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Kładka wisząca nad l ustrem wody oraz mała infrastruktura
turystyczna – brzmi ciekawie? Tak niedługo mogą wygl ą-
dać głuszyckie Kamyki, czyl i były kamieniołom mel afiru
w  Głuszycy Górnej. Już teraz jest to bardzo popul arne miej-
sce wizyt nie tyl ko wśród mieszkańców, al e również tury-
stów. I   kto wie – może dzięki zagospodarowaniu
turystycznemu l iczba odwiedzających znacznie się zwięk-
szy.

Kładka zostanie powieszona nad l ustrem wody w  zwężeniu
między dwoma „oczkami” kamieniołomu, wybudowana zo-
stanie także mała infrastruktura turystyczna. Szl aki turysty-
ki pieszej będą poprowadzone w  taki sposób, by umożl iwić
korzystanie z  n ich również osobom z  niepełnosprawno-
ściami, na przykład poruszającymi się na wózkach inwa-
l idzkich. Zadanie wpisuje się w  cel główny Strategii
Rozwoju Gminy Głuszyca. I nwestycja będzie początkiem
zagospodarowania turystycznego góry Ostoja.

Gmina Głuszyca otrzymała dotację z  Rządowego Funduszu
I nwestycji Lokal nych dl a Gmin Górskich w  wysokości 2 604

388,1 6 zł (co stanowi ponad 70% całości inwestycji ) na bu-
dowę kładki l inowej nad zal anym wodą terenem byłego
kamieniołomu wraz z  wytyczeniem i   oznakowaniem szl a-
ków pieszych i   punktów widokowych na panoramę Gór
Sowich.

Kamyki, czyl i wspomniany już wcześniej Dawny Kamienio-
łom Mel afiru w  Głuszycy Górnej, został zamknięty w  l atach
70. XX wieku. Zbiornik wodny, który powstał w  jego miej-
scu, otaczają wysokie skal ne ściany, które stanowią
wschodnie zbocza masywu Ostoja. Rosną tu l asy sosnowe,
świerkowe i   buczyna. Latem na ścianach tworzą się nie-
wiel kie wodospady, wtedy też z  akwenu korzystają wędka-
rze i   pływacy. Zimą natomiast spadająca ze zboczy woda
tworzy l odospady przyciągające amatorów wspinaczki .
Zbiornik jest zarybiony i   przyciąga amatorów wędkarstwa.
W  przeszłości odbywały się tu różne imprezy, takie jak
  Rajd   Samochodów Terenowych   Kamyki.
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POWSTANIE KŁADKA NA KAMYKACH RUSZYŁA BUDOWA STREFY
AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ
W  GŁUSZYCY!

- W  ostatnich dniach rozpoczęły już się prace związane
z  przystosowaniem terenu pod budowę Strefy Aktywności
Gospodarczej w  Głuszycy. Cały teren został już oczyszczony
oraz wyrównany. Zamontowano przepusty i   tym samym
rozpoczęto budowę wjazdu na przyszłą strefę- informuje
Roman Głód, Burmistrz Głuszycy.

Przypomnijmy, umowa na przygotowanie terenów inwe-
stycyjnych została podpisana we wrześniu bieżącego roku
przez Burmistrza Głuszycy Romana Głoda i   firmę Budo-
sprzęt-Wałbrzych Sp. z  o.o., reprezentowaną przez Elżbietę
Zimną. Działka przeznaczona na strefę znajduje się we wsi
Grzmiąca, ma powierzchnię prawie trzech hektarów i   została
podzielona na dwanaście działek inwestycyjnych o  różnej
wielkości. Na obszarze strefy znajdować się będą drogi do-
jazdowe i   wewnętrzne, miejsca postojowe oraz infrastruktu-
ra, tj. sieć kanal izacyjna z  biologiczną oczyszczalnią ścieków,
sieć energetyczna, sieć wodociągowa, oświetlenie ul iczne .

Strefa Aktywności Gospodarczej ma odpowiadać na po-
trzeby przedsiębiorców zatrudniających do 1 0 osób, zajmu-
jących się np. prowadzeniem stolarni czy magazynu. Koszt
całego projektu to kwota 2,4  mln złotych, z  czego dofinan-
sowanie dla Gminy Głuszyca pochodzące ze środków Zinte-
growanych I nwestycji Terytorialnych Aglomeracji
Wałbrzyskiej wynosi 1 ,6  mln zł.
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GEOTERMIAW  GŁUSZYCY -
CORAZ BLIŻEJ...

Mimo nadchodzącego końca roku Gmina Głuszyca nie
zwalnia tempa prac. Real izowane są kolejne etapy ważnych
dla rozwoju Gminy inwestycji . Jedną z  nich jest poszukiwa-
nie wód termalnych. Właśnie zostało ogłoszone postępowa-
nie przetargowe mające na celu wyłonienie I nżyniera
Projektu przy real izacji inwestycji pn. „Wykonanie otworu
badawczego Głuszyca GT-1 w  celu ujęcia wód termalnych
w  miejscowości Głuszyca". Zadanie jest dofinansowane kwo-
tą ponad 1 5   mln zł pochodzącą ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej w  ra-
mach programu priorytetowego nr  2.1 0 ”Racjonalne gospo-
darowanie odpadami i   ochrona powierzchni ziemi.
Udostępnianie wód termalnych w  Polsce”.

- Wyłoniony w  przetargu wykonawca odpowiedzialny
będzie za sprawowanie nadzoru i   dozór geologiczny nad
planowanymi pracami wiertniczymi, wykonanie badań la-
boratoryjnych oraz opracowanie dokumentacji hydrogeolo-
gicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne wód termalnych-
wyjaśnia Burmistrz Głuszycy Roman Głód.

Kolejnym etapem projektu będzie przygotowanie i   prze-
prowadzenie postępowania przetargowego, umożl iwiające-
go wyłonienie firmy, która wykona odwiert.

AM



2 grudzień 2021 · KURIER GŁUSZYCKI

Grudzień to magiczny czas, kiedy to czekamy na zbliżają-
ce się Boże Narodzenie i   związane z  nimi świąteczne tradycje,
a   szczególnie ulubione przez najmłodszych odwiedziny  św.
Mikołaja, wspólne pieczenie pierników czy też ubieranie
choinki.

Jak co roku do Centrum Kultury-Miejskiej Bibl ioteki Pu-
blicznej w  Głuszycy przybyły dzieci na mikołajkowe warszta-
ty dekorowania pierników. Przy nastrojowej muzyce dzieci
dekorowały własnoręcznie zrobionym lukrem piernikowe
bałwanki, reniferki, gwiazdki, które później zawisną na do-
mowych choinkach. Gościem specjalnym świątecznego spo-
tkania był św. Mikołaj, który osłodził dzieciom chwile
twórczej pracy przy zdobieniu pierników.

Szczególnie ciepło dziękujemy prowadzącym warsztaty
Państwu Grzegorzowi, Katarzynie oraz Magdzie Czepil z  głu-
szyckiego „Jadła”, a   także wszystkim dzieciom, które z  wielką
starannością ozdobiły swoje pierniczki. Mamy nadzieję, że
nasze warsztaty zainspirują całe rodziny do wspólnego zdo-
bienia świątecznych piernikowych przysmaków.

CK-MBP

SPOTKANIE Z  TRUDNĄ HISTORIĄ. AGNIESZKA DOBKIEWICZW  CK-
MBPW  GŁUSZYCY

Agnieszka Dobkiewicz, dziennikarka promującą historie
związane z  Dolnym Śląskiem była gościem spotkania autor-
skiego zorganizowanego w  piątkowy wieczór 1 0 grudnia
w  Centrum Kultury-Miejskiej Bibl ioteki Publ icznej w  Głuszy-
cy. Agnieszka Dobkiewicz ak-
tywnie współpracuje z  „Gazetą
Wyborczą”, kieruje Fundacją
Idea, współtworzy Świdnicki
Portal H istoryczny i   szczególnie
mocno interesuje się tematem
obozu koncentracyjnego Gross-
Rosen, którego historia jest cią-
gle niezbadana do końca,
a   ludzkie tragedie, do jakich tam
doszło, są wstrząsające, przera-
żają, pozostawiają wiele niedo-
powiedzeń…

W  czasie swoich poszukiwań
dziennikarka wpadła na trop
wydarzeń łączących swoje ro-
dzinne miasto Świdnicę z  byłym
obozem pracy, przekształconym
w  obóz koncentracyjny Gross-
Rosen. Odnalezione ludzkie tragedie i   materiały związane
obozem koncentracyjnym Gross-Rosen stały się tematem
dwóch zbiorów reportaży Agnieszki Dobkiewicz: „Mała No-
rymberga. H istorie katów z  Gross-Rosen ” (2020) oraz
„Dziewczyny z  Gross-Rosen. Zapomniane historie z  obozo-
wego piekła” (2021 ). Pierwsza publikacja odnosi się do po-
staci katów z  Gross-Rosen, których procesy odbywały się do
lat pięćdziesiątych w  Sądzie Okręgowym w  Świdnicy. W  rze-
czywistości to właśnie te akta stanowiły punkt wyjścia dla
stworzenia publikacji . Kolejna książka opowiada wstrząsają-
ce historie kobiet będących więźniarkami wspomnianego
obozu.

