
N r 3 7 · p a ź d z i e r n i k 2 0 2 0 · G ł u s z y c a · I S S N 1 5 0 8 - 0 3 2 3

Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Głuszyca na
lata 2021 -2027. O  zdanie w  specjalnie przygotowanej ankie-
cie zostal i zapytani Mieszkańcy Gminy Głuszyca. Pytania do-
tyczyły między innymi kierunku, w  jakim Głuszyca ma
rozwijać się w  kolejnych latach i   tego, czego Mieszkańcy
oczekują od włodarzy.

Równocześnie prace prowadzi zespół powołany przez
Burmistrza Głuszycy Romana Głoda. W  jego skład wchodzą
dyrektorzy placówek oświatowych i   instytucji miejskich, rad-
ni Rady Miejskiej oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w  Głu-
szycy. Nad całością czuwa doktor Jerzy Tutaj z  Politechniki
Wrocławskiej, który w  przeszłości przygotowywał strategie
rozwoju dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt strategii zostanie przedstawiony Mieszkańcom
podczas konsultacji społecznych, które rozpoczną się już
w  październiku. O  terminach spotkań będziemy informować
na bieżąco na tablicach ogłoszeń, na stronie www.gluszy-
ca.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook Głuszyca-
to lubię.
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POWSTAJE NOWA
STRATEGIA ROZWOJU
GMINY GŁUSZYCA

Postępuje renowacja budynku znajdującego się przy ul
Parkowej 9. Budynek po byłym Zespole Szkół po zakończe-
niu prac remontu zostanie przeznaczony na potrzeby wielo-
funkcyjnego budynku użyteczności publicznej i   stanie się
nową siedzibą głuszyckiego Urzędu Miejskiego.

Aktualnie prowadzone są prace zarówno zewnętrzne, jak
i   we wnętrzu budynku. Odnawiana jest elewacja zewnętrz-
na, cokół oraz dach. Wewnątrz
trwa wymiana instalacji elek-
trycznej i   niskoprądowej oraz
instalacji grzewczej, przygoto-
wywana jest wymiana instala-
cji gazowej, zmieniany jest
układ pomieszczeń, remonto-
wane są klatki schodowe. Do-
pełnieniem modernizacji
będzie remont stolarki okien-
nej i   drzwiowej, montaż insta-
lacji oddymiania klatek
schodowych, instalacja foto-
woltaiki, podłączenie do wo-
dociągów oraz montaż
telewizji przemysłowej CCTV.
Powstanie także platforma dla
osób z  niepełnosprawnościami
i   starszych mieszkańców, która
będzie ułatwiała dostanie się
do nowego Urzędu Miejskiego.
Nad całością prac czuwa kon-

serwator, by efekt końcowy był
jak najbardziej podobny do pier-
wowzoru.
Przypominamy, że uroczyste
przekazanie umowy przez lidera
Aglomeracji Wałbrzyskiej Prezy-
denta Miasta Wałbrzycha Roma-
na Szełemeja na realizację zadań
związanych z  remontem dawne-
go Zespołu Szkół odbyło się 8
kwietnia 201 9 r. Ogólna wartość
projektu na rewital izację budyn-
ku przy ul. Parkowej 9 wynosi
1   970 702,1 7 zł, z  czego Gmina
Głuszyca otrzymała dofinansowa-
nie z  EFRR w  wysokości 1   064
494,47 oraz dofinansowanie z  Bu-
dżetu Państwa wynoszące 1 26
1 24,94 zł. Wcześniej zmodernizo-
wane zostało oświetlenie wokół
obiektu oraz droga dojazdowa.
Na to zadanie przeznaczono łącz-

nie kwotę 697 372,67 zł, z  czego 592 766,77 zł to dofinanso-
wanie z  EFRR i   69 737,26 zł to dofinansowanie z  Budżetu
Państwa. Oba projekty otrzymały środki dzięki współpracy
z  ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej.
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Z  wielkim żalem przeka-
zujemy bardzo smutną wia-
domość, że w  dniu 25 l ipca
2020 r. zmarł Marek Juszczak,
urodzony w  Głuszycy i   na za-
wsze emocjonalnie związany
z  naszym miastem promotor
lokalnej kultury.

Marek Juszczak był auto-
rem kilku tomików poezji
(„Łowienie czasu”, „Świado-
mość podświadomości”, „Wy-
trwałość pamięci”). Choć od
wielu lat mieszkał w  Knuro-
wie, powracał z  sentymen-
tem do miejsca swojego
urodzenia i   dorastania,
o  czym pisał w  swoich wier-
szach. Wielokrotnie gościł w  naszym głuszyckim Centrum
Kultury-MBP na wiosennych i   jesiennych spotkaniach z  po-
ezją. Za twórczą działalność na rzecz promocji Gminy Głu-
szyca doceniony został w  201 8 roku przez Radę Miejską
w  Głuszycy zaszczytnym tytułem „Zasłużony dla Miasta
i   Gminy Głuszyca”.

We wrześniu 201 9 r. brał udział w  obradach Jury I   Kon-
kursu Literackiego o  Pióro Stanisława Michal ika Moja „mała
Ojczyzna” organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół
Głuszycy w  partnerstwie z  głuszyckim Centrum Kultury.
Wspierał również swoimi cennymi uwagami pośmiertne
wydanie albumu autorstwa Stanisława Michal ika „Głuszyca,
moja I taka. Kraj lat dziecinnych w  wierszach i   na fotografii”.
Ostatni raz był gościem nostalgicznego jesiennego spotka-
niu twórców i   sympatyków poezji , które miało miejsce
w  czytelni internetowej CK-MBP w  dniu 30 października
201 9 roku…

Rodzinie i   Przyjaciołom składamy szczere wyrazy współ-
czucia.
 

„W  podróż się sentymentalną wybieram
do miejsc tak sercu bl iskich

bagaż wspomnień ze sobą zabieram,
by nie pogubić ich wszystkich ...”

Marek Juszczak, „Podróż sentymentalna"
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Gmina Miasto Świdnica, działająca jako Lider w  partner-
stwie z  wybranymi gminami Aglomeracji Wałbrzyskiej, ogła-
sza nabór w  trybie konkursu wniosków o  udzielenie
grantów dla mieszkańców Świdnicy w  ramach projektu pn.
„Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w  budynkach
i   lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglo-
meracji Wałbrzyskiej” dofinansowanych ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dol-
nośląskiego 201 4-2020 (RPO WD 201 4-2020), Osi prioryteto-
wej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3
„Efektywność energetyczna w  budynkach użyteczności pu-
bl icznej i   sektorze Mieszkaniowym – ZIT AW”.

Przedsięwzięcie real izowane będzie w  latach 2020-2022
na terenie następujących gmin Dolnego Śląska: Miasto
Świdnica, Boguszów-Gorce, Dobromierz, Głuszyca, Jaworzy-
na Śląska, Marcinowice, Mieroszów, Nowa Ruda, Miejska
Nowa Ruda, Strzegom, Świebodzice, Świdnica, Wal im, Mia-
sto Wałbrzych, Żarów. W  jego ramach planuje się zmoderni-
zować łącznie  min.  637 sztuk źródeł ciepła, co powinno
przełożyć się na roczny spadek emisji PM 1 0 w  wysokości
1 4,34 ton oraz PM 2,5 w  wysokości 1 1 ,1 3 ton. Ponadto prze-

ciwdziałać to będzie zmianom klimatu, dzięki planowanej
redukcji emisji CO2 w  wysokości 2 81 0 ton równoważnika
CO2.

Osobami uprawnionymi do skorzystania z  dofinansowa-
nia są osoby fizyczne będące właścicielami domów jedno-
rodzinnych lub mieszkań w  domach jednorodzinnych
i   wielorodzinnych, jak również wspólnoty mieszkaniowe
(w  zakresie mieszkań, których właścicielami są osoby fizycz-
ne). Termin naboru wniosków od 01 .07.2020 r. do
31 .1 0.2020 r.

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o  wspar-
cie zapraszamy do punktu informacyjnego działającego
w  Urzędzie Miejskim w  Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, pokój
nr  1 , tel . 74 88 66 756 od poniedziałku do piątku w  godz.
9.00 – 1 4.00. Uzyskają tam Państwo informacje dotyczące
naboru i   pomoc w  zakresie przygotowania dokumentacji
niezbędnej do apl ikowania o  wsparcie. Uwaga! O  wyborze
wniosków do dofinansowania nie decyduje kolejność zgło-
szeń!

Formularze wniosków do pobrania na stronie interneto-
wej www.wymianakotlow.pl, tam też publikowane będą
bieżące informacje dotyczące projektu.

oprac. UM

Dofinansowanie na wymianę pieców!
Uwaga - zmiana terminu składania wniosków!

