój. Wiele osób włączyło się do wspólnego śpiewu znanych
polskich utworów, uświadamiających nam, że jesteśmy na-
rodem o  bogatej, ale jakże dramatycznej historii . Słowa po-
dziękowania kierujemy do kapelmistrza Głuszyckiej
Orkiestry Dętej Eugeniusza Lecia i   członków orkiestry oraz
do rozśpiewanych i   radosnych seniorów z  głuszyckiego
Chóru Renoma na czele z  akompaniującymi instrumental i-
stami - Ryszardem Ogorzelcem i   Bogdanem Osowskim. Kon-
cert poprowadziła dyrektor CK-MBP w  Głuszycy Sabina
Jelewska, która dziękuje wszystkim przybyłym za wspólne
świętowanie.

O  godz. 1 8 w  kościele pw. Chrystusa Króla w  Głuszycy od-
prawiona została Msza Św. za Ojczyznę, w  czasie której
obecne były poczty sztandarowe, a   przedstawiciele głuszyc-
kiej młodzieży odczytal i „Apel Poległych”. W  południe
mieszkańcy naszej Gminy- na czele z  przedstawicielami głu-
szyckiego samorządu – złożyl i kwiaty i   znicze przy Pomniku
Sol idarności oraz oddal i hołd naszym rodakom, którzy zgi-
nęl i za wolność Ojczyzny. Przy akompaniamencie Głuszyc-
kiej Orkiestry Dętej wszyscy zebrani odśpiewal i „ Mazurka
Dąbrowskiego” i   tym samym mieszkańcy Głuszycy włączyl i
się do ogólnopolskiej akcji „N iepodległa do H ymnu”. Wcze-
śniej o  godz. 1 0 miłośnicy aktywnego wypoczynku wyruszy-
l i pięknymi leśnymi trasami Strefy MTB Głuszyca i   trasami #
ACTIVE z  Parku Jordanowskiego do Podziemnego Miasta
Osówka.
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RADOSNY 1 1 LISTOPADAW  GŁUSZYCY

APEL DO MIESZKAŃCÓW!
W  związku z  pojawieniem się ujemnych temperatur pracow-
nicy Ośrodka Pomocy Społecznej w  Głuszycy apelują do
Mieszkańców Głuszycy, aby nie pozostawali obojętni w  okre-
sie zimowym, w  szczególności w  czasie niskich temperatur
powietrza na osoby bezdomne, przesiadujące na przystan-
kach, ogrzewające się na klatkach schodowych lub nocujące
na strychach, w  piwnicach lub w  altankach działkowych.

Wystarczy zawiadomić i   zgłosić problem w  Naszym Ośrodku
lub na Komisariacie Policji, dzwoniąc pod podane numery te-
lefonów:

74 84 56 343 – OPS Głuszyca,
74 84 56 31 7 oraz 997 – Komisariat Policji

OPS

Debiutująca w  roli
pisarki, legniczanka,
Kamila Mitek była go-
ściem Centrum Kultu-
ry– Miejskiej Biblioteki
Publicznej w  Głuszycy
w  niedzielne popołu-
dnie 1 grudnia. „Na
śniadanie… tort szpi-
nakowy” - książka wy-
dana w  październiku
tego roku nakładem Wydawnictwa hogben ze Szczecina
była przedmiotem spotkania promocyjnego. Redaktor po-
wieści, pani Krystyna Zajko-Minkiewicz, polonistka i   dzien-
nikarka, pasjonatka literatury i   teatru, promotorka młodych
pisarzy i   poetów, poprowadziła bardzo ciekawą rozmowę
z  autorką.

Kamila Mitek to absolwentka psychologii i   l ingwistyki sto-
sowanej. W  pogoni za marzeniami z  lat dziecinnych odwa-
żyła się na napisanie powieści. Chociaż jako młoda mama
nie ma zbyt wiele czasu na pisanie, to czynność ta sprawia
jej szaloną radość i   przynosi wiele satysfakcji. Jej druga po-
wieść czeka na wydanie, a  kolejna jest w  traskcie pisania.
Prowadząca spotkanie Krystyna Zajko-Minkiewicz określiła
Kamilę jako „nieoszlifowany diament literacki”, podkreślając
wielką dbałość autorki o  kulturę słowa.

Kamila Mitek „popełniła” też kilka wierszy, które pięknie
wplotły się w  rozmowę, dodając jej niezwykłego uroku. Roz-
mowa prowadzona przez obie panie w  naturalny sposób
przerodziła się w  ogólną dyskusję dotyczącą ważnych życio-
wych kwestii. Niezwykle ciepły klimat spotkania sprawił, że
z  żalem żegnaliśmy naszych Gości, choć na osłodę Autorka
poczęstowała uczestników tortem szpinakowym własnego
wypieku. Książka Kamili Mitek „Na śniadanie… tort szpina-
kowy” jest już dostępna w  głuszyckiej bibliotece.

Dyrektor Centrum Kultury-Miejskiej Bibliotki Publicznej
w  Głuszycy Sabina Jelewska dziękuje wszystkim za sympa-
tyczną atmosferę spotkania. Szczególne podziękowania dla
Magdaleny Kandefer za zainicjowanie wieczoru autorskiego.

oprac. RS

Spektakl „Ziemia Obiecana Włókniarzy”, który obejrzeć
można było w  sobotni wieczór 1 6 l istopada 201 9 r. w  sal i wi-
dowiskowej Centrum Kultury-Miejskiej Bibl ioteki Publ icznej
w  Głuszycy, zgromadził tłumy widzów. Sztuka według sce-
nariusza i   w  reżyserii Roberta Delegiewicza przywołała
wspomnienia związane z  życiem głuszyczan w  pierwszych
miesiącach po zakończeniu I I wojny światowej.

Spektakl kultywuje pamięć o  historii Głuszycy, upamiętnia
doświadczenia związane z  budową polskiej państwowości
i   ukazuje głuszyckie włókiennictwo jako ogniwo spajające
i   określające tożsamość mieszkańców Głuszycy. Aktorzy
–amatorzy z  Głuszyckiej Grupy Teatralnej „Po godzinach” do-
starczyl i publ iczności wielu chwil wzruszeń, ukazal i pełne
dramatyzmu sytuacje, w  jakich znalazło się wiele osób do-
tkniętych grozą wojny oraz różne postawy bohaterów, któ-
rzy pragnęl i rozpocząć nowe życie na tzw. Ziemiach
Odzyskanych. Przywołane zostały także wspomnienia zwią-
zane z  przemysłem włókienniczym, który rozwijał się w  Głu-
szycy. Autentyczność ukazanych sytuacji bazujących na
zasłyszanych opowieściach mieszkańców oraz barwny język
i   sugestywna gra aktorska, a   także spora dawka dobrego hu-
moru sprawiły, że publiczność nagrodziła aktorów i   reżysera
gromkimi brawami.
W  spektaklu wystąpil i :

Agnieszka Musz - Rachela
Al ina Mączyńska - Helena
Artur Gołda - Leon
Edyta Popek  - Anna
Karol ina Moc, w  zastępstwie I wety Głód - Maria
Magdalena Gołda  - Magdalena 
I lona Banasik- Lidka
Magdalena Kandefer  - Marlena
Mirosław Żołopa  - Kazimierz 
Urszula Mrozińska - Ewa 
Szymon Sławik  - partyzant pierwszy 
Krzysztof Gołda  - partyzant drugi  
Przesłuchiwany – Grzegorz Milczarek
Robert Delegiewicz  - Komisarz.

W  ramach real izacji zadania w  galerii CK-MBP przygoto-
wano poczęstunek, który sprzyjał wymianie wrażeń związa-
nych z  odbiorem sztuki. Spektakl został uwieczniony
w  postaci dokumentacji zdjęciowej i   fi lmowej.
Sobotni spektakl był zwieńczeniem warsztatów teatralnych,
które odbywały się w  siedzibie l idera projektu - Centrum
Kultury- MBP w  Głuszycy. Próba generalna kończąca warsz-
taty odbyła się w  piątek 1 5.1 1 .201 9 r.
Zadanie „Ziemia Obiecana Włókniarzy” dofinansowano ze
środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata
201 7-2022 w  ramach Programu Dotacyjnego „Koal icje dla
N iepodległej”. Zadanie real izowane było przez Centrum Kul-
tury-Miejską Bibl iotekę Publiczną w  Głuszycy w  partnerstwie
z  Gminą Głuszycą, Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego
Wieku w  Głuszycy oraz Gracjanem Rudnickim, właścicielem
Łowiskiem Pstrąga Złota Woda w  Łomnicy. Projekt koor-
dynowała Sabina Jelewska. Lider projektu Centrum Kultury –
Miejska Bibl ioteka Publiczna w  Głuszycy składa podzięko-
wania wszystkim partnerom projektu, osobom i   instytucjom
zaangażowanym w  współtworzenie zadania.
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„ZIEMIA OBIECANAWŁÓKNIARZY”ZACHWYCIŁA GŁUSZYCKĄ
PUBLICZNOŚĆ

Reniferki, choinki, gwiazdki, kotki czy serduszka to tylko
niektóre kształty pierniczków, jakie dekorowały dzieci wraz
z  rodzicami 6 grudnia podczas mikołajkowych warsztatów,
które odbyły się już po raz kolejny w  Centrum Kultury – MBP
w  Głuszycy.

