
N r 3 9 · g r u d z i e ń 2 0 2 0 · G ł u s z y c a · I S S N 1 5 0 8 - 0 3 2 3

Zbliżający się czas świąt Bożego Narodzenia niesie ze so-
bą szereg tradycji . Wśród nich, poza obrzędami rel igijnymi,
szaleństwem zakupów czy tradycją kul inarną znajdują się
tradycje kolędowania i   wystawiania przedstawień, potocz-
nie zwanych jasełkami. Wystawiane w  szkołach w  okresie
świątecznym są w  rzeczywistości tradycją sięgającą XVII wie-
ku i   si lnie związaną z  historią polskiego teatru, który po
upadku świata antycznego miał się odrodzić właśnie w  tra-
dycji wiary chrześcijańskiej. Podobnie zresztą jak teatr an-
tyczny, który powstał z  obrzędów zwanych dionizjami.

Skąd nazwa jasełka w  odniesieniu do inscenizacji naro-
dzin Zbawiciela? Aby móc to wytłumaczyć, musimy się cof-
nąć do początków chrześcijańskiej Europy.

Świat antyczny upadł, a   z  nim rozpadły się amfiteatry.

Do antycznych sztuk nie sięgano. Brakowało w  nich myśl i
i   czynów kierowanych ku Bogu, więc uznano je za grzeszne.
Jednak potrzeba powrotu do teatru wypłynęła paradoksal-
nie właśnie z  Kościoła. Zorientowano się, że na wiernych
o  wiele bardziej działa obraz niż trudny język Pisma Święte-
go. Zaczęto więc tworzyć tzw. misteria. Opowieść o  zmar-
twychwstaniu początkowo obrazowana była poprzez
unoszenie na sznurach, wcześniej okrytej pod płótnem figu-
ry Jezusa. Okazało się, że na wiernych robi to ogromne wra-
żenie, zatem wpisano to na stałe w  tradycję kościoła. Tak
narodziło się Misterium Pasyjne, z  którego później wykształ-
ciła się tradycja obrazowania wydarzeń betlejemskich.

Już w  roku 1 573 w  kolegium jezuickim w  Poznaniu po-
wstała jedna z  pierwszych pastorałek. Skąd nazwa pastorał-

ka? Otóż zazwyczaj rozpoczynano opowieść od sceny
pasterskiej. W  formie zbl iżonej do tego, co dziś wprost nazy-
wamy komedią, przedstawiano pojawienie się wśród paste-
rzy anioła zwiastującego narodziny Zbawiciela.
Przebudzenie, niedowierzanie i   lęk opanowujący pasterzy
stanowiły świetną bazę dla stworzenia gier słownych i   sytu-
acyjnych, jakie były wstępem do późniejszych, poważniej-
szych wydarzeń. I   tu znowu pojawia się analogia do teatru
antycznego. O  i le bowiem misteria pasyjne podobnie jak an-
tyczne dionizje wielkie stanowiły punkt wyjścia dla gatunku
zwanego tragedią, to pastorałka była pierwszą formą kome-
dii nawiązującą do dionizji małych.
Pastorałki wystawiane były zarówno w  kościołach, jak i   poza
nimi. Po pewnym czasie z  chęcią przejęła je kultura świecka

i   z  kościołów, i   z  rynków przeniosły się do plebejskich
i   szlacheckich domów. Przeniesienie zaś tradycji Bożona-
rodzeniowego Misterium pod strzechy pozwoliło wy-
kształcić się następnej formie przedstawienia - szopce.

O  i le dwory szlacheckie miały szansę pomieścić
wielu gości i   pojawienie się grupy aktorów nie stanowiło
większego problemu, to niewielkie chaty plebejuszy sta-
wiały nowe wymagania inscenizacjom. Scenę należało
odpowiednio pomniejszyć, co jeszcze było dość proste
do zrobienia. Nie dawało się jednak pomniejszyć akto-
rów. Tych zastąpić musiały lalki, którym głosu często
użyczal i uczniowie pod wodzą prowadzącego przedsta-
wienie nauczyciela. Tym samym poszczególne postacie
mogły być animowane przez niewielką l iczbę aktorów,
którym przypadało po kilka ról w  jednym przedstawie-
niu. Zaś w  związku z  tym, że scenę dla postaci najczęściej
stanowiła miniatura szopy, stąd widowisko to zaczęto
nazywać szopką.

Skąd zatem popularna dziś nazwa jasełka? Otóż ja-
sełkami nazywano drewniane, nieruchome i   pozbawio-
ne czynnej funkcji figurki, jakie stawiano w  szopkach.
Znajdowały się tam, ale nie brały udziału w  samej opo-
wieści. Cytując historyka teatru Zbigniewa Raszewskiego
z  jego „Krótkiej Historii Teatru Polskiego”: niema funkcja
jasełek wytworzyła zapomniane dziś, a   zapisane w  XVI I I
wieku powiedzenie brzmiące: Śpisz jak jasełek nad szo-
pą.

Choć, biorąc pod uwagę historię, nazwy jasełka ra-
czej nie powinno się używać w  odniesieniu do dzisiej-
szych żywiołowych przedstawień, to trudno się
spodziewać, by zakorzeniona językowa tradycja miała
ulec presji historycznego wywodu i   być wypartą na po-
czet rozgraniczenia na pastorałkę i   szopkę. Zapewne bę-
dzie funkcjonować do czasu, gdy nie zastąpi jej inna
nazwa, będąca znakiem mijającego czasu. Warto jednak
pamiętać i   te stare nazwy jako zaczątek nowej historii te-
atru.

oprac. Robert Delegiewicz
na podstawie

Z. Raszewski: „Krótka historia teatru polskiego”

PASTORAŁKA? SZOPKA? JASEŁKA?
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Kurier Głuszycki: Panie Bur-
mistrzu, w  wyborach samo-
rządowych w  dniu 21
października 201 8 r. otrzymał
Pan po raz drugi mandat za-
ufania mieszkańców Głuszycy,
którzy w  demokratyczny spo-
sób powierzyli Panu dalsze
zarządzanie Gminą Głuszyca.
Przypomnijmy, że po cztero-
letniej kadencji przypadającej
na lata 201 4-201 8 zyskał Pan
ogromne poparcie Mieszkań-
ców – oddało na Pana swój
głos 85,25% wyborców biorą-
cych udział w  wyborach
w  201 8 roku. Czas biegnie
szybko i  półmetek 5-letniej
kadencji już niebawem.
Obecnie mijają dwa lata nowej
kadencji Burmistrza i   Rady
Miejskiej, do której weszli
wszyscy kandydaci z  Komitetu
Wyborczego Wyborców Ro-
mana Głoda. Co udało się zro-
bić w  ciągu tego dwuletniego
okresu dla Mieszańców i  dla
rozwoju Gminy Głuszyca?
Roman Głód: To był czas niezwy-
kle wytężonej pracy, którą po-
dejmowałem z  moimi najbl iższymi współpracownikami
w  Urzędzie Miejskim w  zakresie inwestycji gminnych, czas
poświęcony na przygotowywanie koncepcji, pisanie wnio-
sków projektowych, ich real izację i   prawidłowe rozl iczenie.
Warto zaznaczyć, że niesłychanie sprzyjającym warunkiem
efektywnej pracy na rzecz wspólnoty samorządowej jest
zgoda i   wola współpracy, która panuje w  Radzie Miejskiej
w  Głuszycy, co przekłada się na przeprowadzanie wielu in-
westycji i   podejmowanie decyzji służących dobru wspólne-
mu. W  ciągu dwóch lat mojej drugiej kadencji Gmina
Głuszyca przeznaczyła na zadania inwestycyjne ponad
1 4,4  mln zł, z  czego pozyskane dofinansowanie łącznie wy-
niosło ponad 8,5   mln zł. Poza tym na zadania sfinansowane
w  całości z  budżetu Gminy wydatkowano ponad 5,8  mln zł.
KG: Proszę przypomnieć, jakie największe inwestycje
udało się zrealizować w  ciągu ostatnich dwóch lat…
RG: Projekt, które szczęśl iwie i   z  pożytkiem dla mieszkańców
udało się wdrożyć w  życie to uruchomienie bezpłatnej ko-
munikacji gminnej. To część zakończonego w  grudniu 201 9 r.
projektu budowy Centrum Przesiadkowego przy ul. Łukasie-
wicza, gdzie powstał  m.in. obszerny plac parkingowy na naj-
większym głuszyckim osiedlu mieszkaniowym. We wrześniu
201 9 r. pomyślnie zakończyła się modernizacja tras Podziem-
nego Miasta Osówka w  ramach partnerskiego polsko-cze-
skiego projektu „Tajemnice mil itarnych podziemi”. Poza tym
ponad 1 40 gospodarstw domowych z  terenu gminy Głuszy-
ca skorzystało z  dofinansowania na montaż pomp ciepła czy
też paneli fotowoltaicznych, dzięki real izacji partnerskiego
projektu „Eko Gminy- montaż instalacji OZE w  dorzeczu rzek
Barycz i   Bystrzyca”. Liderem tego projektu była Gmina Głu-
szyca, a   partnerami Gminy Nowa Ruda i   N iechlów. To trzy
największe inwestycje zakończone w  201 9 r., których łączna
wartość wynosi ponad 1 3,7  mln przy dofinansowaniu
1 0,5   mln zł. Oprócz tego w  czerwcu 2020 r. zakończył się du-
ży projekt adresowany do szkół podstawowych pn. „Szkoła
na czasie”, w  ramach którego - dzięki pozyskanemu dofinan-
sowaniu w  wysokości ponad 672  tys. – wyposażono klaso-
pracownie obu szkół w  niezbędny sprzęt i   pomoce naukowe,
a  ponadto przeprowadzone zostały zajęcia dodatkowe dla
uczniów. Ze środków własnych Gmina wykonała także nie-
zbędne prace remontowe w  szkołach. Wyremontowany zo-
stał dach nad halą sportową przy Szkole Podstawowej nr  2
oraz podłoga sal i gimnastycznej w  Szkole Podstawowej nr  3.
Oba zadania to ponad 292   tys. zł wydatkowanych z  budżetu
Gminy. Warto także wspomnieć o  projekcie szkoleń kompu-
terowych „E-Aktywni mieszkańcy Gminy Głuszyca”, który re-
al izowała Gmina Głuszyca, a   wzięl i w  nim udział mieszkańcy
w  różnym wieku. Ze środków własnych wykonane zostało
oświetlenie ul. 1 1 -go Listopada i   Piastowskiej – ustawiono 1 6
lamp z  oprawami solarno-ledowymi za kwotę 85,6  tys. zł.
Wykonane zostały nowe alejki na cmentarzu komunalnym.
Cieszą mnie także inicjatywy podejmowane przez samych
mieszkańców. Jedną z  nich jest budowa Pomnika Niepodle-
głości przy ul. Sienkiewicza. Czekamy na jego uroczyste
otwarcie.
KG: Jakie inwestycje są obecnie realizowane przez Gminę
Głuszyca?
RG: W  201 9 r. rozpoczął się długo oczekiwany remont byłego
budynku Zespołu Szkół przy ul. Parkowej. Po bezpłatnym
przekazaniu Gminie Głuszyca przez Powiat Wałbrzyski zabyt-
kowego obiektu na potrzeby wielofunkcyjnego budynku
użyteczności publicznej stanie się on nową siedzibą Urzędu
Miejskiego w  Głuszycy. Prace remontowe są bardzo zaawan-
sowane, wykonywane są równolegle na zewnątrz budynku,
jak i   wewnątrz. Wokół obiektu została już wykonana droga
dojazdowa wraz z  oświetleniem. Oba projekty zostały dofi-
nansowane kwotą ponad 1 ,6  mln zł ze środków ZIT Aglome-
racji Wałbrzyskiej w  ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz kwotą ponad 200  tys. zł z  Bu-
dżetu Państwa. W  2020 r. rozpoczęły się remonty dróg gmin-
nych przy ulicach Częstochowskiej, Górnej, Niecałej,