Podczas spotkania w  głuszyckim CK-MBP Dobkiewicz
podziel iła się nie tylko informacjami na temat prac badaw-
czych, jakie pozwoliły jej stworzyć obie książki, ale także
swoimi emocjami, jakie badania te wywoływały w  niej sa-

mej. Uczestnicy spotkania miel i też szansę wyjść daleko po-
za sferę treści omawianych książek. Autorka nie kryła też, że
„obozowy” temat pochłonął ją na tyle, że wkrótce spodzie-
wać się możemy kolejnych publikacji . Uczestnicy spotkania,

jak i   sama redaktor Dobkiewicz
zgodnie przyznal i , pamięć
o  ludzkich obozowych trage-
diach powinna być zachowana
nie tylko jako hołd, ale także
i   jako nauka dla kolejnych po-
koleń.

W  trakcie spotkania po-
jawił się także wątek Głuszycy,
jako że Agnieszka Dobkiewicz
wspominała o  kilku osobach,
których losy splecione były
z  naszą gminą i   opisywanymi
przez nią historiami. Dobkie-
wicz przywołała postać Pana
Henryka Suskiego, jednego
z  więźniów, który pracował
w  AL Riese na nocnej zmianie,
drążył tunele w  sztolniach wa-

l imskich, a   po wojnie zamieszkał w  Głuszycy i   założył tu ro-
dzinę. Dzięki córce Pana Henryka Agnieszka Dobkiewicz
odnalazła w  Muzeum Gross-Rosen w  Rogoźnicy obozowe
wspomnienia byłego mieszkańca Głuszycy. Obecny na spo-
tkaniu Burmistrz Głuszycy Roman Głód zauważył, że powin-
na powstać książka dokumentująca obozowe tragedie
ludzkie, jakie miały miejsce na terenie naszej gminy. Miejmy
nadzieję, że „wątek głuszycki” stanie się tematem odrębnej
publ ikacji , być może autorstwa właśnie Agnieszki Dobkie-
wicz. Pozostaje nam wierzyć, że pomysł doczeka się real iza-
cji .

Wszystkich Państwa, którzy nie poznal i jeszcze „Małej
Norymbergi” czy „Dziewczyn z  Gross-Rosen”, zapraszamy do
głuszyckiej bibl ioteki, gdzie obie pozycje są dostępne z  oso-
bistą dedykacją autorki dla naszych czytelników.

CK-MBP

ŚWIĄTECZNIE NAWARSZTATACH
DEKOROWANIA PIERNIKÓW

KONKURS LITERACKI O  PIÓRO
STANISŁAWA MICHALIKA
ROZSTRZYGNIĘTY!

Trzy głuszyczanki Anita Bieniek-Niewęgłowska, Martyna
Serafin i   Martyna Suchorowska zdobyły wyróżnienia w  trze-
ciej edycji Konkursu Literackiego o  Pióro Stanisława Michalika
zorganizowanego przez Centrum Kultury-Miejską Bibliotekę
Publiczna w  Głuszycy. Patronat na konkursem objął Burmistrz
Głuszycy Roman Głód.

Podziękowania za udział w  konkursie otrzymali także: Ka-
tarzyna Borys i   Justyna Pokorska oraz Anna Kokot-Nowak
oraz Tadeusz Charamuszko. Nagrody rzeczowe i   dyplomy dla
uczestników konkursu zostały przekazane 1 0 grudnia pod-
czas spotkania autorskiego w  Centrum Kultury-MBP z  dzien-
nikarką Agnieszką Dobkiewicz, która pogratulowała autorom
prac i   podkreśliła, jak niezmiernie ważne jest pielęgnowanie
regionalnych historii i   utożsamianie się z  lokalnym dziedzic-
twem. Dziennikarka wspomniała także śp. Stanisława Michali-
ka, który w  swojej twórczości promował walory historyczne
i   przyrodnicze Głuszycy i   całego regionu. -Dziękujemy
serdecznie wszystkim autorom zgłoszonych prac, w  których
pojawiły się motywy związane z  Głuszycą. Cieszymy się
ogromnie, że w  konkursie wzięły udział osoby w  różnym
przedziale wiekowym- dzieci, młodzież i   dorośli, mieszkańcy
Głuszycy, ale także osoby z  odległych od nas miejscowości-
dodała Sabina Jelewska, dyrektor głuszyckiego CK-MBP pod-
czas wręczania nagród.

Przypomnijmy, historie ze starych fotografii, w  krainie fan-
tazy i   kryminalne zagadki to trzy kategorie tegorocznej edycji
konkursu literackiego. Prace oceniło jury w  składzie: Marta
Wróblewska i   Agata Majewska- przedstawicielki Urzędu Miej-
skiego w  Głuszycy oraz reprezentujący CK-MBP: Marzena Ny-
ga i   Robert Delegiewicz. Nagrody i   dyplomy dla uczestników
konkursu z  Suwałk i   Przeźmierowa zostaną przesłane pocztą.

Kolejna edycja Konkursu Literackiego o  Pióro Stanisława
Michalika jesienią 2022. Już dziś zapraszamy do udziału!
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NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W  GŁUSZYCY
Msza Św. za Ojczyznę, gra tere-

nowa, wspólne odśpiewanie hym-
nu narodowego i   złożenie kwiatów
przy Pomniku N iepodległości,
a   także mecz piłki nożnej oraz reci-
tal przedwojennych przebojów –
tak 1 03 rocznicę Odzyskania N ie-
podległości przez naszą Ojczyznę
świętowali mieszkańcy Głuszycy.

Radosne świętowanie rozpo-
częl i najmłodsi wraz z  rodzicami
uczestnictwem w  grze terenowej
„Wygraj Wolność” przygotowanej
przez Katol ickie Stowarzyszenie
Młodych w  Głuszycy. Gra, której
celem była edukacja poprzez za-
bawę, prowadziła od Pomnika So-
l idarności przy ul. Grunwaldzkiej
do Pomnika N iepodległości przy ul. Sienkiewicza. O  godz.
1 1 w  kościele pw. Chrystusa Króla w  Głuszycy odprawiona
została uroczysta Msza Św. za Ojczyznę z  udziałem pocztów
sztandarowych Akcji Katol ickiej i   KSM. W  samo południe
przedstawiciele samorządu gminnego na czele z  Burmi-
strzem Głuszycy Romanem Głodem, duchowni z  ks.  dr.  Sła-
womirem Augustynowiczem oraz Mieszkańcy uczestniczyl i
w  uroczystym złożeniu kwiatów przy Pomniku N iepodległo-
ści. Wszyscy wspólnie odśpiewal i „Mazurka Dąbrowskiego”,
a   uroczystość uświetniła swoją obecnością i   patriotyczną
oprawą muzyczną Głuszycka Orkiestra Dęta pod batutą ka-
pelmistrza Eugeniusza Lecia.

N ie zabrakło też prawdziwych sportowych emocji, a   to
za sprawa meczu piłkarskiego sąsiednich drużyn. Na boisku
sportowym przy ul. Dolnej spotkały się reprezentacje Miej-
skiego Klubu Sportowego Włókniarz Głuszyca oraz Klub
Sportowy Zdrój Jedl ina-Zdrój. Po pełnym zaciętej gry spo-
tkaniu zwycięstwo powędrowało do drużyny Gości. Gratulu-
jemy!

O  godz. 1 7 rozpoczęła
się uroczystość w  sal i widowi-
skowej Centrum Kultury-MBP,
w  czasie której Burmistrz Głuszy-
cy Roman Głód w  swoim prze-
mówieniu mówił o  potrzebie
jedności, zgody i   wzajemnego
szacunku zarówno w  naszych
„małych Ojczyznach”, jak w  całej
Polsce. Wspólne śpiewanie pie-
śni legionowych i   patriotycznych
poprzedziło kulminacyjny punkt
programu, jakim był recital „Pio-
senki dla N iepodległej” w  wyko-
naniu Roberta Delegiewicza
z  udziałem Głuszyckiej Grupy
Teatralnej „Po godzinach”. Wy-
stępujący na scenie artyści

wprowadzil i widownię w  niepowtarzalny kl imat dwudzie-
stolecia międzywojennego za sprawą nieśmiertelnych szla-
gierów takich jak „Miłość Ci wszytko wybaczy” czy też „Już
nie zapomnisz mnie”. Recital został wzbogacony pełnymi
humoru scenkami teatralnymi z  elementami tańca. Na sce-
nie oprócz Roberta Delegiewicza wystąpil i głuszyczanie:
Marta Czepil , Joanna Delegiewicz, I weta Głód, Magdalena
Gołda, Urszula Mrozińska, Anna Sikorska, Katarzyna Starzyń-
ska oraz N ikodem Cersowski, Artur Gołda, Grzegorz Milcza-
rek i   Mirosław Żołopa. Publ iczność nagrodziła
występujących na deskach CK-MBP gromkimi brawami.
Wszystkim artystom szczere wyrazy uznania i   podziękowa-
nia za dostarczenie widzom tak wielu przyjemnych wrażeń
estetycznych przekazała prowadząca uroczystość Sabina Je-
lewska, dyrektor głuszyckiego CK-MBP. Serdecznie dziękuje-
my Mieszkańcom Głuszycy za obecność i   udział we
wspólnym świętowaniu.