Podczas piernikowych warsztatów właściciel głuszyckiego
„Jadła” Grzegorz Czepil zdradził obecnym swoje kulinarne
sekrety dotyczące wypieku i   zdobienia świątecznych pier-
ników. Przy nastrojowej muzyce i   aromatycznej herbacie
dzieci wspólnie z  rodzicami zdobiły swoje pierniczki, zamie-
niając je w  piękne świąteczne i   smaczne ozdoby. Do dzieci
zawitał także długo oczekiwany gość- święty Mikołaj, który
z  ogromną sympatią przywitał się z  wszystkimi i   wręczył
każdemu dziecku drobny upominek.

Serdeczne podziękowania dla Państwa Katarzyny i   Grze-
gorza Czepilów z  „Jadła” w  Głuszycy za przygotowanie
warsztatów wprowadzających dzieci i   dorosłych w  magicz-
ną atmosferę świąt Bożego Narodzenia. Wspólna praca wy-
zwoliła w  uczestnikach warsztatów ogrom kreatywności,
pozytywnej energii i   dobrego humoru. Dziękujemy wszyst-
kim za bardzo sympatyczne twórcze spotkanie.

oprac. CK-MBP

Głuszyckie mikołajkowe
warsztaty piernikowe

Kamila Mitek odwiedziła
Głuszycę!Ponad 50 par zjawiło się w  sobotę

23 l istopada na Sal i widowiskowej
Centrum Kultury-MBP, by wspólnie
świętować okrągłe rocznice ślubów.
Razem spotkal i się małżonkowie, któ-
rzy w  201 9 roku obchodzą swoje   dia-
mentowe, platynowe, złote, szafirowe,
rubinowe, koralowe i   perłowe gody.

Pary, które w  tym roku świętują 50.
rocznicę zawarcia związku małżeń-
skiego, czyl i tak zwane złote gody,
otrzymała z  rąk Burmistrza Głuszycy Romana Głoda Medal
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznawany przez Pre-
zydenta RP. Każda przybyła para otrzymała l ist gratulacyjny
oraz kwiaty od Zastępcy Burmistrza Grzegorza Szymańskie-
go, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Wiesławy Moździerz
oraz radnych Rady Miejskiej w  Głuszycy, Beaty Drapały oraz

Janusza Recha.
Dla Jubilatów był to nie tylko

czas świętowania. Dla nich była to też
okazja, by spotkać się ze znajomymi
oraz przyjaciółmi. Mogli się spotkać
i   porozmawiać o  dawnych czasach.
Patrząc na małżonków można szczerze
pozazdrościć tak wspaniałego uczucia,
a   także więzi, jakie ich łączą. Życzymy
im wiele zdrowia oraz kolejnych
wspólnie spędzonych dni i   lat.

Serdecznie dziękujemy Dyrektor Centrum Kultury Sabinie
Jelewskiej, wszystkim pracownikom CK-MBP oraz Urzędu
Miejskiego w  Głuszycy za pomoc przy organizacji Jubileuszy
Małżeństw.

MC

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSTW

Członkowie głuszyckiego koła Polskiego Związku Niewi-
domych oraz przyjaciele i   sympatycy koła przybyli w  dniu 8
listopada do sali widowiskowej Centrum Kultury – MBP
w  Głuszycy na uroczystość z  okazji Międzynarodowego
Dnia Białej Laski. Uroczystość zaszczyciło swoją obecnością
wiele osób, a  wśród zaproszonych gości były obecne Pani
Sekretarz Gminy Głuszyca Wiesława Moździerz reprezentu-
jąca Burmistrza Romana Głoda oraz Pani Sekretarz Gminy
Jedlina –Zdrój Iwona Kupiec-Darmetko reprezentująca Bur-
mistrza Leszka Orpla.

Z  rąk Przewodniczącej Głuszyckiego Koła PZN Bogumiły
Kochanek legitymację Członka Nadzwyczajnego Polskiego
Związku Niewidomych wraz z  podziękowaniami za wspiera-
nie działań podejmowanych na rzecz głuszyckiego środowi-
ska osób niewidzących i   niedowidzących otrzymała Pani
dyrektor Centrum Kultury-MBP w  Głuszycy Sabina Jelewska.
W  czasie spotkania można było usłyszeć wiele pokrzepiają-
cych słów i  podziękowań dla osób i   instytucji współpracują-
cych i   wpierających działalność głuszyckiego
koła.  Prowadząca uroczystość Bogumiła Kochanek przeka-
zała serdeczne podziękowania dla Grzegorza Czepila z  Jadła
w  Głuszycy.

Osobom niewidomym i  niedowidzącym życzymy dużo
zdrowia, wielu radosnych i   optymistycznych chwil oraz od-
czuwalnego ciepła i   wsparcia ze strony przyjaciół i   życzli-
wych osób w  zmaganiu się z  niedogodnościami życia
codziennego.

oprac. CK-MBP

Dzień Białej Laski w  głuszyckim
Centrum Kultury



Zakończył się remont
drogi łączącej Głuszycę Górną
z  Łomnicą. Modernizacja drogi
dotyczyła wymiany nierównej
i   popękanej nawierzchni oraz
ułatwienia dostępu do grun-
tów rolnych.

Promesę Samorządu
Województwa Dolnośląskiego
na realizację zadania „Głuszyca
Górna – Łomnica. Droga do-
jazdowa do gruntów rolnych”
odebrał 24 czerwca w  Czar-
nym Borze Burmistrz Głuszycy
Roman Głód z  rąk ówczesnego
Wicemarszałka Województwa
Dolnośląskiego Marcina
Gwoździa.

Pozyskana kwota
w  wysokości 91 200 zł pocho-
dziła ze Środków Ochrony

Gruntów Rolnych Budżetu Województwa Dolnośląskiego.
MC
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Zakończył się remont świetl icy wiejskiej w  Głuszycy Gór-
nej. Prace obejmowały modernizację sceny na sal i widowi-
skowej, przebudowę oraz odpowiednie przystosowanie
toalet, remont klatki schodowej, modernizację elewacji z  ty-
łu budynku i   przybudówki wraz z  ociepleniem. Dodatkowo
zakupiono specjalny łazik, który ułatwi poruszanie się po
schodach osobom z  niepełnosprawnościami.

Efekty przeprowadzonych prac miał okazję zobaczyć Wi-
cemarszałek Województwa Dolnośląskiego Grzegorz Macko,
który przyjechał do Głuszycy Górnej na zaproszenie Burmi-
strza Romana Głoda.

Remont świetl icy był przedmiotem zadania „Odnowa wsi
poprzez przebudowę świetl icy wiejskiej na terenie Gminy
Głuszyca” real izowanego ze środków Unii Europejskiej w  ra-
mach działania „Podstawowe usługi i   odnowa wsi na obsza-
rach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 201 4-2020. Kwota przeznaczona na ten cel
to bl isko 580  tys. zł, z  czego 333  tys. zł to dofinansowanie
z  PROW.

MC

ŚWIETLICAW  GŁUSZYCY GÓRNEJ
PO REMONCIE

Gmina Głuszyca otrzymała środki finansowe w  wysoko-
ści 34.521 ,75 zł w  ramach Programu Ministerstwa Rodziny,
Pracy i   Pol ityki Społecznej „Asystent osobisty osoby nie-
pełnosprawnej” - edycja 201 9 - 2020.
Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta oso-
bistego jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób
niepełnosprawnych. Dzięki niemu osoby niepełnosprawne
z  terenu gminy Głuszyca będą miały możl iwość skorzysta-
nia z  pomocy asystenta osobistego,  m.in. przy wykonywa-
niu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności
społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie
dyskryminacji i   wykluczeniu społecznemu osób niepełno-
sprawnych.

Program jest adresowany do osób posiadających orze-
czenie o  znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności albo orzeczenie równoważne, które wymagają
usługi asystenta.
Zadanie finansowane jest w  całości z  Sol idarnościowego
Funduszu Wsparcia Osób N iepełnosprawnych. Jego real i-
zacją od stycznia 2020 roku zajmie się Ośrodek Pomocy
Społecznej w  Głuszycy.

OPS

Burmistrz Głuszycy zawiadamia, że zmianie uległ sposób se-
gregowania odpadów komunalnych. Na podstawie art.  5
ust. 3 znowelizowanej ustawy z  dnia 1 3 września 1 996 r.
o  utrzymaniu czystości i   porządku w  gminach (Dz. U.
1 996 nr  1 32 poz. 622 z  póź. zm.), właściciele nieruchomości
mają obowiązek zbierania odpadów komunalnych w  spo-
sób selektywny (nie ma możl iwości wyboru).
Ponadto zawiadamia, że została uchwalona nowa stawka
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wyso-
kość opłaty za nieruchomość zamieszkałą i   częściowo za-
mieszkałą przez osoby fizyczne od dnia 01 .01 .2020 roku
wynosi 20 zł za osobę. Jeżel i właściciel nieruchomości nie

wypełnia ustawowego obowiązku segregowania odpadów
komunalnych, Burmistrz może nałożyć karnie stawkę opłaty
do 60 zł za osobę miesięcznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać w  Urzędzie Miejskim
w  Głuszycy pok. nr  7 lub pod nr  tel . 74 8866 753.
Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi oraz zmiana sposobu segregowania odpadów
związana jest z  nowelizacją Ustawy o  utrzymaniu czystości
i   porządku w  gminach z  dnia 1 9.07.201 9r ( Dz.U. 201 9, poz.
1 579), do której gminy miały obowiązek dostosować miej-
scowe uchwały.

