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Poniżej publikujemy treść Apelu RadyMiejskiej w  Głuszycy
w  przedmiocie podjęcia działań przez Sędziego Komisarza
i  SyndykaMasyUpadłości DZAT„NORTECH”sp. z  o.o.  
w  upadłości zmierzających do unieważnienia sprzedaży
masy upadłościowej DZAT „NORTECH. Apel stanowi za-
łącznik Nr 1 do Uchwały NrXXXI/245/2021 Rady Miejskiej
w  Głuszycy z  dnia 26 stycznia 2021 r.

Mając na uwadze doświadczenia lat poprzednich,
Rada Miejska w  Głuszycy apeluje o  unieważnienie
sprzedaży masy upadłościowej Dolnośląskich Zakła-
dów Artykułów Technicznych „NORTECH” zlokal izo-
wanych przy ul. Sienkiewicza 73a w  Głuszycy.
Działania podejmowane przez Syndyka masy upa-
dłościowej DZAT „NORTECH” Stanisława Hetmana
(nr  l icencji doradcy restrukturyzacyjnego 41 4) budzą
zaniepokojenie i   stanowczy sprzeciw głuszyckiej
wspólnoty samorządowej, których reprezentujemy
jako Radni Rady Miejskiej w  Głuszycy.

Z  uzyskanych przez Gminę Głuszyca danych wynika,
że Syndyk masy upadłościowej DZAT„NORTECH” Sta-
nisław Hetman zamierza zbyć majątek trwały spółki
w  drodze sprzedaży firmie PBS Sp. z  o.o  z  siedzibą
w  Kielcach przy ul. 1 Maja nr  1 91 .
PBS Sp. z  o.o., która nie może prowadzić działalności
gospodarczej podobnej do DZAT „NORTECH”, co wy-
nika z  informacji pozyskanych z  Krajowego Rejestru
Sądowego - nr  KRS 0000837031 Dział I I I – przedmiot
działalności zawiera następujące zapisy: 38, 32, Z  -
odzysk surowców z  materiałów segregowanych; 35,

1 1 , Z  - wytwarzanie energii
elektrycznej; 43, 1 1 , Z  - rozbiór-
ka i   burzenie obiektów budow-
lanych; 46, 77, Z  - sprzedaż
hurtowa odpadów i   złomu; 68,
20, Z  - wynajem i   zarządzanie
nieruchomościami własnymi
lub dzierżawionymi.

Wskazane powyżej kody PKD
kieleckiej Spółki wskazują, że
istnieje duże prawdopodobień-
stwo, że firma nie wznowi pier-
wotnej produkcji zakładu,
a   wręcz przeciwnie - doprowa-
dzi do zezłomowania masy
upadłościowej DZAT „NOR-
TECH” oraz dokona aktu wan-
dal izmu na budynkach, których
powstanie datuje się na rok
1 858. Ponadto, z  niewiadomych
przyczyn, budynki DZAT „NOR-
TECH” nie zostały wpisane do
rejestru zabytków.

Rada Miejska w  Głuszycy apeluje o  unieważnienie procedury
sprzedaży masy upadłościowej prowadzonej przez Syndyka,
mając na uwadze zabezpieczenie przed dewastacją majątku
byłego głuszyckiego zakładu. Z  informacji otrzymanych od
Burmistrza Głuszycy Romana Głoda wiemy, że Syndyk zade-

klarował, że będzie poszukiwał inwestorów zainteresowa-
nych reaktywowaniem produkcji podobnej
do byłych Dolnośląskich Zakładów Artykułów Technicznych
„NORTECH”. Firma, która zamierza nabyć zakład z  „wolnej rę-
ki”, nie ma jednak możliwości prowadzenia działalności go-
spodarczej, o  której mowa powyżej. Biorąc pod uwagę kody
PKD kieleckiej firmy można przypuszczać, że majątek zakła-
du produkującego wyroby z  tworzyw sztucznych czeka cał-
kowite unicestwienie poprzez zezłomowanie maszyn
produkcyjnych i   wyburzenie prawie dwustuletnich obiektów
architektury przemysłowej.

Jako reprezentanci Mieszkańców Gminy Głuszyca ciągle ma-
my w  pamięci bolesne fakty z  najnowszej historii Głuszycy,
kiedy to miały miejsce podobne praktyki przy l ikwidacji Za-
kładów Przemysłu Bawełnianego „PIAST”, które zostały wy-
burzone i   zrównane z  ziemią, a   na mieniu Zakładów
Przemysłu Wełnianego Argopol powstał sklep Biedronka
i   inne obiekty usługowe. Wymienione nieruchomości, po-
dobnie jak budynki DZAT„NORTECH”, to efekt rozwoju myśl i
technicznej XVI I I i   XIX wieku oraz obiekty architektury prze-
mysłowej, które świadczą o  dziedzictwie historycznym na-
szej lokalnej wspólnoty.

Radni Rady Miejskiej wyrażają ogromny niepokój zaniecha-
niem działań przez Syndyka, który wcześniej zapewniał Gmi-
nę Głuszyca o  poszukiwania inwestora, zainteresowanego
uruchomieniem produkcji na masie upadłościowej. Niestety
w  ostatnim czasie z  niewiadomych przyczyn drastycznie zo-
stała obniżona cena sprzedaży majątku. W  ciągu niespełna

1 0 miesięcy cena wywoławcza równa 2  480 000 zł netto
spadła do poziomu 81 4 000 zł. netto (cena sprzedaży).
Warto zaznaczyć także, że wysokość wierzytelności
DZAT „NORTECH” tylko wobec Gminy Głuszyca wynosi
2  843 930,20 zł.

Na szczególną uwagę zasługuje także brak konsekwen-
cji w  działaniach Syndyka DZAT „NORTECH”, gdyż część
mienia zakładu w  postaci działki niezabudowanej zbył
za kwotę 37,90 zł netto za m2, a   działki zabudowane
obiektami wraz z  infrastrukturą techniczną, l iniami pro-
dukcyjnymi chce sprzedać za kwotę 1 6,31 zł netto za
m2.
W  tym momencie rodzi się pytanie: z  czego wynika tak
drastyczna obniżka ceny sprzedaży?

Reprezentując Samorząd Gminy Głuszyca, stanowczo
sprzeciwiamy się podjętym działaniom i   apelujemy
o  unieważnienie przeprowadzonego postępowania
przetargowego. Domagamy się wznowienia przez Syn-
dyka masy upadłościowej DZAT „NORTECH” dalszych
poszukiwań inwestora, który reaktywuje działalność
gospodarczą prowadzoną przez były głuszycki zakład.

SPRZECIWWOBEC SPRZEDAŻY DZAT„NORTECH”!
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Niestety w  czasie tegorocznych ferii zimowych z  uwagi
na panująca pandemię organizacja stacjonarnych zajęć
zimowych była niemożl iwa. Centrum Kultury-Miejska
Bibl ioteka Publiczna w  Głuszycy przygotowała ofertę zajęć
w  formie zdalnej. Każdego dnia wypoczywający uczniowie
zapraszani byl i do podjęcia aktywnej formy zabawy
i   wypoczynku. Przygotowano  m.in. w  formule zdalnej
warsztaty plastyczne, które poprowadziła Danuta
Jabłońska, instruktor świetl icy wiejskiej w  Sierpnicy.
Ponadto można było wziąć udział w  quizie na temat baśni
czy też rozwiązywać rebusy i   zagadki.
Z  inicjatywy wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej

w  Głuszycy Janusza Recha przeprowadzona została gra
terenowa pn. „W  poszukiwaniu inwestycji UE”. Celem gry
było wskazanie prac inwestycyjnych wykonanych na
terenie Gminy Głuszyca i   wspartych funduszami
europejskimi. Zorganizowany został także konkurs
plastyczny pn. „Mój wymarzony zimowy pejzaż” oraz
konkurs pn. „Ulepimy dziś bałwana”, w  którym uczestnicy
przesyłal i zdjęcia wykonanych śniegowych postaci. Dzieci
i   młodzież biorące udział w  konkursach wykazały się
zaangażowaniem i   kreatywnością, które zostało docenione
nagrodami rzeczowymi przekazanymi przez Gminę
Głuszyca oraz CK-MBP. Dziękujemy wszystkim uczestnikom
ferii onl ine za aktywność i   przesyłane prace konkursowe.
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Zapraszamy miłośników serii , jak i   nowych fanów do
spotkania z  książkami Małgorzaty Musierowicz w  ramach
akcji „V Ogólnopolskie Czytanie Jeżycjady”, którą organizu-
je wydawnictwo Akapit Press. Gorąco zachęcamy do zapo-
znania się z  twórczością Małgorzaty Musierowicz
i   przygodami poznańskiej rodziny Borejków.
W  tym roku także Centrum Kultury-Miejska Bibl ioteka

Publiczna w  Głuszycy uczestniczy Ogólnopolskim Czytaniu
Jeżycjady ®. Akcja zostanie przeprowadzone w  formie rela-
cji onl ine w  dniach 1 5-31 marca br. Zapraszamy na profil
Facebook CK-MBP, gdzie będziemy czytać dla Was wybra-
ne fragmenty.
Przekonacie się, jak aktualne i   ponadczasowe są książki

Małgorzaty Musierowicz.
Oprac. CK-MBP

OGÓLNOPOLSKIE CZYTANIE
JEŻYCJADY ® - TAKŻEW  CK-MBP!