Przemysłowej i   Dolnej – wartość
podpisanych umów to 2,23  mln
zł. Otrzymane wsparcie finanso-
we z  rządowego Funduszu Dróg
Samorządowych to 1 ,56  mln zł.
Wkład własny Gminy wynosi
670  tys. zł. Osobiście odebrałem
z  rąk Wicemarszałka Wojewódz-
twa Dolnośląskiego Grzegorza
Macko promesę na przebudowę
placu postojowego przy Przed-
szkolu Samorządowym wraz
z  montażem oświetlenia na pla-
cu i   przy Pomniku Solidarności.
Inwestycja zakończyła się w  l i-
stopadzie 2020 r., a   otrzymane
wsparcie finansowe z  Dolnoślą-
skiego Funduszu Pomocy Roz-
wojowej 2020 wyniosło ponad
1 1 2  tys. zł. Wykonane zostały
także remonty dróg gmin-
nych,  m.in. łącznik przy ul. Su-
deckiej oraz droga przy ul.
Łukasiewicza. Zadania wykona-
no w  ramach środków własnych
na kwotę ponad 72  tys. zł. W  ra-
mach przynależności do Wał-
brzyskiego Związku
Wodociągów i   Kanal izacji, wyko-
nane zostały remonty sieci wo-

dociągowej i   kanal izacyjnej. Inwestycje
wodociągowo-kanal izacyjne są stale monitorowane przez
mnie, gdyż jestem członkiem Zarządu WZWIK . Wykonano
kolektor przy ul. Lipowej, odwodnienie w  Łomnicy. Wykona-
no także drogi dojazdowe do działek w  Łomnicy, drogi do-
jazdowe do ul. Zdrojowej i   Sudeckiej, zabezpieczony został
mur oporowy przy ul. Grunwaldzkiej i   Zdrojowej. Wykonany
został remont boiska w  Łomnicy w  ramach dofinansowania
z  Odnowy Dolnośląskiej Wsi. Z  funduszy sołeckich wykona-
no generalny remont świetl icy wiejskiej w  Sierpnicy, a   do
świetl icy w  Kolcach doprowadzona została woda. Przepro-
wadzono także - przy wsparciu środków pochodzących
z  Urzędu Marszałkowskiego w  wysokości ponad 333  tys. zł
generalny remont świetl icy wiejskiej w  Głuszycy Górnej.
Wkład własny Gminy do zadania to ponad 261   tys. zł.
KG: Panie Burmistrzu, niezwykle potrzebnymi inwesty-
cjami są remonty budynków mieszkalnych. W  ostatnim
czasie widać, że Głuszyca „nabiera kolorów” dzięki rewi-
talizacjom przeprowadzanym przez zarządców głuszyc-
kich wspólnot mieszkaniowych…
RG: Dzięki środkom pozyskanym z  ZIT Aglomeracji Wałbrzy-
skiej i   bardzo dobrej współpracy z  l iderem Aglomeracji Wał-
brzyskiej Prezydentem Miasta Wałbrzycha dr.  Romanem
Szełemejem przeprowadzone są obecnie inwestycje, na re-
al izację których dofinansowanie otrzymały wspólnoty miesz-
kaniowe zarządzane przez gminną spółkę ZUMiK oraz ZNiD
G. P. Walczak. To efekt ciężkiej pracy i   zaangażowania przy
składaniu wniosków projektowych, a   efekt cieszy wszystkich,
zwłaszcza, że dofinansowanie projektów sięga 85  % inwesty-
cji. Zakład Usług Mieszkaniowych i   Komunalnych obecnie re-
al izuje rewital izację 3 budynków wspólnot mieszkaniowych
przy ulicach Sienkiewicza 5 i   28 oraz Bohaterów Getta 1 0 na
łączną kwotę inwestycji 577.1 76 zł z  dofinansowaniem
w  wysokości 490.600 zł. W  trakcie przygotowania do real iza-
cji jest także rewital izacja 2 budynków Gminy Głuszyca przy
ulicach Sienkiewicza 25 i   Parkowej 5. Kwota inwestycji wyno-
si 536.1 60 zł, przy dofinansowaniu 455.736 zł.   Z  informacji
otrzymanych od Firmy Zarządzanie Nieruchomościami i   Do-
radztwo Grzegorza i   Piotra Walczaków wiem, że w  ciągu
ostatnich dwóch lat zarządca wykonał termomodernizacje 2
budynków z  udziałem dofinansowania ze środków ZIT Aglo-
meracji Wałbrzyskiej na nieruchomościach przy ulicach Czę-
stochowskiej 1 i   Ogrodowej 5. W  sumie wartość prac
termomodernizacyjnych wyniosła 999.01 5 zł przy dofinanso-
waniu 799.077 zł. ZNiD G. P. Walczak wykonał także rewital i-
zacje 5 nieruchomości zlokal izowanych przy ulicach:
Grunwaldzkiej 41 , 43, 46, 92 oraz
Sienkiewicza 23. Łącznie na pra-
ce termomodernizacyjne zarząd-
ca ZNiD G.P. Walczak wydatkował
w  latach 201 8-2020 kwotę równą
1 .21 0.885 zł przy dofinansowa-
niu 1 .029.61 6 zł. W  planach na
rok 2021 ww. zarządca przewi-
duje rewital izację budynków
mieszkalnych przy ulicach: Grun-
waldzkiej 1 7, Sienkiewicza 1 8
i   61 . Będą one również dofinan-
sowane dzięki środkom pozy-
skanym z  ZIT Aglomeracji
Wałbrzyskiej. Oprócz rewital izacji
i   termomodernizacji zarządcy
wykonują bieżące prace remon-
towe. Przykładem jest Firma
FACH-MAN, która w  samym 2020
r. wykonała remonty wspólnot
przy ul. Sienkiewicza 27, Bohate-
rów Getta 40 i   N iecałej 2 na łącz-
ną wartość ponad 0,5   mln zł.
Spółka gminna ZUMiK wykonała
w  ostatnich dwóch latach re-