BURMISTRZ GŁUSZYCY INFORMUJE
Zawiadomienie o  zmianie wysokości opłat za wywóz
odpadów komunalnych oraz o  zmianie sposobu
segregowania odpadów komunalnych

Po kilku latach oczekiwań głuszycka młodzież może sko-
rzystać z  nowego skateparku, który powstał w  Ogrodzie Jor-
danowskim. Powstanie skateparku to głównie ich inicjatywa
– zebral i 1 000 podpisów pod przygotowaną przez siebie pe-
tycją, którą złożyl i na ręce Burmistrza Głuszycy.

6 l istopada w  obecności młodzieży, dyrektorów szkół i   in-
stytucji miejskich, radnych Rady Miejskiej oraz lokalnych
mediów oficjalnie otworzono nową atrakcję. Wstęgę prze-
cięl i zaproszony na tę okazję Wicemarszałek Województwa
Dolnośląskiego Grzegorz Macko, Burmistrz Głuszycy Roman
Głód oraz przedstawiciel naszych młodych mieszkańców –
Mikołaj Fereńczuk. Otwarcie było połączone z  pokazem
umiejętności młodych sportowców, którzy od jakiegoś cza-
su miel i okazję korzystać nowego obiektu w  Ogrodzie Jor-
danowskim.

Zadanie o  nazwie „Sowiogórska przestrzeń aktywności
w  Głuszycy – modernizacja parku miejskiego poprzez budo-
wę skateparku” zostało współfinansowane ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 201 4-2020. Całkowity koszt przedsięwzię-
cia to 541   765.70 zł, z  czego 241   849 zł to dofinansowanie
unijne uzyskane przy współpracy z  Lokalną Grupą Działania
„Partnerstwo Sowiogórskie”.

MC

GŁUSZYCKI SKATEPARK DROGA ŁĄCZĄCA GŁUSZYCĘ
GÓRNĄ Z  ŁOMNICĄ GOTOWA

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ

W  Szkole Podstawowej nr  2 oraz w  Szkole Podstawowej
nr  3 w  Głuszycy w  bieżącym roku szkolnym real izowany jest
projekt  "Szkoły na czasie" dofinansowany z  Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w  ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. W  ramach projektu
odbywają się  za-
jęcia pozalekcyj-
ne z  grafiki
komputerowej,
języka angielskie-
go, matematyki,
chemii, fizyki,
geografii , biologii ,
przyrody, artete-
rapia, logopedia
oraz zajęcia ko-
rekcyjno-kom-
pensacyjne.

W  ramach pro-
jektu kształci się
u   uczniów kompetencje kluczowe: matematyczno- przy-
rodnicze, językowe, informatyczne, postawy i   umiejętności
pożądane na rynku pracy. Uczniowie bardzo chętnie uczest-
niczą w  zajęciach, każdy znalazł coś dla siebie, może rozwi-
jać swoje uzdolnienia i   zainteresowania. Wszystkie
pracownie zostały doposażone w  nowoczesny sprzęt, dzięki
temu lekcje są ciekawe. Na zajęciach z  grafiki komputero-
wej uczniowie pod okiem nauczyciel i uczą się stosowania
podstawowych narzędzi do tworzenia grafiki wektorowej.
W  tym czasie uczniowie nabierają także umiejętności korzy-
stania z  popularnych programów graficznych jak np. Canva,
I nscape, Corel. Zajęcia z  fizyki, przyrody, chemii, geografii ,
biologii prowadzone są w  małych grupach z  wykorzysta-
niem metody eksperymentu.

Na real izację projektu „Szkoły na czasie” Gmina Głuszyca
pozyskała kwotę prawie 700  tys. zł.

oprac. SP2

„SZKOŁY NA CZASIE”

Dobiega końca jedna z  najważniejszych gminnych Głuszy-
ca – projekt „Sowiogórski Raj - budowa Centrum Przesiadko-
wego w  Głuszycy”. Przypomnijmy, że uroczyste przekazanie
umowy na budowę Centrum Przesiadkowego przy ul. Łuka-
siewicza odbyło się 7 czerwca 201 8 r., a   prace budowlane
rozpoczęto w  marcu 201 9 r.

Centrum Przesiadkowe to obok wiaty oraz zatoki autobu-
sowej przestronny parking na ok. 1 80 samochodów, miejsca
postojowe dla rowerów, motorowerów czy motocykl i . Do
dyspozycji zostanie oddany także punkt informacji podróż-
nych z  poczekalnią oraz toalety. Miejsce będzie oświetlone
i   monitorowane.

Na real izację projektu „Sowiogórski Raj - budowa Centrum
Przesiadkowego
w  Głuszycy” Gmina Głuszyca otrzymała prawie 2,9  mln zł do-
finansowania w  ramach Osi Priorytetowej nr  3 „Gospodarka
niskoemisyjna” działania nr  3.4 „Wdrażanie strategii nisko-
emisyjnych” Poddziałania nr  3.4.4 „Wdrażanie strategii nisko-
emisyjnych – ZIT AW” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
na lata 201 4- 2020.

oprac. MC

CENTRUM PRZESIADKOWE
W  GŁUSZYCY

W  l istopadzie 201 9 r. powstała nowa spółka z  ograniczo-
ną odpowiedzialnością pod nazwą „I nVałbrzych”. Jest to
spółka samorządowa, do której weszły trzy gminy: Wał-
brzych, Głuszyca i   Jedl ina-Zdrój. Celem działalności spółki
będzie zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców
Wałbrzycha oraz Jedl iny-Zdroju i   Głuszycy poprzez two-
rzenie warunków aktywizacji gospodarczej, w  tym ożywia-
nie rynków lokalnych oraz real izacja projektów związanych
ze wspieraniem przedsiębiorczości, budownictwem
mieszkaniowym, zarządzanie nieruchomościami, a   także
prowadzenie innej działalności ważnej dla rozwoju jedno-
stek samorządu terytorialnego, a   służące poprawie efek-
tywności wykorzystania majątków gminnych.
Przedmiotem działalności spółki będzie wykonywanie za-
dań własnych gmin w  zakresie:
gospodarki nieruchomościami i   ładu przestrzennego do-
tyczące: zagospodarowania gminnych nieruchomości po-
przez pozyskanie inwestorów, pozyskania środków
zewnętrznych na rozwój niezagospodarowanych nieru-
chomości gminnych oraz zdewastowanych nieruchomości
niezabudowanych i   zabudowanych należących do gmin
w  celu ich rewital izacji i   przywrócenia do użytkowania pu-
bl icznego,
gminnego budownictwa mieszkaniowego poprzez bu-
downictwo własne i   pozyskiwanie inwestorów,
promocji gmin w  celu przyciągania inwestorów,
współpracy ze społecznościami lokalnymi.

Powołanie spółki to rozszerzenie projektu aglomeracyj-
nego, do którego wszystkie trzy gminy od lat należą,
a   działalność spółki ma wpłynąć na zwiększenie zaintere-
sowania potencjalnych inwestorów, także tych zagranicz-
nych, w  zakresie rozwoju turystyki i   przemysłu. Włodarze
gmin zgodnie stwierdzają jednak, że na wymierne efekty
działań spółki trzeba będzie poczekać 1 ,5 do 2 lat.

- Obecnie Gmina Głuszyca ma do zaoferownia przedsię-
biorcom teren po byłych Zakładach Przemysłu Bawełnianego
„Piast”, który przejęła Gmina od prywatnego inwestora oraz
kilka hektarów nieruchomości przeznaczonych pod prowa-
dzenie działalności gospodarczej. Liczymy, że w  ślad za po-
wołaniem spółki pojawią się nowi inwestorzy, którzy stworzą
miejsca pracy na terenie Gminy- dodaje burmistrz Roman
Głód.
Rada Miejska w  Głuszycy na w  dniu 29 października 201 9 r.
przyjęła uchwałę w  sprawie utworzenia spółki z  ograniczo-
ną odpowiedzialnością pod firmą I nVałbrzych Spółka
z  ograniczoną odpowiedzialnością z  siedzibą w  Wałbrzy-
chu.

oprac. SJ

NOWA SPÓŁKA„INVAŁBRZYCH”



To słowa jednej
z  moich ulubionych ko-
lęd - nieomylny znak, że
idą święta Bożego Naro-
dzenia. Podobnie jak
w  całej Polsce, również
u   nas na Dolnym Śląsku
obchody należą do naj-
bardziej radosnych.
Dawno zapomniel iśmy
o  kłopotach zaopatrze-
niowych, jakie towarzy-
szyły przygotowaniom
do wieczerzy wigil i jnej.
Z  rozrzewnieniem wspo-
minam „integracyjny”
charakter kolejek przed
sklepami mięsnymi. Mo-
im ulubionym był ten
u  Helenki – bo zaledwie
50  m od domu. Wspomi-
nam system rotacyjnego
sprawdzania obecności
i   odwieczne pytanie po-
stawione przez Zenona
Laskowika: „Co nam przywiozą, kiedy nam przywiozą i   czy
w  ogóle coś przywiozą”?
Dziś gdy nie trzeba już samemu ucierać maku, smażyć skórki
z  pomarańczy, a   szykując do wędzenia samodzielnie peklo-
waną szynkę, zastanawiamy się, dyskutując na forach inter-
netowych nad wyższością dymu z  drewna olchowego nad
bukowym, sol i himalajskiej nad peksolem i   o  zaletach wę-
dzenia na zimno – ucieka nam czasami kl imat tych świąt. Od
kilku lat staramy się jednak zachęcić znajomych i   gości „Ja-
dła” do wspólnego spędzenia choćby kilku godzin na wspól-
nym dekorowaniu pierników. Organizowane przez
głuszyckie szkoły i   Centrum Kultury jarmarki również zachę-
cają do samodzielnego przygotowywania ozdób i   spędzania
czasu z  innymi mieszkańcami.