FERIE ONLINE Z  CK-MBP
W  GŁUSZYCY

To był niesamowity finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy w  głuszyckim sztabie przy Centrum Kultury-Miej-
skiej Bibl iotece Publicznej. 31 stycznia ze względu na ogra-
niczenia sanitarne nie mogliśmy się spotkać bezpośrednio
w  sztabie, jednak atmosfera tego dnia była naprawdę gorą-
ca. Od rana dziesiątka wolontariuszy ruszyła na ul ice Głuszy-
cy. Udało się zebrać do puszek 1 5.426,21 zł. Pomimo
warunków pandemicznych udało się pobić ubiegłoroczny
głuszycki rekord!

Serdecznie dziękujemy za wytrwałość, mimo mroźnej
aury, wszystkim wolontariuszom, którymi w  czasie tegorocz-
nego finału byl i : Burmistrz Głuszycy Roman Głód wraz z  żo-
ną Iwetą, a   także Jakub Stawiński, Daria i   Lena Stępień,
Martyna i   Dawid Jerzyk, Blanka Knychała, Piotr i   Magdalena
Kandefer. Gorące podziękowania kierujemy do zespołów
Grzybek Band i   Paranoja, które z  sercem i   radością zagrały
w  Wielkiej Orkiestrze dla głuszyczan i   nie tylko. Ogromne
podziękowania dla Tomasza Szachty, Wojtka Romana, Mi-
chała Mondrego, Oskara Niczyporuka, którzy zajęl i się ob-
sługą techniczną finału i   przygotowaniem transmisji onl ine.
Jak zawsze nie zawiedl i pracownicy Centrum Kultury- Miej-
skiej Bibl ioteki Publ icznej w  Głuszycy na czele z  szefową

sztabu Klaudią Chętkowską. Serdeczne podziękowania dla
Renaty Sokołowskiej, Marzeny Nygi z  córkami Karol iną i   We-
roniką, Renaty Sol ińskiej i   Marty Czepil .

Wielkie podziękowania dla głuszyckich przedsiębiorców
za zbiórkę do Sztabowych Puszek Stacjonarnych. Podzięko-
wania dla: Magdaleny i   Roberta Kandeferów z  Klubu Dobra
Energia, Dominika Waligóry z  Apteki Flos, Beaty Drapały
z  Salonu Fryzjerskiego, Karola Lampy z  Apteki na ul. Sienkie-
wicza 1 3, Sławomiry Pietrzak z  Apteki Starej, Sylwii Prorok –
dyrektor Placówki Całodobowej Opieki Dla Osób Niesamo-
dzielnych „Geramus”, Angel iki Wożniak ze sklepu obuwni-
czego, Roberta Kroka z  Punktu Lotto, Małgorzaty Panek oraz
Grzegorza Czepila z  „Jadła”, gdzie stała puszka stacjonarna,
a   w  dniu finału był wydawany ciepły posiłek dla wolontariu-
szy ufundowany przez właściciela „Jadła”. Do Sztabowej
Puszki Stacjonarnej zbierano środki także w  siedzibie sztabu
– w  CK-MBP.

Gorące podziękowania przekazujemy również dla Pani
Poseł Katarzyny Izabel i Mrzygłockiej, Łukasza Kazka, Anny
Golemiec, Leny Stępień, Ryszarda Berczyńskiego za przed-
mioty przekazane do l icytacji . Jeszcze raz dziękujemy Mag-
dalenie Kandefer za sympatyczną obsługę telefoniczną
w  czasie l icytacji i   hojność osób biorących udział w  l icyta-
cjach. Podziękowania dla Pawła Fesyka za przekazanie na
l icytację profesjonalnej sesji fotograficznej oraz wykonanie
zdjęć podczas finału. Podziękowania za wsparcie organiza-
cyjne dla Krzysztofa Gołdy oraz Artura Gołdy, który wraz
z  dyrektor CK-MBP Sabiną Jelewską poprowadził głuszycki
finał. Serdeczne podziękowania dla funkcjonariuszy Komisa-
riatu Pol icji w  Głuszycy, którzy czuwali nad bezpieczeń-
stwem 29. Finału WOŚP. Dziękujemy wszystkim za
przekazane wpłaty i   otwarte serca! Dziękujemy za łączność
internetową i   telefoniczną, za każdy ciepły gest i   okazane
wsparcie w  tym trudnym dla nas wszystkich czasie pande-
mii.

Zebrane środki zasilą konto Fundacji Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy i   będą przekazane na zakup sprzętu
dla laryngologii dziecięcej, otolaryngologii i   diagnostyki
głowy.
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GŁUSZYCA ZAGRAŁA Z  RADOŚCIĄ DLAWOŚP!

Koncertem zespółu JA-RE-DA wraz z  niespodzianką
w  wykonaniu męskiej części Głuszyckiej Grupy Teatralnej „Po
Godzinach” świętowano już w  niedzielę 7 marca w  głuszyc-
kim Centrum Kultury-MBP. Wydarzenie było na żywo trans-
mitowane na profilu społecznościowym Centrum
Kultury-Miejskiej Bibl ioteki Publ icznej w  Głuszycy i   było do-
stępne jeszcze w  dniu 8 marca.

Nastrojowe, znane i   lubiane przeboje wykonal i dla pu-
bl iczności głuszyczanie- Państwo Jadwiga i   Daniel Klamec-
cy. W  trakcie koncertu oglądający relację miel i możl iwość
przesyłania życzeń, które były odczytywane przez prowa-
dzącego wydarzenie Roberta Delegiewicz. Na koniec wiele
radości wywołał brawurowy kabaretowy występ panów
z  Głuszyckiej Grupy Teatralnej „Po godzinach” w  składzie: Mi-
rosław Żołopa, Grzegorz Milczarek, Artur Gołda i   Robert De-
legiewicz.

Moc najserdeczniejszych życzeń wszystkim Paniom
przekazał w  imieniu głuszyckich władz samorządowych Bur-
mistrz Głuszycy Roman Głód. Do życzeń dołączyła się także
dyrektor CK-MBP Sabina Jelewska, która przekazała podzię-
kowania dla pracowników instytucji oraz wszystkich osób
wspierających organizację głuszyckiego Dnia Kobiet.

Wszystkim paniom z  okazji Dnia Kobiet życzymy jeszcze

raz dużo zdrowia, wiosny w  sercu, wielu radosnych chwil
oraz poczucia spełnienia w  wykonywaniu codziennych
obowiązków zawodowych i   rodzinnych.
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KONCERT ŻYCZEŃ Z  NIESPODZIANKĄ NA DZIEŃ KOBIET

Kolejna dostawa książek trafiła do głuszyckiej bibl ioteki.
Spośród nowych pozycji , które wzbogaciły zbiory, szcze-
gólnie polecamy książki "Operacja Hagen" Botaya Fel i-
pe’a   oraz "Czas Hitlera" Franka McDonough’a.
- Serdecznie dziękujemy Panu Sebastianowi Boreckiemu

za kolejny podarunek w  postaci książek. Przekazywana cy-
kl icznie darowizna na rzecz głuszyckiej bibl ioteki to inicja-
tywa Radnego Rady Powiatu Wałbrzyskiego - Łukasza
Kazka- informuje Sabina Jelewska, dyrektor Centrum Kul-
tury-Miejskiej Bibl ioteki Publ icznej w  Głuszycy.
Ponadto dzięki współpracy z  „Bibl ioteką pod Atlantami”

w  zbiorach głuszyckiej bibl ioteki znalazły się w  ostatnim
czasie nowe pozycje tzw. „książki mówionej”. Wśród nowo-
ści pojawiły się zarówno kryminały, jak i   l iteratura kobieca,
biografie i   wiele innych wartych uwagi pozycji . Przypomi-
namy także o  trwającej akcji „Mała książka – wielki czło-
wiek” adresowanej do dzieci w  wieku przedszkolnym.
Serdecznie zapraszamy czytelników do odwiedzin.

oprac. CK-MBP

NOWOŚCI W  GŁUSZYCKIEJ
BIBLIOTECE

1 1 lutego gościl iśmy w  Centrum Kultury-Miejskiej Bibl io-
tece Publicznej w  Głuszycy Panią Agnieszkę Sztyler-
Turovsky, która opowiadała o  swojej najnowszej książce „Od-
dział zakaźny”. Ze względu na obostrzenia sanitarne
wydarzenie zorganizowano w  formule onl ine. Spotkanie po-
prowadzil i Sabina Jelewska i   Robert Delegiewicz.