monty na zasobie gminnym na łączną kwotę 1 .804.290 zł.
Remonty na Wspólnotach Mieszkaniowych w  latach 201 8-
2020 wyniosły łącznie 4.223.1 26 zł.
KG: Spółka ZUMIK w  ostatnich latach rozszerzyła swoją
działalność, o  czym niejednokrotnie pisaliśmy na łamach
„Kuriera Głuszyckiego”. Czy mógłby Pan przypomnieć
Czytelnikom, na czym polega to rozszerzenie oferty
usług spółki?
RG: Spółka rozszerzyła swoją działalności o  nowe zadania.
Dzięki zakupowi samochodu asenizacyjnego spółka świad-
czy usługę wywozu nieczystości płynnych. Zakupiony został
także nowy samochód pogrzebowy do real izacji usług zwią-
zanych z  kompleksową obsługą pogrzebów. Poza tym zaku-
piono ciągnik do zimowego utrzymania dróg i   chodników
wraz z  osprzętem.
KG: Co nowego dzieje się obecnie w  Gminie?
RG: Obecnie Gmina real izuje projekt polegający na dostar-
czeniu do 1 2 punktów na terenie Głuszycy darmowego do-
stępu do sieci WIFI . Dzięki pozyskanym środkom Gmina
zakupi także bus do przewozu osób niepełnosprawnych. Po-
nadto na uwagę zasługuje duże zainteresowanie terenami
przeznaczonymi pod budownictwo jednorodzinne. Dzięki
przynależności Gminy Głuszyca do spółki „InVałbrzych” ob-
serwujemy znaczący wzrost zainteresowanie przetargami na
sprzedaż działek gminnych. Łącznie w  latach 201 8-2020
wpływy do budżetu z  tytułu sprzedaży działek gminnych
wyniosły ponad 2,7  mln zł.
KG: Kończący się rok 2020 był rokiem szczególnym ze
względu na nowe zagrożenie , z  jakim zmaga się świat
i   także Głuszyca. Proszę powiedzieć, jak pandemia wpły-
nęła na głuszycki samorząd?
RG: Rok 2020 był wyjątkowo trudnym, czego z  pewnością
wszyscy doświadczyl iśmy. Panująca od marca br. pandemia
koronawirusa przeorganizowała nasze życie społeczne, go-
spodarcze i   rodzinne, zaburzyła normalny tryb pracy i   podej-
mowania decyzji. Wpłynęła też znacząco na pracę
głuszyckiego samorządu. Wiele spotkań bezpośrednich za-
stąpiły konferencje online, podobnie zresztą obraduje Rada
Miejska, łącząc się zdalnie. Pomimo konieczności wprowa-
dzenia obostrzeń sanitarnych w  dalszym ciągu Gmina wyko-
nywała i   wykonuje swoje zadania. W  czasie pandemii nastała
konieczności organizacji zdalnej nauki w  szkołach. Gmina za-
kupiła komputery dla szkół w  ramach projektu „Zdalna Szko-
ła” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w  ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 201 4-2020. Zakupiono komputery,
laptopy i   dostęp do Internetu za kwotę ponad 1 1 0  tys. zł.
Komputery zostały przekazane do szkół, a   następnie użyczo-
ne uczniom, aby mogli real izować zdalną naukę. Pomimo
panującej pandemii udało się zreal izować szereg inwestycji,
o  których wcześniej wspominałem. Pandemia koronawirusa
nie ominęła Głuszycy, o  czym świadczą l iczne przypadki za-
chorowań mieszkańców i   niestety zdarzyły się już zachoro-
wania zakończone śmiercią mieszkańców. Wiele osób
znajduje się lub przebywało na kwarantannie. Sytuacja ta
odbiła się bezpośrednio na życiu gospodarczym gminy,
zwłaszcza dotkl iwie odczuli niekorzystny wpływ pandemii
głuszyccy przedsiębiorcy. Aby wspomóc przedsiębiorców
w  tym trudnym czasie, Rada Miejska podjęła uchwałę
o  zmniejszeniu stawek podatku od środków transportowych
w  roku 2021 , obniżono podatek od nieruchomości dla pod-
miotów prowadzących działalność gospodarczą w  lokalach
o  powierzchni powyżej 200 m2. Z  zaangażowaniem pomoc
osobom potrzebującym niosą pracownicy Ośrodka Pomocy
Społecznej w  Głuszycy. Głuszycki OPS wprowadził systemo-
wą pomoc przy robieniu zakupów dla seniorów w  trakcie
pandemii oraz przystąpił do rządowego programu „Wspieraj
seniora”. Oprócz tego OPS real izuje projekt „Rozwój usług
społecznych w  Gminie Głuszyca”, w  ramach którego 27 se-
niorów otrzyma wsparcie w  postaci usług opiekuńczych
świadczonych w  Klubie Senior +, Dzienny Domu Senior +
i   w  domu poprzez teleopiekę. Dzięki współpracy z  Pol itech-
niką Wrocławską udało się uzyskać darowiznę w  postaci
przyłbic przekazanych na rzecz instytucji gminnych. Jestem
także ogromnie wdzięczny wszystkim mieszkańcom, którzy
bezinteresownie pomagali i   dalej pomagają w  walce z  CO-

VID-1 9, wszystkim paniom szyją-
cym maseczki czasie wiosennej
fal i zachorowań na czele Panią
Wiolettą Bisek. Nieocenioną po-
mocą mieszkańcom w  czasie
pandemii służy Ochotnicza Straż
Pożarna w  Głuszycy Górnej, któ-
ra wspiera pracowników OPS
w  dowożeniu posiłków miesz-
kańcom na kwarantannie lub
w  izolacji. Warto także, mówiąc
o  głuszyckich strażakach –ochot-
nikach, przypomnieć o  inicjaty-
wie zakupu małego wozu
bojowego z  uzbieranych środ-
ków własnych. Dzięki wsparciu
Powiatu Wałbrzyskiego przeka-
zany został sprzęt do wyposaże-
nia wozu bojowego o  wartości
1 0  tys. zł. W  uroczystym przeka-
zaniu sprzętu w  r. 2020 uczestni-
czył Starosta Wałbrzyski
Krzysztof Kwiatkowski.

c.d na str.  3

INWESTYCJE ZAPEWNIAJĄ ROZWÓJ! PODSUMOWANIE DWÓCH LAT KADENCJI GŁUSZYCKIEGO SAMORZĄDU.
WYWIAD Z  BURMISTRZEM GŁUSZYCY ROMANEM GŁODEM



Wywiadz  Burmistrzem - c.d. ze str.   2

3grudzień 2020 · KURIER GŁUSZYCKI

Z  inicjatywy
głuszyckich służb
mundurowych –
funkcjonariuszy
Komisariatu Policji
w  Głuszycy oraz
Ochotniczej Straży
Pożarnej w  Głuszy-
cy Górnej powstała
świąteczna paczka
dla Klaudii, jej ro-
dzeństwa i   rodzi-
ców. Przed
wyjazdem na dal-
sze leczenie 4 grudnia dziewczynka ze wzruszeniem odebra-
ła podarowane prezenty dla całej rodziny. Uśmiech na
twarzy dziecka choć na chwilę pozwolił całej rodzinie zapo-
mnieć o  chorobie nowotworowej, z  którą zmaga się 9-letnia
głuszyczanka.

Dziękujemy wszystkim lokalnym przedsiębiorcom, pra-
cownikom wielu instytucji, ludziom o  wielkim i   szczerym ser-
cu za piękny gest wsparcia w  tym ciężkim czasie. Klaudio,

walczymy dalej!
SJ

ŚWIĄTECZNA PACZKA DLA
KLAUDIIJeśl i nie wierzysz w  istnienie św. Mikołaja, to Twoje wąt-

pl iwości na pewno rozwieje transmisja on-l ine, którą od 6
grudnia można obejrzeć na stronie internetowej
www.ckmbp.gluszyca.pl lub na kanale You Tube Centrum
Kultury w  Głuszycy.

Skąd u  Mikołaja rozmiar
XXXL? Dlaczego renifery straj-
kują? I   co to jest ZUR? Jakie roz-
terki targają Mikołajem i   co
powstrzymuje go od wyjazdu
z  domu? Na te pytania można
znaleźć odpowiedź w  bajce wy-
reżyserowanej przez Roberta
Delegiewicza, który wciel ił się
w  rolę samego św. Mikołaja.
W  rol i Skrzata można zobaczyć
Iwetę Głód, a   rolę Renifera za-
grał Grzegorz Milczarek – akto-
rzy z  Głuszyckiej Grupy
Teatralnej „Po godzinach”.