We wspomnieniach niemieckich mieszkańców naszej
gminy święta Bożego Narodzenia również przedstawione są
jako czas, który spędzany był w  rodzinnym gronie. W  odróż-
nieniu od naszej wigil i jnej tradycji dwunastu postnych po-

traw na stołach mieszkańców Wüstegiersdorf królowały
mięsa i   wędl iny. Z  wielkim namaszczeniem celebrowano
świąteczne obiady, na które oprócz najbl iższej rodziny za-
praszano również przyjaciół. N iesłabnącym powodzeniem
cieszyły się kul igi organizowane przez okol icznych restaura-
torów (fot.1 ) . Wiem, że również dziś kilka gospodarstw agro-
turystycznych w  okol icy oferuje swoim gościom możliwość
wypraw saniami. Jednak coraz skromniejsze opady śniegu
ograniczają możl iwości takiego obcowania z  naturą. Pozo-
stają w  archiwach zdjęcia autorstwa Hugo Schreibera z  cza-
sów, gdy naszą gminę przykrywała gruba warstwa śniegu
(fot. 2), a   tereny były wykorzystywane do uprawiania spor-
tów zimowych. Bardzo popularnym ośrodkiem uprawiania
narciarstwa było ( o  ironio ) Piekiełko – Höl lergrund, czyl i ko-
tl ina w  Rybnicy Małej u   podnóża Rogowca (fot. 3). N ie tracę
nadziei, że tej zimy nie trzeba będzie szukać śniegu i   choćby
kilka razy uda się założyć narty i   ruszyć na trasy biegowe
w  Górach Kamiennych czy Sowich.

Przed nami powitanie nowego 2020 roku. Zabawy syl-

westrowe to nasza wielowiekowa tradycja – zarówno współ-
cześnie, jak i   dawniej (fot. 4), a   noworoczne życzenia sprzed
1 20 lat przywołuje fotografia właściciel i Gospody w  Kolcach.
(fot.5)

Życzę wszystkim czytelnikom pogodnych świąt w  ro-
dzinnej atmosferze, długich opowieści seniorów rodu o  hi-
storii Głuszycy oraz o  stronach rodzinnych, z  których
przybyl i nasi przodkowie i   by wszyscy tak jak bohaterowie
niedawno granego spektaklu Głuszyckiej Grupy Teatralnej
„Po Godzinach” znaleźl i tu swoją „ziemię obiecaną”.

Grzegorz Czepil
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fot. 1

„Do szopy hej pasterze…”

W  dniach od 27 do 29 listopada, w  ramach partnerskiego
projektu “Tajemnice Mil itarnych Podziemi”, o  którym pisali-
śmy w  poprzednim numerze Kuriera Głuszyckiego, grupa
dziennikarzy udała się na zwiedzanie podziemnych obiek-
tów: w  Głuszycy, w  Rokytnicach, w  Trutnovie oraz w  Kamien-
nej Górze. Obiekty te przeszły modernizacje i   przebudowy, by
stanowić dla turystów jeszcze większą atrakcję. Zdawać by się
mogło, że wszystkie tunele i   podziemia muszą być do siebie
podobne. Nic bardziej mylnego. Różnią się nie tylko ekspozy-
cją, ale także historią.

Pierwszego dnia dziennikarze mieli okazję przekonać się
jak bardzo zmieniła się Osówka. Pomyślano o  tym, by wzbu-
dzić ciekawość i   zainteresowanie przede wszystkim młodego
pokolenia, które szybko się nudzi i   trzeba się postarać, by
uchwycić i   utrzymać jego zainteresowanie. Dlatego holo-
gram naturalnego wzrostu pana Ferencego pojawia się na-
gle, jakby wyszedł z  tajnego przejścia między skałami
i   opowiada historię powstania tego tragicznego miejsca. Szki-
cuje zarysy opowieści, która ma uzmysłowić zwiedzającym,
że żaden kamień na Osówce nie jest zwykłym kamieniem, że
tajna kwatera Hitlera to również cierpienie więźniów nie-
mieckiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. W  trakcie
wędrówki przez korytarze spotykamy więźniów przy pracy,
wysłuchujemy opowieści pani Krystyny Czubówny na temat
nietoperzy, które znalazły tu swój dom, oglądamy trójwymia-
rową mapę kompleksów wchodzących w  skład tajemniczego
projektu Riese na obszarze kilkudziesięciu kilometrów kwa-
dratowych Gór Sowich. Dźwięk i   obraz nadają miejscu jesz-
cze większej głębi. Tego się nie da opowiedzieć. To trzeba
zobaczyć.

Następnego dnia dziennikarze odwiedzil i Fort Stachelberg
w  Trutnowie i   Twierdzę Hanicką w  Rokytnicach w  Orlickich
Górach. O  Rokytnicach pisal iśmy już nie raz. Przypomnę, że
w  201 5 roku Gmina Głuszyca podpisała z  tym miastem poro-
zumienie o  partnerstwie w  celu wspierania inicjatyw i   możli-
wości współpracy pomiędzy Gminami, organizacjami
i   osobami fizycznymi z  obu terenów. Jak widać współpraca
owocuje i   istnieje nie tylko na papierze. Fort Stachelberg to
niedokończony system umocnień obronnych, których budo-
wę Czechosłowacja rozpoczęła w  roku 1 937, by stanowiły za-
porę przed Hitlerem i  jego armią. Bunkry i   schrony,
zachowane w  bardzo dobrym stanie artefakty przeszłości,
opowiadają inną część tej samej historii. Drugim przykładem
grupy warownej jest Twierdza Hanicka w  Rokytnicach, która
swą dziewczęcą nazwę zawdzięcza osadzie znajdującej się
nieopodal. Sześć schronów bojowych połączonych podziem-
nym korytarzem, podziemny magazyn i   koszary dla żołnierzy
stanowią dziś obiekt muzealny, dostępny dla zwiedzających.
Jej budowę ukończono w  1 938 roku i   bez walki przekazano
oficerom Wermachtu. Następnie niemiecka armia wykorzy-
stywała obiekt do własnych celów bojowych (np. do prób
skuteczności niemieckich pocisków). Oba obiekty warte są
poznania. Oba były budowane przez wykwalifikowanych pra-
cowników budowlanych i   projektantów.

Ostatni dzień wycieczki także obfitował w  niezwykłe atrak-
cje. Odwiedzil iśmy zaginione laboratorium Hitlera w  Kamien-
nej Górze, czyli tzw. projekt Arado. Arado było firmą
projektującą, to w  jej biurach powstał projekt najsłynniejsze-
go samolotu odrzutowego II wojny światowej Arado 234 Bły-
skawica i   samolot-skrzydło Arado 555. Sztolnie i   podziemia

w  Kamiennej Górze drążono w  dziesięciu różnych miejscach,
prace wykonywali więźniowie obozów koncentracyjnych. Nie
sposób także nie wspomnieć o  podziemiach Zamku Książ,
o  których mówiono latami, a   które w  201 8 roku udało się
ukończyć i   oddać do zwiedzania obiekt w  pełni skomputery-
zowany. Podziemia Zamku Książ podobnie jak Podziemia
Osówki wykorzystały zdobycze cywil izacji i   technologii. Na
trasie zwiedzania mamy okazję obejrzeć krótkie filmy, które
opowiadają historię miejsca. Są to doskonale dobrane anima-
cje, z  odpowiednią muzyką i   grafiką. W  jednym z  nich złoty
pociąg wyjeżdża wprost na zwiedzających. Efekty wizualne,
dźwiękowe, a  nawet para wydobywająca się spomiędzy skał-
to robi wrażenie!

Po co odwiedzamy takie miejsca? Czy nie po to, by poddać
się refleksji o  tym, co było i   o  tym co jest? Żyjemy w  czasach
pokoju, ale pokoju, za który nasi przodkowie zapłacil i najwyż-
szą cenę. W  podziemiach Osówki, Arado czy Zamku Książ tu-
rysta poznaje bolesne fakty z  historii współczesnej, a   jej
poznanie nie powinno skończyć się tak po prostu, bez prze-
myśleń o  wojnie i   o  ludziach. W  świecie ciągłych podziałów,
antagonizmów, wiecznego kto lepiej, kto wyżej, kto więcej,
kto lepszy lub gorszy, pamiętajmy, że cokolwiek by nam nie
wmawiano, więcej jest tych rzeczy, które nas łączą niż dzielą.
Łączy nas wspólna historia, wspólna walka, wspólne cierpie-
nie. Okres I I wojny światowej zmienił ludzkie losy, ukształto-
wał wspólną przeszłość, której nikt z  nas nie może zmienić.
Możemy jednak o  niej pamiętać. I   pamiętać, że bardzo często
okrucieństwo na świecie zaczyna się tak samo- od nienawiści
do drugiego człowieka.