SJ

Ogól nopol ski Dzień Seniora był okazją do zorganizo-
wania w  piątek 1 2 l istopada spotkania w  Centrum Kul tury-
Miejskiej Bibl iotece Publ icznej w  Głuszycy. N ajserdeczniej-
sze życzenia zdrowia, pomyśl ności , ciepła i   zrozumienia
bl iskich osób oraz nieustannej real izacj i wszel kich marzeń
i   pl anów przekazal i głuszyckim Seniorom Burmistrz Głu-
szycy Roman Głód oraz Dyrektor CK-MBP Sabina Jel ewska.

U roczystość uświetniły występy muzyczne Roberta De-
l egiewicza oraz głuszyckiego Chóru Seniorów Renoma. Do
tańca integracyjnego zaprosiła obecnych Pani Jadwiga
Schwebs-Kostkiewicz, uczestniczka popul arnego tel ewi-
zyjnego programu „Senatorium miłości”. Organizatorzy
wręczyl i głuszyckim Seniorom piękne l aurki z  serdecznymi
życzeniami wykonane przez uczniów Szkoły Podstawowej
nr  2 w  Głuszycy.

SJ

GŁUSZYCKI DZIEŃ SENIORA

40 lat temu, w  nocy z  1 2 na 1 3 grudnia powołano do ży-
cia Wojskową Radę Ocalenia Narodowego, wprowadzającą
na obszarze całego kraju stan wojenny. O  godzinie 6 rano,
w  wyniku nadanego przez Polskie Radio oraz Telewizję Pol-
ską przemówienia Wojciecha Jaruzelskiego, społeczeństwo
dowiedziało się o  nowej sytuacji, w  jakiej znalazła Polska.
W  czasie dwóch lat obowiązywania stanu wojennego zginęło
wiele osób, a   ponad 1 0  tys. obywateli zostało internowanych.

Wydarzenie to w  uczcil i Burmistrz Głuszycy Roman Głód,
Zastępca Burmistrza Grzegorz Szymański, członkowie Rady
Miejskiej, Dyrektorzy jednostek gminnych oraz delegacje
uczniów z  głuszyckich szkół podstawowych. Chwila zadumy,
złożone kwiaty i   znicze przy Pomniku Niepodległości w  Głu-
szycy to wyraz hołdu dla wszystkich osób, które poniosły
śmierć w  czasie dramatycznych wydarzeń w  czasie stanu wo-
jennego w  Polsce.
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STANU WOJENNEGO
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Gmina Głuszyca otrzymała grant w  wysokości 255   1 50 zł
na real izację programu „Cyfrowa Gmina” współfinansowane-
go przez Unię Europejską w  ramach Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska
Cyfrowa na lata 201 4-2020.

-Celem real izacji programu jest rozwój cyfrowy Gminy
Głuszyca oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagro-
żenia. W  ramach grantu zaplanowano zakup chmury obli-
czeniowej, platformy komunikacyjnej, stacji roboczych,
a   także opłatomatu uniwersalnego i   automatycznego Biura
Obsługi Kl ienta do nowej siedziby Urzędu Miejskiego oraz
zestawu Digital signage. Zakupione wyposażenie zwiększy
poziom cyfryzacji w  naszej Gminie, zapewni cyberbezpie-
czeństwo, umożl iwi także na prowadzenie pracy zdalnej,
spotkań i   szkoleń onl ine, co jest niezwykle ważne w  dobie
epidemii koronawirusa- wyjaśnia Burmistrz Roman Głód.

Platforma komunikacyjna umożl iwi gromadzenie na indy-
widualnych kontach pracowników urzędu cyfrowych mate-
riałów w  postaci pl ików tekstowych, pl ików audio i   wideo,
w  tym ze szkoleń z  cyberbezpieczeństwa, gromadzenie zdy-
gital izowanych dokumentów urzędu czy też spotkań onl ine
z  mieszkańcami. Pozwoli także na przeprowadzenie maso-

wych szkoleń, budowanie modelu kontaktów zakażonych
osób/rodzin w  gminie, monitorowanie i   informowanie o  ko-
nieczności izolacji . Ponadto powstanie wspólna dla wszyst-
kich wydziałów urzędu cyfrowa baza mieszkańców
z  prawami dostępu do informacji dla poszczególnych pra-
cowników urzędu.

Real izacja wyżej wymienionych zadań będzie możl iwa
dzięki zakupieniu dla pracowników urzędu zestawów kom-
puterowych wyposażonych w  kamerki, głośniki i   mikrofony.
Zakup opłatomatu uniwersalnego oraz automatycznego
Biura Obsługi Kl ienta wpłynie na poprawę jakości obsługi
mieszkańców przez pracowników Urzędu Miejskiego w  Głu-
szycy. Urządzenia pozwolą na szybkie załatwienie spraw ta-
kich jak wniesienie opłat, złożenie wniosków, podań lub
deklaracji , bez konieczności kontaktu z  innymi. Zakup zesta-
wu Digital signage umożl iwi udostępnianie mieszkańcom
cyfrowych treści. Dzięki edukacji cyfrowej urzędnicy będą
mogli wykonywać swoją pracę w  sposób zdalny, zwiększy
się ponadto niezawodność i   bezpieczeństwo pracy w  środo-
wisku IT.

AM

GRANTW  PROJEKCIE – „CYFROWA GMINA”

grudzień 2021 · KURIER GŁUSZYCKI

I nwestycja obejmie wykonanie trasy dl a rol karzy o  dłu-
gości ok. 240  m i   szerokości toru   min.   2,5   m, a   także strefy
dl a użytkowników wykonujących ewol ucje na rol kach,
hul ajnogach, deskorol kach. Koszt zadania wyniesie
1   200  000,00 zł. Obiekt będzie częściowo ogrodzony, aby
zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom i   zabezpieczyć
przed niekontrol owanym wyjazdem na ul . Dol ną. Trasa
zostanie wykonana w  sposób zapewniający szybkie
i   efektywne odprowadzenie wody.  Zamontowana zosta-
nie też infrastruktura towarzysząca,  m.in. ławki sol arne
z  możl iwością ładowania tel efonów, stojaki na rowery,
kosze na śmieci , tabl ica z  regul aminem użytkowania toru
rol kowego.

AM

BUDOWA TORU ROLKOWEGO
PRZY UL. DOLNEJ W  GŁUSZYCY-Zakończyła się real izacja dwóch zadań,

których celem jest poprawa bezpieczeń-
stwa uczestników ruchu drogowego. Dzięki
dofinansowaniu z  Funduszu Dróg Samorzą-
dowych w  trudnym czasie pandemii udało
się Gminie Głuszyca zreal izować oczekiwa-
ne przez mieszkańców remonty pięciu dróg
gminnych wraz z  przebudową mostu przy
ul. Częstochowskiej. Inwestycje drogowe
w  sumie przekroczyły 2,3 mil iona złotych –
informuje Burmistrz Głuszycy Roman Głód.

Przypomnijmy, w  roku 201 9 Gmina Głu-
szyca złożyła dwa wnioski o  dofinansowanie zadań w  ramach
rządowego programu pn. Fundusz Dróg Samorządowych.
Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i   wsparte dofinanso-
waniem wynoszącym ponad 1 ,5 mil iona złotych.

Jedno z  dofinansowanych zadań dotyczyło poprawy bez-
pieczeństwa użytkowników ruchu drogowego poprzez re-
mont trzech dróg gminnych o  łącznej długości 750 metrów
bieżących. Zadanie pozwoliło na remont dróg gminnych zlo-
kal izowanych przy ulicach Górnej, Niecałej i   Przemysłowej,

gdzie pozostawiona została nawierzchnia
z  kostki brukowej. Koszty real izacji zadania
wyniosły 1 070 765,50 zł, a   otrzymane dofi-
nansowanie to kwota 692 744,85 zł.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowe-

go poprzez remont dróg gminnych  ul. Czę-
stochowska wraz z  mostem i   ul. Dolna
w  Głuszycy – to drugie dofinansowane za-
danie w  ramach środków pozyskanych
z  Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie
to polegało na remoncie dwóch dróg
gminnych o  nawierzchni asfaltowej wraz

z  chodnikami o  łącznej długości 840 metrów bieżących. Po-
nadto został także przebudowany most nad rzeką Bystrzycą
w  ciągu ul. Częstochowskiej, który stanowi niezwykle ważny
element ułatwiający komunikację zarówno dla osób, które
przemieszczają się pieszo, jak kierujących pojazdami. Koszty
real izacji tego zadania to 1 324 01 0,89 zł, zaś kwota dofinan-
sowania wyniosła 870 01 6,62 zł.