W  przedświątecznym czasie
oczekiwania na Boże Narodze-
nie zapraszamy do obejrzenia
materiału przygotowanego
przez Centrum Kultury-MBP,

Głuszycką Grupę Teatralna „Po godzinach” z  udziałem bar-
dzo odważnych dzieci z  Przedszkola Samorządowego
w  Głuszycy. Polecamy! Miłej zabawy!

oprac. CK-MBP

KG: Po raz kolejny sprawdza się zasada, że dobra współ-
praca przynosi wszystkim korzyści.
RG: Zgadza się. Przeprowadzane inwestycje i   przedsięwzię-
cia to efekt bardzo dobrej współpracy z  innymi podmiotami.
Przykładem dobrej współpracy w  zakresie promocji tury-
stycznej jest Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystycz-
na Aglomeracji Wałbrzyskiej, gdzie pełnię społeczną funkcję
Wiceprezesa Zarządu. Stowarzyszenie skupia jednostki sa-
morządu lokalnego i   okoliczne obiekty świadczące usługi
turystyczne, hotelowe, gastronomiczne. Podejmuje szereg
działań promocyjnych, w  których także jako Gmina aktywnie
uczestniczymy i   je tworzymy. W  ostatnim czasie realizowany
jest duży polsko-czeski projekt promocyjny, w  ramach które-
go  m.in. wydany został polsko-czeski przewodnik turystycz-
ny, na stacjach w  metro w  Pradze zobaczyć można reklamy
promujące atrakcje Aglomeracji Wałbrzyskiej. Od niedaw-
na  m.in. na portalu społecznościowym Facebook można zo-
baczyć 4 spoty reklamujące atrakcyjne turystycznie miejsca
i   obiekty Aglomeracji Wałbrzyskiej, w  tym Głuszycę i   Pod-
ziemne Miasto Osówkę. Poza tym Głuszyca - obok Gmin No-
wa Ruda, Walim, Jedlina-Zdrój i   Pieszyce - jest członkiem
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo So-
wiogórskie”, gdzie pełnię społeczną funkcję sekretarza Rady
Oceniającej Wnioski. W  ciągu ostatnich dwóch lat głuszyccy
przedsiębiorcy, głuszyckie organizacje pozarządowe, a  także
samorządowa instytucja kultury i   Gmina Głuszyca aktywnie
aplikowali o  dofinansowanie dla przygotowanych projek-
tów. Jesienią 201 9 r. zakończyła się budowa skateparku, któ-
ry cieszy się ogromnym zainteresowaniem młodego
pokolenia głuszyczan. We wrześniu 201 9 r. zrealizowany zo-
stały  m.in. projekt „Moja mała ojczyzna”, na który dofinanso-
wanie otrzymało Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy. Dzięki
grantowi wydany został  m.in. album śp. Stanisława Michali-
ka „Głuszyca, moja Itaka” i   zorganizowano konkurs literacki.
W  roku 2020 Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna
w  Głuszycy dzięki pozyskanym grantom na zadania „Biblio-
teka - miejsce przyjazne rozwojowi lokalnej kultury” oraz
„Sowiogórskie skarby- w  obiektywie i   w  sieci” zakupiło  m.in.
wyposażenia do głuszyckiej biblioteki, sprzęt służący do
tworzenia relacji online, zorganizowało konkurs fotograficz-
ny. Wszystkie wymienione projekty składane w  czasie nabo-
rów prowadzonych przez LGD zdobyły dofinansowanie
z  Europejskiego Funduszu Rolnego na Recz Rozwoju Obsza-

rów Wiejskich na lata 201 4-2020. W  kolejnym konkursie
ogłoszonym przez Partnerstwo Sowiogórskie Gmina Głuszy-
ca ma zapewnione już ośrodki na rewitalizację parku przy ul.
Parkowej.
KG: Cieszy nas wszystko, co się już udało zrobić, ale nie-
stety problemów w  Głuszycy jest nadal wiele. Nad czym
Pan obecnie pracuje, o  co zabiega, myśląc o  rozwoju
Gminy i  poprawie życia mieszkańców?
RG: Trwają cały czas starania o  dokończenie remontu drogi
wojewódzkiej nr  381 na odcinku w  Głuszycy Górnej. Czeka-
my także na uruchomienie fotoradaru w  bardzo niebez-
piecznym miejscu, tj. w  okolicy ronda w  Głuszycy Górnej.
Przeprowadziłem także wstępne rozmowy z  Nadleśnictwem
Wałbrzych w  sprawie wydzierżawienia terenu pod budowę
placów postojowych w  Głuszycy Górnej na końcu ul. Gra-
nicznej oraz w  Łomnicy - Ustronie. Ponadto z  zapewnień
Starosty Wałbrzyskiego wynika, że droga nr  380 przekazana
w  zarząd Powiatowi Wałbrzyskiemu zostanie w  najbliższym
czasie wyremontowana, wcześniej jednak zostanie wybudo-
wany kolektor przy ul. Bolesława Chrobrego. Bardzo waż-
nym dokumentem wyznaczającym kierunki dalszych
działań głuszyckiego samorządu jest Strategia Rozwoju
Gminy Głuszyca na lata 2021 -2027 uchwalona przez Radę
Miejską w  l istopadzie 2020 r. Nad przygotowaniem strategii
pracował powołany przeze mnie zespół składający się z  eks-
pertów, pracowników Urzędu Miejskiego oraz reprezentan-
tów gminnych jednostek, spółek i   instytucji, odbyły się także
konsultacje społeczne projektu strategii. Głównym celem
Strategii Rozwoju Gminy jest przedsiębiorcza wspólnota
opierająca się o  wzajemny szacunek, rozwijająca turystykę
i   lokalną gospodarkę, przyjazna mieszkańcom, gościom i  in-
westorom.
KG: Przed nami kolejny rok kadencji Burmistrza Głuszy-
cy i  Rady Miejskiej. Proszę przedstawić, jakie zadania in-
westycyjne są zaplanowane na najbliższy czas.
RG: Na najbliższej sesji 23 grudnia radni miejscy będą głoso-
wać nad projektem uchwały ws. budżetu Gminy Głuszyca na
rok 2021 , w  którym ponad 1 5  mln zł zaplanowanych będzie
na zadania inwestycyjne. W  dalszym ciągu będą przeprowa-
dzane remonty dróg gminnych - przy ul. Łukasiewicza, Pio-
nierów, Górnośląskiej, Pomorskiej, Warszawskiej.
Zaplanowano także wymianę lub montaż oświetlenia przy
ulicach Pomorskiej, Mazurskiej, Łukasiewicza, Dworcowej

oraz wymianę oświetlenia w  poszczególnych sołectwach.
Trwają także dalsze prace mające na celu przygotowanie te-
renów gminnych pod budowę domów jednorodzinnych
i   wielorodzinnych. Gmina ma gotowe projekty na adaptację
byłego budynku gimnazjum na przedszkole. Przygotowane
są także projekty na termomodernizację Centrum Kultury-
Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz na utworzenie Głuszyc-
kiej Strefy Aktywności w  ramach ZIT AW. Trwają zaawanso-
wane prace nad projektem sprawiedliwej transformacji, do
którego Gmina zgłosiła inkubator przedsiębiorczości, tury-
styczne zagospodarowanie terenów Gór Kamiennych i   Gór
Sowich oraz geotermię. W  ramach Wałbrzyskiego Klastra
Energetycznego Gmina zgłosiła wniosek o  budowę instalacji
OZE na budynku Centrum Kultury-MBP. Przypomnijmy, że na
budynkach trzech głuszyckich placówek oświatowych szkol-
nych są już zainstalowane panele fotowoltaiczne o  łącznej
mocy 55 kW. Gmina złożyła także wniosek do Ministerstwa
Sportu na remont boiska miejskiego przy ul. Dolnej. Obecnie
czekamy na rozstrzygnięcie konkursu. Planujemy także po-
zyskanie środków na budowę boiska sportowego przy Szko-
le Podstawowej nr  3. Po raz kolejny Centrum Kultury-MBP
w  Głuszycy złożyło wniosek do Ministra Kultury i   Dziedzic-
twa Narodowego w  ramach programu „Infrastruktura do-
mów kultury” o  dofinansowanie dalszych prac
remontowych. Instytucja złożyła również wniosek do MKiDN
z  programu „Edukacja kulturalna” i   obecnie czeka na roz-
strzygnięcia obu ogólnopolskich konkursów. Podjęta została
nowa inicjatywa wspólnie z  włodarzami sąsiednich gmin -
Leszkiem Orplem, burmistrzem Jedliny- Zdroju i   Adamem
Hausmanem, wójtem Walimia. Wspólnie planujmy szeroko
zakrojoną kampanię promującą turystykę rowerową na ob-
szarze Głuszycy, Jedliny-Zdroju i   Walimia.
KG: Planów, jak widać, nie brakuje, oby się ziściły i  oby
na wszystko starczyło sił i   zdrowia, czego życzę w  imie-
niu redakcji i   Czytelników z  okazji zbliżających się świąt
Bożego Narodzenia. Niech nowy 2021 rok przyniesie
Panu to, co najlepsze – w  życiu zawodowym i  osobistym.
Dziękujemy za rozmowę.
RG: Również przekazuję Państwu najserdeczniejsze życzenia
świąteczne i   noworoczne. Dziękuję za uwagę.

Dla „Kuriera Głuszyckiego”wywiad przeprowadziła
Sabina Jelewska

MIKOŁAJKOWE ROZTERKI ONLINE!

„Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym  ukonstytuowała
się  Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa,  w
zgodzie  z  postanowieniami  Konstytucji, wprowadziła dziś o
północy stan wojenny na  obszarze  całego kraju” - te słowa
wypowiedziane 1 3
grudnia 1 981 r.
przez Wojciecha Ja-
ruzelskiego rozpo-
częły prawie
dwuletni okres sta-
nu wojennego na
terenie całej Polski.
W tym czasie inter-
nowano ponad 1 0
tys. osób, wiele osób
straciło życie.
Pamięć o tym wyda-
rzeniu uczcil i w
imieniu Mieszkańców i swoim Burmistrz Głuszycy Roman
Głód, Zastępca Burmistrza Grzegorz Szymański oraz Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Milczarek, którzy w nie-
dzielę 1 3 grudnia 2020 r. złożyli kwiaty i znicze przy Pomniku
Solidarności w Głuszycy.