M.Wróblewska

fot. 3

fot. 2

fot. 4

fot. 5

TAJEMNICE MILITARNYCH PODZIEMI



Koniec roku sprzyja podsumowaniom, a  także planowaniu, co
zrobimy w  nowym roku. Redakcja „Kuriera Głuszyckiego” po-
stanowiła porozmawiać z  Burmistrzem Głuszycy Romanem
Głodem o  Głuszycy - jej problemach, inwestycjach, dalszym
rozwoju i   planach na przyszłość. Zapraszamy do lektury.
Kurier Głuszycki: Mija właśnie pięć lat, od kiedy został Pan
burmistrzem Głuszycy, z  czego ostatni rok to początek
nowej kadencji samorządowej. Jakie w  tym czasie Gmina
odniosła największe sukcesy?
Roman Głód: Sukcesów jest wiele, podobnie jak wiele działań
i   inicjatyw było podejmowanych w  ostatnim czasie. Bardzo
cieszy mnie wiadomość, że jesteśmy w  czołówce miast dolno-
śląskich z  dodatnim saldem migracji. To ważny wskaźnik mó-
wiący o  tym, że zostało zatrzymane negatywne zjawisko
wśród osób wyprowadzających się z  naszej Gminy. W  roku
201 8 odnotowano, że więcej osób się wprowadza do Głuszy-
cy niż z  niej wyprowadza, co dowodzi, że nasza Gmina zmie-
nia się, a  decyzje podejmowane przez gminny samorząd są
słuszne i   spotykają się z  pozytywnym oddźwiękiem. Do naj-
większych osiągnięć należy też uruchomienie bezpłatnej ko-
munikacji miejskiej, która jest częścią projektu „Sowiogórski
Raj – budowa Centrum Przesiadkowego w  Głuszycy”. Nasz
projekt stanowi przykład rozwiązania problemu komunikacji
wewnętrznej i   jest obiektem zainteresowania innych samorzą-
dów zarówno w  powiecie wałbrzyskim, jak i   w  Polsce. Zdaję
sobie jednak sprawę z  tego, że problem komunikacji publicz-
nej nie został jeszcze w  pełni rozwiązany. W  dalszym ciągu są
problemy komunikacyjne na trasie Wałbrzych – Głuszyca.
W  obecnym czasie uczestniczę, wspólnie z  Prezydentem Mia-
sta Wałbrzycha dr.  Romanem Szełemejem i  burmistrzem Jedli-
ny- Zdroju Leszkiem Orplem, w  wielu ważnych spotkania
mających na celu usprawnienie komunikacji z  Wałbrzychem.
Przykładem dobrej współpracy jest szybka interwencja
w  sprawie uruchomienia dodatkowego połączenia autobuso-
wego na początku roku szkolnego w  związku z  reformą syste-
mu oświaty i   zwiększoną ilością młodzieży dojeżdżającej do
szkół w  Wałbrzychu. Ważnym wydarzeniem w  bieżącym roku
było także uruchomienie nowoczesnej, multimedialnej trasy
w  Podziemnym Mieście Osówka w  ramach polsko-czeskiego
projektu „Tajemnice militarnych podziemi” dofinansowanego
z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. „Eko Gmi-
ny – montaż instalacji OZE  w  dorzeczu rzek Barycz  i   Bystrzy-
ca”- to kolejny ukończony partnerski projekt zrealizowany
w  Gminach Głuszyca, Nowa Ruda i   Niechlów. W  ramach pro-
jektu na terenach trzech gmin zamontowano ok. 400 instala-
cji, z  czego w  samej Gminie Głuszyca, która była liderem
projektu, zamontowano 1 43 instalacje takie jak panele foto-
woltaiczne, pompy ciepła oraz kotły na biomasę. Udało się
także otworzyć skatepark, który stanowi ważne miejsce dla
młodych ludzi, choć spotykałem się z  głosami pełnymi dez-
aprobaty w  stosunku do lokalizacji inwestycji. Patrząc jednak
dziś na ilość młodych ludzi korzystających ze skateparku, na
rodziców przychodzących z  dziećmi i   obserwujących postępy
swoich pociech jeżdżących na rolkach, deskorolkach, hulajno-
gach, śmiało mogę powiedzieć, że była to słuszna decyzja,
a  Park Jordanowski dzięki tej inwestycji zyskał nowe życie.
Pięknieją także nasze obiekty służące mieszkańcom - w  ostat-
nim czasie zmodernizowane zostały pomieszczenia Miejskiej
Biblioteki Publicznej wraz z  korytarzem na parterze Centrum
Kultury. Gmina wykonała także w  201 9 roku generalny re-
mont dwóch świetlic wiejskich- w  Sierpnicy i   w  Głuszycy Gór-
nej. Dzięki wykonanym pracom obiekty dostosowane zostały
do obecnie panujących standardów i  wymagań. Cieszy mnie
także bogata oferta kulturalna, mnogość wydarzeń kultural-
nych i   czytelniczych, działalność Głuszyckiej Orkiestry Dętej,
Chóru Seniorów Renoma oraz Głuszyckiej Grupy Teatralnej,
która szeroko promuje Głuszycę w  regionie. Szerokim echem
odbił się sierpniowy koncert „Theotokos - Pani Radości” orga-
nizowany przez parafię Chrystusa Króla w  Głuszycy we współ-
pracy z  Gminą i   innymi partnerami. Koncert – poprzedzony
filmem promującym Głuszycę - obejrzało na żywo wiele osób,
a  za pośrednictwem Telewizji Trwam blisko milion odbiorców
na całym świecie. Warto także zaznaczyć, że prężnie działają
stowarzyszenia i   organizacje pozarządowe, czego przykładem
są liczne imprezy i   wydarzenia kulturalne współorganizowa-
ne przez Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy, a  także częste
działania podejmowane przez stowarzyszenie Uniwersytet
Trzeciego Wieku w  Głuszycy oraz głuszyckie koło Polskiego
Związku Niewidomych. Nowatorskim rozwiązaniem jest funk-
cjonowanie tzw. „opasek życia” – programu realizowanego
wspólnie z  Gminą Jedlina –Zdrój. Dzięki specjalnym urządze-
niom, w  które zostali wyposażeni seniorzy, możliwa jest szyb-
ka pomoc i   interwencja w  sytuacjach zagrażających życiu
osób starszych. Ogromnie cieszy mnie również uczestnictwo
Gminy Głuszyca w  projekcie „Szkoły na czasie”, dzięki któremu
możemy doposażyć nasze szkoły podstawowe w  nowoczesne
pomoce naukowe, zwłaszcza do przedmiotów matematycz-
no-przyrodniczych. Uczniowie w  ramach projektu korzystają
także z  bogatej ofert zajęć pozalekcyjnych, mogą rozwijać
swoje kompetencje i   zainteresowania. Na realizację tego za-
dania Gmina Głuszyca uzyskała wsparcie finansowe w  wyso-
kości ponad 670  tys. zł. Prężnie działają także kluby sportowe
na terenie naszej Gminy, wielu młodych ludzi uczestniczy
w  treningach organizowanych przez dwa kluby piłkarskie,
klub siatkarski, a   także w  zajęciach taekwondo czy karate. Głu-
szyca słynie również z  organizacji znanych już w  Polsce imprez
sportowych- maratonów pieszych, biegów górskich i   wyści-
gów MTB, które szeroko promują nasze walory turystyczno-
krajobrazowe i  przyciągają rocznie około 2  tys. uczestników
wydarzeń sportowych.