AM

Zakończyły się prace związane z  real izacją zadania
„Modernizacja terenu boiska wiejskiego w  miejscowości
Sierpnica na terenie Gminy Głuszyca. Zakres prac obejmo-
wał  m.in. przygotowanie terenu, wykonanie ogrodzenia
wraz z  bramą wjazdową i   furtką, montaż piłkochwytów,
dostawę i   montaż bramek do gry w  piłkę nożną, dostawę
i   montaż siedzisk, montaż dwóch lamp solarnych. Projekt
był współfinansowany z  Budżetu Województwa Dolnoślą-
skiego w  ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.
Otrzymane dofinansowanie przez Gminę Głuszyca wynio-
sło 30  tys. zł. Tym samym wszystkie sołectwa na terenie
Gminy Głuszyca, tj. Sierpnica, Kolce Głuszyca Górna,
Grzmiąca i   Łomnica posiadają nowoczesne boiska sporto-
we.

-Jednym z  priorytetów głuszyckiego samorządu jest
podniesienie aktywności ruchowej dzieci i   młodzieży po-
przez stworzenie dogodnych warunków do uprawiania
sportu na świeżym powietrzu, dlatego też celem komplek-
sowego projektu real izowanego przez Gminę Głuszyca od
roku 201 5 było stworzenie nowoczesnej infrastruktury re-
kreacyjno-sportowej, jednakowej we wszystkich sołec-
twach- dodaje Burmistrz Głuszycy Roman Głód.

Budowa boisk na terenach wiejskich umożliwia dzie-
ciom i   młodzieży uprawianie sportu w  godzinach popołu-
dniowych oraz podczas dni wolnych i   wakacji, co stanowi
alternatywę dla popularnego wśród młodzieży spędzania
wolnego czasu wyłącznie przy grach komputerowych i   na
portalach społecznościowych. Boiska w  każdym z  sołectw
znajdują się w  dogodnych lokal izacjach, a   wraz istniejący-
mi placami zabaw oraz siłowniami zewnętrznymi wybu-
dowanymi ze środków funduszu sołeckiego stanowią małe
kompleksy sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców po-
szczególnych sołectw.

AM

BOISKOW  SIERPNICY JUŻ PO
REMONCIE!

BĘDZIE BEZPIECZNIEJ NA GMINNYCH DROGACH!

Gmina Głuszyca zrealizowała zadanie pn.
„Kreatywny Maluch – budowa placu zabaw
w  Głuszycy”. Celem projektu było podniesie-
nie atrakcyjności turystycznej regionu po-
przez promocję lokalnych zasobów
dziedzictwa kulturowego, historycznego
i   przyrodniczego.  W  ramach realizacji pro-
jektu został zagospodarowany skwer zieleni
przy ul. Sienkiewicza przy głównej drodze
wojewódzkiej w  bliskiej okolicy stacji paliw
ORLEN.

Przy współpracy z  pracownikami  firmy
Mechanika Pojazdowa Piotr Błachotnik oraz członkami - Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku – na podstawie podpisanych
Umów Partnerskich na rzecz realizacji projektu, zdemontowa-
ne zostały stare urządzenia oraz przygotowano teren pod
montaż nowych elementów. Nowy plac zabaw składa się
z  bezpiecznych, estetycznych i   niezwykle atrakcyjnych ele-
mentów dla dzieci młodszych i   starszych. W  skład zestawu
wchodzi: drabinka pozioma i   krzyżakowa, ścianka gimna-

styczna, wieża z  dachem dwuspadowym,
pomost łukowy, przeplotnia łańcuchowa,
zjeżdżalnia ze stal i nierdzewnej, karuzela tar-
czowa, huśtawka pojedyncza „bocianie
gniazdo”, bujak konik. Zamontowano rów-
nież tablicę dwustronną – zawierającą z  jed-
nej strony informacje o  projekcie, walorach
przyrodniczych obszaru LGD oraz regulamin
placu zabaw, z  drugiej strony informującą
o  segregacji odpadów.

Zadanie współfinansowane jest ze środ-
ków Unii Europejskiej w  ramach poddziała-

nia „Wsparcie na wdrażanie operacji w  ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 201 4-2020. Projekt
realizowany w  ramach  strategii rozwoju lokalnego kierowa-
nego przez społeczność wdrażanej przez Lokalną Grupę Dzia-
łania „Partnerstwo Sowiogórskie”.
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KREATYWNYMALUCH – BUDOWA PLACU ZABAWW  GŁUSZYCY

Zakończyły się prace związane z  real izacją zadania pn.
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z  terenu Gminy
Głuszyca – 2021 ”. Projekt real izowano na obszarze Głuszycy
i   Łomnicy. Łączny koszt zadania wyniósł: 7  231 ,68 zł. Kwota
dofinansowania to: 3906,00 zł. Odpady usunięto z  terenu
trzech posesji . Masa odpadów przetransportowanych i   zu-
tyl izowanych wynosi 5,58 Mg. Usługę transportu i   utyl izacji
wykonała firma Logistyka Odadów Sp. z  o.o., ul . Szklana 20,
43-300 Bielsko-Biała. Firmę wybrano po wykonaniu roze-
znania cenowego. Zadanie zreal izowano przy wsparciu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i   Gospodarki
Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i   Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

AM

KOLEJNY ETAP PRAC
ZWIĄZANYCH Z  USUWANIEM
AZBESTU ZAKOŃCZONY!

Wypełnione po
brzegi, mało este-
tyczne śmietniki,
wokół których leżą
sterty mniejszych,
porozrzucanych
śmieci oraz nieprzy-
jemny zapach. Z  ta-
kim widokiem
musiel i mierzyć się
mieszkańcy osiedla
przy ul. Łukasiewi-
cza. Gmina Głuszyca
postanowiła wreszcie uporządkować teren i   pozbyć się
śmieciowego problemu. W  tym celu w  miejscu, w  którym
jeszcze do niedawna stały kontenery, powstała wiata. Od te-
raz wszystkie pojemniki będą znajdować się pod dachem.
Wiata będzie zamykana na klucz, co może okaże się wystar-
czającą przeszkodą dla ptaków i   zwierząt grasujących
w  śmietnikach. Ponadto mamy nadzieję, że pomoże prze-
ciwdziałać podrzucaniu niesegregowanych śmieci przez
osoby spoza osiedla.

Każdy mieszkaniec otrzyma klucz, umożl iwiający otwarcie
drzwi do wiaty. Wiaty śmietnikowe są idealnym sposobem
na ukrycie niezbyt estetycznych kontenerów. Jeśl i inwesty-
cja spotka się z  pozytywnym odbiorem, tego typu obiekty
zaczną postawać w  innych częściach naszej gminy. Budowa
wiaty została sfinansowana w  całości z  budżetu Gminy Głu-
szyca.

AM

UPORZĄDKOWANE ŚMIECI

W  dniu 4 l istopada 2021 r. nastąpiło podpisanie aktu no-
tarialnego przez komendanta Wojewódzkiego Policji we
Wrocławiu nadinsp. Dariusza Wesołowskiego oraz Burmi-
strza Głuszycy Romana Głoda, na mocy którego Skarb Pań-
stwa stał się właścicielem działki, na której ma powstać
nowy Komisariat Pol icji w  Głuszycy. W  ocenie urzędników
jak i   pol icjantów działka ta leży w  najbardziej dogodnym
położeniu. Teren pod inwestycję wynosi 33 ary i   mieści się
przy ul icy Sienkiewicza.

Dotychczasowy budynek, w  którym mieści się komisa-
riat, znajduje się przy ul icy Grunwaldzkiej, pochodzi z  lat
ubiegłych i   jest dość mocno wyeksploatowany. Na chwilę
obecną przestał spełniać większość kryteriów stawianych
policji . Nowy komisariat ma obsługiwać Głuszycę, Jedl inę-
Zdrój oraz Walim.