Agnieszka Sztyler-Turovsky to dziennikarka Onetu, zwy-
ciężczyni konkursu „Sukces roku w  ochronie zdrowia – Lide-
rzy Medycyny”, final istka konkursu „Grand Press” za reportaż,
laureatka nagrody im. Barbary N. Łopieńskiej za wywiady
z  ludźmi kultury i   pol ityki,  tegoroczna zwyciężczyni konkur-
su "Uzależnienia XXI w." za reportaż. Była dziennikarką „Ga-
zety Wyborczej” (m.in. „Dużego Formatu”), miesięcznika
„Twój Styl” i   „El le”, gdzie kierowała działami Magazyn i   Psy-
chologia, wydawcą serwisu Medonet.pl i   szefową reporte-
rów Onet Kobieta.

„Oddział zakaźny" to książka o  doświadczeniach pielę-
gniarek, lekarzy i   ratowników medycznych, którzy znaleźl i
się na pierwszej l inii frontu w  walce z  COVID-1 9. To ludzkie
historie, które wzruszają, szokują, skłaniają do refleksji .   „Od-
dział zakaźny" jest poruszającym świadectwem, które po-
zwala poczuć grozę nie tylko choroby, ale i   pracy
naznaczonej chaosem i   poczuciem zagrożenia.  Autorka
przedstawia szczere i   bardzo osobiste relacje pracowników
służby zdrowia, zmuszonych wykonywać swoją pracę
w  przerażającej i   pełnej sprzeczności rzeczywistości pande-
micznej.  To ludzkie dramaty, ale też momenty wzruszeń
i   nieoczekiwany „czarny humor”. Książka  przekracza  drzwi
oddziału zakaźnego, gdzie dostęp mają jedynie lekarze
i   ciężko chorzy pacjenci.

Agnieszka Sztyler-Turovsky w  czasie głuszyckiego spo-
tkania onl ine zaprosiła także na blog    https://oddzialzaka-

zny.pl/  , gdzie znajdują się fragmenty rozmów z  medykami -
z  początków pandemii, ale też najnowsze doświadczenia.
Reporterka w  dalszym ciągu zaprasza medyków do współ-
pracy i   dzielenia się swoimi historiami z  walki z  wirusem.

- Dziennikarka podarowała czytelnikom Miejskiej Bibl io-
teki Publ icznej w  Głuszycy egzemplarz „Oddziału zakaźne-
go”. Zachęcamy Państwa do lektury! Dziękujemy Agnieszce
Sztyler-Turovsky za sympatyczne spotkanie. Serdeczne po-
dziękowania dla Łukasza Kazka za inicjatywę organizacji
spotkania w  głuszyckiej bibl iotece- dodaje Sabina Jelewska,
dyrektor głuszyckiego CK-MBP.

SJ

SPOTKANIE AUTORSKIE ONLINE
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Zakończył się remont kuchni w  Szkole Podstawowej nr  3
w  Głuszycy. Gmina Głuszyca uzyskała wsparcie w  ramach
wieloletniego rządowego programu "Posiłek w  szkole
i   w  domu" na lata 201 9-2023. W  ramach zadania została
wyremontowana kuchnia, zakupiono wyposażenie kuchni
oraz stołówki.
Na potrzeby kuchni oraz stołówki zakupiono piec kon-

wekcyjny, bemary, kuchenkę gazową, nowe meble, garnki
oraz zastawę stołową. Na real izację zadania przeznaczono
91 .898,47 zł, z  czego 73.51 8,77 zł to dofinansowanie
otrzymane od Wojewody Dolnośląskiego.

opr. MCz

KUCHNIAW  TRÓJCE JAK NOWA
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Trwa remont jednego z  najbardziej charakterystycznych
obiektów na terenie Gminy Głuszyca. Mowa oczywiście
o  budynku po byłym Zespole Szkół w  Głuszycy przy
ul. Parkowej 9. Po oddaniu do użytku zostanie on przezna-
czony na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności
publ icznej – zostanie nową siedzibą Urzędu Miejskiego
w  Głuszycy.

Zakres prac jest bardzo szeroki, bowiem swoim
zasięgiem obejmuje prace remontowe i   instalacyjne oraz
termomodernizacyjne, w  tym remont istniejących klatek
schodowych, roboty budowlane wewnątrz obiektu (piwnica,
parter, I   piętro, poddasze), wykonanie iniekcji ścian funda-
mentowych, izolacji ścian fundamentowych, remont elewa-
cji i   cokołu, remont instalacji grzewczej, budowę instalacji
gazowej i   sygnal izacji gazu, budowę instalacji oddymiania
klatek schodowych, budowę systemu sygnal izacji alarmu
pożaru, wymianę instalacji elektrycznej, budowę instalacji
teletechnicznej, instalacji odgromowej i   uziemienia,  instala-
cji fotowoltaicznej, hydrantowej, instalacji telewizji przemy-
słowej CCTV, wymianę z  częściową przebudową instalacji
wodno-kanal izacyjnej, remont stolarki okiennej i   drzwiowej
w  całym obiekcie oraz remont dachu.   Udogodnieniem bę-
dzie budowa platformy dla seniorów oraz osób z  niepełno-
sprawnościami. Rewital izowany obiekt jest objęty nadzorem
konserwatora zabytków.

Ogólna wartość projektu na rewital izację budynku przy
ul. Parkowej 9 wynosi 3   661   798,85 zł, z  czego Gmina Głuszy-
ca otrzymała dofinansowanie z  Europejskiego Funduszu
Rozwoje Regionalnego w  wysokości 1   064 494,47 oraz dofi-
nansowanie z  Budżetu Państwa wynoszące 1 26 1 24,94 zł.
Uroczyste przekazanie umów przez Lidera Aglomeracji
Wałbrzyskiej, Prezydenta Miasta Wałbrzycha dra Romana

Szełemeja na zadanie „Rewital izacja i   adaptacja byłego bu-
dynku szkolnego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku
użyteczności publ icznej w  Głuszycy” odbyło się 8 kwietnia
201 9 r. Projekt otrzymał środki dzięki współpracy z  ZIT Aglo-
meracji Wałbrzyskiej.

Lider Aglomeracji Wałbrzyskiej, Prezydent Miasta
Wałbrzycha dr Roman Szełemej wizytował teren budowy na
zaproszenie Burmistrza Głuszycy Romana Głoda. Obaj wło-
darze podkreślal i , jak bardzo ważna jest współpraca przy tak
dużych projektach, między innymi w  ramach ZIT Aglomera-
cji Wałbrzyskiej i   jak ważna dla Głuszycy jest nowa siedziba
Urzędu Miejskiego, przyjazna seniorom oraz osobom z  nie-
pełnosprawnościami.

opr. MCz

O  REMONCIE NA PARKOWEJ

Gmina Głuszyca podpisała umowę na budowę 1 4 przydo-
mowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. Prace pole-
gać będą przede wszystkim na zaprojektowaniu, dostawie,
montażu i   uruchomieniu oczyszczalni spełniających wszyst-
kie wymogi sanitarne. Będą one przyłączone do kanalizacji
sanitarnej w  budynkach, a  ich zadaniem będzie odprowadza-
nie oczyszczonych ścieków. Co więcej, każdy z  użytkowników
zostanie przeszkolony i   otrzyma instrukcję obsługi przydo-
mowej oczyszczalni ścieków. Wartość podpisanej umowy to
470  tys. zł.
Zadanie współfinansowane z  Europejskiego Funduszu Rol-

nego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, operacja typu
„Gospodarka wodno – ściekowa” w  ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z  tworzeniem, ulepszaniem
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,
w  tym inwestycji w  energię odnawialną i   w  oszczędzanie
energii” w  ramach działania „Podstawowe usługi i   odnowa wsi
na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 201 4-2020
pn.: „Eko Głuszyca – tu mieszkam, tu żyję – budowa przydo-
mowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głuszyca”.

opr. MCz

Poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców Gminy Głuszyca
poprzez budowę chodnika
w  ciągu drogi wojewódzkiej
nr  381 – projekt o  takiej nazwie
znalazł się na l iście rankingowej
zadań do real izacji w  ramach
programu infrastruktury drogo-
wej w  2021 roku opublikowanej
przez Dolnośląską Służbę Dróg
i   Kolei we Wrocławiu.
Zadanie będzie polegało na

wybudowaniu chodnika w  cią-
gu drogi wojewódzkiej nr  381
biegnącej przez ul icę Sienkiewi-
cza w  Głuszycy do granicy z  Je-
dl iną-Zdrój. W  sumie powstanie
ponad 500 metrów nowego
chodnika.
Miejsce nowej inwestycji wspólnie z  Burmistrzem Roma-
nem Głodem wizytował Radny Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego Mirosław Lubiński, który na każdym kroku
wspiera Gminę Głuszyca w  podejmowanych przedsięwzię-
ciach.