ŻEGNAMY ŚP. MARKA
JUSZCZAKA

POSTĘPY PRAC NA PARKOWEJ



Centrum Kultury-Miejska Bibl ioteka Publiczna w  Głuszycy
zakończyło real izację zadania grantowego pn. „Sowiogór-
skie skarby – w  obiektywie i   w  sieci” w  ramach projektu
grantowego „Wzmocnienie i   wykorzystanie potencjału Gór
Sowich”.
Zadanie obejmowało organizację konkursu fotograficznego
z  nagrodami oraz przeprowadzenia warsztatów on-l ine po-
święconych tematyce ochrony środowiska i   przeciwdziała-
nia zmianom klimatycznym.
Do konkursu fotograficznego zgłosiło się siedemnastu

uczestników. Konkurs adresowany był do mieszkańców
Gmin: Głuszycy, Nowej Rudy, Jedl iny-Zdroju, Wal imia i   Pie-
szyc. Jego celem było ukazanie bogactwa zasobów histo-
rycznych oraz przyrodniczych znajdujących się na obszarze
5 gmin Partnerstwa Sowiogórskiego. Finał konkursu odbył
się 28 sierpnia br. w  siedzibie głuszyckiego CK-MBP i   towa-
rzyszyła mu wystawa wybranych zdjęć, które zostały zgło-
szone do konkursu. Zdjęcia można obejrzeć na stronie
www.ckmbp.gluszyca.pl oraz w  korytarzu na parterze w  sie-
dzibie głuszyckiego CK-MBP.
Skład Jury konkursu stanowiły przedstawicielki Stowarzy-
szenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w  Głuszycy, tj. Pani Bar-
bara Sulecka- Przewodnicząca Jury oraz Panie Barbara
Rajter, Danuta Rech, Danuta Cieniawska. Jury wzięło pod
uwagę wymogi regulaminu konkursu i   dokonało oceny na-
desłanych zdjęć. Decyzją Jury nagrody rzeczowe otrzymali:
I   miejsce: Jan Brzeziński za zdjęcie pt: „Góra Jajo Jugów”
I I miejsce: Adam Danel za zdjęcie pt: „Wal im Grodno”
I I I miejsce: Wojciech Żołopa za zdjęcie pt: „Rogowiec Głuszy-
ca”
Wyróżnienia: Paul ina Ratajczak za zdjęcie pt.: „Głuszyckie Ka-
myki”,
Amelia Błaszczyk za zdjęcie pt: „Jedl ina-Zdrój Posąg na
Uzdrowisku”.
Powyższe zdjęcia zostały wydrukowane i   zaprezentowane
podczas finału konkursu. Dodatkowo do wydruku i   prezen-
tacji w  czasie finału wybrano następujące nadesłane na kon-
kurs zdjęcia, których autorami są:
- Adam Danel : „Głuszyca - Panorama Sierpnicy”, „Wal im – Fre-
gata”, „Głuszyca- Krzyż na Rogowcu”, „Jedl ina-Zdrój- Borowa”,
-Wojciech Żołopa: „Dojrzewający rzepak – Głuszyca”, „Ostry
cień mgły - las Głuszyca”, „W  drodze na Wielką Sowę- Grząd-
ki”, Pieszyce, „Stawy – Głuszyca”,
-Jan Brzeziński: „Zima w  Bartnicy”, „Tajemnicze lasy Ludwiko-
wic Kł.”, „Na Włodzicką Górę z  Ludwikowic Kł.”, „Polana Ju-
gowska”,
-Marcel i Błaszczyk: „Jedl ina-Zdrój Wodopój- Serpentyny”,

-Łukasz Kusio: „Kamyki Głuszyca”, „Kamyki Głuszyca 2”, „Głu-
szyca ul. Łomnicka”
-Magdalena Mucha: „Głuszyca- Kamyki”
-Aleksandra Jaremenko: „Po horyzont”
-Katarzyna Borys: „Platforma widokowa na Jałowcu”
-Daniel Jaremenko: „Z  drogi do Pieszyc. Spieszno do Pie-
szyc”
-Natal ia Nowak: „Rogowiec”.
-Olga Morawiec: „Głuszyca- zachód słońca z  Rogowca”, „Wi-
dok na Głuszycę”, „Głuszyca- widok z  Kamyków”,
-Paul ina Ratajczak: „Pasmo Gór Sowich”.
Gratulujemy zwycięzcom konkursu i   dziękujemy wszyst-

kim osobom za uczestnictwo. Serdeczne podziękowania dla
pracowników Centrum Kultury i   wolontariuszy za pomoc
w  organizacji wydarzenia i   przygotowanie słodkiego poczę-
stunku podczas finału.
Warsztaty ekologiczne on-l ine były drugą częścią zadania

grantowego pn. „Sowiogórskie skarby – w  obiektywie
i   w  sieci”. Od 20 sierpnia br. można je oglądać na kanale You
Tube Centrum Kultury oraz na stronie www.ckmbp.gluszy-
ca.pl. Poprowadzil i je wolontariusze, którzy przybl iżyl i tema-
ty związane z  ochroną środowiska naturalnego.
Poruszono  m.in. tematykę dotyczącą odnawialnych źródeł
energii , racjonalnej gospodarki odpadami, ochrony lasów
i   wody. Zwrócono również uwagę na rolę pszczół w  przyro-
dzie oraz czynniki wpływające na zanieczyszczenie powie-
trza i   zmiany kl imatyczne. Przygotowano także specjalny
warsztat adresowany do najmłodszych. Na potrzeby real iza-
cji zadania zakupiony został sprzęt do nagrywania warszta-
tów on-l ine oraz stojaki do ekspozycji zdjęć.
Dyrektor Centrum Kultury-MBP Sabina Jelewska, koordyna-
tor zadania „Sowiogórskie skarby- w  obiektywie i   w  sieci”,
składa serdeczne podziękowania za zaangażowanie dla: Ro-
mana Głoda, Tomasza Senyka, Łukasza Meljona, Katarzyny
Łazanowskiej, Marty Wróblewskiej, Joanny Hulewicz, Grze-
gorza Borensztajna, Andrzeja Zapotocznego, Roberta Dele-
giewicza, Aleksandry Kustry - wolontariuszy, którzy
poświęcil i swój czas na przygotowanie i   nagranie warszta-
tów on-l ine. Podziękowania za bardzo dobrą współpracę
przy real izacji zadania dla partnerów grantobiorcy: Stowa-
rzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w  Głuszycy oraz
Gminy Głuszyca.
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Wakacje 2020
były na pewno inne
niż zwykle. Centrum
Kultury-Miejska Bi-
bl ioteka Publiczna
w  Głuszycy w  szcze-
gólnie trudnym cza-
sie pandemii
zorganizowała czte-
ry turnusy zajęć dla
młodych głuszyczan.
W  ciągu zajęć waka-
cyjnych trwających

od 29 czerwca do 24 l ipca zapewniono ofertę 1 20 miejsc dla
dzieci w  wieku 6-1 2 lat z  terenu Gminy Głuszyca z  zachowa-
niem zasad reżimu sanitarnego.
Dzieci w  trakcie zajęć odkryły wiele atrakcyjnych miejsc na

terenie swojej gminy, ale także w  okol icach. Zajęcia rozpo-
częły się od wirtualnej podróży do Japonii, o  której uczestni-
kom ciekawie opowiadała głuszyczanka Marta Czepil . Wraz
z  Ewel iną Borensztajn dzieci poznały tajemniczą historię
związaną z  projektem Reise w  czasie rajdu pieszego na Prze-
łęcz Marcową, a   także w  czasie spaceru na głuszyckie Kamy-
ki. O  szlakach turystycznych Gór Sowich, Wałbrzyskich
i   Kamiennych z  pasją opowiadał młodym odkrywcom
Krzysztof Drzygała, ratownik górski, który poprowadził pie-
szy rajd na Andrzejówkę. Uczestnicy zajęć zwiedzil i nową

multimedialną trasę w  Podziemnym Mieście Osówka, a   tak-
że zobaczyl i piękną panoramę z  wieży kościoła pw. NMP
Królowej Polski w  Głuszycy. W  trakcie zajęć zorganizowano
także wycieczki wyjazdowe do podziemi w  Zamku Książ,
Zamku Grodno i   Zamku Czocha. dzieci odwiedziły również
Minieuroland w  Kłodzku, ZOO w  Łącznej, Arboretrum
w  Wojsławicach, Kopalnię Złota w  Złotym Stoku, Twierdzę
Kłodzką, Muzeum Porcelany w  Wałbrzychu, Pałac Jedl inka,
Muzeum Przemysłu i   Kolejnictwa w  Jaworzynie Śląskiej oraz
Bazyl ikę w  Krzeszowie. Uczestnicy zajęć skorzystal i także
z  wypoczynku na głuszyckim obiekcie kąpielowym, gdzie
wraz z  UKS Kinder Vol leybal l zorganizowany został dzień
sportu z  piłką plażową. Głuszyckie „Wakacje odkrywców”
dostarczyły dzieciom wiele niezapomnianych wrażeń i   mnó-
stwo pozytywnej energii .
- Dziękujemy wszystkim osobom, które wsparły głuszyckie

CK-MBP w  organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci.
Szczególne podziękowania przekazujemy Burmistrzowi Głu-
szycy Romanowi Głodowi za dofinansowanie zajęć z  budżetu
Gminy Głuszyca. Serdeczne podziękowania dla Pań opiekunek:
Klaudii Chętkowskiej, Danuty Jabłońskiej, Joanny Burchardt,
Beaty Żytkiewicz i  Marzeny Nygi, a  także dla Łukasza Kazka,
Marty Czepil, Krzysztofa Drzygały, Eweliny i  Grzegorza Bo-
rensztajnów, Piotra Wierzbickiego z  UKS Kinder Volleyball-
podsumowuje Sabina Jelewska, dyrektor Centrum Kultury-
Miejskiej Bibl ioteki Publ icznej w  Głuszycy.
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NIEZAPOMNIANEWAKACJE ODKRYWCÓW 2020

Po kilkumiesięcznej
przerwie, spowodowa-
nej pandemią koronawi-
rusa, wielkie ściganie
powróciło do Głuszycy.
Kolarze kolejny raz miel i
szansę zmierzyć się z  ul-
tramaratonem rowero-
wym Extreme MTB
Chal lenge, który prowa-

dził przez legendarne trasy Strefy MTB Głuszyca oraz wiele
innych szlaków. W  l ipcu kolarze zmierzyl i się ze swego ro-
dzaju „rozgrzewką”, która prowadziła przez część wrześnio-
wej trasy. Dopisało wszystko - pogoda, humory, zawodnicy,
wolontariusze.
W  tym roku chętni miel i do wyboru dwie trasy - CLASSIC

l iczący ponad 1 00  km trasy i   ok. 4000  m przewyższeń oraz
HALF, czyl i ponad 50  km trasy i   ponad 2000  m przewyższeń.
Dużo większą popularnością cieszył się dystans CLASSIC, na
starcie którego stanęło 90 zawodników z  całej Polski! Nie-
ważne jednak jaką trasę wybral i , kolarze jednogłośnie

stwierdzal i , że trasa była wymagająca, ale warto było poje-
chać i   pościgać się w  okol icach Głuszycy.
Najszybszym zawodnikiem na dystansie CLASSIC był Łu-

kasz Kl imaszewski z  rewelacyjnym czasem 5:49:48! Zwycię-
żył także w  rywal izacji panów w  tej kategorii . Najszybszą
kobietą była Justyna Frączek-Bogacka z  czasem 7:42:20. Na
dystansie HALF najszybszy był Marek Ardel l i - ukończył trasę
z  czasem 3:24:23. Wśród pań zwyciężyła Hanna Fijałkowska,
która na mecie pojawiła się z  czasem 4:24:1 9. Warto wspo-
mnieć też o  rywal izacji drużynowej. Wśród zawodników ści-
gających się na dystansie CLASSIC zwyciężyła
drużyna  MITUTOYO AZS WRATISLAVIA Wrocław, a   na dystan-
sie HALF najlepsza okazała się drużyna Sklep Rowerowy Bike
Finger Wałbrzych. Wszystkim należą się gratulacje!
Gmina Głuszyca składa serdeczne podziękowania zaanga-