UM

NOWY KOMISARIAT
W  GŁUSZYCY

Trzy Gminy: Głuszyca, Je-
dlina-Zdrój i   Walim wspólnie
dofinansowały zakup nowe-
go radiowozu dla funkcjona-
riuszy Komisariatu Policji
w  Głuszycy. 1 4 grudnia przed
nową siedzibą Urzędu Miej-
skiego przy ul. Parkowej
w  Głuszycy odbyło się uroczyste przekazanie kluczyków do
nowego oznakowanego radiowozu marki Kia Sportage, wy-
posażonego w  silnik benzynowy o  pojemności 1 .6  l i   mocy
1 30  km. Pojazd zakupiony zostały dzięki zaangażowaniu
i   wsparciu trzech Gmin, których jednym z  priorytetowych ce-
lów działania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.
Całkowity koszt zakupu auta wyniósł 1 26  tys. zł. Z  budżetu
Gminy Głuszyca, Jedlina-Zdrój i   Walim pokryto 50% kosztów
zakupu radiowozu.

W  uroczystości przekazania kluczyków do nowego pojazdu
udział wzięli: Burmistrz Głuszycy Roman Głód wraz ze swoim
Zastępcą Grzegorzem Szymańskim oraz Wójt Gminy Walim
Adam Hausman, a  także Komendant Miejski Policji w  Wał-
brzychu nadkom. Krzysztof Lewandowski i   Komendant Komi-
sariatu Policji w  Głuszycy podinsp. Sebastian Sabadach,
którzy podziękowali w  imieniu funkcjonariuszy za nowy ra-
diowóz. Pojazd służyć będzie zapewnieniu bezpieczeństwa
publicznego oraz pozwoli policjantom jeszcze lepiej wykony-
wać swoje zadania na rzecz mieszkańców Głuszycy, Jedli-
ny–Zdroju i   Walimia.

UM

NOWY RADIOWÓZ DLA
GŁUSZYCKIEJ POLICJI



O  przeszłości naszej gminy można pisać na różne sposoby: albo ograniczając
się jedynie do suchych dat, albo próbując zrozumieć, jakie piętno odcisnęła tu
„wielka” pol ityka i   wydarzenia co najmniej na skalę europejską. Warto wspo-
mnieć po raz kolejny, że największy impuls przemian dały wydarzenia z  XVI I I w.,
kiedy to starły się z  sobą wojska pruskie i   austriackie. Powodem wybuchu
pierwszej wojny śląskiej była sprawa dziedziczenia po zmarłym w  1 740 roku ce-
sarzu Austrii Karolu IV. Należy pamiętać, że był to okres, w  którym kwestie spra-
wowania władzy w  państwach europejskich wynikały z  szerokich powiązań
rodów, często po wielokroć skol igaconych ze sobą.

W  1 741 roku król Prus Fryderyk I I
(fot. 1 ) najechał ze swoimi wojskami

Śląsk i   Czechy. Śląsk przez wielu
uznawany był za jeden z  najbo-

gatszych regionów Cesarstwa
Austriackiego. Co prawda

już w  1 1 czerwca 1 742 r.
pretendentka do tronu

Austrii -Maria Teresa
podpisała we Wrocławiu
pokój z  Prusami, ale nie
przetrwał on zbyt dłu-
go. Przez kilka następ-
nych lat dochodziło do
wielu bitew, które
zmieniały układ sił.
Wtedy to wielokrotnie
wojska pruskie i   au-
striackie przekraczały
obecną granicę lub po-

zostawały w  okol icy na
tzw. leżach zimowych. Na

mieszkańców nakładano
obowiązek wyżywienia

stacjonujących żołnierzy.
Dochodziło też często do sa-

mowolnych grabieży. Ostateczne
rozstrzygnięcie dotyczące dalszych

losów Śląska przyniosła zwycięska dla
Prus bitwa pod Dobromierzem w  dniu 4

czerwca 1 745 r. Po kilku kolejnych potyczkach ostatecznie 25 grudnia 1 745 r.
Maria Teresa podpisała w  Dreźnie pokój z  Prusami, który de facto powtarzał wa-
runki pokoju wrocławskiego. Kronikarze odnotowali , że okol icznym chłopom
pozostało w  zagrodach maksymalnie 1 /4 stada, a   wiele zagród zostało całkowi-
cie pozbawione inwentarza. Dodatkowo w  1 746 r. nastąpił gwałtowny wzrost
cen zboża powyżej 4 talarów za buszel. Doprowadziło to do całkowitego upad-
ku handlu żywnością i   wpłynęło na zahamowanie rozwoju gospodarczego. Ra-
tunkiem okazała się uprawa ziemniaka, którą już od 1 738 r. na terenie Prus
wprowadził Fryderyk I I i   zmienił tym samym na zawsze model gospodarowania
i   żywienia zarówno ludzi, jak i   trzody. To właśnie temu wielu historyków przypi-
suje potęgę pruskiej armii, której żołnierze byl i dożywieni. Fryderyk Wilhelm II ,
nadawszy swoim generałom i   urzędnikom nowo zdobyte tereny i   stworzywszy
nową elitę, nakazywał jak najlepsze gospodarowanie i   dalszy rozwój uprawy
ziemniaków - często pod przymusem i   wbrew wieloletniej tradycji . Z  czasem
Śląsk stał się spichlerzem Prus z  największym areałem upraw ziemniaka i   do-
starczał zaopatrzenia dla wojska.

Wzrost siły mil itarnej i   gospodarczej skłoniły Fryderyka I I do podjęcia próby
przyłączenia kolejnych terenów do Prus. I   tak 29 sierpnia 1 756 wojska Prus
wkroczyły pod wodzą Fryderyka I I do Saksonii . Licząc na to, że Prusy nie będą
w  stanie działać na dwóch frontach, wojska Austriackie wkroczyły na Śląsk z  za-
miarem jego odbicia. Dało to początek nowej wojnie, która miała trwać kolejne
7 lat. W  trakcie tego konfl iktu król wielokrotnie wizytował swoje wojska na tere-
nie Śląska. Jedną z  najtrwalszych pamiątek jego pobytu jest żelazna l ipa (fot.2)
przy dawnej gospodzie w  Podlesiu k/Olszyńca. Jest to odlana w  Hucie Anna
(Annahütte) w  Grzmiącej repl ika drzewa, przy którym król odpoczywał w  czasie
jednej z  inspekcji . Po wojnie siedmioletnie pragnął pomóc regionom ciężko do-
tkniętym wojną i   udał się  m.in. do Walimia ( niem. Wüstewaltersdorf), gdzie 26
sierpnia 1 764 r. podziękował za uroczyste przyjęcie i   w  odpowiedzi na prośbę
przyznał mieszkańcom prawo do organizowania cotygodniowego targu płót-
nem. Pierwszy targ odbył się 2 kwietnia 1 765r. i   stał się jednym z  najważniejszy
miejsc obrotu tym towarem na Śląsku. Najbardziej skorzystal i na tym mieszkań-
cy Sierpnicy -niem. Rudolfswaldau (fot.3), która podźwignęła się po okresie woj-
ny, a   jej mieszkańcy byl i witani w  okol icy z  otwartymi ramionami.

Studiując stare kroniki opisujące historię naszej gminy z  tego samego okre-
su, znajduję odpowiedź na nurtujące mnie od lat pytanie: „ jaki obiekt krył się
pod nazwą Eisenhammer (żelazny młot)?”. Na starej mapie (fot. 4) z  połowy XIX
w. jest on zaznaczony nad potokiem Złota Woda w  Łomnicy. Otóż w  1 750r. wła-
ściciele tych ziem - Hochbergowie z  Książa wybudowali nad potokiem potężną
kuźnię mechaniczną, która napędzana była kołem wodnym. Opis obiektu
oprócz samej części roboczej wspomina o  mieszkaniach dla urzędników, rze-
mieślników i   robotników. W  chwil i największego rozkwitu była tu kolonia Ham-
mergemeinde składająca się z  1 8 domów, w  tym gospody Zum Eisenhammer,
która pod tą nazwa dotrwała (choć zapewne wielokrotnie przebudowywana) do
1 945r. Dziś to gospodarstwo Agroturystyczne pod Ostoją (fot. 5) . W  1 759r. soł-
tys Łomnicy Georg Fischer za 300 talarów odkupił od Hochbergów cały teren.
Jednak kuźnia nie nabrała nigdy znaczenia przemysłowego i   po latach zaprze-
stano produkcji .