MCz

BĘDZIE NOWY CHODNIK

Gmina Głuszyca pod-
pisała umowę na rewital iza-
cję budynku przy ul.
Sienkiewicza 25. Znalazł się
on na l iście projektów z  do-
finansowaniem ZIT Aglo-
meracji Wałbrzyskiej i   może
l iczyć na zwrot aż 85% po-
niesionych kosztów remon-
tu. Prace rewital izacyjne

będą polegały na dociepleniu budynku, izolacji ścian piw-
nicznych przed wodą i   wilgocią. Odrestaurowana zostanie
też elewacja zewnętrzna. Wartość umowy wynosi
270  455,67 zł.
Projekt jest dofinasowany w  ramach zadania pn. „Odno-

wa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkal-
nego przy ul. Sienkiewicza 25 w  Głuszycy” nr  RPDS.
06.03.04-02-0206/1 6-00 w  ramach Osi Priorytetowej nr  6
„Infrastruktura spójności społecznej” Działania nr  6.3 „Re-
wital izacja zdegradowanych obszarów” Poddziałania
nr  6.3.4 „Rewital izacja zdegradowanych obszarów – ZIT
AW” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 201 4-2020.

opr. MCz

UMOWA NA REWITALIZACJĘ
PODPISANA

Gmina Głuszyca zakupiła samo-
chód przystosowany do przewozu
osób z  niepełnosprawnościami. Jest
on wyposażony w  ergonomiczne
siedzenia z  zamontowanymi pasami
bezpieczeństwa, kl imatyzacją. W  sa-
mochodzie będzie można w  bez-
pieczny sposób zamocować wózek
inwalidzki wraz z  pasem biodrowym.
Całkowita kwota dofinansowania,
jakie otrzymała Gmina Głuszyca, wy-
nosi ponad 385  tys. zł, z  czego na za-
kup samochodu gmina przeznaczyła
1 48  tys. zł. W  całkowitej kwocie znaj-
duje się jeszcze dofinansowanie  m.in. kosztów ubezpiecze-
nia pojazdu, zakupu paliwa, wynagrodzenie pracy kierowcy,
asystenta osób z  niepełnosprawnościami oraz osoby, z  którą
będzie można skontaktować się w  sprawie przejazdu.

- Zakup specjal istycznego samochodu oraz zatrudnienie
kierowcy i   asystenta umożliwi dotarcie w  każde miejsce gmi-
ny – informuje Burmistrz Głuszycy Roman Głód. – Na podsta-
wie zgłoszonych potrzeb zostanie opracowany
harmonogram dojazdów stałych, np. dowóz do dziennego
Domu Senior+ i   Klub Senior+. Zamawianie usługi będzie od-
bywało się telefonicznie w  ustalonych wcześniej godzinach.
Warto podkreśl ić, że Gmina Głuszyca jako jedyna w  Powiecie
Wałbrzyskim dysponuje samochodem do przewozu osób
z  niepełnosprawnościami zakupionym w  ramach konkursu
grantowego ogłoszonego przez PFRON.

Celem projektu jest poprawa ja-
kości życia części mieszkańców
Gminy Głuszyca, poprzez el imino-
wanie barier transportowych, dzięki
czemu będą oni w  stanie samodziel-
nie (lub z  niewielkim udziałem i   po-
mocą osób trzecich) podejmować
i   rozwijać swoją aktywność w  życiu
publicznym, społecznym i   zawodo-
wym.

Konkurs grantowy dla jednostek
samorządu terytorialnego ogłoszo-
ny w  ramach projektu pn. "Usługi in-
dywidualnego transportu

door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej
wielorodzinnych budynków mieszkalnych", real izowanego
w  ramach Osi Priorytetowej I I . Efektywne polityki publiczne
dla rynku pracy, gospodarki i   edukacji, Działanie 2.8 Rozwój
usług społecznych świadczonych w  środowisku lokalnym
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 201 4-
2020. Zapotrzebowanie na usługę można zgłosić
telefonicznie: 74 88 66  758 lub mailowo:
przewozy@gluszyca.pl

opr. MCz

SAMOCHÓD DLA OSÓB Z  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

POWSTANĄ PRZYDOMOWE
OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Z  okazji przypadającego na 1 1 marca Ogólnopolskiego
Dnia Sołtysa, Burmistrz Głuszycy Roman Głód oraz Zastępca
Burmistrza Grzegorz Szymański spotkal i się z  Sołtysami z  te-
renu Gminy Głuszyca oraz z  Przewodniczącą Komisji ds. Wsi,
Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej Rady Miejskiej
w  Głuszycy panią KatarzynąWoźniak-Redl icką.
Podczas spotkania zostało poruszonych wiele kwestii

związanych z  funkcjonowaniem społeczności lokalnych na
wsiach w  trudnym czasie epidemii oraz o  planach remonto-
wych, między innymi w  świetl icach wiejskich.
Burmistrz Głuszycy Roman Głód wraz ze swoimi współpra-
cownikami, Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Milcza-
rek razem z  Radnymi Rady Miejskiej w  Głuszycy składają
serdeczne życzenia zdrowia oraz powodzenia w  życiu osobi-
stym i   zawodowym wszystkim Sołtysom z  terenu Gminy
Głuszyca.

MCz

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ SOŁTYSA
W  GŁUSZYCY

Jeśl i Gmina Głuszyca jest Twoim miejscem zamieszkania
i   jeśl i chcesz żyć coraz wygodniej oraz bezpieczniej, to roz-
l icz PIT właśnie tu – w  ten sposób przekażesz część podat-
ku na rozwój gminy. Twoje pieniądze wrócą do Ciebie
w  postaci nowych inwestycji .
Warunkiem jest  płacenie podatku dochodowego

w  Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na  miejsce
zamieszkania – w  przypadku mieszkańców Gminy Głuszy-
ca jest to Urząd Skarbowy w  Wałbrzychu. Według ustawy
o  podatku dochodowym od osób fizycznych, roczne PIT-y
powinny być składane w  Urzędzie Skarbowym właściwym
ze  względu na  miejsce zamieszkania, a   dokładnie według
miejsca zamieszkania w  ostatnim dniu grudnia.
Wystarczy w  zeznaniu rocznym PIT:

- wpisać adres Urzędu Skarbowego Wałbrzychu, ul.
Uczniowska 21 , 58-306 Wałbrzych;
- wpisać aktualny adres zamieszkania w  Gminie Głuszyca.
Miej wpływ na rozwój gminy!

opr. MCz

ROZLICZ SIĘW  GŁUSZYCY!



Od kilku lat grupa pasjonatów przy udziale Stowarzyszenia Przyjaciół Głuszycy i   Gminy
Głuszyca organizuje wokół  m.in. Głuszycy Maraton Pieszy „Sudecka Żyleta”. To ekstremalny,
kilkudziesięciokilometrowy marsz, który w  trakcie letniej edycji rozpoczyna się wieczorem
i   uczestnicy sporą część trasy pokonują nocą. Wędrowcom skupionym na bezpiecznym
pokonywaniu stromych zboczy mogą umknąć niektóre atrakcje lub widoki i   n ie wszyscy
mają możl iwość, aby pokonać całą trasę „na raz”. Proponuję więc zdobywanie Korony Głu-
szycy, czyl i wędrówkę najwyższymi szczytami okalających nas gór.

Trasę można podziel ić na kilka etapów i   układać według własnych możl iwości. Mało kto
wie, że najwyższym szczytem naszej gminy jest Wal igóra - 936  m n.p.m. ( niem. Heidelberg).
Najłatwiej zdobyć go oczywiście, wyruszając spod schroniska Andrzejówka w  Rybnicy Le-
śnej i   po ok. 1 00  m wchodzimy już z  powrotem na nasz teren. Innym wariantem trasy jest
start z  Głuszycy przez rondo w  Łomnicy, gdzie przed laty stała gospoda Obermühle (fot. 1 ) ,
a   w  dawnych pomieszczeniach gospodarczych dziś swoją siedzibę ma Koło Łowieckie Orzeł.
Kierując się dalej wzdłuż ul icy Trzy Strugi, a   tak właściwie to drogą dawnej wsi o  tej samej
nazwie (niem. Dreiwassertal ) , mijamy szereg starych (fot.2) i   nowych domów. Obecnie to je-
den z  bardziej popularnych zakątków wśród letników. Po drodze mijamy ujęcia wody. Wia-
domo, że prace przy budowie systemu zaopatrzenia naszej gminy w  wodę rozpoczęto 28
maja 1 907 r. (fot. 3*), tak więc z  górą 1 00 lat czerpiemy już z  naturalnych zasobów.