MCz

39. ROCZNICAWPROWADZENIA
STANU WOJENNEGO
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PREZENT DLA PRZEDSZKOLAKA -WYPRAWKA CZYTELNICZA!
„Mała książka – wielki człowiek” to ogólnopolska akcja,

w  której uczestniczy już po raz drugi Miejska Biblioteka Publicz-
na w  Głuszycy. Podczas jesiennych i   zimowych wieczorów nie
powinno zabraknąć dobrej książki zarówno dla rodzica, jak i   dla
dziecka. -Serdecznie zapraszamy rodziców z  dziećmi w  wieku
przedszkolnym po odbiór wyprawek i  przygotowanych
gadżetów promujących czytelnictwo - zachęcają pracownicy
Miejskiej Biblioteki Publicznej w  Głuszycy. – Na każdego Małe-
go Czytelnika w  wieku 3-6 lat czeka wyjątkowa Wyprawka Czy-
telnicza przekazana przez Instytut Książki.

Projekt jest realizowany przez  Instytutu Książki w  ramach
ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnictwo „Mała Książ-
ka – wielki człowiek” we  współpracy z  bibliotekami publiczny-
mi w  całej Polsce. Każde dziecko w  wieku przedszkolnym, które
odwiedzi bibliotekę biorącą udział w  projekcie, otrzymuje
w  prezencie Wyprawkę Czytelniczą, 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 mi-
nimum jednej książki z  księgozbioru dziecięcego, Mały Czytel-
nik otrzymuje naklejkę, a  po  zebraniu dziesięciu zostanie
uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego
czytelnicze zainteresowania. Oprócz dyplomu przedszkolak
otrzyma także drobny czytelniczy upominek. W  Wyprawce
znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana broszura
informacyjna przypomni o  korzyściach wynikających z  czytania
dzieciom oraz  podpowie, skąd czerpać nowe inspiracje czytel-
nicze. Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na  czytelniczej
mapie dzieciństwa - bibliotekę i   zostanie pełnoprawnym
uczestnikiem życia kulturalnego w  swojej „małej Ojczyźnie”.

Pamiętajmy, że miłość do czytania jest prezentem na całe
życie! Do zobaczenia, mamy nadzieję, że wkrótce.

oprac. CK-MBP

POLECAMY NASZE NOWOŚCI
WYDAWNICZE!

Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w  Głuszycy
poleca nowości wydawnicze zakupione w  2020 roku ze środ-
ków finansowych Ministra Kultury i   Dziedzictwa Narodowego
w  ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz
w  ramach środków własnych z  budżetu Gminy Głuszyca. Księ-
gozbiór głuszyckiej biblioteki został wzbogacony o  wiele cie-
kawych tytułów. Polecamy  m.in. następujące nowości:
-z  l iteratury dziecięcej i   młodzieżowej: Liane Schneider „Zuzia
w  czasie pandemii”, Siri Spont „Grudniowy gość”, Marcin
Szczygielski „Weronika i   zombie”, Barbara Gawryluk „Apa. Pies
zaprzęgowy”, Anita Głowińska „Kicia Kocia na lotnisku”,
Agnieszka Chylińska „Dzielny Oczak”;
- z  l iteratury dla dorosłych: Agnieszka Lis „Widoki”, Charlotte
Link „Dziki Łubin”, Wojciech Chmielarz „Prosta sprawa”, David
Lagercrantz David „Co nas nie zabije”, Dorota Mil l i „Sekret wy-
spy”.

Przypomnijmy, że Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w  Głuszycy otrzymało w  roku 2020 dotację w  wysoko-
ści 6000 złotych na realizację zadania w  ramach Programu
Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek pu-
blicznych. Wkład własny Gminy Głuszyca, organizatora głu-
szyckiej biblioteki, w  ramach realizowanego zadania wynosi
także 6000 zł. Zakupione już i   wprowadzone do księgozbioru
książki są dostępne dla czytelników po wznowieniu pracy
głuszyckiej biblioteki.

SJ

Głuszycki Sztab Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy działający w  Centrum
Kultury-MBP zachęca do wystawienia
Sztabowych Puszek Stacjonarnych w  fir-
mach, sklepach, punktach usługowych,
restauracjach, przychodniach itp. znajdu-
jących się na terenie gminy Głuszyca. Pla-
cówki, które otrzymają zgodę Fundacji,
będą mogły kwestować w  swoich loka-
lach już od 1 5.1 2.2020 r. do 1 0.01 .2021 r.
Puszka powinna stać w  miejscu, w  którym
pracownicy mają największy kontakt
z  kl ientem (np. przy kasie, w  recepcji, itp).
Rejestracja Sztabowych Puszek Stacjonar-
nych jest możliwa na trzy sposoby:
-poprzez stronę www.iwolonta-
riusz.wosp.org.pl – Opiekunowie Sztabowych Puszek Stacjo-
narnych (np. właściciele małych przedsiębiorstw,
organizatorzy wydarzeń) mogą samodzielnie założyć konto
na stronie www.iwolontariusz.wosp.org.pl, wypełnić formu-
larz zgłoszeniowy Sztabowej Puszki Stacjonarnej, a   następnie
wybrać Sztab z  którego pobrana zostanie puszka kwestarska
przed kwestą, a  po jej zakończeniu zostanie rozliczona. Szefo-
wie Sztabów będą posiadać możliwość akceptacji lub odrzu-

cenia zgłoszenia Sztabowej Puszki
Stacjonarnej.
Nasz głuszycki sztab jest zarejestrowany
w  WOŚP pod  nazwą: 00601 1 – Centrum
Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w  Głu-
szycy, ul. Grunwaldzka 26 – musisz wybrać
z  l isty sztabów w  Polsce.
– pobierz ze  strony www.ckmbp.gluszy-
ca.pl formularz zgłoszeniowy - uzupełnij
i   wyślij w  formacie jpg na  adres:
ckmbp@gluszyca.pl- tradycyjnie w  Cen-
trum Kultury – MBP w  Głuszycy - po wcze-
śniejszym kontakcie telefonicznym pod
nr  tel. 503  1 02  81 7 w  dni powszednie w  go-
dzinach pracy instytucji, tj. 8:00 – 1 6:00.
Ostatecznym terminem gwarantującym

rozpatrzenie zgłoszenia Sztabowej Puszki Stacjonarnej jest
dzień 08.01 .2021 r. 29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy zaczynamy o  godz. 1 6. Ramowy program finału (w  wer-
sji transmisji online) podajemy na stronie 8.
Regulamin sztabowej puszki stacjonarnej i   formularz zgłosze-
niowy na stronie ckmbp.gluszyca.pl. Więcej informacji u   sze-
fowej Głuszyckiego Sztabu WOŚP – Klaudii Chętkowskiej pod
nr  tel. 5031 02 81 7. ZAPRASZAMY!!!

Głuszycki SztabWOŚP przy CK-MBP

29 FINAŁWOŚPW  GŁUSZYCY MOŻEMY ZACZĄĆWCZEŚNIEJ!

KONKURS PLASTYCZNY DLA
PRZEDSZKOLAKÓW
ROZSTRZYGNIĘTY !

„Świat kształtów wyobraźni” - to konkurs plastyczny zor-
ganizowany w  l istopadzie br. przez Centrum Kultury-Miejską
Bibliotekę Publiczną w  Głuszycy, adresowany do dzieci w  wie-
ku przedszkolnym. Zadaniem uczestników konkursu było wy-
konanie ilustracji w  dowolnej technice do przeczytanej
książki. Dziękujemy wszystkim dzieciom, które przysłały swoje
prace do głuszyckiego CK-MBP.

W  konkursie I   miejsca zdobyli: Izabela Podulka, Wiktor Wi-
tek, Maja Mycio, I I miejsce zajęli: Agata Zalewska, Grzegorz
Borensztajn, Krystian Leszko. Gratulujemy wszystkim autorom
prac plastycznych i   zachęcamy do dalszego rozwijania dzie-
cięcej wyobraźni poprzez czytanie pięknych i   wartościowych
książek.

SJ

WARSZTATY DEKOROWANIA
PIERNIKÓWW WERSJI ONLINE!

Pandemia uniemożliwia nam na bezpośrednią organiza-
cję wydarzeń w  głuszyckim Centrum Kultury z  udziałem pu-
bliczności, jednak nie poddajemy się i   próbujemy spotykać
się za pomocą internetowych łączy. Warsztaty dekorowania
pierników organizowane przez Centrum Kultury-Miejską Bi-
bliotekę Publiczną i   Grzegorza Czepila z  „Jadła” to już nasza
głuszycka, przedświąteczna tradycja. Transmisja online z  te-
gorocznych warsztatów dostępna jest od 8 grudnia na stronie
www.ckmbp.gluszyca.pl oraz na profilu Facebook CK-MBP.
Zachęcamy do obejrzenia naszego filmiku i   rodzinnego zdo-
bienia świątecznych słodkości!

SJ

W  dniu 1 9 listopada 2020 roku odbyło się rozstrzygnięcie XV
edycji Powiatowego Konkursu „Piosenką Turystyczną Żegna-
my Sezon 2020 on-line” pod Patronatem Honorowym Staro-
sty Powiatu Wałbrzyskiego organizowanego przez OSIR
w  Boguszowie – Gorcach.
Uczennice Szkoły Podstawowej nr  3 w  Głuszycy zajęły bardzo
wysokie miejsca. W  kategorii szkoły podstawowe kl. I-IV Nata-
l ia Krupa, uczennica kl. I I a, zajęła pierwsze miejsce, w  katego-
rii szkoły podstawowe kl. V-VII I Lena Pokojowczyk, uczennica
kl. VI a, zajęła miejsce drugie. Uczennice do konkursu przygo-
towały nauczycielki Ewelina Korba i   Grażyna Bulka. Nieoce-
niona była również pomoc Rodziców. Zapraszamy do
wysłuchania utworów w  wykonaniu nagrodzonych uczennic
SP3 na stronie www Szkoły Podstawowej nr  3 w  Głuszycy
i   naszym facebooku.