Kolejnym ważny czynnikiem zmian było ograniczenie rabunkowej wycinki
drzew. Z  jednej strony zapoczątkowano w  budownictwie konstrukcję szachul-
cową, czyl i tzw. mur pruski oraz ograniczono zużycie drewna jako opału. Jednak
zastąpienie drewna węglem następowało z  oporami, gdyż dotychczasowe
otwarte paleniska i   prymitywne piece powodowały zadymienie i   zatrucia wy-
wołujące zatrucia i   omdlenia. Mówi o  tym ciekawy i   trochę groteskowy wpis
w  kronice parafialnej z  Wal imia. Pastor Feigespricht wspomina o  gorączce ziem-
niaczano-węglowej, jakiej miał się nabawić po spożyciu ziemniaków gotowa-
nych na palenisku węglowym. Żądał jednoczesnego zakazu spożywania
ziemniaków i   palenia węglem, a   to tylko drobny wycinek z  bogatej historii na-
szych okol ic…

Grzegorz Czepil
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Szanowni Mieszkańcy Głuszycy.
Okres występowania niskich temperatur to szczególnie trud-
ny czas dla osób bezdomnych i   pozbawionych opieki. Mrozy,
które właśnie się pojawiły mogą okazać się tragiczne w  skut-
kach. Dlatego też apelujemy do mieszkańców, aby nie pozo-
stawać obojętnym na los bezdomnych i   informować
o  miejscach ich pobytu Policję lub Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w  Głuszycy. Apelujemy także o  zwracanie uwagi na przy-
padkowo spotkane osoby, które mogą stać się ofiarami
niskich temperatur. Nie bądźmy obojętni na widok osób leżą-
cych przy drodze lub niestosownie ubranych do pory zimo-
wej. Zwracajmy szczególną uwagę na dzieci, osoby starsze,
niepełnosprawne, bezdomne i   będące pod wpływem alkoho-
lu. Wystarczy zawiadomić i   zgłosić problem w  Ośrodku lub na
Komisariacie Policji, dzwoniąc pod podane numery telefo-
nów:
- 74 8456 343 – OPS Głuszyca,
- 478-757-500 lub 1 1 2 – Komisariat Policji.

Z  poważaniem
Katarzyna Starzyńska

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w  Głuszycy
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APEL DO MIESZKAŃCÓW

Jesień za oknami nie zachęca do wychodzenia z  domu,
jednak dla seniorów z  DDO "Senior+" oraz Klubu "Senior+"
pogoda nie stanowi żdnej wymówki, aby codziennie aktyw-
nie uczestniczyć w  zajęciach. W  l istopadzie, poza stałymi
warsztatami Seniorzy mieli również możliwość uczestniczenia
w  dwóch dedykowanych szkoleniach. Pierwsze spotkanie po-
święcone było zgadnieniom dietetycznym, w  ramach warsz-
tatu podopieczni Domu i  Klub "Senior+" zapoznali się
z  "Talerzem zdrowego żywienia", który w  bardzo przystępny
sposób obrazuje jak komponować posiłki, aby były zgodne
z  zalecniami zdrowego żywienia. W  dalszej części spotkania
Seniorzy objeżeli prezentację, z  której mogli się dowiedzieć
na co powinni szczególnie zwracać uwagę w  swojej codzien-
nej diecie, całość spotkania zakończyła degustacja zielonego
koktajlu z  natką pietruszki.

Drugim, bardzo ważnym spotkaniem dla Seniorów były
warsztaty z  pierwszej pomocy. Szkolenie ukierunkowane było
na pierwszą pomoc w  stanach zagrożenia zdrowia i   życia, nie
zabrakło ponadto elementów związanych z  bezpieczeń-
stwem oraz zdrowiem seniora. Wiedza teoretyczna z  udziela-
nia pierwszej pomocy przedmedycznaj została utrwalona
praktyką, Seniorzy przećwiczyli   m.in. układanie poszkodowa-
nego w  pozycji bezpiecznej oraz kluczowe dla działań ratow-
niczych – postępowanie przy nagłym zatrzymaniu krążenia.

oprac. DDO

Aktywny listopad dla głuszyckich
Seniorów

Ośrodek Pomocy Społecznej w  Głuszycy informuje, że
osoby przebywające w  kwarantannie lub w  izolacji domowej
niemogące liczyć na wsparcie i   pomoc rodziny, znajomych
czy sąsiadów, a  wymagające pomocy w  postaci dostarczenia
produktów żywnościowych lub gorącego posiłku proszone są
o  kontakt z  Ośrodkiem Pomocy Społecznej w  Głuszycy pod
numerem telefonu: 74 84 56  343.

Zgodnie z  obowiązującymi przepisami pomoc udzielana
jest: w  formie gorącego posiłku lub produktów żywnościo-
wych w  ramach zadań własnych gminy w  związku z  występu-
jącą sytuacją kryzysową na skalę masową, do której należy
epidemia wirusa COVID-1 9.

  OPS

POMOC DLA OSÓB NA
KWARANTANNIE I   W  IZOLACJI
DOMOWEJ

Układ odpornościowy człowieka, zwany też immunolo-
gicznym, ma za zadanie chronić nas przed czynnikami ze-
wnętrznymi, które nieustannie nękają organizm. Najprościej
mówiąc, jest to układ, który stanowi pierwszą l inię obrony
przed różnego rodzaju infekcjami. Układ immunologiczny
umożliwia nam prawidłowe funkcjonowanie w  środowisku,
w  którym występują potencjalnie niebezpieczne dla nas
czynniki chorobotwórcze. Podstawową funkcją układu od-
pornościowego jest ochrona organizmu przed czynnikami
biologicznymi, czyl i bakteriami i   wirusami, które to mogą
być przyczyną infekcji . Układ immunologiczny stanowi rów-
nież barierę przed szkodliwymi substancjami chemicznymi,
czy też uszkodzeniami fizycznymi. Układ odpornościowy
działa dzięki wyspecjal izowanym komórkom oraz narządom,
których zadaniem jest rozpoznanie antygenu, walka z  nim
oraz jego usunięcie, jak również zapobieżenie infekcji
w  przyszłości.

Na ogólną odporność organizmu składają się odporno-
ści wrodzona oraz nabyta.Odporność wrodzona (inaczej nie-
swoista, naturalna, dziedziczna) jest tym typem odporności,
który posiadamy od początku życia. Jest ona warunkowana
przez budowę oraz funkcjonowanie skóry i   błon śluzowych,
jak również naturalne odruchy obronne organizmu, jak ki-
chanie, kaszel, łzawienie. Ten typ odporności nie jest swoisty,
co oznacza, że nie jest skierowany przeciwko konkretnym
czynnikom chorobotwórczym. Jest to najbardziej podstawo-
wy typ odporności, który stanowi pierwszą l inię obrony.

Odporność nabyta natomiast jest odpornością swoistą.
Oznacza to, że aby została wytworzona, konieczny jest
uprzedni kontakt z  antygenem. Kontakt ten może być natu-
ralny bądź sztuczny. Ciekawą cechą układu odpornościowe-
go jest jego zdolność uczenia się. Cecha ta nazywana jest
pamięcią immunologiczną. Polega na tym, że komórki ukła-
du odpornościowego zapamiętują antygeny, z  którymi mia-
ły wcześniej kontakt. W  przypadku ponownego kontaktu
z  nimi, reagują znacznie szybciej i   skuteczniej zapobiegają
chorobie.
Odporność nabyta może być czynna lub bierna.

O  odporności swoistej czynnej mówimy wówczas, gdy
wykształciła się ona na skutek najczęściej przechorowania
po przypadkowym kontakcie z  czynnikiem chorobotwór-
czym, bądź też po celowym (zaakceptowanym i   dopuszczo-
nym do real izacji) kontakcie z  przygotowanym
i   przebadanym fragmentem czynnika chorobotwórczego
(podanie szczepionki). W  obu przypadkach dochodzi do
mobil izacji (aktywacji) układu odpornościowego z  wytwo-
rzeniem swoistej na dany czynnik chorobotwórczy broni.
Odporność czynna wytwarzana jest na lata, a   niekiedy na
całe życie. Z  kolei, z  odpornością swoistą bierną mamy do
czynienia wówczas, gdy organizm bez mobil izacji własnego
układu immunologicznego uzyskuje przeciwciała. Taką od-
porność nabywa płód w  łonie matki czy też dziecko karmio-
ne piersią. Do tego typu odporności należy również podanie
surowicy odpornościowej. Odporność swoista bierna trwa
krócej niż czynna, bowiem zwykle do 6 miesięcy, a   przypad-
ku podania surowicy – do 2 tygodni.

Zdolność uczenia się układu odpornościowego (pamięć
immunologiczna) wykorzystywana jest w  szczepionkach,
gdzie podaje się jeden lub kilka antygenów, które są wyizo-
lowane z  żywych bądź też inaktywowanych drobnoustro-
jów, ich fragmentów lub produktów metabolizmu bakterii .
Chociaż zarówno wcześniejsza ekspozycja na dany antygen

(przechorowanie), jak i   szczepionka zapewniają wykształce-
nie pamięci immunologicznej, to jednak zastosowanie
szczepienia jako profilaktyki zachorowań w  przyszłości jest
znacznie bezpieczniejsze, ponieważ nie prowadzi do wystą-
pienia infekcji , a   tym samym nie wiąże się z  ryzykiem wystą-
pienia powikłań na skutek choroby. Mechanizm nabywania
przez organizm odporności względem konkretnych patoge-
nów wykorzystywany jest od wielu lat w  szczepieniach
ochronnych.  