żowanym w  organizację wydarzenia członkom Stowarzysze-
nia Przyjaciół Głuszycy z  Panem Grzegorzem Walczakiem na
czele oraz wszystkim służbom, instytucjom gminnym i   wo-
lontariuszom, bez których wyścig nie mógłby się odbyć.
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EKSTREMALNY MARATON ROWEROWY KINO OPEN AIRW  GŁUSZYCY
Dwa letnie wakacyjne wieczory zgromadziły miłośników

kina zorganizowanego na świeżym powietrzu na placu
przy Centrum Przesiadkowym w  Głuszycy. Premierowy po-
kaz KINA OPEN AIR odbył się 1 8 l ipca, kiedy to wyświetlo-
no doceniony przez krytyków amerykański
komediodramat muzyczny pt. „La La Land”, który zdobył 6
Oscarów, 7 Złotych Globów oraz 5 nagród Brytyjskiej Aka-
demii Filmowej. W  fi lmie w  reżyserii Damiena Chazel le’a,
który miał swoją premierę w  201 6 roku, w  rolach głównych
wystąpil i : Emma Stone, Ryan Gosl ing, John Legend, Rose-
marie DeWitt. Obraz wzbogacony piękną muzyką uświa-
domił widzom, że warto mieć marzenia i   warto dążyć do
ich real izacji .
Drugi pokaz filmowy zorganizowano z  myślą o  młodszej

widowni, ale nie zabrakło też widzów w  wieku starszym.
W  czasie sierpniowego seansu kina plenerowego można
było zobaczyć przygodowy, famil i jny film fantasy „BARDZO
FAJNY GIGANT” z  201 6 roku (reż. Steven Spielberg). Młodzi
widzowie ze skupieniem śledzil i losy bohaterów filmu, któ-
ry dostarczył wielu miłych wrażeń i   podkreśl ił, jak ważne
w  życiu są więzy przyjaźni.
Dziękujemy wszystkim przybyłym za kl imatyczne letnie

spotkania z  dobrym kinem. Organizatorami wydarzeń byl i :
Burmistrz Głuszycy Roman Głód oraz Centrum Kultury-
Miejska Bibl ioteka Publiczna w  Głuszycy. Partner: Wałbrzy-
ski Ośrodek Kultury.

SJ
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W  CK-MBP BĘDZIE ŁAWECZKA
STANISŁAWA MICHALIKA

Centrum Kultury-Miejska Bibl ioteka Pu-
bl iczna w  Głuszycy rozpoczęło we wrześniu
br. real izację projektu „TU JEST MÓJ DOM” –
Ławeczka Stanisława Michal ika – Propagato-
ra Lokalnej Kultury. W  siedzibie głuszyckiej
instytucji kultury –

w  korytarzu przed wejściem do bibl ioteki – umieszczona
zostanie ławeczka wraz z  tabl icą informacyjną upamiętnia-
jące postać śp. Stanisława Michal ika – regional isty, miłośni-
ka lokalnej kultury i   historii , autora wielu publikacji na
temat historii Głuszycy i   Ziemi Wałbrzyskiej.
- Realizację zadania wspierać będą mieszkańcy,   m.in. stu-

denci głuszyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zwieńcze-
niem projektu będzie zaplanowany na styczeń 2021 r. wieczór
autorski poświęcony twórczości zmarłego poety i  pisarza Sta-
nisława Michalika - dodaje dyrektor CK-MBP w  Głuszycy
Sabina Jelewska, koordynująca projekt.
Przypomnijmy, w  ramach I I I edycji programu „Moje miej-

sce na Ziemi” Zarząd Fundacji ORLEN przekazał na rzecz
Centrum Kultury-Miejskiej Bibl ioteki Publ icznej w  Głuszycy
darowiznę w  wysokości 5   tys. zł na real izację projektu „TU
JEST MÓJ DOM” – Ławeczka Stanisława Michal ika – Propa-
gatora Lokalnej Kultury. Głuszycki projekt zostanie w  cało-
ści sfinansowany ze środków Fundacji ORLEN. Warto też
dodać, że znalazł się na  l iście 300 nagrodzonych spośród
3000 wniosków, które wpłynęły do Fundacji w  tegorocznej
edycji konkursu.

SJ

NARODOWE CZYTANIE
BALLADYNY

W  niedzielę 6 września głuszyckie Centrum Kultury-MBP
jak co roku włączyło się do ogólnopolskiej akcji Narodowe-
go Czytania. Wydarzenie było transmitowane na żywo na
profilu Facebook Centrum Kultury-Miejskiej Bibl ioteki Pu-
bl icznej w  Głuszycy.
Z  lekturą adaptacji dramatu Jul iusza Słowackiego zmie-

rzyl i się aktorzy-amatorzy z  Głuszyckiej Grupy Teatralnej
„Po godzinach”. W  rolę głównej bohaterki - Bal ladyny wcie-
l iła się Magdalena Kandefer. Pozostałe role odczytal i : Al ina-
Iweta Głód, Wdowa- Al ina Mączyńska, Agnieszka Musz, Go-
plana -Joanna Milczarek, Skierka- Magdalena Gołda, Cho-
chl ik- Edyta Popek, Urszula Mrozińska, Pustelnik-Kanclerz-
Roman Głód, Kirkor- Grzegorz Milczarek, Grabiec- Artur
Gołda, Kostrzyn- Mirosław Żołopa, Gralon- Szymon Kwiat-
kowski. Tekst oryginalny przedstawiony został w  adaptacji
sztuki „Mal inowa Bal lada”. Grupę przygotował: Delegiewicz
Robert.
Serdecznie dziękujemy wszystkim odbiorcom oraz nie-

zawodnej Głuszyckiej Grupie Teatralnej „Po godzinach” za
włączenie się do ogólnopolskiej akcji . Wydarzenie objęła
Honorowym Patronatem Para Prezydencka. Celem akcji
jest popularyzacja czytelnictwa oraz przybl iżenie dzieł kla-
syki l iteratury polskiej. Już dziś zapraszamy na przyszło-
roczną odsłonę Narodowego Czytania. Kolejną lekturą
będzie „Moralność Pani Dulskiej” Gabriel i Zapolskiej.

SJ



1 sierpnia 1 944 roku młodzi Warszawiacy podjęl i próbę
odbicia stol icy Polski z  rąk Nazistów. Powstanie Warszawskie
było swego rodzaju buntem przeciwko niszczeniu przez Hi-
tlera polskiej kultury oraz próbą wyzwolenia stol icy. Boha-
terki i   Bohaterzy Warszawy samotnie walczyl i przez 63 dni.
W  czasie walk zginęło ponad 1 50  tys. osób, głównie nasto-
latków.

Jak co roku 1 sierpnia pamięć o  Powstańcach uczczono
o  godzinie 1 7:00, w  centrum Głuszycy zawyły syreny.
W  imieniu Mieszkańców kwiaty oraz znicze złożyl i Burmistrz
Głuszycy Roman Głód, Przewodniczący Rady Miejskiej Grze-
gorz Milczarek oraz Grzegorz Grzybowski z  Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w  Głuszycy Górnej.

Cześć i   chwała Bohaterom!

I  tak staniemy na wozach, czołgach,
na samolotach, na rumowisku,

gdzie po nas wąż się ciszy przeczołga,
gdzie zimny potop omyje nas,
nie wiedząc: stoi czy płynie czas.

Krzysztof Kamil Baczyński, Pokolenie

MCz
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Szczecin, Gdańsk, Ja-
strzębie-Zdrój, Dąbrowa Gór-
nicza - to właśnie w  tych
czterech miastach na przeło-
mie sierpnia i   września 1 980
roku podpisano tak zwane
Porozumienia Sierpniowe.
Podpisanie porozumień za-
kończyło falę strajków, mię-
dzy innymi tych na Pomorzu.
Wtedy też powstał Niezależ-
ny Samorządny Związek Za-
wodowy„Sol idarność”.

40. rocznica wydarzeń
z  Wybrzeża została upamiętniona również w  Głuszycy.
Kwiaty i   znicze pod Pomnikiem Solidarności złożyl i Za-
stępca Burmistrza Grzegorz Szymański oraz Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej w  Głuszycy Grzegorz Milczarek.

MCz

MINĘŁO 40 LAT OD PODPISANIA
POROZUMIEŃ SIERPNIOWYCH

ROCZNICAWYBUCHU POWSTANIAWARSZAWSKIEGO

Rozpoczęła się przebudo-
wa placu postojowego przy
ul. Grunwaldzkiej w  Głuszy-
cy. Prace polegać będą na
naprawie istniejącej na-
wierzchni, wzmocnieniu
siatką z  asfaltobetonu i   uło-
żeniu nowej, dodatkowej
warstwy ścieralnej z  asfalto-
betonu. Wymienione zosta-
ną stare, zniszczone
obrzeża betonowe oraz zo-
staną położone nowe, be-
tonowe krawężniki.
Dodatkowo zostanie za-
montowane nowe oświetlenie.
Zadanie pod nazwą "Przebudowa placu postojowego

wraz z  oświetleniem przy ul. Grunwaldzkiej w  Głuszycy"
uzyskało dofinansowanie w  ramach Dolnośląskiego Fun-
duszu Pomocy Rozwojowej 2020 przekazane przez Mar-
szałka Województwa Dolnośląskiego. Kwota, jaką
Samorząd Województwa przeznaczył na jego real izację, to
1 1 2 21 0 zł.