KG: Panie Burmistrzu, oprócz wspomnianych już działań ,
jakie konkretne udogodnienia dla mieszkańców udało się
wprowadzić w  ostatnim roku?
RG: Gmina cały czas realizuje zadanie związane z  wymianą
wiat przystankowych, powiększa się ilość miejsc objętych mo-
nitoringiem, np. zamontowano kamery na nowych placach
zabaw- na osiedlu, w  Parku Jordanowski, przy ul. Grunwaldz-
kiej. Doświetlane są sukcesywnie kolejne miejsca. Warto
wspomnieć o  nowym oświetleniu przy ul. Pionierów i  Dolnej,
w  Parku Jordanowskim, a  także na cmentarzu komunalnym,
gdzie trwa wymiana ogrodzenia. Oprócz uruchomienia wspo-
mnianej już bezpłatnej komunikacji gminnej końcem grudnia
otwarte zostanie Centrum Przesiadkowe z  obszernym placem
parkingowym, z  monitoringiem i  nowym oświetleniem oraz
zapleczem socjalnym dla turystów i  amatorów aktywnego
wypoczynku, np. na rowerze. Będzie tam także uruchomiony
punkt informacji pasażerskiej dla mieszkańców z  poczekalnią.
KG: Mieszkańców cieszą realizowane projekty, nowe ini-
cjatywy, ale wszyscy zdajemy sobie sprawę, że nie jest ła-
two zarządzać Gminą. Proszę powiedzieć, z  jakimi
problemami boryka się Gmina Głuszyca?
RG: Największym problemem, przed którym stoi Gmina Głu-
szyca, to konieczność modernizacji mienia komunalnego.
Warto zauważyć, że Gmina przeznacza 700  tys. zł rocznie na
remonty substancji mieszkaniowej oraz 750  tys. zł na wkład
własny do remontów we wspólnotach mieszkaniowych. Są to
jednak kwoty niewystarczające w  stosunku do wielu potrzeb
i   koniecznych inwestycji. Istotny jest udział Gminy Głuszyca
w  programie Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych
Aglomeracji Wałbrzyskiej, dzięki czemu zarządcy wspólnot
mogli pozyskać środki na dofinansowanie modernizacji i   rewi-
talizacji budynków mieszkalnych. Efektem tych działań są ko-
lejne odnowione kamienice, które upiększają naszą gminę.
Cieszy mnie fakt, że nowe wspólnoty przeszły pozytywną we-
ryfikację i   w  roku 2020 zaplanowane są prace remontowe na-
stępnych głuszyckich kamienic, co znacznie poprawi estetykę
otoczenia i   przyczyni się – dzięki termomodernizacji budyn-
ków- do ograniczenia niskiej emisji. Ciągłym wyzwaniem,
przed którym stoją samorządowcy, nie tylko w  Głuszycy, jest
praca nad zmianą mentalności mieszkańców i  wpływanie na
podnoszenie świadomości każdej rodziny na temat ograni-
czenia niskiej emisji, dlatego wraz z  moimi współpracownika-
mi w  Urzędzie Miejskim cały czas poszukuję programów na
dofinansowanie wymiany pieców tradycyjnych na zasilane
paliwem ekologicznym. Bolączką jest także stan dróg gmin-
nych, które wymagają pilnych remontów. Mam tu na myśli uli-
ce Włókniarzy, Górną, Dolną, Częstochowską, Przemysłową
i   Zdrojową. Zauważam stale ogrom wyzwań, którym należy
sprostać zarówno w  mieście, jak i   na wsiach. Starania głuszyc-
kiego samorządu nie mogą skoncentrować się tylko na inwe-
stycjach w  samym centrum . Wyzwaniem jest także kwestia
zieleni miejskiej, ale ważniejsze wydają się na obecnym etapie
zadania związane z  zapewnieniem bezpieczeństwa, moderni-
zacje i   remonty dróg oraz substancji komunalnej. Doceniam
starania i   dbałość o  czystość i   estetykę wielu wspólnot i   wła-
ścicieli budynków, którym pragnę podziękować za dawanie
dobrego przykładu innym. Jak pokazują ostatnie lata nowym
problemem dla nas staje się obniżający się stan wód, częste
susze, zwłaszcza w  okresie letnim. By zapobiec groźbie braku
dostaw wody, prowadzone są prace, aby odbudować małą re-
tencję wód w  górach, wykorzystując zasoby potoków gór-
skich. Prace koncepcyjne mające stworzyć zabezpieczenie na
wypadek braku wody powstają dla naszej Gminy dzięki przy-
należności do Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i  Kanaliza-
cji. Gmina podejmuje także działania w  zakresie rozszerzenia
dostępu do sieci gazowej. Zdaję sobie jednak sprawę, że jest
to proces trudny, na efekty którego trzeba będzie poczekać.
Trwają również dalsze inwestycje w  zakresie budowy nowych
przyłączy wodno-kanalizacyjnych, a  mieszkańcy wsi korzysta-
ją z  budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Warto
wspomnieć, że Gmina wspiera mieszkańców chcących przyłą-
czyć się do sieci kanalizacyjnej kwotą w  wysokości 1 500 zł, co
pokrywa w  większości koszty wykonania prac projektowych.
KG: Wielu głuszyczan ciekawi pewnie, jakie Gmina Głu-
szyca planuje inwestycje w  najbliższym czasie?
RG: Plany są bardzo rozbudowane, wynikają z  dostrzeganych
potrzeb, często zgłaszanych przez mieszkańców oraz radnych
miejskich. Z  racji przybywającej ilości dzieci w  wieku przed-
szkolnym konieczne jest zwiększenie ilości miejsc w  Przed-
szkolu Samorządowym. Po likwidacji Gimnazjum Publicznego
Gmina zamierza dokonać remontu i   adaptacji pomieszczeń
szkolnych na potrzeby oddziałów przedszkolnych. Przygoto-
wany jest już wniosek o  dofinansowanie i   obecnie czekamy na
rozstrzygnięcie konkursu. Pozyskane środki finansowe pomo-
głyby stworzyć przyjazne i   wygodne miejsce zapewniające
opiekę i   rozwój dzieci w  wieku przedszkolnym. Cieszy mnie
ogromnie fakt, że udało się pozyskać środki w  wysokości bli-
sko 2 milionów złotych na remont budynku po Zespole Szkół
w  Głuszycy w  ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej . Obiekt
przy ul. Parkowej jest niezwykle cenny dla historii naszej Gmi-
ny, a  dla wielu mieszkańców stanowi wartość sentymentalną.
Trwa już remont terenu wokół budynku, a  w  przyszłym roku
rozpocznie się rewitalizacja samego budynku, do którego
przeniesiona zostanie siedziba Urzędu Miejskiego w  Głuszycy.
Planowana jest także dalsza rozbudowa i   modernizacja
oświetlenia ulicznego przy ulicach Łukasiewicza, Kościuszki,
Pomorskiej, Mazurskiej, Piastowskiej, a   także na terenie so-
łectw. W  pierwszej kolejności modernizowane będzie oświe-
tlenie w  okolicy budynków mieszkalnych, by podnieść
poziom bezpieczeństwa mieszkańców, w  dalszej kolejności

inwestycje obejmą odcinki dróg bez zabudowań. Planowana
jest również dalsza modernizacja dróg gminnych, powiato-
wych i   wojewódzkich, co jest efektem naszej dobrej współ-
pracy z  samorządem na szczeblu powiatowym
i  wojewódzkim. Gmina Głuszyca złożyła wniosek o  dofinanso-
wanie remontu dróg gminnych - ulice Dolna i   Częstochowska
wraz z  mostem. Wniosek został umieszczony na liście zadań
rekomendowanych do dofinansowania oraz drugi wniosek
na remont ulicy Górnej, Niecałej i   Przemysłowej. Trwają rów-
nież prace koncepcyjne związane z  przygotowaniem projektu
na modernizację boiska sportowego przy ulicy Dolnej.
Wszystkie inwestycje mają na celu zapewnienie mieszkań-
com, jak najlepszych warunków do życia. Cały czas czynione
są także starania, by przybywały i   osiedlały się u  nas nowe
osoby. Gmina prowadzi kampanie promocyjne w  mediach
i   zachęca do nabywania działek przeznaczonych pod budow-
nictwo mieszkaniowe. Obecnie przygotowano na sprzedaż 40
działek w  Łomnicy i   1 0 działek w  Kolcach. W  następnych la-
tach planowane jest wydzielenie kolejnych terenów pod bu-
downictwo jednorodzinne. Gmina złożyła także wniosek do
programu rządowego „Mieszkanie+”, przygotowany projekt
budowy budynku mieszkalnego w  dobrej lokalizacji w  cen-
trum miasta czeka na rozstrzygnięcie. Warto także wspo-
mnieć, że uczestniczę jako reprezentant Głuszycy w  pracach
nad opracowaniem „Strategii Rozwoju Sudety 2030”, która
skupia gminy i   powiaty z  południowej części Dolnego Śląska.
Celem powstania „Strategii Rozwoju Sudety 2030” jest pozy-
skanie puli środków na rozwój mniej zamożnej, południowej
części Dolnego Śląska, do której także należymy. Włodarze
południa Dolnego Śląska czynią starania , by wzorem progra-
mu „Polska Wschód” południowa cześć naszego regionu
otrzymała specjalną pulę środków na rozwój, by dorównać
cywilizacyjnie poziomem inwestycji i   jakością życia do takich
obszarów jak Wrocław wraz z  okolicznymi miejscowościami
czy tereny Zagłębia Głogowsko-Legnickiego. Gmina uczestni-
czy również w  pracach Wałbrzyskiego Klastra Energetyczne-
go, który przygotowuje projekt budowy farm
fotowoltaicznych. Na budynku krytej pływalni Delfinek w  ra-
mach przygotowywanego projektu powstałaby nowa instala-
cja fotowoltaiczna wzorem instalacji istniejących już na
głuszyckich budynkach szkolnych. Środki na ten cel mają być
pozyskane z  Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Dolnośląskiego. Ponadto Gmina Głuszyca przystąpi-
ła do nowej spółki „InVałbrzych”, której celem jest szeroka
promocja gospodarcza,  m.in. poszukiwanie firm, chcących za-
inwestować na naszym terenie. Ważnym projektem, który
umożliwi rozwój naszego regionu, jest obecnie realizowana
rewitalizacja trasy kolejowej Świdnica-Wrocław, a  także duża
inwestycja Gminy Wałbrzych, czyli zakończony już remont uli-
cy Kamienieckiej , będącej ważnym łącznikiem na osi komuni-
kacyjnej Wałbrzych-Jedlina-Zdrój-Głuszyca. Jak widzimy
dzięki przynależności do Aglomeracji Wałbrzyskiej, dzięki do-
brej współpracy z  wieloma partnerami i   innymi samorządami,
dzięki pozyskiwanym środkom pozabudżetowym oraz zaan-
gażowaniu moich współpracowników zarówno w  Urzędzie
Miejskim w  Głuszycy, jak i   w  jednostkach podległych, wreszcie
dzięki moim staraniom jako burmistrza Głuszycy i   dobrej
współpracy z  radnymi Rady Miejskiej, Głuszyca cały czas się
rozwija, gdyż dobra współpraca przynosi korzyści dla wszyst-
kich. Z  racji nadchodzących świąt pragnę życzyć wszystkim
Mieszkańcom Głuszycy oraz odwiedzającym nas Gościom
spokojnego i   radosnego czasu świętowania Bożego Narodze-
nia oraz spełnienia wszystkich marzeń i   samych sukcesów
w  nadchodzącym roku.
KG: Dziękujemy Panie Burmistrzu za wyczerpującą wypo-
wiedź dla czytelników „Kuriera Głuszyckiego” i  życzymy
Panu oraz całemu samorządowi gminnemu pomyślnej re-
alizacji wszystkich planów w  nowym 2020 roku. Wesołych
Świąt!