Szczepionki zawierają osłabione lub martwe patogeny,
produkowane przez nie toksyny lub ich antygeny. To za ma-
ło, żeby w  wyniku szczepienia rozwinęła się choroba, ale wy-
starczająco dla układu odpornościowego, żeby nauczył się,
jak zwalczać daną chorobą. Kiedy będąc zaszczepionymi na
określoną chorobę, zetkniemy się z  wirusem, bakterią powo-
dującą tę chorobę układ odpornościowy, szybko rozpozna
czynnik chorobotwórczy i   „przypomni sobie”, jak z  nim wal-
czyć. Jeśl i zaszczepieni nie jesteśmy, wówczas zetknięcie
z  wirusem, bakterią powoduje, że organizm musi je najpierw
zidentyfikować, a   potem nauczyć, jak go zwalczyć (wypro-
dukować swoistą broń). W  tym okresie rozwijają się objawy
choroby – wysoka gorączka, bóle mięśnie, osłabienie, ciężki
przebieg, powikłania, a   w  najgorszym przypadku śmierć.

Choć mogą pojawić się objawy niepożądane po szcze-
pieniach, to prawie w  1 00% są one niegroźne, krótkotrwałe,
przemijające. Po szczepieniu nasz układ immunologiczny
uczy się i   gdy organizm ma kontakt z  określonym czynni-
kiem chorobotwórczym, szybko rozpoznaje wroga, jest
przygotowany do walki i   niszczy czynnik chorobotwórczy.
Często nawet nie odczuwamy kontaktu z  takim czynnikiem,
a   jeżel i to objawy chorobowe są łagodne a  ryzyko potencjal-
nych powikłań i   ciężkiego przebiegu zachorowania mini-
malne.

Człowiek ma wolną wolę i   może decydować o  swoim ży-
ciu, przestrzegając praw naturalnych i   praw ludzkich. W  tej
wolnej woli powinien kierować się jednak zdrowym rozsąd-
kiem i   wykorzystywać dobrodziejstwa nauki. W  swojej histo-
rii naturalnej tak naprawdę człowiek niewiele zmienił się. Od
zarania dziejów wietrzył, podejrzewał różne teorie spiskowe
i   w  swej naturze często postępował na przekór.

Szczepienia są pewną, choć nie jedyną, ale jakże sku-
teczną formą walki z  chorobami zakaźnymi. N ie szczepiąc
się, lekceważymy samych siebie, naszych najbl iższych i   ludzi,
z  którymi kontaktujemy się. W  przyszłości prawdopodobnie
człowiek nie będzie mógł normalnie funkcjonować w  społe-
czeństwie bez określonych zabezpieczeń (w  tym szczepień
profilaktycznych). H istoria szczepień nie jest długa (choć już
ugruntowana) i   być może dlatego tak dużo nieufności
wśród wielu z  nas.

Czy warto szczepić się ? Naszym zdaniem jest to naszym
obowiązkiem. Szczepienia i   podstawowe zasady higieny po-
zostają kluczem do powstrzymania transmisji chorób zakaź-
nych, a   w  przypadku koronawirusa także noszenie maseczek
i   dystans społeczny.

Życzymy wszystkim Państwu dużo zdrowia!
CENTRUM MEDYCZNE SOLARIS

Opracowanie
Kazimierz Kiewra

Bartosz Solarz

CZYWARTO SZCZEPIĆ SIĘ ?

Miło nam poinformować, że Cen-
trum Kultury-Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w  Głuszycy otrzymało
w  nagrodę Starosty Wałbrzyskiego za
osiągnięcia w  dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania
i   ochrony kultury w  2021 r. w  kategorii
zbiorowej.

Uroczystość odbyła się w  dniu 23
listopada w  Starostwie Powiatowym
w  Wałbrzychu. Nagrody wręczał
Krzysztof Kwiatkowski - Starosta Po-
wiatu Wałbrzyskiego w  obecności: Syl-
westry Wawrzyniak -Przewodniczącej
Rady Powiatu Wałbrzyskiego, Iwony
Frankowskiej -Wicestarosty Powiatu
Wałbrzyskiego, Adama Zdeba oraz
Stanisława Skrzyniarza -Wiceprzewod-
niczących Rady Powiatu Wałbrzyskie-
go, Mirosława Potapowicza, Marka
Masiuka oraz Bogusława Uchmanowi-
cza -członków Zarządu Powiatu Wał-
brzyskiego. W  wydarzeniu uczestniczył
również Grzegorz Szymański Zastępca
Burmistrza Głuszycy. W  imieniu Cen-
trum Kultury-Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w  Głuszycy nagrodę odebrały:
Sabina Jelewska Dyrektor CK-MBP oraz członkinie Głuszyckiej
Grupy Teatralnej „Po godzinach”: Magdalena Kandefer i   Joan-
na Milczarek.

W  ramach działalności CK-MBP przyznający nagrodę
zwrócil i szczególną uwagę na działania podejmowane przez
Głuszycką Grupę Teatralną "Po godzinach", którą tworzą
mieszkańcy Głuszycy i   okolic, amatorzy, pasjonaci teatru i   ży-
wego kontaktu z  publicznością. Gra na scenie to życiowa pa-
sja uczestników grupy i   realizacja marzeń, sposób na
oderwanie się od codziennych obowiązków. Grupę tworzą
osoby czynne zawodowo, w  średnim wieku, działające także

społecznie, mające rodziny. W  sie-
dzibie CK-MBP odbywają się warsz-
taty teatralne, w  których uczestniczą
członkowie grupy. Prowadzi je za-
wodowy aktor, reżyser, scenarzysta
Robert Delegiewicz. Wszystkie spek-
takle grane przez Grupę „Po Godzi-
nach” są żywiołowo odbierane przez
szeroką widownię i   cieszą się
ogromnym zainteresowaniem, co
znajduje szeroki oddźwięk w  lokal-
nych mediach i   przyczynia się do
promowania Gminy Głuszyca i   Po-
wiatu Wałbrzyskiego oraz twórczo-
ści artystycznej mieszkańców Ziemi
Wałbrzyskiej.

Warto także dodać, że laureatką
nagrody Starosty Wałbrzyskiego
w  kategorii indywidualnej została
Alicja Poręba z  gminy Stare Boga-
czowice. Alicja Poręba jest skrzy-
paczką, która od najmłodszych lat
szlifuje swój talent. Jest laureatką
wielu prestiżowych nagród o  zasię-
gu krajowym i  międzynarodowym.
Alicja Poręba zagrała wiele koncer-
tów w  ramach Międzynarodowego

Festiwalu im. Henryka Wieniawskiego w  Szczawnie – Zdroju.
W  latach 201 5 – 201 6 grała pierwsze skrzypce w  międzynaro-
dowej orkiestrze Europera Youth Orchestra oraz w  201 9 roku
Deutsch – Polnisches Orchestra. Od 201 9 roku jest członkiem
kwartetu smyczkowego Venus. W  201 9 roku pełniła funkcję
koncertmistrza w  międzynarodowej orkiestrze Triangle Or-
chestra. Alicja Poręba aktywnie uczestniczy w  życiu społecz-
nym gminy Stare Bogaczowice, grając koncerty na
wydarzeniach kulturalnych.

oprac. CK-MBP

NAGRODA DLA CK-MBPW  GŁUSZYCY



1 4 października 2021 r.
odbyła się ważna dla
pierwszoklasistów uro-
czystość -  PASOWANIE
NA UCZNIA Szkoły Pod-
stawowej nr  3 w  Głuszycy.
Pierwszaki elegancko
ubrane, w  biretach na
głowach w  obecności
Burmistrza Głuszycy pana

Romana Głoda i   Zastępcy Burmistrza pana Grzegorza Szy-
mańskiego, dyrekcji szkoły – pani Doroty Hałas i   pani Joanny
Świetl ickiej, swoich rodziców i   wychowawców uroczyście
ślubowały być jak najlepszymi uczniami. Ślubowanie po-
przedzone było występami artystycznymi uczniów, klasy
I   a   o  godz.9.00, klasy I   b o  godz.1 1 .00.

Po części oficjalnej dzieci wraz z  wychowawczyniami, pa-
nią Anna Waligórą i   panią Anną Pelczarską- Halweg udały się
do swoich sal na słodki poczęstunek. Pamiątką tej radosnej
uroczystości były dyplomy i   upominki - niespodzianki ufun-
dowane przez rodziców, za które dzieci serdecznie dziękują.
Wszystkim Pierwszoklasistom życzymy samych sukcesów
w  nauce, którą właśnie rozpoczęły.