MCz

REMONT PARKINGU PRZY
PRZEDSZKOLU

- Rozpoczął się re-
mont nawierzchni drogi
przy ul icy Częstochow-
skiej. Prace budowlane po-
legają na wymianie starej
asfaltowej nawierzchni na
nową i   wymianie podbu-
dowy z  kruszyw. Wymie-
nione zostaną też stare
krawężniki z  betonu. Wyre-
montowane zostaną także
chodniki - starą nawierzch-
nię wykonaną z  mieszanki
różnych materiałów zastą-

pi kostka betonowa- informuje burmistrz Głuszycy Roman
Głód.
Przebudowa drogi gminnej nr  1 1 7793 jest częścią zada-

nia ”Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez
remont dróg gminnych ul. Częstochowska wraz z  mostem
i   ul . Dolna w  Głuszycy”. Koszty real izacji zadania to 1 324
01 0,89 zł, z  czego 870 01 6,62 zł to dofinansowanie z  Fun-
duszu Dróg Samorządowych.

MCz

ULICA CZĘSTOCHOWSKA
W  REMONCIE

Zakończyła się wymiana
balustrad zabezpieczających
na moście łączącymulicę
Sienkiewicza z  ul icami Parko-
wą i   Bohaterów Getta. Stare
i   zniszczone bariery zostały
wymienione na nowe, które
zwiększają bezpieczeństwo
i   estetykę miejsca.
Zadanie obejmowało wy-

mianę 33 metrów bieżących
balustrad oraz ich montaż na
moście w  ciągu drogi gminnej
nr  1 1 7807D. Środki w  wyso-
kości 1 1   tys. złotych na wyko-
nanie inwestycji pochodziły
w  całości z  budżetu Gminy Głuszyca.

MCz

KOLEJNE NOWE BARIERKI NA
MOŚCIE

Dla głuszyckiej Rady Miejskiej
drugie półrocze 2020 roku to czas
wytężonej pracy. W  tym właśnie
okresie, wraz z  pracownikami Urzę-

du Miejskiego oraz dyrektorami instytucji
gminnych, rada opracowuje jeden z  naj-
ważniejszych dokumentów w  gminie –
budżet na rok 2021 . To też okres, w  któ-
rym konsultowane są z  Radnymi uchwały
podatkowe na przyszły rok. Prace toczą
się nie tylko na sesji Rady Miejskiej, ale
też w  poszczególnych komisjach.
W  tym roku Radni biorą też udział

w  tworzeniu Strategii Rozwoju Gminy
Głuszyca na lata 2021 -2027. Ich doświad-
czenie oraz pomysły są nieocenioną po-
mocą w  trakcie powstawania dokumentu.
Będą bral i też udział w  konsultacjach

społecznych, które odbędą się w  paź-
dzierniku.

Podczas XXV sesji Rady Miejskiej
w  dniu 22 września 2020 r. Burmistrz
Głuszycy Roman Głód oraz Przewod-
niczący Rady Miejskiej Grzegorz Mil-
czarek złożyl i serdeczne
podziękowania za wieloletnią, pełną
zaangażowania i   czytelniczej pasji
pracę Kierownik Miejskiej Bibl ioteki
Publ icznej w  Głuszycy - Pani Renacie
Sokołowskiej. Podziękowania przeka-
zano także Pani Marcel inie Rewers-Ja-
worskiej oraz Panu Robertowi
Jaworskiemu za prowadzenie na tere-
nie gminy niepublicznej placówki
oświatowej przez Fundację Jawor.

MCz

Pragniemy poinformować, iż Gmina Głuszyca uzy-
skała dofinansowanie projektu pt.:
„Rozwój usług społecznych w  Gminie Głuszyca”. Pro-
jekt wdrażany jest w  ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Działanie 9.2
Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie
9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - kon-
kursy horyzontalne, współfinansowany ze środków Unii Eu-
ropejskiej w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt real izowany jest od 1 l istopada 201 9 r. do 31 grud-

nia 2022 r. Głównym celem projektu jest stworzenie na tere-
nie Gminy Głuszyca dziennej formy kompleksowych usług
opiekuńczych dla 70 osób potrzebujących wsparcia w  co-
dziennym funkcjonowaniu w  okresie 01 .1 1 .201 9-
31 .1 2.2022r. poprzez:
utworzenie Klubu Seniora (1 5 miejsc dla 20 osób (1 7K)),
zapewnienie bieżącego funkcjonowania Dziennego Domu
Pomocy (20 istniejących i   2 nowych miejsc dla 40 osób
(35K)),
objęcie 1 0 osób (8K) opieką w  miejscu zamieszkania przez 2
opiekunów (2K),
objęcie 1 0 osób (8K) systemem teleopieki.
Grupę docelową projektu stanowią:
- 70 osób (60K, 1 0M) spełniających kryteria niesamodzielno-
ści zgodnie z  definicją wskazaną w  Wytycznych w  zakresie
włączenia społecznego i   przeciwdziałania ubóstwa, miesz-
kańców w  gminie Głuszyca zgodnie z  Kodeksem Cywilnym,
objętych w  projekcie usługami opiekuńczymi: w  tym 40
osób (35K, 5M) w  ramach Dziennego Domu Pomocy, 20osób
(1 7K, 3M) w  ramach Klubu Seniora i   1 0 osób (8K, 2M) w  ra-
mach usług opiekuńczych świadczonych w  miejscu zamiesz-
kania.
- 2 osoby (2K) – opiekunowie świadczące usługi opiekuńcze
w  miejscu zamieszkania objęci wsparciem w  projekcie w  po-
staci szkoleń.
W  ramach projektu real izowane są następujące zadania:
Utworzenie 1 5 nowych miejsc świadczenia usług opiekuń-
czych w  formie Klubu Seniora. W  ramach zadania przepro-
wadzona zostanie adaptacja pomieszczeń i   zakupione

wyposażenie umożl iwiające właściwe funkcjonowanie 1 5
nowych miejsc świadczenia usług opiekuńczych w  postaci
Klubu Seniora w  Gminie Głuszyca.
Bieżące funkcjonowanie 1 5 nowo utworzonych miejsc

w  Klubie Seniora w  Gminie Głuszyca. Podczas tego zadania
zostanie zapewnione bieżące funkcjonowanie Klubu Seniora
umożl iwiające grupie docelowej dostęp do różnorakich,
kompleksowych zajęć, które rozwiną ich kompetencje spo-
łeczne, poprawią ich samopoczucie; będą mieć charakter
prozdrowotny i   prewencyjny.
Bieżące funkcjonowanie 22 miejsc w  Dziennym Domu Po-

mocy w  Gminie Głuszyca. Podczas real izacji zadania będą or-
ganizowane: warsztaty i   zajęcia (m.in. hortiterapia, zajęcia
kul inarne, komputerowe, ruchowe); wydarzenia integracyj-
ne; wyjazdy jedno- i   dwudniowe (umożl iwiające uczestni-
kom rozwój w  zakresie kultury, historii) .
Usługi opiekuńcze w  miejscu zamieszkania - szkolenie

personelu. Zadanie obejmuje organizację szkolenia z  zakre-
su opieki nad seniorem dla 2 osób, które będą świadczyć te-
go typu usługi dla 1 0 najbardziej potrzebujących
mieszkańców z  Gminie Głuszyca.
Usługi w  miejscu zamieszkania świadczone dla 1 0 osób (2

miejsca). W  ramach zadania wsparciem objęte zostanie 1 0
osób (8K) potrzebujących wsparcia w  codziennym funkcjo-
nowaniu, zamieszkujące na terenie Gminy Głuszyca oraz 2
osoby (2K), które będą świadczyły usługi na rzecz osób po-
trzebujących ww. usług. Usługi będą świadczone przez 2
opiekunów, którzy nabędą niezbędne kwalifikacje.
Wprowadzenie systemu teleopieki dla 1 0 uczestników

projektu. Podczas projektu będą wykorzystane nowoczesne
technologie informacyjno - komunikacyjne, np. teleopieka.
Wartość projektu: 1 762 1 53,23 zł. Dofinansowanie projek-

tu z  UE: 1 655 953,23 zł
UM

DOFINANSOWANIE DLA GMINY GŁUSZYCA NA ROZWÓJ USŁUG
SPOŁECZNYCH

Przypominamy , że nadal trwa nabór
wniosków o  świadczenie „Dobry start”.
Świadczenia w  wysokości 300 złotych
przysługuje raz w  roku, bez względu na
dochody, na każde uczące się dziecko:
do ukończenia przez dziecko lub osobę
uczącą się 20. roku życia,
do ukończenia przez dziecko lub osobę
uczącą 24. roku życia w  przypadku dzieci lub osób uczących
się legitymujących się orzeczeniem o  niepełnosprawności.
Zachęcamy, aby wnioski składać drogą elektroniczną ze

względu na panujące zagrożenie epidemiologiczne. Wnioski
o  świadczenie „Dobry start” są przyjmowane przez Urząd
Miejski w  Głuszycy. Ostateczny termin do ubiegania się

o  świadczenie upływa 30 l istopada br.
Wnioski można pobrać w  Urzędzie Miej-
skim w  Głuszycy – Biuro Obsługi Kl ienta.
Wnioski elektroniczne można również skła-
dać za pośrednictwem:
  systemów teleinformatycznych banków,
  portalu informacyjno-usługowego  empa-
tia.mpips.gov.pl,

  platformy usług elektronicznych ZUS:  www.zus.pl/pue.
Wypłata świadczenia następuje w  terminie do 2 miesięcy

od daty złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

UM

DOBRY START - 300+

PRACE RADYMIEJSKIEJ W  GŁUSZYCY



„Co było nie wróci i  szaty rozdzierać by próżno,
Cóż każda epoka ma własny porządek, ład…

…A  przecieżmi żal, że po mieście nie suną już sanie
i  nie ma już sań i  nie będzie już nigdy a  żal.”