Podążając wzdłuż niebieskiej trasy rowerowej MTB, dojdziemy do Andrzejówki. Bardziej
zaawansowani piechurzy mogą wejść żółtym szlakiem lub obejść górę łagodnie w  prawo
lub w  lewo. Po drodze na zboczach Waligóry można natrafić na ruiny dawnego pałacyku
myśl iwskiego należącego do rodziny Hochbergów z  Książa (fot. 4*). Była to jedna z  ki lku let-
nich rezydencji powstałych ok. 1 91 0 r. z  inicjatywy Księżnej Daisy. Architektura obiektu na-
wiązywała do stylu XVI I I -wiecznego wiejskiego budownictwa szachulcowego popularnego
na terenie Sudetów. Każdego zapewne kusi, aby podążając od Andrzejówki niebieskim szla-
kiem turystycznym, zdobyć za jednym zamachem szczyty Jeleniec 902  m n.p.m. ( niem. Lan-
geberg) z  rel iktami dawnej wieży widokowej i   Rogowiec 870  m n.p.m. (niem.
Hornschlossberg) i   najwyżej położonym zamkiem piastowskim (fot.5). Jego burzl iwa histo-
ria zarówno jako granicznej strażnicy księstwa świdnicko–jaworskiego, jak i   siedziby rycerzy
rabusiów to gotowy scenariusz na film lub chociażby zlot i   inscenizację z  udziałem bractw
rycerskich (przypomnę tylko, że przed kilku laty byłem inicjatorem takiej imprezy w  Ogro-
dzie Jordanowskim).

Powrót do Głuszycy najkrótszą trasą zapewni żółty szlak, który przez Grzmiącą z  najbar-
dziej znanym zabytkiem, jakim jest drewniany kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii

Panny (fot. 6), zaprowadzi nas do stacji kolejowej. Można również pokusić się, aby korzysta-
jąc z  czarnego szlaku rowerowego zejść na przełęcz pomiędzy Rogowcem a  Gomólnikiem
Małym - 809  m n.p.m. (niem. Schindelberg, fot. 7) i   wejść na ten ostatni, by trafić na wspa-
niały punkt widokowy. Kryją się tu także pozostałości dawnego schroniska Schindelberg-
baude.

Idzie wiosna, dnia znów przybywa, tak więc pamiętając, że ruch na świeżym powietrzu
to zdrowie, nie poddawajmy się ograniczeniom, jakie niesie z  sobą sytuacja epidemiolo-
gicznie. Pamiętać należy o  zachowaniu szczególnej ostrożności i   w  czasie wędrówek, bo mi-
mo tego, że nie są to szczególnie strome góry, to jednak po ostatnich intensywnych
opadach zalegać może jeszcze sporo śniegu i   lodu. Liczę, że budząca się do życia przyroda
da wszystkim wiele energii do działania. Zachęcamy też do prezentowania własnych pomy-
słów na trasy wędrówek i   dzielenia się wspomnieniami z  bogatej historii głuszyckich tury-
stów PTTK czy TKKF.

Grzegorz Czepil
*Fot. 3 i  4 zaczerpnąłem z  portalu Polska na fotografii www.polska-org.pl
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„W  góry, w  góry, miły bracie, tam swoboda czeka na Cię…”
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Odporność  to zdolność organizmu do ochrony przed patoge-
nami pochodzenia bakteryjnego, wirusowego, pasożytnicze-
go, a  także rozrostem komórek nowotworowych. Układ
odpornościowy jest systemem złożonym, skomplikowanym
i  niezwykle inteligentnym. Posiada tzw. pamięć immunolo-
giczną, pozwalającą rozróżniać, identyfikować i   właściwie re-
agować na zagrożenie. Rozlokowany jest w  obrębie całego
organizmu i   składa się z  takich struktur, jak:
- narządy wewnętrzne, skóra, błony śluzowe;
- wyspecjal izowane komórki (m.in. l imfocyty T i   B, granulocy-
ty, makrofagi);
- mediatory reakcji zapalnych (m.in. cytokiny, interferony,
chemokiny).
System immunologiczny człowieka wyposażony jest w  dwa
ściśle ze sobą zintegrowane układy:
- odporność wrodzona (nieswoista) – pierwsza linia obrony
przed patogenami, złożona z  zapory biernej i   czynnej: pierw-
sza to elementy czysto fizyczne, jak skóra czy błony śluzowe,
druga to naturalne reakcje organizmu na czynnik infekcyjne,
w  tym: gorączka, kaszel, biegunka, wzmożony metabolizm,
czy fagocytoza (pochłanianie drobnoustrojów przez tzw. ko-
mórki żerne);
- odporność adaptacyjna (swoista) -  jest to wyuczona zdol-
ność do reakcji na patogeny, z  którymi organizm miał już
wcześniej do czynienia. Kluczową rolę w  tym przypadku od-
grywają tzw. immunoglobuliny, czyli przeciwciała oraz limfo-
cyty T i   B.
W  większości przypadków, pierwszy kontakt organizmu ze
szkodliwymi drobnoustrojami następuje poprzez błony ślu-
zowe układu pokarmowego, oddechowego i   moczowo-płcio-
wego, których kluczowym składnikiem jest tkanka
limfatyczna. Najbardziej rozległym jej skupiskiem są jelita,
które mając nawet do 400 metrów kwadratowych powierzch-
ni, stanowią największy organ odpornościowy w  ciele czło-
wieka.
Warto wiedzieć, że to właśnie jel ita wytwarzają około 80 proc.
wszystkich immunoglobulin znajdujących się w  organizmie
człowieka, tutaj też koncentruje się około 50 procent wszyst-
kich limfocytów.
Słaba odporność to stan, w  którym organizm nie jest zdolny
właściwie reagować na zagrożenie zewnętrzne, a  więc sku-
tecznie neutralizować atakujących organizm patogenów.
Efektem tego jest zwiększona zachorowalność na wszelkiego
typu infekcje bakteryjne, wirusowe i   inne.
Osoby o  słabej odporności zdecydowanie łatwiej zapadają na
grypę lub przeziębienie, ale też są podatne na zapalenie gar-
dła, zatok, oskrzeli, płuc, dróg moczowych. Do typowych kon-
sekwencji należą również trudności z  gojeniem się ran,
dolegliwości układu pokarmowego, a  w  okresie dojrzewania
– problemy z  przybieraniem masy ciała i   wzrostu.
Należy pamiętać, że układ immunologiczny jest silnie zinte-
growany z  systemem hormonalnym i  nerwowym, a  także po-
karmowym. Oznacza to, że przyczyny, objawy oraz skutki
obniżonej odporności są złożone.
Przyczyny obniżonej odporności   mogą mieć charakter zarów-
no wrodzony (głównie warunkowany genetycznie), jak też
nabyty. Do najważniejszych czynników oddziałujących nega-
tywnie na układ immunologiczny należą:
- zubożenie naturalnej flory bakteryjnej jel it, stanowiącej jed-
ną z  podstawowych barier ochronnych ludzkiego organizmu.
Niedobór „pożytecznych” bakterii, otwiera drogę do koloniza-
cji jel it dla wszystkich tych drobnoustrojów, które dla człowie-
ka są szkodliwe;
- niedobór witamin i   składników mineralnych,  związany jest
najczęściej z  niewłaściwym odżywianiem, niewłaściwą, zbyt
ubogą dietą lub zaburzeniem wchłaniania określonych sub-
stancji;
- stres  -  jest naukowo dowiedzione, że pod wpływem tego

czynnika spowolniony zostaje proces namnażania l imfocytów
oraz uwalniania czynników prozapalnych;
- starzenie się organizmu  – z  upływem lat następuje upośle-
dzenie funkcji odporności nieswoistej. Z  tego powodu osoby
starsze są w  większym stopniu dotknięte ryzykiem zgonu
w  wyniku infekcji bakteryjnej lub wirusowej.
Spadek odporności   objawia się przede wszystkim zwiększoną
zachorowalnością na wszelkiego typu infekcje. Charaktery-
styczny jest też stosunkowo łagodny przebieg wielu scho-
rzeń. Brak gorączki, niewielki tylko ból gardła czy ledwie
zauważalny kaszel paradoksalnie mogą nie świadczyć o  sile,
lecz słabości systemu odpornościowego, który nie generuje
właściwej reakcji zapalnej i   pozwala na bezkonfliktowe nie-
mal wniknięcie patogenów do organizmu.
Do objawów osłabionego układu odpornościowego mogą
należeć:
- permanentne uczucie zmęczenia, pojawiające się już o  po-
ranku i   utrzymujące przez cały dzień;
- zniechęcenie, apatia, zły nastrój, bezsenność lub nadmierna
senność;
- biegunki i   zaparcia;
- trudności z  gojeniem ran;
- zaburzenia łaknienia lub zwiększony apetyt.
Nie są to jednak objawy charakterystyczne tylko dla obniżo-
nej odporności i   mogą występować także w  wielu innych sy-
tuacjach zdrowotnych, o  czym należy pamiętać.
Jak sobie pomóc w  celu zwiększenia odporności ?

1 / Przebywanie na świeżym powietrzu jak najdłużej i   to bez
względu na pogodę, zwłaszcza w  chłodniejsze dni. Takie po-
stępowanie wzmacnia bowiem naszą odporność, a  nie – jak
twierdzą niektórzy – ją osłabia. Musimy jednak pamiętać
o  odpowiednim ubiorze, dzięki któremu nie będzie nam ani
za zimno, ani za ciepło. Oczywiście przebywanie na świeżym
powietrzu nie ma polegać na staniu w  miejscu, lecz na aktyw-
ności fizycznej w  jakikolwiek sposób. Nawet zwykłe spacery
pozytywnie wpłyną na nasz układ odpornościowy, a  szcze-
gólnie te regularne i   długie.