Śpiewająco gratulujemy!!!
SP3

UZDOLNIONEWOKLANIE UCZENNICE Z  SP3
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DOFINANSOWANIE NA ZAKUP
BUSA DO PRZEWOZU OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Gmina Głuszyca otrzymała dofinansowanie w  wysokości
1 48  tys. zł na zakup busa przystosowanego do przewozu
osób z  niepełnosprawnościami. Samochód wyposażony bę-
dzie w  ergonomiczne siedzenia z  zamontowanymi pasami
bezpieczeństwa i   kl imatyzację. W  samochodzie będzie moż-
na w  bezpieczny sposób zamocować wózek inwal idzki wraz
z  pasem biodrowym. W  całkowitej kwocie dofinansowania,
która wynosi ponad 385  tys. zł, znajduje się jeszcze dofinan-
sowanie  m.in. kosztów ubezpieczenia pojazdu, zakupu pal i-
wa, wynagrodzenie pracy kierowcy, asystenta osób
z  niepełnosprawnościami oraz osoby do kontaktów z  kl ien-
tami.

–Zakup specjal istycznego busa oraz zatrudnienie kie-
rowcy i   asystenta umożl iwi dotarcie w  każde miejsce gminy,
gdzie ze względu na położenie w  terenie podgórskim nie
może dotrzeć autobus – informuje Burmistrz Głuszycy Ro-
man Głód. –W  ramach projektu zatrudniona zostanie rów-
nież osoba do kontaktów z  kl ientami, co umożl iwi dobry
kontakt z  osobami potrzebującymi transportu. Na podsta-
wie zgłoszonych potrzeb zostanie opracowany harmono-
gram dojazdów stałych np. dowóz do Dziennego Domu
Opieki Senior+ i   Klub+, będzie można w  efektywny sposób
wykorzystać dowozy, aby jak najwięcej osób mogło z  nich
korzystać. Zamawianie usług będzie się odbywało telefo-
nicznie w  ustalonych wcześniej godzinach, aby przewóz był
real izowany terminowo i   w  godzinach odpowiadających
osobom potrzebującym, w  tym celu wydane będą ulotki
z  regulaminem korzystania z  przewozu.
Celem projektu jest poprawa jakości życia części mieszkań-
ców Gminy Głuszyca, poprzez el iminowanie barier transpor-
towych, dzięki czemu będą oni w  stanie samodzielnie (lub
z  niewielkim udziałem i   pomocą osób trzecich) podejmować
i   rozwijać swoją aktywność w  życiu publicznym, społecznym
i   zawodowym.

Konkurs grantowy dla jednostek samorządu terytorial-
nego ogłoszony w  ramach projektu pn. „Usługi indywidual-
nego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności
architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkal-
nych", real izowanego w  ramach Osi Priorytetowej I I . Efek-
tywne polityki publ iczne dla rynku pracy, gospodarki
i   edukacji , Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świad-
czonych w  środowisku lokalnym Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 201 4-2020.

opr. MCz

Od 1 stycznia 2021 roku opłata za odbiór i   zagospodaro-
wanie odpadów komunalnych w  Gminie Głuszyca będzie wy-
nosić 27 zł od osoby miesięcznie, a  w  przypadku zgłoszenia
kompostownika przez właściciel i domków jednorodzinnych
25 zł od osoby miesięcznie. Wprowadzenie nowych stawek
jest konieczne z  uwagi na wzrost kosztów, jakie ponosi gmina
w  zakresie realizacji obu tych usług. Kosztów, które rosną
w  całej Polsce. Dlaczego tak jest? Co wpływa na stawki ofero-
wane przez firmy odbierające odpady, a  następnie poddające
je zagospodarowaniu?

Wzrost cen za zagospodarowanie odpadów zmieszanych

W  Polsce ponad 70  % odpadów to odpady zmieszane.
Odpady te trafiają do instalacji w  celu przeprowadzenia me-
chanicznego sortowania, którego wynikiem jest odsegrego-
wanie odpadów selektywnych (np. plastik, szkło) oraz
powstanie stabil izantu i   balastu. Zarówno stabil izant, jak i   ba-
last trafiają zazwyczaj na składowisko odpadów, a  stawka za
ich składowanie w  latach 201 7-201 9 wzrosła o  prawie 400-
500%. Wysokość tej stawki ma za zadanie motywować do
składowania mniejszej ilości odpadów w  związku z  zobowią-
zaniami wynikającymi z  członkostwa w  UE oraz do osiągania
wyższych poziomów zbiórki selektywnej i   recyklingu. Opłaty
tzw. marszałkowskie są wykorzystywane na inwestycje zwią-
zane z  ochroną środowiska.

Wzrost cen za zagospodarowanie odpadów selektywnych
i   trudności ze zbyciem surowców do recyklingu

Frakcja palna to w  większości odpady z  tzw. żółtego po-
jemnika, czyli zmieszane opakowania. Frakcja ta wykorzysty-
wana jest jako paliwo głównie przez cementownie i   spalana
w  spalarniach. Za spalanie tych odpadów instalacje komunal-
ne muszą dopłacać. Frakcję palną trudno jest zbyć, a  składo-
wać można ją tylko przez rok. Ponadto zgodnie z  przepisami
UE spalaniu może podlegać tylko 30% masy odpadów komu-
nalnych, reszta powinna zostać poddana odzyskowi np. po-
przez recykling. Z  uwagi na zamknięcie się w  styczniu 201 8
roku rynku chińskiego na import odpadów surowcowych do
recyklingu z  terenu Europy (największy dotychczasowy od-
biorca odpadów z  papieru i   plastiku), występuje nadpodaż
frakcji palnej na rynku (nie tylko polskim), trudno jest sprze-
dać takie odpady jak tworzywo sztuczne, papier, a   koszty ich
spalania wzrosły o  średnio 1 00  %.

Koncentracja rynku, brak konkurencji

W  ciągu ostatnich dwóch lat w  50-60% gmin miejskich
w  przetargach związanych z  odbieraniem i  zagospodarowa-
niem odpadów startował tylko jeden oferent. Tam, gdzie star-
tował jeden oferent, gmina była praktycznie zmuszona do
zaakceptowania jego oferty. Według GUS w  latach 201 2-201 7
liczba firm odbierających odpady komunalne zmalała o  ok.
35  %. Usługi gospodarowania odpadami komunalnymi pod-
legają ponadto większemu zakresowi regulacji prawnych niż

przeciętna działalność gospodarcza. Zmiany prawne nałożyły
szereg nowych, kosztownych obowiązków: monitoring wizyj-
ny, obowiązek gromadzenia środków na zabezpieczenie fi-
nansowe ewentualnych roszczeń czy skrócenie
dopuszczalnego okresu magazynowania odpadów z  trzech
lat do roku. Te zmiany prawne miały za zadanie ukrócić pro-
ceder licznych pożarów składowisk odpadów, który przeto-
czyły się przez Polskę w  latach 201 8-201 9 i   miały bezpośredni
wpływ na wzrost kosztów ponoszonych przez przedsiębior-
ców. Występowały także inne przyczyny wzrostu kosztów za-
gospodarowania odpadów komunalnych np. wzrost
minimalnego wynagrodzenia, skokowy wzrost cen paliw czy
energii.

Umowa na realizację odbioru i   zagospodarowania odpa-
dów komunalnych z  terenu miasta i   gminy Głuszyca kończy
się z  dniem 31 .1 2.2020 roku. W  związku z  powyższym, zgod-
nie z  zapisami ustawy o  utrzymaniu czystości i   porządku
w  gminach przeprowadzono postępowanie przetargowe na
wyłonienie nowego podmiotu odbierającego odpady od
mieszkańców Głuszycy. Oferenci (wpłynęły dwie oferty) za-
proponowali stawki w  okolicach 800 zł od tony odebranych
i   zagospodarowanych odpadów. W  żadnej z  okolicznych
gmin nie wpłynęły dwie oferty i   w  żadnej nie uzyskano tak ni-
skich stawek za odbiór i   zagospodarowanie odpadów jak
w  Głuszycy. I lość wytworzonych odpadów przez mieszkań-
ców Głuszycy to ilość, która rokrocznie wzrasta. Struktura od-
bieranych odpadów w  Głuszycy to ok. 2500 ton odpadów
zmieszanych oraz ok. 700 ton odpadów selektywnych rocz-
nie. Możemy przyjąć więc, że 70  % odpadów wytwarzanych
przez mieszkańców Głuszycy to odpady zmieszane, w  prze-
ważającej części podlegające składowaniu. Koszty składowa-
nia odpadów drastycznie wzrosły w  okresie ostatnich trzech
lat. W  gminnym systemie gospodarki odpadami komunalny-
mi na dzień 01 .1 2.2020 r. było zadeklarowanych ok. 6200
osób. Jest to liczba, która ulega stałym wahaniom. Łatwo
w  takim razie wyliczyć, że przeciętny mieszkaniec Głuszycy
wytwarza rocznie ok. 435  kg odpadów i  l iczba ta wciąż rośnie
(średnia dla województwa dolnośląskiego to 404  kg). Wpro-
wadzenie nowych stawek jest konieczne z  uwagi na zapis
ustawowy o  samofinansowaniu się systemu (tzn. że gmina nie
może dokładać do systemu, system musi być finansowany
z  opłat pobieranych od mieszkańców).