Parafraza słynnej pieśni Bułata Okudżawy będzie motywem przewodnim tej małej wy-
prawy w  czasy wydawać by się mogło nieodległe, a   d la wielu młodszych czytelników to za-
pewne prehistoria (fot. 1 ) . N ieustająco zachęcam do przeglądania rodzinnych archiwów,
które kryją istne perełki z  widokami naszej małej ojczyzny.Tak też jest z  kolekcją rodziny
Szentag…

Było wiadomo o  tym, że wieloletni naczelnik poczty pochodzący ze Stanisławowa Pan
Mieczysław Szentag, który do Głuszycy trafił z  „międzylądowania” w  Starych Bogaczowi-
cach (fot. 2) , fotografował życie codzienne Gminy, a   n ie tylko wydarzenia rodzinne, jak to
było powszechnie praktykowane w  czasach fotografi i analogowej (klasyczna kl isza mało-
obrazkowa miała tylko 36 klatek). Natomiast o  tym, że zachowały się negatywy z  jego „wę-
drówek” po mieście, wiedziała tylko rodzina. Tu należą się słowa gorącego podziękowania
dla jego córki Pani Mari i Grzesiak za powierzenie mi do skanowania tego wspaniałego
zbioru. Osoby zaglądające na Facebook-owy profi l - Głuszyca na starej fotografi i , mogą na

bieżąco śledzić postępy prac nad kolekcją.
Z  racj i ograniczeń, jakie niesie ze sobą publ i-
kacja prasowa, jestem w  stanie przedstawić
tylko malutki wycinek tego wspaniałego zbio-
ru. Umówil iśmy się z  Panią Marią, że zdjęcia
prywatne pozostaną w  wyłącznej dyspozycji
rodziny, a   upubl icznić mogę te z  Głuszycą
w  tle.

Oczywiście najbl iższym sercu pana Mie-
czysława było życie zawodowe pocztowców,
ale również i   ich dbałość o  wizerunek firmy
(fot.3) .Tylko dzięki tej kolekcji mogłem odna-
leźć kilka domów i   obiektów, które bezpow-
rotnie zniknęły z  krajobrazu gminy. I   tak na
przykład ok. 1 960 r. uwieczniony został parte-
rowy dom w  miejscu pawilonu Poziomka (
Grunwaldzka 54b, fot. 4) . Na powiększeniu wi-
dać, że frontowa ściana już się zapadła i   za-

pewne to przesądziło o  jego
późniejszej rozbiórce. Również
zdjęcie, które przedstawia dawny
„zakręcony” most przy piekarni
Pana Waracha, na dalszym planie
ukazuje mały domek w  miejscu
placu zabaw i   si łowni przy domu
nr  70 (fot. 5) . Odnalazłem również
„Owocarnię” i   bl iską sercu „Gar-
mażerię”. N iestety nie dowiemy
się, czy to tylko zwykły przypadek i   czujność Pana Mieczysława, który nie roz-
stawał się z  aparatem fotograficznym, czy też „miał wiedzę” o  tym, że zostanie
wysadzony w  powietrze i   zawalony otwór szybu dawnej kopalni uranu
w  Grzmiącej (fot. 6) .

Jako wieloletni naczelnik poczty znał też doskonale problem braku na
rynku pocztówek z  widokami Głuszycy. W  zbiorach znajduje się ki lka przykła-
dów prób wzbogacenia „oferty rynkowej” w  tym zakresie (fot 7). Wyraźnie wi-
dać odniesienie do przedwojennych widokówek, które zwykle prezentowały
najbardziej charakterystyczne budynki – kościoły pw. Najświętszej Mari i Panny,
Chrystusa Króla, Wniebowzięcia NMP, urząd miejski czy ukochaną przez autora
pocztę. Na jednej z  takich samoróbek pojawia się również ujęcie Szkoły Pod-
stawowej nr  3, co pozwala na bardzie precyzyjne datowanie po 1 967r.

Bakcyla fotografi i połknął również syn Marek, skany jego zdjęć z  lat 70-
tych prezentuję na Facebooku i   na portalu www.polska-org.pl . Zapraszam
jeszcze raz do przeglądania domowych archiwów i   dzielenia się znaleziskami.

Grzegorz Czepil
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fot. 4
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A  PRZECIEŻ MI ŻAL…

fot. 6
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Pory roku określają nasze zachowania, plany. Wieloletnie
obserwacje ułatwiają przewidywanie różnych sytuacji życio-
wych także zdrowotnych. Jak co roku zbliża się jesień, a  wraz
z  nią przewidywany wzrost zachorowań na przeziębienie
i   grypę. Grypa i   przeziębienie to najczęstsze choroby, które
dotykają co roku miliony Polaków.  Co zrobić aby zmniejszyć
ryzyko zachorowania, zwłaszcza teraz kiedy świat boryka się
z  pandemią COVID-1 9 ?

Przeziębienie  to zespół objawów związanych z  zapale-
niem błony śluzowej nosa, gardła i   zatok przynosowych, spo-
wodowany zakażeniem wirusowym. Chorobę powodują
bardzo liczne wirusy (najczęściej tzw. rynowirusy).  Rhinowiru-
sy są rodzajem wirusów należących do rodziny pikornawiru-
sów. Mają one wyjątkową budowę. Po wtargnięciu do
organizmu człowieka, włączają swój materiał genetyczny
(RNA) do cząsteczek DNA (genom człowieka). W  ten sposób
programują komórkę tak, aby to ona sama wytwarzała nowe
wirusy.

Grypa  to choroba o  ostrym przebiegu spowodowana za-
każeniem układu oddechowego wirusem  grypy. Zachorowa-
nia u  ludzi wywołują typy A  i   w  mniejszym stopniu typ B i   C
wirusa grypy. Typ A  dzieli się na podtypy: H1 N1 i   H3N2 (w  nie-
których sezonach H1 N2). To z  nich produkowane są szcze-
pionki przeciwko grypie sezonowej.

Grypa sezonowa  to zachorowania występujące corocznie
spowodowane przez typowe wirusy grypy występujące u  lu-
dzi.
Grypa pandemiczna  to zachorowania występujące co kilka-
naście lub kilkadziesiąt lat w  postaci światowych epidemii
(pandemii) wywoływane przez nowe, nieznane do tej pory
u  ludzi podtypy lub warianty wirusa grypy. O  ogłoszeniu pan-
demii decyduje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) na
podstawie zasięgu geograficznego zakażeń nowym rodzajem
wirusa, a  nie ciężkość zachorowań.

Rezerwuarem dla wirusa grypy są ludzie, także niektóre
zwierzęta (np. świnie, ptaki domowe i  dzikie). Zakażenie jest
przenoszone drogą kropelkową (możliwe także zakażenie
przez kontakt ze skażonymi przedmiotami lub poprzez ręce),
a   źródłem zakażenia jest chory lub zakażony człowiek, zwie-
rzę.

Gdy nadchodzi sezon zachorowań (to zwykle czas od li-
stopada do marca), zarówno wirusy przeziębienia, jak i   grypy
unoszą się w  powietrzu, osadzają się na rękach i   przedmio-
tach wokół chorego. Bardzo łatwo przenoszą się drogą kro-
pelkową, tzn. przez nos i   usta, albo przez bezpośredni
kontakt. Wystarczy stanąć przy chorej osobie, dotknąć zainfe-
kowanej klamki, słuchawki telefonicznej lub napić się ze
wspólnego kubka, żeby się zarazić. Nic więc dziwnego, że nie-
którzy„łapią”w  sezonie przeziębienie nawet kilka razy.
Czynniki ryzyka:
-dłuższe przebywanie w  bliskiej odległości (do 1 ,5–2  m) od
chorego na grypę bez zabezpieczenia (maseczka na twarz)
lub kontakt twarzą w  twarz
-kontakt bezpośredni z  chorym lub zakażonym, albo ze ska-
żonymi przedmiotami
-niedostateczna higiena rąk
-dotykanie skażonymi rękoma okolicy ust, nosa, oczu
-przebywanie w  dużych skupiskach ludzi w  sezonie zachoro-
wań na grypę.
Dodatkowym ryzykiem ciężkiego przebiegu i   powikłań są:
wiek >65 lat lub <5 lat (zwłaszcza do 1 2 miesiąca życia)
ciąża (zwłaszcza II i   I I I trymestr)
znacznego stopnia otyłość (BMI ≥40)
choroby przewlekłe: układu oddechowego, krążenia (ale nie
nadciśnienie tętnicze), metaboliczne, nerek, wątroby, obniżo-
nej odporności, nowotwory.
Objawy przeziębienia są zazwyczaj łagodniejsze niż grypy,
a  chorzy częściej mają katar lub zatkany nos (p. tabela).

Okres wylęgania i   zakaźności:  okres wylęgania wynosi 1 –7
dni (śr. 2  dni). Okres zakaźności u   dorosłych to 1   dzień przed
i   3–5 dni po wystąpieniu objawów (czasem nawet do 1 0 dni),
a   u   małych dzieci kilka dni przed i   ≥1 0 dni po wystąpieniu ob-
jawów. Chorzy z  ciężkim upośledzeniem odporności mogą
wydalać wirusa przez kilka tygodni lub miesięcy.
Przeziębienie często rozpoczyna się trwającym 1 –2 dni okre-
sem złego samopoczucia. Pierwszym objawem choroby jest
często  ból gardła, czasem  chrypka. Następnie pojawia się  nie-
żyt nosa, który w  późniejszym jest zwykle dominującym obja-
wem przeziębienia. W  pierwszych dniach choroby może
występować stan podgorączkowy (temperatura ciała
37—38°C). Podwyższona temperatura utrzymuje się maksy-
malnie 3 dni, ból gardła i   nieżyt nosa ok. 7 dni, a   kaszel   nawet
2–3 tygodnie.
U   chorych na grypę choroba rozpoczyna się często wyso-
ką  gorączką  (nawet do 40°C, szczególnie u  dzieci), której to-
warzyszy uczucie rozbicia, dreszcze, bóle mięśni, głowy
oraz  kaszel (rzadziej wymioty,
biegunka). Nieżyt nosa jest
zwykle mało nasilony.
Zapobieganie (profilaktyka)
1 . Szczepienie ochronne  – pod-
stawowa metoda profilaktyki.
Ponieważ przeziębienie jest po-
wodowane przez bardzo różne
wirusy, nie ma dostępnej szcze-
pionki zabezpieczającej przed
zakażeniem. W  przeciwieństwie
do przeziębienia, dostępna jest
skuteczna szczepionka przeciw-
ko grypie. Ponieważ wirusy gry-
py stale się zmieniają (ulegają
mutacjom), co roku przygoto-