2/ Umiejętnie radzić sobie ze stresem, gdyż samego stresu –
niestety – raczej z  naszego życia nie wyeliminujemy. W  jaki
sposób najlepiej sobie radzić? Nie ma jednej uniwersalnej re-
cepty, bo dla każdego z  nas to sprawa indywidualna. Na pew-
no warto znaleźć czas na relaks, nauczyć się myśleć
pozytywnie i   nie obwiniać się o  wszystko, poza tym dobrze
mieć przyjaciela, chodzić na spacery i   uprawiać sport.

3/ Właściwe, urozmaicone i   bogate w  składniki odżywcze od-
żywianie. Tu zwłaszcza warzywa, owoce, przetwory zbożowe,
pochodzenia roślinnego, ryby (zwłaszcza morskie), mięso
w  ograniczonych ilościach. W  okresach zwiększonego zapo-
trzebowania wskazana suplementacja witamin C, A  i   D. Są
one niezbędne dla zapewnienia prawidłowej pracy układu
odpornościowego. Odpowiednia ich podaż wzmacnia go
i   usprawnia funkcjonowanie, chroniąc organizm przed infek-
cjami i   skracając ich przebieg. Także czosnek, siemię lnianie,
jogurty odpowiednio stosowane są czynnikami korzystnie
wpływającymi na naszą odporność.

4/ Ogranicz, a   najlepiej wyeliminuj używki: alkohol, papierosy,
narkotyki. Niszczą one witaminy, zmniejszają ich wchłanial-
ność, a  także wchłanialność mikroelementów, co osłabia na-
szą odporność.

5/ Sen i   odpoczynek. Przemęczony organizm jest podatniej-
szy na infekcję. Dlatego nie wolno zarywać nocy, nie dosy-
piać. Dorosły człowiek potrzebuje ok. 8 godzin snu na
dobę.  Kiedy śpisz głęboko i   nic cię nie wybudza, wzrasta licz-

ba limfocytów w  twoim organizmie. Warto wiedzieć, że po-
winno się wypoczywać w  całkowitej ciemności i   ciszy.

6/ Szczepionki   to preparaty biologiczne, które w  założeniu
imitują naturalną infekcję i   prowadzą do rozwoju odporności
analogicznej do tej, którą uzyskuje organizm w  czasie pierw-
szego kontaktu z  prawdziwym drobnoustrojem (bakterią lub
wirusem). Głównym celem szczepionki jest ochrona przed
ciężkim przebiegiem choroby i   powikłaniami, których nie da
się przewidzieć. Szczepionka zawiera  antygen  stymulują-
cy  układ odpornościowy  do indukcji   swoistej odpowiedzi im-
munologicznej   przeciw określonemu drobnoustrojowi. Dzięki
wytworzeniu   pamięci immunologicznej   w  przypadku kolej-
nego kontaktu z  antygenem wtórna odpowiedź immunolo-
giczna szybciej i   skuteczniej el iminuje patogen, co
uniemożliwia naturalny przebieg choroby wraz z  wykształce-
niem się typowych dla niej objawów klinicznych.
Szczepienie to przemyślane, słuszne działanie przygotowują-
ce układ odpornościowy (naszą odporność), nasz organizm
na kontakt z  chorobotwórczym drobnoustrojem.

Pomimo podjęcia wszelkich działań mających na celu popra-
wę naszej odporności nie uzyskamy 1 00% pewności uniknię-
cia zachorowania po kontakcie z  chorobotwórczym
patogenem. Zróbmy jednak wszystko, aby możliwość zacho-
rowania zminimalizować. Dajmy sobie szansę. Pracownicy
Centrum Medycznego Solaris w  Głuszycy życzą tego Wszyst-
kim Państwu.

Opracowanie: CENTRUM MEDYCZNE SOLARIS
Kazimierz Kiewra

Bartosz Solarz
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ODPORNOŚĆ CZŁOWIEKA NA CHOROBY

6 grudnia 2020 r. w  Sierpcu odbyły się Mistrzostwa Pol-
ski FTS 2020 w  tańcach latynoamerykańskich w  klasie B. Po-
chodząca z  Głuszycy Maja Nowińska wraz ze swoim
partnerem tanecznym Bartoszem Rudyjem z  Wałbrzycha

wywalczyl i w  mistrzo-
stwach I   miejsce w  katego-
rii dorosłych i   młodzieży!
Tym samym para otrzyma-
ła najwyższą Klasę Krajową
- Mistrzowską A.

Maja i   Bartek zajmują
również 9 miejsce wśród
najlepszych par tanecz-
nych w  Polsce
w  rywal izacji łączonej tań-
ców standardowych i   laty-
noamerykańskich 1 0T
w  swojej kategorii wieko-
wej. Swoją przygodę z  tań-
cem oboje rozpoczęl i już
w  przedszkolu. Na co dzień
para ciężko pracuje, dojeż-
dżając na treningi do Stu-
dia Tańca PM Lubin, gdzie

pod okiem profesjonalnych trenerów i   szkoleniowców do-
skonalą swoje umiejętności. Zgodnie twierdzą, że taniec jest
w  ich życiu najważniejszy i   wart każdego poświęcenia.

Gratulujemy Mai i   Bartkowi ogromnego sukcesu i   z  nie-
cierpl iwością czekamy na kolejne!

opr. MCz

MISTRZYNI Z  GŁUSZYCY
Z  Rewala zimą dookoła Polski, czyl i ok. 3 500  km – taki

cel wyznaczył sobie Paweł Małaszko, który od 1 stycznia ro-
werem przemierza nasz kraj. Na trasie jego przejazdu znala-
zła się  m. in. Głuszyca i   okol iczne miejscowości. Jak sam
mówi, po drodze spotyka wielu pozytywnie nastawionych
ludzi, którzy często oferują mu pomoc. Jego podróż ma też
szczytny cel.

Pan Paweł uruchomił eSkarbonkę WOŚP, na którą można
było wpłacać pieniądze. Tym samym pomagał najmłod-
szym, którzy tej pomocy szczególnie potrzebują. Link do
skarbonki oraz relację z  wyprawy można śledzić na facebo-
okowym profilu   Paweł Małaszko Zimowa Wyprawa Rowero-
wa Dookoła Polski.

Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć panu Pawłowi
powodzenia oraz wytrwałości w  jeździe! Mamy nadzieję, że
kiedyś znów powróci do Głuszycy.

MCz

ROWEREMWOKÓŁ POLSKI
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„RODZINA 500 +”- NOWE TERMINY SKŁADANIAWNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” za-
prasza przedstawiciel i organizacji pozarządowych, jedno-
stek samorządu terytorialnego oraz osoby prywatne
do składania wniosków w  ramach projektów grantowych
oraz operacji inwestycyjnych dla JST w  ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 201 4-2020 - poddziała-
nie 1 9.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w  ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
W  ramach projektów grantowych środki będzie można po-
zyskać na:
Tworzenie i   rozwijanie oferty promocyjnej regionu w  opar-
ciu o  zasoby lokalne Gór Sowich – organizacja wydarzeń
i   wydanie publikacji promocyjnych
Działania rozwijające potencjał społeczności lokalnych, or-
ganizacji i/lub edukacja przyrodnicza   i   kl imatyczna - orga-
nizacja wydarzeń i   warsztatów
W  ramach „dużych projektów” inwestycyjnych dla JST środ-
ki będzie można pozyskać na:
Rozwój ogólnodostępnej i   niekomercyjnej infrastruktury tu-
rystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
Nabory zostaną ogłoszone już wkrótce.
Szczegółowe informacje, ogłoszenia oraz dokumentację
i   procedury znajdą Państwo na naszej stronie www.partner-
stwo-sowiogorskie.pl w  zakładce PROW 201 4-2020.
Serdecznie zapraszamy do kontaktu i   składania wniosków.
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”
ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca

LGD informuje

Kurier Głuszycki: Począwszy od jesieni ubiegłego roku,
w  sieci pojawiło się kilka produkcji z  udziałem Głuszyc-
kiej Grupy Teatralnej „Po godzinach”. Realizowany latem
film „Tkacze”, o  którym wspominaliśmy jakiś czas temu
w  „Kurierze Głuszyckim”, potem cykl „Piosenki dla Nie-
podległej”, „Mikołajowe rozterki”. Całkiem niedawno,
„Pastorałka” i   wreszcie „Artystyczny warsztat pisania li-
stów” z  okazji Walentynek.