Należy mieć nadzieję, że przyszłe zmiany prawne popra-
wią sytuację w  zakresie gospodarowania odpadami, a  przede
wszystkim wpłyną korzystnie na rynek usług prywatnych
związanych z  odpadami. Jako mieszkańcy powinniśmy mieć
świadomość, że wytwarzanie mniejszej ilości odpadów, sta-
ranne segregowanie, korzystanie z  kompostowników może
mieć bardzo pozytywny wpływ na funkcjonowanie gminne-
go systemu i   na jego koszty. Jednak nie mniej znaczący
wpływ na funkcjonowanie gospodarki odpadami w  gminie,
także w  zakresie kosztów, mają zapisy ustaw uchwalanych
przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, do których samorządy
muszą dostosowywać miejscowe akty prawne, czyli uchwały
Rady Miejskiej w  Głuszycy.

MW

PODWYŻKA OPŁAT ZA ŚMIECI- ILE I   DLACZEGO?

- Dzięki programowi „ WSPIERAJ SENIORA” oso-
by w  wieku powyżej 70 lat uzyskają niezbędną
pomoc w  czasie pandemii, bez konieczności
wychodzenia z  domu. Wystarczy kontakt z  de-
dykowaną infol inią. Wsparcie w  postaci np.
niezbędnych produktów zostanie dostarczone
do domu seniora. Koordynatorem Programu
"Wspieraj seniora" jest Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w  Głuszycy- informuje Katarzyna Sta-
rzyńska, dyrektor głuszyckiego OPS-u.

Jak działa program? To bardzo proste. Senior
dzwoni na infol inię i   informuje, że decyduje się
pozostać w  domu dla własnego bezpieczeń-
stwa – infol inia odsyła sprawę z  numerem tele-
fonu do Ośrodka Pomocy Społecznej
w  Głuszycy. Pracownik Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w  Głuszycy skontaktuje się z  seniorem,
zweryfikuje zgłoszenie i   ustal i wszystkie szcze-
góły związane z  udzieleniem pomocy. Ośrodek
Pomocy Społecznej wskazuje osobę do real i-
zacji zgłoszenia i   udzielenia wsparcia. Koszty
zakupów pokrywa senior. Potrzebę udzielenia
pomocy prosimy zgłaszać na infol inię pod nu-
merem 22 505 1 1 1 1 .

UWAGA! Aby zapewnić Państwu bezpieczeń-
stwo, pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w  Głuszycy będzie kontaktował się z  Seniorami
tylko z  jednego numeru telefonu 74 845 63 43
w  godzinach urzędowania ośrodka, tj
w  dniach.:
poniedziałek, środa, czwartek od  godz. 7.00 do
1 5.00
wtorek od  godz. 7.00 do 1 6.00
piątek od  godz. 7.00 do 1 4.00.

Osoby skierowane do udzielenia wsparcia bę-
dą legitymowały się stosownym zaświadcze-
niem Ośrodka Pomocy Społecznej w  Głuszycy.

OPS

WIĘCEJ MIEJSC Z  DARMOWYM
WIFI W  GŁUSZYCY

Trwa montaż routerów WiFi, na które Gmina Głuszyca
otrzymała dofinansowanie w  wysokości 1 5   tys. euro w  ra-
mach programu Cal l 3. Dotyczy on upowszechniania dostę-
pu do internetu w  społecznościach lokalnych – WiFi4EU.
Inicjatywa WiFi4EU to program na rzecz zapewnienia dostę-
pu do wysokiej jakości Internetu. Pomoże to zmniejszyć
przepaść cyfrową, zwłaszcza w  mniejszych miejscowościach
i   na terenach wiejskich.

Stworzenie ogólnodostępnej sieci ułatwi dostęp do
usług onl ine, na przykład e-administracji . Skorzystają z  niej
również mali i   średni przedsiębiorcy, dla których będzie to
możl iwość wprowadzenia innowacyjnych produktów i   usług
cyfrowych. Możl iwa będzie też organizacja kursów dla osób
wykluczonych cyfrowo.

opr. MCz

PROGRAM„WSPIERAJ SENIORA”W  GMINIE GŁUSZYCA



…Czyli bardzo blisko leży Walim. Choć dziś kojarzony głównie z  podziemnymi tra-
sami turystycznymi kompleksów Riese swoje najlepsze czasy miał podobnie jak Głu-
szyca w  okresie rozwoju włókiennictwa. Ta wspólna tradycja była bl iższa niż by się
wydawało. Miejscowa ludność podobnie jak w  większości wsi trudniła się uprawą
i   przeróbką lnu. Doskonałym opisem życia z  początku XIX w. jest sztuka Gerharda
Hauptmanna „Tkacze”, którą w  wersji fi lmowej w  reżyserii Roberta Delegiewicza prze-
niesiono w  tym roku na ekran z  udziałem  m.in. aktorów Głuszyckiej Grupy Teatralnej
„Po godzinach”.

Rewolucja przemysłowa zapoczątkowana wprowadzeniem maszyn parowych do-
tarła do Walimia w  1 848 r., gdy Ernst Trautvetter zainstalował pierwsze krosna żakardo-
we, a   lniarskie zaś na przełomie 1 864 i   1 865 r. Wspomina się już o  fabryce (fot.1 ) .
W  międzyczasie szczęśl iwym zbiegiem okoliczności w  1 853 r. wspólną działalność roz-
poczyna trzech „jegomościów”. Pierwszy to Rudolf Mau – technolog z  głuszyckich za-
kładów Reichenheim& Sohn, drugi to Carl Friedrich Hartmann pochodzący z  rodzinny
z  tradycjami bielenia płótna. Rodzina Hatmannów planowała wybudować w  Wal imiu
samodzielny bielnik i   wykańczalnię z  apreturą. Trzecim jest Martin Websky – syn głu-
szyckiego kupca lniarskiego Egmonta Webskiego (fot. 2,3,4). Powołana zostaje do życia
spółka pod szyldem E.Websky, Hartman & Mau trudniąca się bieleniem, farbowaniem
i   uszlachetnianiem płótna. Najistotniejszy wpływ na rozwój firmy miała doskonała ja-
kość miejscowych wód i   dostęp do „taniej siły roboczej”.
Kolejnym impulsem do rozwoju firmy było nawiązanie
współpracy z  firmą Schrol l z  Broumowa produkującą
perkal. Było to możl iwe po uwolnieniu handlu pomiędzy
Prusami i   Austro-Węgrami. Od 1 856 r. ruch odbywał się
poprzez przejście graniczne w  Głuszycy Górnej. W  1 864 r.
Rudolf Mau odsprzedał wspólnikom swoje udziały
i   przez kilka kolejnych lat firma funkcjonowała pod na-
zwą E. Websky & Hartmann. W  1 870 r. funkcjonująca
w  Wal imiu od wielu lat tkalnia Ernsta Trautvettera prze-
kształca się w  spółkę komandytową. Rok później udzia-
łowcem zostaje pochodzący z  Hartzu Carl Wiesen i   firma
używa nazwy Trautvetter, Wiesen & Co. Jest to bardzo
prężna spółka posiadająca swoje składy fabryczne  m.in
w  Berl inie i   Lipsku. Jednak w  1 876 r. założyciel firmy Ern-
sta Trautvetter umiera. Po kilku latach ścisłej współpracy
w  1 883 r. zakłady E. Websky & Hartmann i   Trautvetter,
Wiesen & Co łączą się i   powstaje nowa firma Websky,
Hartmann &Wiesen (fot.5). Pod tą nazwą znana i   ceniona
jest nie tylko na terenie ówczesnych Niemiec, ale rów-
nież poza granicami. Produkuje tkaniny pościelowe, ob-
rusy, chusteczki, drel ich, tkaniny żakardowe. Swoje
wyroby eksportuje do niemal wszystkich krajów euro-
pejskich, ale również do Stanów Zjednoczonych , Azji
i   Afryki. Kadra zakładów jest na bieżąco z  wszelkimi no-
wościami technologicznymi, które z  powodzeniem
wprowadza na wszystkich etapach produkcji . Praca
ręczna zastępowana jest nowoczesnymi maszynami,
a   do napędu l inii technologicznych zamiast maszyn pa-
rowych wprowadza się potężne silniki Diesla i   turbiny
parowe firmy AEG wraz z  generatorami prądu(fot.6). Na
terenie zakładów działała ochotnicza straż pożarna skła-
dająca się z  pracowników. Podobnie jak w  Głuszycy
wznoszone są budynki mieszkalne dla pracowników
i   funkcjonuje system opieki socjalnej. Ze sprawą Eg-
monta Webskiego prawie od początku działalności
funkcjonuje kasa chorych, z  której   m.in. finansowane są
kilkutygodniowe urlopy macierzyńskie dla pracownic
zakładów.