wane są nowe szczepionki, obejmujące te wirusy, które będą
występować najczęściej w  danym sezonie. Szczepienie prze-
ciwko grypie nie daje 1 00% gwarancji ochrony przed chorobą
(skuteczność zależy od sezonu i   stanu zdrowia chorego), dla-
tego nie zwalnia z  przestrzegania przedstawionych poniżej
ogólnych zasad higieny.
2. Higiena rąk  – w  sezonie grypowym, a  zwłaszcza w  przypad-
ku bliskiego kontaktu z  chorym na grypę (np. w  domu, pracy,
szpitalu, przychodni). Niezbędne jest częste mycie rąk wodą
z  mydłem (najlepiej środkiem na bazie alkoholu): po każdym
kontakcie z  chorym, skorzystaniu z  toalety, przed jedzeniem
lub dotykaniem ust i   nosa, po powrocie do domu, po toalecie
nosa lub zasłanianiu ust podczas kaszlu, kichania. Środek na
bazie alkoholu powinno się wcierać w  dłonie aż wyschnie.
Przestrzeganie zasad higieny rąk także przez osobę chorą
zmniejsza ryzyko przeniesienia wirusa na inne osoby z  oto-
czenia (np. w  wyniku skażenia zanieczyszczonymi rękami kla-
mek i   innych przedmiotów).
3. Noszenie maseczki   na twarzy zmniejsza ryzyko zachorowa-
nia. Zalecenia jej stosowania w  określonych miejscach najczę-
ściej regulowane są przez odgórne wytyczne. Jeśli zachoruje
ktoś z  domowników, noszenie maseczki w  domu i  ścisła hi-
giena rąk przestrzegane przez wszystkich w  domu przez 7  dni
mogą zmniejszyć ryzyko zakażenia i   zachorowania innych
współmieszkańców nawet o  ponad 50%, jeśli zostaną zasto-
sowane jak najszybciej po wystąpieniu choroby (najpóźniej
w  ciągu 36 h). Maseczki należy często (po każdym kontakcie
z  chorym) zmieniać na nowe, a  zużyte wyrzucać do kosza.
4. Inne zasady higieny  na czas sezonu epidemicznego grypy:
- zasłaniać chusteczką jednorazową usta podczas kaszlu i   ki-
chania, a   następnie wyrzuć ją do kosza i   dokładnie umyć ręce
(w  razie braku chusteczki zaleca się zasłanianie ust przedra-
mieniem, a  nie dłonią)
- unikać dotykania niemytymi rękami ust, nosa i   oczu
- często dokładnie wietrzyć pomieszczenia.
5. Unikanie zatłoczonych miejsc w  okresach zwiększonej za-
padalności.
6. Zachowanie dystansu między osobami 1 .5 – 2  m.
7. Regularny wysiłek fizyczny o  umiarkowanym natężeniu
(trening na poziomie wyczynowym zwiększa ryzyko przezię-
bienia).
8. Izolacja chorych  przez 7  dni od wystąpienia objawów lub –
jeśli trwają dłużej – 24 godziny po ustąpieniu gorączki
i   ostrych objawów ze strony układu oddechowego. Przez ten
okres chory na niepowikłaną grypę powinien pozostać w  do-
mu i   ograniczyć swoje kontakty z  innymi do niezbędnego mi-
nimum. W  przypadku chorych z  niedoborem odporności
konieczna jest dłuższa izolacja.
9. Profilaktyka farmakologiczna – możliwa w  grupach dużego
ryzyka po bliskim kontakcie z  chorym, ale nie jest aktualnie
rutynowo zalecana.
Leki homeopatyczne i   witamina C są nieskuteczne.

Leczenie
Choroba zwykle ustępuje samoistnie po 3–7 dniach, ale ka-
szel i   uczucie rozbicia mogą się utrzymywać ≥2 tygodni. Do
50% zakażeń przebiega bezobjawowo.
Z  błahym przeziębieniem nie trzeba od razu biec do lekarza.
Jednak  nie znaczy to, że masz czekać aż dolegliwości same
miną. Organizm musi wypocząć, by podjąć walkę z  wirusami.
Postępowanie ogólne:
odpoczynek, leżenie w  łóżku
picie odpowiedniej ilości płynów (szczególnie, jeżeli przezię-
bieniu towarzyszy gorączka), np. wody mineralnej niegazo-
wanej albo herbaty; nie powinno się spożywać napojów
gazowanych.
prawidłowe odżywianie
leki przeciwbólowe i   przeciwgorączkowe np. Paracetamol,
Ibuprofen

W  leczeniu przeziębienia nie stosuje się leków przeciwwi-
rusowych.
W  przypadku grypy leki przeciwwirusowe (o  tym decyduje le-
karz).
Do lekarza należy się zgłosić jeżeli:
wystąpi   duszność  i/lub napady świszczącego oddechu
gorączka >38°C i   nasilony kaszel z  odkrztuszaniem ropnej wy-
dzieliny utrzymują się dłużej niż kilka dni
pojawi się silny i   nieustępujący  ból głowy, zatok (okolice nosa,
czoło, szczęka) lub ucha.
Życzymy zdrowia wszystkim i   każdemu z  osobna oraz wza-
jemnego zrozumienia. Na Zdrowie !

Opracowanie
Centrum Medyczne Solaris:

Kazimierz Kiewra
Bartosz Solarz

Sezon na grypę i   przeziębienie - Opracowanie: Centrum Medyczne Solaris

GŁUSZYCAW  AKCJI „POD BIAŁO-
CZERWONĄ”

Zachęcamy Mieszkańców Głuszycy do wypełnienia ankie-
ty w  ramach akcji „Pod biało-czerwoną”. Projekt ma zjedno-
czyć nasz kraj i   jego mieszkańców. Nie tylko uhonoruje
poległych za wolność i   niepodległość naszej Ojczyzny, ale
także zachęci do patriotycznych postaw i  dumy z  bycia Pola-
kami.

Ta patriotyczna inicjatywa, realizowana pod honorowym
patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckie-
go, będzie się opierała o  zapał i   działanie mieszkańców na-
szych Małych Ojczyzn. Celem projektu jest także godne
upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią
bolszewicką w  Bitwie Warszawskiej 1 920 roku. Umieszczenie
flagi na maszcie w  wyjątkowym miejscu to dowód na to, jak
ważne są symbole narodowe w  życiu Polaków, symbole, za
które życie w  walce o  wolność Ojczyzny poświęcali   nasi
przodkowie. 

Ankietę można wypełnić do 1 1 l istopada 2020 na stronie
bialoczerwona.www.gov.pl. Głosujmy i   zapraszajmy swoje ro-
dziny oraz znajomych!

MCz

PROGRAM „RODZINA 500+”
Ważne informacje dla rodziców. W  tym roku nie musisz skła-
dać kolejnego wniosku o  „500+”.

Przypominamy – w  tym roku nie trzeba składać kolejnego
wniosku o  przyznanie świadczenia wychowawczego w  ra-
mach programu „Rodzina 500+”. Wniosek złożony w  ubiegłym
roku, czyli w  terminie od 1 lipca 201 9 r., to świadczenia przy-
znane do końca maja 2021 r. Do tej pory 1 lipca był terminem,
w  którym rozpoczynał się nabór wniosków o  świadczenia wy-
chowawcze w  ramach programu „Rodzina 500+”.

W  tym roku jest inaczej. Rodzice nie muszą składać od lip-
ca nowych wniosków na nowy okres świadczeniowy. W  opar-
ciu o  wnioski składane w  ubiegłym roku, czyli od 1 lipca 201 9
r., świadczenia zostały przyznane aż do 31 maja 2021 r.

Z  kolei rodzice i   opiekunowie, którzy nie pobierają jeszcze
świadczenia wychowawczego, bo np. dziecko dopiero się
urodziło, w  każdej chwili mogą przystąpić do programu, skła-
dając odpowiedni wniosek np.  za pośrednictwem portalu
Emp@tia, Platformy Usług Elektronicznych ZUS czy bankowo-
ści elektronicznej.

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

UM



Głuszyckie Kamyki, Wil la Fabrykantów, Cesarskie Skałki,
wieża widokowa przy kościele NMP Królowej Polski - i   wiele
innych urokl iwych miejsc mogli zobaczyć uczestnicy wy-
cieczki po Głuszycy w  ramach akcji #odkrywajlokalnie, zaini-
cjowanej przez Stowarzyszenie Lokalna Organizacja
Turystyczna Aglomeracji Wałbrzyskiej, której członkiem jest
Gmina Głuszyca. Goście przybyl i do naszej gminy miel i oka-
zję dowiedzieć się wielu ciekawych informacji podczas wy-
cieczki krajoznawczej, która odbyła się w  sobotę 29 sierpnia.

Gmina Głuszyca składa podziękowania Pani Annie Żab-
skiej, Prezes Zamku Książ i   LOT AW oraz Pani Katarzynie Ma-
tule za zainicjowanie wycieczki do Głuszycy oraz pomoc
w  organizacji . Serdecznie dziękujemy też Panu Grzegorzowi
Czepilowi, który poprowadził grupę turystów.

MCz
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ODKRYWALI LOKALNIE Z  LOT AW
Większość osób kojarzy Głuszycę z  Podziemnym Mia-

stem Osówką oraz l icznymi imprezami sportowymi takimi
jak Puchar Strefy MTB Sudety, Wal igóra Run Cross, Maraton
Pieszy Sudecka Żyleta czy Extreme MTB Chal lenge. Warto
jest jednak zwiedzić tę okol icę w  trochę nietypowy sposób –
konno.

Zauroczony walorami krajobrazowymi Gminy Głuszyca
Pan Andrzej Makacewicz
z  Akademii Jeździeckiej JNBT przyjeżdża tu na szkolenia, by
uczyć nie tylko młodzież, ale także dorosłych, jak zbudować
relacje z  koniem i   przy tym doskonal ić umiejętności jeź-
dzieckie bez zbędnej przemocy i   zmuszania
zwierzęcia do posłuszeństwa. Pan Andrzej
odwiedził naszą gminę, a   dokładnie Stajnię
przy Sadzie w  Grzmiącej już w  czerwcu, lecz
tym razem przywiózł ze sobą wyjątkowego
towarzysza – mustanga Geronimo.