Robert Delegiewicz: Mija rok od wybuchu pandemii, która
dla większości z  nas była szokiem. Pierwsze jej ciosy padły
na działalność artystyczną. To właśnie teatry, kina, muzea, ja-
ko miejsca dużych skupisk ludzkich zamknięto w  pierw-
szych dniach. Na początku wydawało się, że jeśl i się
zmobil izujemy, zdyscypl inujemy to ta „wojna” potrwa może
dwa tygodnie, miesiąc. Może dwa. Ale potem wrócimy do
normalności”. Szybko jednak okazało się, że, jak to bywa czę-
sto z  wszelkimi wojnami, większość rzeczy układa się w  nich
inaczej niż przewidujemy.
Artyści to ludzie, dla których ich zawód to nie tylko metoda
zarabiania pieniędzy. To zazwyczaj po prostu pomysł na ży-
cie. Ten zawód przenika do codzienności i   świadomości,
a   nawet podświadomości. Gdy okazało się, że nie ma co l i-
czyć na powrót do dotychczasowej działalności, każdy za-
czął myśleć jak zbudować alternatywną scenę dla sztuki.
Podczas okupacji niemieckiej organizowano spektakle
w  podziemiu. W  domach, mieszkaniach, pod przykrywką
imienin, zaręczyn. Potem sytuacja się powtórzyła podczas
stanu wojennego. W  szeregi „teatralnej armii” w  jednym
i   drugim przypadku wstępowali zawodowcy i   amatorzy. Tu,
alternatywną dla naturalnej sceny przestrzenią, szansą na
kontakt z  widzem stała się rzeczywistość wirtualna. Chcąc
pozostać aktywnymi, chcąc nadal działać, musiel iśmy zna-
leźć rozwiązania dla tej formy działalności.

KG: Mówi Pan, że dla artystów ich zawód to ich pomysł
na życie, ale członkowie GGT „Po godzinach” to osoby,
których codzienne życie to nie zawód aktora.

RD: Jedno nie wyklucza drugiego. Bowiem to, że aktorstwo
nie jest ich źródłem zarobków, nie wyklucza tego, że jest to
pasja i   pomysł na życie. Poza tym, zwłaszcza ci, którzy są
w  grupie od początku, mają za sobą już kilka progów „wta-
jemniczenia”. Nie są zawodowymi aktorami, nie posiadają
dyplomów, ale ich rozwój artystyczny to podróż wielu tysię-
cy mil. Podróż, która zmieniła ich, rozwinęła, a   tym samym
zaszczepiła w  każdym z  członków grupy potrzebę kontaktu
ze sceną, widownią i   tym, co nazywa się aktorstwem. Dlate-
go, gdy okazało się, że poza samą chęcią z  drugiej strony po-
jawiła się potrzeba, po prostu wyszl iśmy wspólnie
naprzeciw tej potrzebie.

KG: Tą potrzebą, jest działalność samorządowej instytu-
cji kultury, pod której opieką jako działacie jako grupa
teatralna…
RD: Dokładnie tak. Centrum Kultury-Miejska Bibl ioteka Pu-
bl iczna przez cały czas pandemii działa w  nowej formule.
Z  racji reżimu sanitarnego, na podobieństwo innych instytu-
cji , przeniosło swoją działalność do internetu.

KG: Skupmy się na dwóch ostatnich produkcjach. Pasto-
rałka została opublikowana dość późno. W  zasadzie jak-
by na podsumowanie okresu Bożego Narodzenia.
W  programie walentynkowym zaś wystąpił Pan sam...

RD: Pandemia to naprawdę „bl iźniaczka” wojny. Oczywiście,

wielu tych, którzy miel i styczność
z  prawdziwą wojną skwitowałoby
takie stwierdzenie ironicznym
uśmiechem, jeśl i nie oburzeniem.
Ale na swój sposób jest w  niej jak
na wojnie. Są ci, którzy walczą na
froncie, są prawdziwe ofiary. Jest
zmiana priorytetów i   nieprzewi-
dywalne sytuacje. Wróg nie gra
z  nami fair. Nie trzyma się zasad
i   nikogo nie zamierza oszczędzać.
Więc i   nas nie oszczędza.
Początkowo planowaliśmy wypu-
ścić Pastorałkę na Boże narodze-
nie. Zadałem pytanie zespołowi,
czy jesteśmy w  stanie zorganizo-
wać się tak, by zdążyć. Wiadomo było, że praca będzie in-
tensywna, ale wszyscy się zgodzil i . Rozpisal iśmy dokładny
grafik pracy. Dokładnie tak jak robi się to na planach filmo-
wych. Z  rozpisaniem scen na dni i   godziny. Pierwsze spotka-
nie miało być nagraniem kolęd. I   nagle okazało się, że cały
grafik zaczął się sypać. U   kogoś kwarantanna, u   kogoś pozy-
tywny test, u   kogoś oczekiwanie na wynik. Tak więc praca,
zaplanowana na wstępie tak szczegółowo i   skrupulatnie, by-
ła w  rzeczywistości wyszarpywaniem czasu z  kolejnych dni,
tak aby udało się nagrać materiał do montażu. Dość szybko
okazało się, że możemy zapomnieć o  przewidywalności spo-
tkań. Umawial iśmy się ze spotkania na spotkanie. Dodatko-
wo, poza brakiem czasu i   brakami w  zespole, pojawiły nagle
potrzeby techniczne, jakich nie miel iśmy wcześniej. Na przy-
kład materiał zdjęciowy okazał się tak obszerny, że posiada-
ny przez nas sprzęt miał trudności z  obróbką. Montaż
i   zdjęcia w  pewnym momencie szły już równolegle. Na ko-
niec na kwarantannie, a   potem izolacji znalazłem się ja. Na
szczęście miałem wówczas już pełny zapis zdjęciowy, ale
pracę nad „Pastorałką” kończyłem w  warunkach pracy zdal-
nej w  domu. To była naprawdę bardzo trudna real izacja. Ale
ostatecznie efekt chyba można nazwać udanym. Sporo od-
słon, jak na nasze możl iwości, pozytywne oceny widzów. Ja
sam, jestem ze swego zespołu bardzo zadowolony. Wielu
członków grupy, już dawno przekroczyło granice pomiędzy
amatorstwem i   profesjonal izmem. Pastorałka zatarła te gra-
nice w  jeszcze większym wymiarze.

KG: Dlaczego„Artystyczny warsztat pisania listów” ?

RD: Kształt tej, nazwijmy to „impresji” to także covidowe po-
kłosie. Wróciłem do pracy na tydzień przed Walentynkami.
Nie było czasu na organizację zdjęć z  udziałem zespołu.
Trzeba było zrobić to w  dwa, maksymalnie trzy dni. Układa-
nie grafiku, który znów mógł się nie sprawdzić, nie wchodzi-
ło w  rachubę. Dlatego zdecydowałem się wykonać to
zadanie sam. Ograniczając tym samym ryzyko przeszkód.
Nie mogłem zachorować na covid, bo już go przechorowa-
łem. Ten aspekt ryzyka miałem więc z  głowy.
Pomysł na to, by odwołać się do tradycyjnej formy listu cho-
dził mi po głowie od lat. Nie wiedziałem, że real izacja tego
pomysłu przybierze taką formę i   powstanie w  takich okol icz-
nościach, ale skoro fascynacja pisaniem listów towarzyszyła
mi od dziecka, to pomyślałem „dlaczego nie” ? To, że powie-
my o  l istach w  takiej jak ta sytuacji , nie wyklucza przecież
powrotu do tego tematu w  przyszłości. Jeśl i zaś chodzi
o  sam tytuł, to wziął się z  formy zapowiedzi programu oraz
refleksji na temat tego, jak przedstawić coś co zostało na-
zwane „warsztatem”.
Oczywiście mogłem przygotować krótki opis tego jak zbu-

dowane jest pióro wieczne, jak
pisano piórem gęsim, co to była
obsadka, kałamarz , czy jak napi-
sać l ist by był napisany prawidło-
wo. Pytanie tylko, czy informacja
o  tym, że l ist winien mieć wstęp,
rozwiniecie i   zakończenie i   być
opatrzony zwrotami grzeczno-
ściowymi, w  odniesieniu do dnia
św. Walentego miałoby sens i   ko-
goś interesowało. Uznałem więc,
że lepiej przedstawić zalety l istu
pisanego, odwołać się do ma-
giczności tego zjawiska niż stwo-
rzyć coś na kształt lekcji pisania
piórem. Tym bardziej, że poza

tym, że sam lubię nim pisać, a   w  młodości piórem właśnie
pisałem pamiętniki, nie mam większych doświadczeń w  tym
zakresie. Bo pisanie piórem to szereg prawideł i   zasad, które
nadają określony kształt tworzonemu pismu. Dla mnie zaś ,
oczywiście poza estetyką pisma, w  l istach jest ważne to,
o  czym wspominałem w  programie. Są osobistą formą, bar-
dziej intymną i   mają w  sobie ładunek emocjonalny. Pisząc
maila, wysyłając sms czy nawet drukując wystukany na kla-
wiaturze tekst, możemy go wysłać do kilku, kilkudziesięciu
osób. Tak zresztą wielu z  nas robi. Owszem. Dostając takie
życzenia, myśl imy „Miło, że o  nas pamiętał”. Ale nie pomyśl i-
my „Miło, że do nas napisał”. W  przypadku l istu pisanego
ręcznie, nawet jeśl i ktoś przepisał te same słowa dwanaście
razy i   wysłał do dwunastu osób tę sama treść, to jednak dla
każdej z  nich poświęcił czas. To już na wstępie podnosi ran-
gę takiego pisma.