Wywiad przeprowadziła Sabina Jelewska
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„DOBRA WSPÓŁPRACA PRZYNOSI KORZYŚCI DLAWSZYSTKICH”
- WYWIAD Z  BURMISTRZEM GŁUSZYCY ROMANEM GŁODEM
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Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” z  przy-
jemnością informuje, iż kolejnych dwóch Grantobiorców za-
kończyło realizację swoich zadań grantowych
i   otrzymało pozytywną ocenę złożonej dokumentacji. Ochot-
nicza Straż Pożarna w  Piskorzowie w  ramach projektu
„Wzmocnienie i   wykorzystanie potencjału Gór Sowich” zorga-
nizowała 2 wydarzenia i   przeprowadziła warsztaty rozwijające
potencjał społeczności lokalnych oraz dotyczące edukacji
przyrodniczej   i   kl imatycznej. Natomiast Stowarzyszenie Przy-
jaciół Głuszycy w  ramach projektu „Inicjatywy służące promo-
cji regionu” wydało dwie publikacje oraz zorganizowało
wydarzenie promocyjne. W  ramach tego samego projektu
trwa realizacja zadania grantowego przez Klub Sportowy
„Zdrój” poprzez publikację i   wydarzenie promocyjne. Trzyma-
my kciuki!

Kolejne 2 projekty grantowe będą realizowane przez za-
dania powierzone 1 0 Grantobiorcom. W  wyniku pierwszego
z  projektów zostanie wybudowanych lub przebudowanych 5
obiektów infrastruktury turystycznej lub  rekreacyjnej lub kul-
turalnej. Drugi z  projektów ma na celu wyposażenie 5 obiek-
tów służących szerzeniu lokalnej kultury i   dziedzictwa

lokalnego. W  chwili obecnej wnioski są rozpatrywane przez
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Czeka-
my z  niecierpliwością
na rozstrzygnięcia.

W  zakończonych naborach na podejmowanie i   rozwój
działalności gospodarczej ze środków Unii Europejskiej w  ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 201 4-
2020 - poddziałanie 1 9.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji
w  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” zostało złożonych łącznie 1 4 wniosków. Wybra-
ne przez Radę wnioski pojadą do Wrocławia i   będą weryfiko-
wane przez Urząd Marszałkowski. Gratulujemy i   życzymy
powodzenia!

Nowy rok 2020 przyniesie kolejne nabory… … …
Wszystkie szczegółowe informacje, ogłoszenia oraz doku-

mentację i   procedury znajdą Państwo na naszej stronie
www.partnerstwo-sowiogorskie.pl w  zakładce PROW 201 4-
2020.

Serdecznie zapraszamy
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”
ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca

PATRIOTYCZNIE W  DWÓJCE
W  Szkole Podstawowej nr  2 w  Głuszycy listopad był mie-

siącem, w  którym zaplanowano szereg uroczystości. Miały
one na celu kształtowanie postaw patriotycznych. Oprócz
akademii z  okazji Narodowego Święta Niepodległości połą-
czonej z  koncertem pieśni patriotycznych uczniowie wzięli
udział w  szkolnym konkursie piosenki i   poezji patriotycznej.
Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Religijno - Patriotycz-
nej "Polska - nasza Ojczyzna" zakończył się dla nas sukcesem.
W  kategorii klas I-I I I I   miejsce zajęła Antonina Sikorska,
a  w  kategorii VII-VII I I   miejsce zajęła Marta Pąklak. W  tym ro-
ku z  inicjatywy samorządu uczniowskiego    postanowiliśmy
świętować 1 1 l istopada na sportowo, w  barwach narodo-
wych. Uczniowie dobrze się bawili podczas różnych rozgry-
wek sportowych. Impreza przygotowana przez Samorząd
Uczniowski w  aktywny sposób upamiętniła tak ważne świę-
to Polaków.

SP2

„Europejski Fundusz Rolnyna rzecz Rozwoju ObszarówWiejskich: Europa inwestująca w  obszarywiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW2014-2020 – MinisterRolnictwa i  Rozwoju Wsi.

Ogłoszenie opracowane przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”.
Materiał współfinansowany ze środkówUnii Europejskiej w  ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów

bieżących i  aktywizacji”Programu Rozwoju ObszarówWiejskich 2014-2020.

Seniorzy z  DDO Senior+, znajdującego się przy parafii pw.
Chrystusa Króla, nie narzekają na nudę. Początek grudnia
spędzil i na wyjeździe do Torunia i   Lichenia. Podczas trzydnio-
wego podróżowania zwiedzil i   m.in.: Sanktuarium Świętego
Józefa w  Kaliszu, Bazylikę Mniejszą w  Licheniu, w  której znaj-
duje się obraz Matki Bożej Licheńskiej Bolesnej Królowej Pol-
ski. Na trasie wycieczki znalazła się również Kruszwica -
legendarna stolica Polski. Kruszwica leży na jednym z  najpięk-
niejszych i   najbardziej znanych szlaków autokarowych w  Pol-
sce – Szlaku Piastowskim. Najsłynniejszym zabytkiem miasta
i   jego symbolem jest wieża samotnie stojąca na Wzgórzu
Zamkowym, zwana Mysią Wieżą; seniorzy odwiedzil i także
Kolegiatę pw. św. Apostołów Piotra i   Pawła, która jest najstar-
szą z  zachowanych na Kujawach świątyń, zbudowaną na
przełomie XI i   XI I wieku.

Po toruńskim rynku oprowadziła wszystkich pani prze-
wodnik. Zachwyceni Starym Miastem, z  mnóstwem zrobio-
nych fotografii, opuścil i miasto, aby udać się do Muzeum
Piernika na warsztaty, które z  ogromnym poczuciem humoru
poprowadziła Wiedźma i   Czeladnik.

Ostatni dzień wyjazdu to wizyta w  Planetarium, gdzie po-
dróżnicy obejrzeli najnowszy seans w  reżyserii polskiego
astronoma Jerzego Rafalskiego – „Meteoplanet” – opowieść
o  ekstremalnych warunkach panujących na planetach Układu
Słonecznego. Po tych „nieziemskich” wrażeniach udali się do
Studia Radia Maryja, a   na zakończenie wspólnego podróżo-
wania zatrzymali się w  Uniejowie na Termach.

IZ

AKTYWNY SENIOR+

Przedszkolaki z  Przedszkola Samorządowego nigdy się nie
nudzą, chętnie biorą udział w  organizowanych imprezach.
Dzień Pluszowego Misia, odwiedziny Świętego Mikołaja czy
Dzień Anioła to nic innego jak wspólne zabawy, tańce, ale
i   nauka. Nasze przedszkole włączyło się również do akcji
„Szkoła do hymnu” i   08.1 1 .201 9 o  godzinie 1 1 :1 1 wszystkie
przedszkolaki odśpiewały Hymn Polski – Mazurka
Dąbrowskiego z  okazji Święta Niepodległości. Natomiast 1 9
grudnia odbędzie sie uroczysta wigil ia.

Z  OKAZJI ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ ŚWIĄT BOŻEGO
NARODZENIA DYREKTOR ,NAUCZYCIELE, DZIECI ORAZ
RODZICE SKŁADAJĄ NAJSERDECZNIEJCZE ŻYCZENIA,
ZDROWYCH, POGODNYCH I   RADOSNYCH ŚWIĄT ORAZ
SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO 2020 ROKU.

oprac. Przedszkole Samorządowe

W  NASZYM PRZEDSZKOLU…

LGD Partnerstwo Sowiogórskie informuje

Uprawnionymi do świadczenia jest osoba, która ukończyła
1 8 lat oraz jest niezdolna do samodzielnej egzystencji oraz
nie jest uprawniona do świadczenia pieniężnego finanso-
wanego ze środków publ icznych ( np. emerytury, renty, za-
siłku stałego albo zasiłku okresowego o  charakterze innym
niż jednorazowe ani nie jest uprawniona do świadczenia
z  zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-
rentowych) albo jest uprawniona do tych świadczeń, ale ich
łączna wysokość brutto nie przekracza 1 600 zł oraz ma pol-
skie obywatelstwo, prawo pobytu lub prawo stałego poby-
tu w  Polsce, jeśl i jest obywatelem   jednego z  państw
członkowskich Unii Europejskiej albo Europejskiego Poro-
zumienia o  Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o  Euro-
pejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji
Szwajcarskiej, lub ma zalegal izowany pobyt w  Polsce ( jeśl i
jest obywatelem państwa spoza UE albo EFTA) oraz za-
mieszkuje w  Polsce. Świadczenie uzupełniające nie przysłu-
guje osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub
odbywa karę pozbawienia wolności – z  wyjątkiem kary po-
zbawienia wolności w  systemie dozoru elektronicznego.