I   pewnie w  tym miejscu wiele osób po-
myśl i : koń jak koń, ale nic z  tych rzeczy. Mu-
stangi to dziko żyjące konie, o  zupełnie
innym temperamencie niż te, które znamy ze
stajni, są też od nich mniejsze. Geronimo tra-
fił do Polski ze stanu Idaho w  USA w  czerwcu
tego roku, jako jeden z  piętnastu, które
w  tym samym czasie trafiły do Europy. Tym
samym stał się jedynym mustangiem w  na-
szym kraju. Do Pana Andrzeja trafił w  ra-
mach programu Mustang Makeover, którego
zadaniem jest popularyzacja wiedzy o  tych
wyjątkowych zwierzętach. To nie wszystko.

Geronimo przechodzi aktualnie trening,
którego efekty Pan Andrzej zaprezentuje
w  październiku w  Akwizgranie (Aachen)

uważanego za Serce Jeździectwa Europy. Przyjadą także tre-
nerzy z  pozostałą czternastką mustangów. Konkurs, w  któ-
rym wezmą udział, wyłoni najlepszego trenera. Później
wszystkie mustangi zostaną zl icytowane i   trafią do nowych
domów. Niestety, kontrakt, jaki podpisał trener, nie pozwala
mu wylicytować Geronimo. Wielka szkoda, ponieważ widać,
jaka więź łączy Pana Andrzeja ze swoim wyjątkowym przyja-
cielem. Życzymy Panu Andrzejowi powodzenia w  konkursie
i   ponownie zapraszamy do Grzmiącej i   do Głuszycy!

MCz

NIECODZIENNY GOŚĆW  GRZMIĄCEJ

Centrum Kultury-Miejska Bibl ioteka Publiczna w  Głuszy-
cy zorganizowało we wtorek 29 września 2020 r. w  czytelni
internetowej „Spotkanie z  przyrodą, kulturą i   historią” w  ra-
mach zadania grantowego pn. „Bibl ioteka- miejsce przyja-
zne rozwojowi lokalnej kultury”.

Na spotkanie przybyła najstarsza grupa dzieci wraz
z  opiekunami z  Przedszkola Samorządowego w  Głuszycy,
a   także seniorzy ze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego
Wieku w  Głuszycy. Zaproszeni zostal i również mieszkańcy
Gmin wchodzących w  skład Lokalnej Grupy Działania Part-
nerstwo Sowiogórskie, tj. Gmin Głuszyca, Jedl ina-Zdrój, No-
wa Ruda, Pieszyce oraz Walim.

W  czasie spotkania Artur Gołda opowiadał o  przyrodzie
i   zwierzętach, które zamieszkują sowiogórskie tereny. Przy-
gotowana została także prezentacja ukazująca niezwykle
urokl iwą sowiogórską przyrodę, a   także ciekawe obiekty

związane z  kulturą i   historią obszaru LGD.
Spotkanie z  przyrodą, kulturą i   historią kończy real izację

zadania „Bibl ioteka- miejsce przyjazne rozwojowi lokalnej
kultury”, w  ramach którego zakupiono także wyposażenie
do pomieszczeń głuszyckiej bibl ioteki w  celu organizacji
spotkań edukacyjno-kulturalnych służących rozwojowi lo-
kalnej społeczności. Zadanie real izowane było w  ramach
projektu grantowego „Dbajmy o  naszą lokalną kulturę i   dzie-
dzictwo” -poddziałanie 1 9.2 „Wsparcie na wdrażanie opera-
cji w  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiej-
skich na lata 201 4-2020. Partnerzy grantobiorcy: Przedszko-
le Samorządowe w  Głuszycy oraz Koło Łowieckie „Trop”
w  Głuszycy.
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SPOTKANIE Z  PRZYRODĄ, KULTURĄ I   HISTORIĄ WYWALAMY GRATY Z  CHATY

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA„PARTNERSTWO SOWIOGÓRSKIE”
INFORMUJE

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”
uprzejmie informuje, iż w  terminie
1 -20 października 2020r. zostanie przeprowadzony nabór
wniosków na podejmowanie i   rozwój działalności gospodar-
czej oraz na projekt grantowy dla osób zainteresowanych
otrzymaniem wsparcia finansowego ze środków Unii Europej-
skiej w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na la-
ta 201 4-2020 - poddziałanie 1 9.2 ”Wsparcie na wdrażanie
operacji w  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność”.

Środki będzie można pozyskać w  ramach działania:
podejmowanie działalności gospodarczej – limit środków
80  000,00 zł,
rozwój działalno-
ści gospodarczej –
limit środków 300
000,00 zł projekt
grantowy „Atrak-

cyjna infrastruktura” - nowe lub przebudowane obiekty infra-
struktury turystycznej lub  rekreacyjnej lub kulturalnej –
1 00  000,00 zł

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 do składania wniosków.
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”

ul. Grunwaldzka 26,
58-340 Głuszyca

Kolejny raz na terenie Gminy Głuszyca zostanie przepro-
wadzona akcja „Wywalamy graty z  chaty”. Zbiórka przepro-
wadzona zostanie w  formie „wystawki” i   dotyczyć będzie
odpadów wielkogabarytowych z  gospodarstw domowych -
meble, dywany, opony samochodów osobowych (od osób
fizycznych), sprzęt RTV i   AGD (kompletny), ceramika sanitar-
na itp. Gruz, papy, żużel, odpady z  budów nie będą odbiera-
ne.

Odpady należy wystawić na 1 dzień przed planowaną
zbiórką:
1 . Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej proszeni są o  wy-
stawienie odpadów przed posesjami.
2. Mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej – przy pojemni-
kach na odpady.

5 października – Miasto Głuszyca
7 października – Grzmiąca i   Łomnica

9 października – Kolce, Sierpnica i   Głuszyca Górna

UM
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Minęły pierwsze tygodnie nowego roku szkolnego. Po
bardzo długiej przerwie uczniowie i   nauczyciele wrócil i do
szkoły z  nowymi siłami i   marzeniami.

-Staramy się odnaleźć w  nowej szkolnej rzeczywistości.
Przed nami czas pełen wyzwań, czas nowych celów, przyjaźni
i   pasji. 1 września w  murach naszej szkoły szczególnie ciepło
przywitaliśmy uczniów rozpoczynających klasę pierwszą i   od-
dział zerowy. Na bezpieczne przyjęcie uczniów długo się
przygotowywaliśmy . Obecnie wszystkie pomieszczenia
w  naszej placówce poddawane są cyklicznemu ozonowa-
niu- dodaje Aneta Musik, dyrektor Szkoły Podstawowej nr  2
w  Głuszycy.

Minione kilka dni nauki pokazują, że wszyscy uczą się
bezpiecznego dla zdrowia funkcjonowania w  nowej rzeczy-
wistości szkolnej spowodowanej stanem zagrożenia epide-
mią i   obostrzeniami wprowadzonymi w  całym kraju. 

SP2

NOWY ROK SZKOLNYW  DWÓJCE

DZIEŃ SPORTU NA ORLIKU
W  dniu 24 września odbył się Dzień Sportu na Orliku zor-

ganizowany przez lokalnych animatorów sportu Sławomira
Kulika i   Zbigniewa Ogrodnika oraz Centrum Kultury-Miejską
Bibliotekę Publiczną w  Głuszycy. Młodzi głuszyczanie świet-
nie się bawili i   brali udział w  różnorodnych konkurencjach
sportowych. Aktywność fizyczna to doskonała forma wypo-
czynku i   spędzania wolnego czasu, o  czym świadczyły rado-
sne twarze dzieci i   młodzieży.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom wydarze-
nia. Szczególne podziękowania przekazujemy Burmistrzowi
Głuszycy Romanowi Głodowi za ufundowanie pamiątkowych
medali i   poczęstunku. Gorące podziękowania dla Miejskiego
Klubu Sportowego Włókniarz Głuszyca - w  szczególności dla
Kacpra Kulika - za pomoc w  organizacji i   przeprowadzeniu
sportowych konkurencji.

SJ

W  sobotę 1 2 września 2020 r. odbył się I   MARSZ ŚWIADO-
MOŚCI AUTYZMU zorganizowany przez nauczycieli ze Szkoły
Podstawowej nr  2 w  Głuszycy. Marsz to akt solidarności z  oso-
bami dotkniętymi spektrum autyzmu. Celem tego wydarze-
nia było podnoszenie wiedzy na temat autyzmu. Chodzi
przede wszystkim o  to, aby społeczeństwo dostrzegało ludzi
dotkniętych autyzmem, tolerowało i   pomagało im w  co-
dziennym funkcjonowaniu. Osoby dotknięte autyzmem mi-
mo swojej odmienności i   innego postrzegania świata, są
jednymi z  nas. W  marszu wzięli udział nauczyciele oraz
uczniowie Szkoły Podstawowej nr  2 w  Głuszycy wraz ze swo-
imi rodzinami. Przemarsz zakończył się na szczycie  wieży Bo-
rowa, gdzie na wszystkich czekało sporo atrakcji.

SP2

MARSZ ŚWIADOMOŚCI
AUTYZMU W  SP2

Po kilku miesiącach nauczania zdalnego 2 września 2020
r. wrócil iśmy do murów szkoły, rozpoczynając Nowy Rok
Szkolny, w  którym czeka nas przede wszystkim praca w  wa-
runkach obostrzeń sanitarnych związanych z  epidemią koro-
nawirusa. Szkoła została odpowiednio przygotowana,
utworzony został system nauki dwuzmianowej dla klas I   – IV.
Uczniowie klas I I – VII I rozpoczynają zajęcia o  godzinie 8.00,
natomiast dzieci z  oddziałów przedszkolnych i   klas pierw-
szych o  godzinie 8.1 0. Uczniowie wchodzą do szkoły i   wycho-
dzą z  niej wyznaczonymi wejściami pod opieką nauczycieli.