Oprócz głównych zakładów w  samym Walimiu do
firmy Websky, Hartman & Wiesen należała przędzalnia
lnu - dzisiejsze DZAT Nortech (fot. 7), jak również dawna
roszarnia i   bielnik przy ul. Chrobrego w  Głuszycy. Nato-
miast rodzina Webskich była wyłącznym właścicielem
składu kupieckiego przy ul. Grunwaldzkiej 38, czyl i dzi-
siejszego ZUMiK-u. Pełnił on również funkcję letniej re-
zydencji rodziny. To jeszcze przed wprowadzeniem do
technologii chemii na łąkach leżących nad Bystrzycą,
bielone było w  słońcu płótno skupowane od miejsco-
wych tkaczy. W  parku za pałacem do dziś znajdują się
rel ikty dawnej fontanny, a   według kronik miała się tu
funkcjonować również altana kąpielowa z  podgrzewaną
wodą.

Lokalna historia kryje jeszcze wiele ciekawych tema-
tów wartych rozwinięcia. Nieustannie zapraszam więc
do kontaktu i   śledzenia profilu Głuszyca na starej foto-
grafii na Facebooku.

Grzegorz Czepil
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ZA GÓRAMI, ZA LASAMI…
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W  szóstym roku działalności UTW w  Głuszycy nie spo-
dziewaliśmy się, że już w  marcu br. Zarząd będzie musiał
podjąć decyzję o  zawieszeniu działalności ze względu na pa-
nującą pandemię koronawirusa COVID-1 9 i   związane z  tym
ograniczenia. Plan pracy przyjęty do 30 czerwca kończący I I
semestr roku akademickiego 201 9/2020 rozsypał się. Musiel i-
śmy zrezygnować z  przygotowywanego zakończenia roku,
w  trakcie którego planowaliśmy w  miarę uroczyście zazna-
czyć 5 lat działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w  Głu-
szycy, który upłynął 1 4 grudnia 201 9 r.

Przyjdzie dogodniejszy jeszcze czas na obchodzenie jubi-
leuszy. Żal nam odwołanej wycieczki do Francji, nieodbytych
wczasów w  Świnoujściu, braku real izacji tradycyjnej wyciecz-
ki rozpoczynającej nowy rok akademicki. Na pewno żałujemy
kilku wykładów, które się nie mogły odbyć,  m.in. dietetyk
dr  B. Kucper, posła Jacka Piechoty (ze względu na trudne
ustalenie terminu) o  życiu i   twórczości Marca Chagal la. Od-
wołal iśmy bieżącą działalność,  m.in. ledwo rozpoczęte ćwi-
czenia poprzez taniec z  p. Jadwigą Kostkiewicz – Szwebs.

Zakupil iśmy i   rozdal iśmy chociaż po jednej maseczce na
początek, na które długo czekal iśmy od producenta (był to
okres ich wielkiego braku), a   następnie Członkowie Zarządu
rozprowadzil i dla wszystkich członków UTW  po 5 szt.  mase-
czek uzyskanych poprzez Federację UTW we Wrocławiu od
Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Wraz z  maseczka-
mi   otrzymaliśmy Ogólnopolskie Karty Seniora. Zawiesil iśmy
działalność w  osobistych kontaktach, ale postanowil iśmy
utrzymywać kontakty telefoniczne, a   przede wszystkim inter-
netowe i   mailowe. Chociaż nie do wszystkich ten kontakt do-
ciera z  różnych względów. Na początku skupil iśmy się na
działalności informacyjnej związanej z  bieżącą sytuacją i   pil -
nymi potrzebami, np. gdzie można dokonać bezpiecznie za-
kupów tzw. pierwszej potrzeby i   przekazywaniem
komunikatów z  OPS oraz Gminy Głuszyca. Uważamy, że w  ja-
kimś stopniu wyszl iśmy naprzeciw potrzebom chwil i w  sto-
sunku do naszych członków. Zawieszając działalność, Zarząd

nie do końca zdawał sobie sprawę, jak długo to potrwa
i   jakie skutki wraz z  sobą niesie. W  jaki sposób i   czym zająć
studentów-seniorów, aby nie czuli się opuszczeni, zagu-
bieni. Następnym krokiem było zachęcanie do korzysta-
nia z  pozyskanych propozycji wykładów internetowych,
co jednak wiąże się z  dobrą umiejętnością obsługi kom-
putera i   dostępem do Internetu.

Z  Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW
otrzymaliśmy linki z  informacjami dla seniorów na temat
podstawowych zasad bezpieczeństwa wobec wirusa
SARS-CoV2. Poznal iśmy, jak ustrzec się przed pomysłami
różnych oszustów, którzy atakują „na koronawirusa”.
Korzystal iśmy z  e-wykładów przygotowanych dla UTW
przez naszą wykładowczynię Beatę Kras-Opyrchał, której
trzygodzinny wykład poświęcony był tematowi przewod-
niemu: „Czym jest miłość”. Uczestniczymy w  projektach
real izowanych z  dofinansowania dla Federacji UTW we
Wrocławiu, który koordynuje przewodnicząca Federacji
Teresa Ziegler: “Senior - l ider lokalnej społeczności osób
starszych oraz „W  zdrowym ciele zdrowy duch”.
W  ramach obecnie toczących się zajęć możemy uczestni-

czyć w  e-wykładach z  różnych dziedzin życia, wsparcia psy-
chologicznego, a   także dla najbardziej potrzebujących
przeznaczone zostały środki na zakup paczek świątecznych.
W  imieniu UTW w  Głuszycy składam podziękowanie za
umożliwienie nam udziału w  tych projektach. Projekt kończy
się 20 grudnia br.

Tradycyjnie tak i   teraz w  trudnym dla nas czasie w  ramach
współpracy otrzymaliśmy sporo propozycji do wykorzystania
przez członków UTW od nieocenionej Karol iny Popiel, peł-
nomocnika Noworudzkiego UTW. Począwszy od zapropono-
wanych pojedynczych e-wykładów np. „O  miodach”, „Aronii”,
możemy uczestniczyć w  e-wykładach prowadzonych w  ra-
mach projektu ERASMUS +> „Kształcenie seniorów w  społe-
czeństwie cyfrowym”, dotyczących np. bezpieczeństwa
w  sieci, obsługi edytorów tekstu, zakupów w  sieci, a   także
mogliśmy uczestniczyć w  spotkaniach muzycznych. Jest tych
zajęć sporo i   każdy z  nas może sobie wybrać coś ciekawego.
Bardzo serdecznie dziękuję Karolinie Popiel za wprowadzenie
nas do uczestnictwa w  tym programie i   za troskę, aby nasi
studenci nie mogli narzekać na nudę w  czasie pandemii. Jest
naszym niezawodnym przyjacielem.

Jak długo przyjdzie nam działać w  zaostrzonych warun-
kach życia, braku kontaktów osobistych - tego jeszcze nie
wiemy. Dlatego w  dalszym ciągu będziemy się starać dostar-
czać studentom-seniorom kolejnych interesujących tematów
w  ramach e-wykładów.
Z  okazji Świąt Bożego Narodzenia i   zbl iżającego się Nowego
Roku 2021 składamy studentom-seniorom najserdeczniejsze
życzenia zdrowia i   pomyślności, nadziei na lepszy czas, by-
śmy mogli normalnie się spotykać i   realnie brać udział
w  działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w  Głuszycy.

Jerzy Janus

UTW DZIAŁAW  SIECI!

Zapraszamy po raz drugi na chwilę relaksu z  krzyżówką
przygotowaną przez głuszyczanina
o  ps. FRYGA. Spośród osób, które dostarczą w  zaklejonej ko-
percie rozwiązanie do siedziby Centrum Kultury-Miejskiej Bi-
bl ioteki Publicznej w  Głuszycy, zostanie wylosowana
nagroda niespodzianka. Rozwiązanie można także dostar-
czyć mailem na adres: kurier@gluszyca.pl.
Prosimy nie podpisywać rozwiązań imieniem i   nazwiskiem,
wystarczy podać tylko numer telefonu do kontaktu. Redak-
cja skontaktuje się telefonicznie z  wylosowaną osobą. Na
rozwiązania czekamy do 1 1 stycznia 2021 . Podajemy także
rozwiązanie pierwszej „Głuszyckiej krzyżówki” z  l istopado-
wego numeru naszego biuletynu informacyjnego.

Miłej zabawy!

GŁUSZYCKA KRZYŻÓWKA – TYM
RAZEM ŚWIĄTECZNIE
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POMÓŻMY KLAUDII Z  GŁUSZYCY!!!
Klaudia urodziła się w  201 1 roku jak zdrowa dziewczynka. Przez 9 lat była aktywna fizycznie
i   bardzo dobrze się uczyła. Klaudia jest uczennicą Szkoły Podstawowej nr  3 w  Głuszycy.
Nigdy nie chorowała. Wszystko było dobrze, póki jednego dnia nie zaczęła ją boleć noga.
Została wysłana na badania, później na konsultacje, a   na końcu usłyszała druzgocącą

diagnozą – kostniakomięsak, nowotwór złośl iwy.
Trwa walka o  zdrowie i   życie dziewczynki. Obecnie Klaudia przebywa w  kl inice we

Wrocławiu, gdzie podawana jest jej chemia. Czeka ją operacja i   wstawienie endoprotezy, jest
to bardzo kosztowny zabieg.

Rodzina i   przyjaciele zwracają się z  prośbą o  wsparcie w  leczeniu dziecka.
Wspólnie możemy pomóc Klaudii wrócić do normalnego życia!