JAKIE DOKUMENTY SĄWYMAGANE?

Wniosek o  świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych
do samodzielnej egzystencji . Formularz wniosku jest do-
stępny na stronie www.zus.pl. oraz w  punkcie informacyj-
nym w  sal i obsługi kl ientów w  każdej jednostce
organizacyjnej ZUS: dokument potwierdzający niezdolność
do samodzielnej egzystencji :
-orzeczenie o  niezdolności do samodzielnej egzystencji al-
bo orzeczenie o  całkowitej niezdolności do pracy i   niezdol-
ności do samodzielnej egzystencji albo wydane (przed 1
września 1 997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwal idz-
twa i   zatrudnienia
-orzeczenie o  zal iczeniu do I   grupy inwal idów (jeśl i ZUS po-
siada takie orzeczenie w  dokumentacji emerytalno-rento-
wej – nie trzeba go dołączać)
-orzeczenie o  całkowitej niezdolności do pracy w  gospodar-
stwie rolnym i   niezdolności do samodzielnej egzystencji
-orzeczenie o  całkowitej niezdolności do służby i   niezdol-
ności do samodzielnej egzystencji
-dokument potwierdzający prawo i   wysokość do emerytury
lub renty zagranicznej lub innego świadczenia zagraniczne-
go o  podobnym charakterze, wystawiony przez zagranicz-
ną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych –
jeśl i prawo do takich świadczeń przysługuje
-prawomocny wyrok sądu, którym sąd przyznał   prawo do
dodatku pielęgnacyjnego. 
Jeśl i brak jest orzeczenia potwierdzającego niezdolność do
samodzielnej egzystencji albo upłynął okres, na który zo-
stało wydane, do wniosku należy dołączyć:
-zaświadczenie OL-9 o  stanie zdrowia wydane przez lekarza
nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem   wniosku oraz 
-posiadaną dokumentację medyczną i   inne dokumenty,
które mają znaczenie przy orzekaniu o  niezdolności do sa-
modzielnej egzystencji , np. kartę badania profilaktycznego,
dokumentację rehabil itacji leczniczej lub zawodowej, a   tak-
że 
-posiadane orzeczenie o  znacznym stopniu niepełnospraw-
ności.

KIEDY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

N ie wcześniej niż na 30 dni przed spełnieniem warunków
wymaganych do przyznania świadczenia. Świadczenie zo-
stanie przyznane od miesiąca, w  którym zostaną spełnione
wymagane warunki, nie wcześniej jednak niż od miesiąca,
w  którym zgłoszony zostanie wniosek o  to świadczenie.

GDZIE I   W  JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

Wniosek można złożyć:
-osobiście lub przez pełnomocnika w  dowolnej jednostce
organizacyjnej ZUS (pisemnie lub ustnie do protokołu)
-za pośrednictwem operatora pocztowego.

JAK I   KIEDY ZUS ZAŁATWI SPRAWĘ?

Wniosek rozpatruje organ rentowy właściwy ze względu na
miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej lub jednostka
organizacyjna Zakładu wyznaczona przez Prezesa ZUS. Po
anal izie wniosku i   załączonej dokumentacji oraz ewentual-
nym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego or-
gan rentowy wydaje decyzję w  terminie 30 dni od
wyjaśnienia ostatniej okol iczności niezbędnej do wydania
decyzji . Okol icznością taką może być uprawomocnienie się
orzeczenia w  sprawie niezdolności do samodzielnej egzy-
stencji .
WAŻNE! Wnioski złożone przed 1 grudnia 201 9 r. będą roz-
patrywane przez ZUS w  terminie 60 dni od wyjaśnienia
ostatniej okol iczności niezbędnej do wydania   decyzji .

CZY MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ?

Świadczenie uzupełniające przysługuje w  wysokości 500 zł
osobie, która: -nie jest uprawniona do emerytury ani renty
i   nie ma ustalonego prawa do innego świadczenia pienięż-
nego finansowanego ze środków publ icznych, lub 
-ma takie świadczenia, ale ich łączna kwota brutto nie prze-
kracza 1 1 00 zł.  
Osobie, która pobiera emeryturę, rentę lub inne świadcze-
nie finansowane ze środków publ icznych i   łączna kwota
brutto tych świadczeń wynosi więcej niż 1 1 00 zł, a   nie prze-
kracza 1 600 zł,   świadczenie uzupełniające będzie przysłu-
giwać w  wysokości niższej niż 500 zł. Będzie to różnica
  między kwotą 1 600 zł i   łączną kwotą przysługujących   tej
osobie świadczeń.  Przy załatwianiu formalności można sko-
rzystać z  pomocy pracowników ZUS:   w  Centrum Obsługi
Telefonicznej, pod numerem telefonu 22 560 1 6 00 (opłata
za połączenie jest zgodna z  planem taryfikacyjnym danego
operatora), za pośrednictwem e-maila cot@zus.pl, przez ko-
munikator Skype na stronie www.zus.pl lub pod zus_cen-
trum_obslugi_tel, przez czat na stronie www.zus.pl -
konsultanci są dostępni w  dni robocze: pon.– pt. w  godz.
7.00–1 8.00, w  najbl iższej jednostce organizacyjnej ZUS  lub
uzyskać informację na stronie internetowej www.zus.pl.
PODSTAWA PRAWNA Ustawa z  dnia 31 l ipca 201 9 r.
o  świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do sa-
modzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1 622).

oprac. OPS Głuszyca

ŚWIADCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE DLA OSÓB NIEZDOLNYCH DO
SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI (500 +)
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Ogólnopolski Dzień Seniora obchodzony w  Polsce 1 4 listopada.
Członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w  Głuszycy oraz sympatycy
stowarzyszenia obchodzil i w  tym roku swoje święto już 1 2 listopada
w  sal i widowiskowej CK-MBP w  Głuszycy. Zarząd UTW zaprosił wszyst-
kich seniorów z  Głuszycy na otwarty wykład trenerki biznesu i   rozwoju
osobistego Beaty Kras –Opyrchał zatytułowany „Slow life - sztuka świa-
domego i   uważnego życia”.
Obchodzenie Głuszyckiego Dnia Seniora to wcześniejsza inicjatywa Za-
rządu UTW oraz Burmistrza Głuszycy Romana Głoda. Po przywitaniu
przybyłych gości - Burmistrza Romana Głoda, dyr. Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej Katarzyny Starzyńskiej, dyr. Centrum Kultury -MBP Sabiny Jelew-
skiej, prezes Zarządu UTW Jerzy Janus przedstawił w  skrócie historię
podejmowanych działań na świecie i   w  Polsce zajmujących się osobami
starszymi.

Burmistrz Głuszycy Roman Głód złożył uczestnikom spotkania
i   wszystkim seniorom serdeczne życzenia. Do życzeń przyłączyli się po-
zostal i goście. Dyrektor OPS Katarzyna Starzyńska przekazała kilka eg-
zemplarzy książek z  cyklu „ Biblioteka Nestora” pt. „Sprawny umysł.
Aktywności wspomagające funkcje poznawcze w  wieku senioralnym”.
Książki od razu trafiły do rąk studentów UTW.

Uniwersytet Trzeciego Wieku zabiega o  aktywność ludzi w  wieku 50+,
o  rozwijanie ciągłe umysłu w  myśl hasła: „Uczymy się przez całe życie”.
Seniorzy wysłuchali zatem ciekawego wykładu Beaty Kras – Opyrchał,
która rozpoczęła od wyjaśnienia słów „Slow life”. To życie w  zwolnionym
tempie, uważne kroczenie przez życie, bez pośpiechu. Oto niektóre
z  cennych zaleceń przekazanych w  czasie wykładu: oglądaj mniej telewi-
zji, więcej czytaj, bądź ciekaw świata, mniej kupuj i   konsumuj, więcej
tworzenia, mniej myśl o  przyszłości, więcej bądź w  teraźniejszości, dbaj
o  kontakt z  bl iskimi, mniej pośpiechu, więcej uważności.

UTW

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
Gmina Głuszyca posiada na sprzedaż atrakcyjne działki budowlane przeznaczone pod budownictwo jednoro-
dzinne w  Kolcach i  Łomnicy. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 74  886 67 64,
w  Urzędzie Miejskim w  Głuszycy lub na stronie internetowej www.bip.gluszyca.pl
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GŁUSZYCKI DZIEŃ SENIORA
Z  UTW
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Skład redakcji „Kuriera Głuszyckiego”: Sabina Jelewska, Marta
Wróblewska, Marta Czepil , Grzegorz Czepil .
Redakcja zaprasza mieszkańców do współpracy w  tworzeniu „Kuriera
Głuszyckiego”, skład redakcji jest otwarty. Zachęcamy do zamieszczania
bezpłatnych ogłoszeń i   reklam lokalnych firm, które prosimy przesyłać
do 20-go każdego miesiąca na adres: kurier@gluszyca.pl.
Adres do korespondencji: Urząd Miejski w  Głuszycy, „Kurier Głu-
szycki”, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca.
Kurier dostępny jest także w  wersji elektronicznej: http://www.gluszy-
ca.pl/quot-kurier-gluszycki-quot/51 1
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