Wchodząc do szkoły, każdy uczeń jest zobowiązany zało-
żyć maseczkę, którą zdejmuje dopiero w  klasie. We wszyst-
kich przestrzeniach wspólnych dzieci poruszają się
w  maseczkach. Nie przechodzą z  klasy do klasy, czy pracowni
przedmiotowej, to nauczyciele przemieszczają się na po-
szczególne zajęcia. Lekcje informatyki odbywają się
z  wykorzystaniem mobilnej pracowni. Sprzęt jest dostarcza-
ny do poszczególnych klas, zgodnie z  planem zajęć. Po każ-
dorazowym korzystaniu jest on zdezynfekowany.

W  sali gimnastycznej, na placu zabaw, na basenie przeby-
wa tylko jedna grupa uczniów, przy założeniu, że zachowa-
ny jest między nimi odpowiedni dystans. Na przerwy
uczniowie wychodzą klasami wg harmonogramu, aby unik-

nąć gromadzenia się na korytarzach.
W  czasie trwania zajęć w  pomieszczeniu świetl icy szkolnej, dla
zapewnienia uczniom różnych klas odpowiedniego dystansu,
stoliki ustawione są w  bezpiecznych odległościach, przy nich
bawią się i   pracują dzieci poszczególnych oddziałów.

Podczas obiadu na stołówce szkolnej przebywają tylko
wyznaczone grupy uczniów, po posiłku następuje dezynfek-
cja. Zapraszamy chętnych uczniów do korzystania z  obiadów
na stołówce szkolnej. Raz w  tygodniu nauczyciel bibliotekarz
odwiedza klasy i   zbiera od uczniów zamówienia na książki.
Następnie dostarcza je każdemu uczniowi.
W  salach szkolnych, stołówce, toaletach oraz w  holach znaj-
dują się pojemniki z  płynem do dezynfekcji, z  których ucznio-
wie i   nauczyciele regularnie korzystają. Uczniowie nie
przynoszą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Dla za-
pewnienia bezpieczeństwa pieczołowicie dbamy o  czystość,
dezynfekcję i   higieniczne warunki w  szkole, przestrzegane są
wszelkie zalecenia w  tym zakresie.

Po zajęciach szkolnych wszystkich chętnych serdecznie
zapraszamy do korzystania z  krytej pływalni Delfinek, która
działa także w  rygorze sanitarnym.

SP3

TRÓJKAW  NOWYM ROKU SZKOLNYM

Rok szkolny 2020/2021 w  Przedszkolu Samorządowym
rozpoczął się 1 września. Z  wielką radością powitaliśmy
Przedszkolaków w  murach naszego przedszkola. Dzieci z  nie-
cierpliwością czekały na spotkanie ze swoimi kolegami i   kole-
żankami. Wszystkie wróciły radosne i   uśmiechnięte.

We wrześniu Przedszkolaki świętowały „Dzień Kropki” i  
„Dzień Przedszkolaka”. W  tych dniach na dzieci czekało wiele
atrakcji i   dobrej zabawy. Nasze Przedszkolaki nie tylko się do-
brze bawią, ale też chętnie pomagają, dlatego też biorą
udział w  akcji charytatywnej i   zbierają zakrętki, aby pomóc
Hani.

Przedszkole Samorządowe

CO SŁYCHAĆW  NASZYM
PRZEDSZKOLU?

BEZPŁATNAWYPRAWKA CZYTELNICZA DLA KAŻDEGO
PRZEDSZKOLAKA! ZAPRASZAMY DO GŁUSZYCKIEJ BIBLIOTEKI!

Rusza kampania „Mała książka – wielki człowiek” w  Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w  Głuszycy. Najwyższy czas przy-
gotować się na długie jesienne wieczory i   popołudnia,
podczas których nie powinno zabraknąć dobrej książki – dla
rodzica i   dla dziecka. Warto zatem udać się do biblioteki,
gdzie na każdego Małego Czytelnika w  wieku przedszkolnym
czeka wyjątkowa Wyprawka Czytelnicza przygotowana przez
Instytut Książki.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w  trzeciej od-
słonie kampanii „Mała książka – wielki człowiek” realizowanej
w  głuszyckiej bibliotece. W  tym roku do  projektu zgłosiło
się  5861 bibliotek  posiadających oddziały dziecięce – to  o  po-
nad 700 placówek więcej niż w  roku ubiegłym i  aż  75%
wszystkich bibliotek publicznych w  Polsce. Pełna lista zakwali-
fikowanych bibliotek oraz  szczegóły dotyczące tegorocznej
odsłony projektu znajdą się na  stronie:  www.wielki-czlo-
wiek.pl. Do  tej   pory dzięki akcji Wyprawki Czytelnicze odebra-
ło blisko  300  tys. przedszkolaków!

Opis projektu: Od  201 8 r. projekt jest realizowany przez  In-
stytutu Książki w  ramach ogólnopolskiej kampanii promują-
cej czytelnictwo „Mała Książka – wielki człowiek”
we  współpracy bibliotekami publicznymi. Każde dziecko
w  wieku przedszkolnym, które odwiedzi bibliotekę biorącą
udział w  projekcie, otrzyma w  prezencie Wyprawkę Czytelni-
czą, a  w  niej: książkę „Pierwsze czytanki dla…” dostosowaną
pod  względem formy i   treści do  potrzeb przedszkolaka
oraz  Kartę Małego Czytelnika. Za  każdą wizytę w  bibliotece,
zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z  księ-
gozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę,
a  po  zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym
dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowa-
nia. Oprócz dyplomu przedszkolak otrzyma także drobny czy-
telniczy upominek. W  Wyprawce znajdą coś dla siebie także
rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przy-
pomni o  korzyściach wynikających z  czytania dzieciom
oraz  podpowie, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze.
Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na  czytelniczej ma-

pie dzieciństwa (bibliotekę) i   zostanie pełnoprawnym uczest-
nikiem życia kulturalnego. Projekt realizowany jest w  ramach
ogólnopolskiej kampanii promującej czytanie generacyjne
„Mała książka – wielki człowiek”.

Wyprawka Czytelnicza
•  Książka „Pierwsze czytanki dla…”  – to  starannie dobrany ze-
staw utworów wybitnych polskich poetów i  pisarzy dziecię-
cych, w  którym  przeczytamy zarówno pozycje klasyczne, jak
i   współczesne. W  gronie autorów znajdziemy  m.in.  Joannę Pa-
puzińską, Wandę Chotomską, Czesława Janczarskiego
czy  Hannę Januszewską. W  publikacji obecni są również Lil ia-
na Bardijewska, Zofia Stanecka, Anna Onichimowska, Małgo-
rzata Strzałkowska, Adam Bahdaj, Michał Rusinek, Agnieszka
Frączek, Joanna Kulmowa, Marcin Brykczyński, Jan Twardow-
ski i   Grzegorz Kasdepke – twórcy tak  różni, jak różne są per-
spektywy spoglądania na  świat.
•  Broszura dla rodziców„Książką połączeni, czyli przedszkolak
idzie do  biblioteki” – praktyczny poradnik o  korzyściach wy-
pływających z  codziennego czytania dziecku i   odwiedzania z 
nim biblioteki. Dzięki broszurze rodzice dowiedzą się, dlacze-
go literatura pełni tak  ważną rolę w  zrównoważonym, zdro-
wym rozwoju dziecka, znajdą też wiele czytelniczych porad
i   inspiracji.
•  Karta Małego Czytelnika – pięknie zaprojektowana karta bi-
blioteczna do  zbierania naklejek za  wypożyczone książki.
Dlaczego warto odwiedzić z  dzieckiem bibliotekę?
Dziecko może poznać ważne miejsce na mapie dzieciństwa –
bibliotekę – i   dzięki temu w  pełni stać się uczestnikiem życia
kulturalnego.
Wizyta w  bibliotece uczy dziecko samodzielności, podejmo-
wania własny wyborów i  odpowiedzialności za wypożyczoną
książkę.

Pamiętajcie, że miłość do czytania jest prezentem na całe ży-
cie!

oprac. CK-MBP

Centrum Kultury-Miejska Bibl ioteka Publ iczna w  Głu-
szycy  zaprasza Mieszkańców Głuszycy do udziału w  I I
Konkursie Literackim o  Pióro Stanisława Michal ika pn. Mo-
ja „mała Ojczyzna”. Konkurs objął Honorowym Patronatem
Burmistrz Głuszycy Roman Głód.

Przesłaniem konkursu jest upamiętnienie niezwykle
ważnej dla naszej społeczności postaci – śp. Stanisława
Michal ika – głuszyczanina, regional isty, poety i   pisarza,
propagatora lokalnej kultury i   h istori i , redaktora „Kuriera
Głuszyckiego”, samorządowca. Konkurs ma na celu pro-
mocję walorów przyrodniczych oraz zasobów kulturo-
wych i   h istorycznych Gminy Głuszyca.

Do udziału w  l iterackich zmaganiach zachęcamy dzie-
ci , młodzież oraz osoby dorosłe, zamieszkujące naszą gmi-
nę. Prace w  dowolnym gatunku l iterackim (np.
opowiadanie, legenda, wiersz, kartka z  pamiętnika) prosi-
my przesłać do 30 października 2020 r. wyłącznie l istow-
nie na adres Centrum Kultury-Miejska Bibl ioteka
Publ iczna, ul . Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca lub za po-
średnictwem poczty elektronicznej na adres mailowy
ckmbp@gluszyca.pl
Dla naj lepszych w  każdej z  trzech kategori i wiekowych
przewidziane są nagrody. Regulamin konkursu dostępny
jest na stronie ckmbp.gluszyca.pl Na prace czekamy do 30
października br.

Pochwal się talentem l iterackim i   przedstaw Głuszycę
– Twoją „małą Ojczyznę”! Serdecznie zapraszamy!
Regulamin konkursu i   zgoda na udział: na
www.ckmbp.gluszyca.pl

oprac. SJ

I I KONKURS LITERACKI O  PIÓRO
STANISŁAWA MICHALIKA
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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 lokal-

nych firm, które prosimy przesyłać do 20-go każdego miesiąca na adres: kurier@gluszyca.pl.

Adres do korespondencji: Urząd Miejski w  Głuszycy, „Kurier Głuszycki”, ul. Grunwaldz-
ka 55, 58-340 Głuszyca.

Kurier dostępny jest także w  wersji elektronicznej: http://www.gluszyca.pl/quot-kurier-glu-
szycki-quot/51 1

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