KG: Co jeszcze opisał Pan jako zaletę listów?

RD: Zalet podałem jeszcze kilka. Podobnie jak ciekawostek
związanych z  l istami. Ale jako, że film jest nadal dostępny
w  sieci, to polecałbym jednak bardziej obejrzenie go niż do-
wiadywanie się, co zawiera z  tej rozmowy. Myślę, że pro-
gram ten może być nawet traktowany jako film poglądowy
dla młodzieży szkolnej przy omawianiu tematu o  pisaniu l i-
stów.

KG: Myśli Pan, że film zainspiruje kogoś do ręcznego pi-
sania?

RD: Nie wiem. Byłoby miło, gdyby tak się stało. Ja naprawdę
wierzę w  to, że nawet dziś taka forma przekazywania osobi-
stych myśl i ma sens. Wiele lat temu udało mi się nawet
stworzyć mały „Klub pisania l istów”. Znalazły się osoby, któ-
rym spodobała się ta forma korespondencji . Zasada była
prosta: piszemy piórem i   wysyłamy tradycyjną pocztą. My-
ślę, że i   dziś taki klub, choćby inspirowany przez działania
CK-MBP, miałby szansę zaistnieć i   dawać satysfakcję i   radość
tym, którzy w  tej zabawie wzięl iby udział.

***
O  okolicznościach powstania dwóch produkcji CK-MBP
w  Głuszycy z  Robertem Delegiewiczem rozmawiała Marta
Wróblewska.

Oba filmy „Pastorałka” i  „Uczucia w  słowach”oraz inne filmy
przygotowane przez instytucję dostępne są w  serwisie
YouTube na kanale Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w  Głuszycy.
Zapraszamydo odwiedzin!

PO GODZINACH „W  SIECI”

Trwający obecnie-od 1 l ipca 201 9 okres
świadczeniowy 201 9/2021 , na który usta-
lane jest prawo do świadczenia wycho-
wawczego, został wydłużony do 31 maja
2021 r. Od 2021 r. prawo do świadczenia
wychowawczego będzie ustalane co do
zasady na roczny okres świadczeniowy trwający od dnia 1
czerwca do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego.

Najbl iższy okres świadczeniowy w  ramach programu
"Rodzina 500+" będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31
maja 2022 r. W  związku z  rozpoczynającym się od 1 czerwca
2021 r. nowym okresem świadczeniowym 2021 /2022 rusza
kolejny nabór  wniosków o  ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego na nowy okres.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od
1 czerwca 2021 r., wnioski będzie można składać już od 1 lu-
tego 2021 r. drogą elektroniczną, czyl i przez Internet za po-
średnictwem portalu Ministerstwa Rodziny
empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub
przez portal PUE ZUS, a   od 1 kwietnia 2021 r. także drogą
tradycyjną (papierową), czyl i osobiście w  urzędzie lub za po-
średnictwem poczty.

Jeśl i osoba ubiegająca się o  świadczenie złoży komplet-
ny i   prawidłowo wypełniony wniosek o  świadczenie wycho-
wawcze na nowy okres w  terminie do 30 kwietnia 2021 r.,
przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata
przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi naj-
później do 30 czerwca 2021 r.,
co gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia od pierwszego
miesiąca nowego okresu.

W  przypadku kompletnych i   prawidłowo wypełnionych
wniosków złożonych w  okresie od 1 maja do 31 maja 2021 r.,

ustalenie prawa oraz wypłata przyznane-
go świadczenia za miesiąc czerwiec i   l i-
piec nastąpi nie później niż do 31 l ipca
2021 r.
W  przypadku gdy osoba ubiegająca się
o  świadczenie wychowawcze złoży wnio-

sek wraz z  wymaganymi dokumentami w  okresie od 1
czerwca do 30 czerwca 2021 r., ustalenie oraz wypłata przy-
znanego świadczenia za miesiąc czerwiec, l ipiec i   sierpień,
nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.
Jeśl i osoba złoży wniosek w  późniejszym terminie (po 30
czerwca 2021 r.) ,   świadczenie wychowawcze zostanie przy-
znane i   wypłacone od miesiąca złożenia wniosku. W  związ-
ku z  tym, tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r.
będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zosta-
nie wypłacone z  wyrównaniem od 1 czerwca.

W  kolejnych miesiącach będzie obowiązywał następują-
cy mechanizm:
w  przypadku złożenia kompletnego wniosku w  okresie od 1
l ipca do 31 l ipca 2021 r., przyznanie świadczenia następuje
za miesiące od l ipca, a   wypłata przyznanego świadczenia
nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021 r.,
w  przypadku złożenia kompletnego wniosku w  okresie od 1
sierpnia do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia następuje
za miesiące od sierpnia, a   wypłata przyznanego świadczenia
nastąpi najpóźniej do 31 października 2021 r., w  przypadku
złożenia wniosku na nowy okres w  kolejnych miesiącach,
świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w  którym ro-
dzic złoży wniosek, a   wypłaty przyznanego świadczenia re-
al izowane będą co miesiąc na bieżąco.

oprac. UM
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Styczeń i   luty były czasem ciekawych zajęć
w  Przedszkolu Samorządowym w  Głuszycy. Dzieci
obchodziły Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka-
ulubionego misia dzieci, Dzień Kota, Dzień Babci i   Dziadka,
czyl i bardzo ważne święto naszych kochanych dziadków.
Odbył się również długo oczekiwany przez dzieci Bal
Karnawałowy i   Walentynki.

Dzieci z  najstarszych grup brały udział w  zajęciach
z  siatkówki z  trenerami z  Klubu UKS Kinder Volleybal l , na

których świetnie się bawiły. Nie zabrakło także wspaniałej
zabawy na śniegu. Nasze przedszkolaki rozpoczęły również
przygodę z  kodowaniem, dzięki zakupionym matom do
kodowania i   robotom edukacyjnym - GeniGotom. Praca
z  nimi pozwala rozwinąć u  dzieci zdolności matematyczne
i   anal ityczne, rozbudzić wyobraźnię i   zainteresowania oraz
przygotowuje do kolejnych szczebli edukacji.

Przedszkole Samorządowe w  Głuszycy

CO SŁYCHAĆW  GŁUSZYCKIM PRZEDSZKOLU?

Fundacja „Katol icka Inicjatywa Berit” real izator projektu
MŁODZI DLA EKO dofinansowanego ze środków NFOŚiGW
ogłasza konkurs pn. EKOfilm!!!

Przedmiotem konkursu jest nakręcenie max. 2-minuto-
wego filmu promującego zachowania oraz akcje ekologicz-
ne.Więcej informacji dot. adresatów konkursu, kategorii
wiekowych i   innych znajdziecie w  regulaminie na stronie
projektu www.mlodzidlaeko.pl. Nie czekaj! Włącz się do wal-
ki o  atrakcyjne nagrody,  m.in. kamery cyfrowe, słuchawki
bezprzewodowe !!!

Fundacja „Katol icka Inicjatywa Berit”

UWAGA! KONKURS
Z  NAGRODAMI!

Zapraszamy po raz trzeci na chwilę relaksu z  krzyżówką
przygotowaną przez głuszyczanina o  ps. FRYGA. Spośród
osób, które w  zaklejonej kopercie dostarczą rozwiązanie do
skrzynki pocztowej znajdującej się w  korytarzu Centrum Kul-
tury-Miejskiej Bibl ioteki Publicznej w  Głuszycy, zostanie wy-
losowana nagroda niespodzianka. Rozwiązanie można także
dostarczyć mailem na adres: kurier@gluszyca.pl.

Prosimy nie podpisywać rozwiązań imieniem i   nazwi-
skiem, wystarczy podać tylko numer telefonu do kontaktu.
Na kopercie Kub w  tytule maila prosimy napisać: KRZYŻÓW-
KA. „KURIER GŁUSZYCKI”. Redakcja skontaktuje się telefonicz-
nie z  wylosowaną osobą. Na rozwiązania czekamy do 31
marca 2021 . Miłej zabawy!

Redakcja „Kuriera Głuszyckiego”

GŁUSZYCKA KRZYŻÓWKA
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Poziomo: 2. Adwent, 3. Sianko, 9. Choinka,
1 1 . Rzepicha, 1 3. Karp, 1 4. Pasterka,
1 6. Renifery, 1 9. Gdańska, 20. Marek.

Pionowo: 1 . Rybna, 3. Wigil ia, 4. Szopka, 5.
Tul ipan, 7. Kolęda, 8. Bartnica, 1 0. Niczyja,
1 2. Betlejem, 1 5. Górska, 1 7. Niecała, 1 8.

Śnieg.

Rozwiązanie „Głuszyckiej
krzyżówki świątecznej”
z  nr  39/2020„Kuriera

Głuszyckiego”
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