SP3
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Z  radością informujemy o  zakończonym właśnie między-
narodowym projekcie współpracy pn. "Festiwal Kul inarny:
Tradycje wsi polskiej i   czeskiej". Wspólnie
z  partnerami: Lokalną Grupą Działania „Ujście Baryczy” Gmin
Góra – N iechlów – Wąsosz oraz Euroregionem Pomezí Čech,
Moravy a  Kladska - Euroregion Glacensis w  ramach podję-
tych działań zaprezentowaliśmy nie tyl-
ko tradycje i   zapomniane potrawy –
smaki z  przeszłości, lecz także wzboga-
coną o  nowoczesne elementy kulturę
polską i   czeską. A  wszystko za spra-
wą  m.in. warsztatów kulinarnych, któ-
rych celem było przekazanie zasad
zdrowego żywienia opartego na trady-
cjach kul inarnych z  wykorzystaniem lo-
kalnych produktów. W  tym miejscu
chcemy jeszcze raz bardzo podzięko-
wać gospodarzom miejsc, w  których
kręcone były filmy oraz wytwórcom na-
szych lokalnych produktów.

„Pstrąg w  ziołach” nakręcony został dzięki gościnności
Pana Wojciecha Staniszewskiego z  „Dol iny Rybnej”
w  Grzmiącej w  gminie Głuszyca. Chleb dostarczyło Łowisko
Pstrąga „Złota Woda” Gracjan Rudnicki, a   miody i   pyłki Pan
Dawid Chowański z  „Pasieki pod Brzozami”. „Golonka w  pi-
wie” upiekła się w  Browarze Jedl inka w  Jedl inie-Zdroju, a   go-
spodarze oprócz piwa zaprezentowali swoje chleby i   wyroby
z  własnej wędzarni. „Sałatka z  kozim serem” powstała w  Ka-
mionkach w  gminie Pieszyce u  Pani Janiny Mickiewicz z  wy-
twarzanych przez gospodynię serów. Tutaj swoje dżemy
zaprezentował Pan Grzegorz Wojciechowski z  „Hal inówki”,
natomiast miody dostarczyła „Pasieka pod Wielką Sową”
Państwa Nowochodzkich. „Sałatka w  dresingu lawendo-
wym” powstała dzięki uprzejmości Pani I zabel i Rojczyk-Tietz
z  „Domu pod Lawendowym Polem” w  Woliborzu w  gminie
Nowa Ruda. Swoje wyroby na bazie lawendy zaprezentowali
gospodarze, a   przetwory, dżemy i   powidła dostarczyła Gmi-
na Nowa Ruda.„Duszona barania z  warzywami” te warsztaty
zostały nakręcone w  Rzeczce w  gminie Walim u  Państwa
Magdaleny i   Witolda Drąg z  „Sowiej Grapy”. Pan Marek Ka-

płon z  „Pasieki z  Gór Sowich” dostarczył miody i   pyłki, Pani
Anna Sałapatek z  Michałkowej mleko, masło
i   sery, a   Miramar z  Dziećmorowic naturalne oleje, masła
i   octy.

Podczas warsztatów ogłoszony został konkurs kul inarny
„Smaki z  przeszłości – najlepszy przepis regionu”. W  ramach
uczestnictwa w  konkursie należało przygotować krótki fi lm
lub relację zdjęciową. Wyniki konkursu zostały ogłoszone
podczas wydarzenia podsumowującego projekt, na którym
rozdano nagrody dla uczestników konkursu, jak również

upominki dla autorów przepisów wy-
korzystanych w  publ ikacji „Smaki
z  przeszłości”. Jeszcze raz wszystkim
bardzo, bardzo dziękujemy, bo bez
Was ten projekt nie miałby szans na
real izację.

Do końca roku zakończy się re-
al izacja projektu grantowego pn.
„Atrakcyjna infrastruktura”. W  ramach
niego powstaną kolejne inwestycje na
naszym obszarze: dwa place zabaw
oraz miejsce rekreacji i   wypoczynku
w  gminie Pieszyce, jak również plac

zabaw w  Głuszycy i   miejsce rekreacyjno – turystyczne
w  Bożkowie. Wszystkie inwestycje będą ogólnodostępne dla
mieszkańców i   turystów.
Z  wielką przyjemnością informujemy, że już wkrótce będzie-
my mogli ogłosić dla Państwa nabory z  dodatkowych środ-
ków na podejmowanie działalności gospodarczej oraz duże
projekty inwestycyjne. Już teraz zapraszamy na naszą stronę
www.partnerstwo-sowiogorskie.pl, aby zapoznać się z  nie-
zbędną dokumentacją.
W  związku ze zbl iżającym się końcem roku pragniemy zło-
żyć Państwu również życzenia, aby nadchodzące Święta Bo-
żego Narodzenia przyniosły ze sobą wiele radości oraz
refleksji dotyczących minionego okresu i   planów na nad-
chodzący Nowy Rok.

Zarząd i   Biuro LGD

Wieści z  LGD "Partnerstwo Sowiogórskie"PASOWANIE NA UCZNIA SP3

4 l istopada 2021 uczniowie Szkoły Podstawowej nr  3
bral i udział w  I I Międzynarodowej edycji VI Ogólnopolskiej
akcji „Przerwa na czytanie”,  która real izowana jest w  ramach

Międzynarodowego
Miesiąca Bibl iotek Szkol-
nych oraz kampanii spo-
łecznej „Cała Polska
czyta dzieciom”. 

Akcja trwała na jednej
przerwie, podczas której
młodzież i   pracownicy
czytal i fragmenty swoich
ulubionych książek w  sa-
lach lekcyjnych. Liczba
czytających to 278 osób,

w  tym 259 uczniów i   1 7  nauczyciel i .   Kampania   spotkała się
z  dużym zainteresowaniem i   pozytywnym odzewem wśród
dzieci i   młodzieży z  naszej szkoły.  Koordynatorkami były pa-
nie Mariola Kierat i   Ewa Sejda. W  przyszłym roku także pla-
nujemy dołożyć swoją cegiełkę do pobicia   kolejnego
rekordu l iczby osób czytających na przerwie.

SP3

„Przerwa na czytanie”w  SP3

W  tym roku, ze względu na sytuację epidemiczną   Naro-
dowe Święto N iepodległości   obchodzil iśmy   w  wyjątkowy
sposób. Po raz kolejny  1 0 l istopada wzięl iśmy udział w  akcji
MEN  „Szkoła do hymnu”. Cała społeczność Szkoły Podstawo-
wej nr  3, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa,   o  symbo-
l icznej godzinie   1 1 .1 1 odśpiewała hymn narodowy.
Dodatkowym akcentem upamiętniającym  to ważne święto
było uroczyste wykonanie przez uczniów klasy VI I c pieśni
patriotycznych oraz ekspozycja prac plastycznych klas
ósmych.

SP3

SZKOŁA DO HYMNU

„Wspólne kroki w  Cyberświecie” to profi-
laktyczny program edukacji informatycznej,
który z  powodzeniem od lat realizowany
jest w  wielu szkołach. Program został opra-
cowany przez zespół doświadczonych profi-
laktyków współpracujących z  Fundacją
„Poza Schematami”. Odpowiada na pilną
potrzebę przygotowania najmłodszych
uczniów do świadomego i   rozważnego ko-
rzystania z  Internetu oraz mediów społecz-
nościowych. Dynamiczny rozwój nowych
technologii informatycznych zmienił rze-
czywistość, w  jakiej dorastają dzieci. Poza
niewątpliwymi korzyściami płynącymi
z  użytkowania mediów i  Internetu, niosą
one także szereg zagrożeń  takich jak nie-
kontrolowane i   nieumiarkowane korzysta-
nie z  nowych systemów komunikacji
informacyjnej, niebezpieczne treści czy zna-

jomości, cyberprzemoc, hejtowanie. Te  za-
grożenia to główne powody, dla których
klasa 3 Szkoły Podstawowej nr  2 w  Głuszycy
przystąpiła do programu profilaktycznego
„Wspólne kroki w  Cyberświecie”.

Uczniowie w  trakcie zajęć poznali zasady
bezpiecznego korzystania  z  Internetu i   me-
diów elektronicznych. Spotkania dotyczyły
nie tylko zagadnień związanych z  zasadami
bezpieczeństwa w  sieci, lecz także posłuży-
ły rozwijaniu innych ważnych umiejętności,
takich jak komunikacja, radzenie sobie
z  emocjami czy trudnymi sytuacjami  w  Cy-
berświecie. O  efektach realizacji programu
mogą Państwo poczytać na naszym blogu:
  https://gluszyckiedzieciakimadresiecia-
ki.blogspot.com/

Zapraszamy do obserwowania.  
SP2

GŁUSZYCKIE DZIECIAKI- MĄDRE SIECIAKI!

#SuperKode-
rzy to ogólnopol-
ski program
edukacyjny Fun-
dacji Orange, któ-
rego kluczowym
elementem jest
nauka programo-
wania. Adresowa-

ny jest do szkół podstawowych oraz uczniów w  wieku 9-1 4
lat. W  czasie trwania programu dzieci uczą się programowa-
nia, podstaw robotyki i   poznają świat nowych technologii
nie tylko na informatyce, ale również na lekcjach przyrody,
historii , języka polskiego, muzyki, matematyki czy języków
obcych.

Szkoły uczestniczące w  #SuperKoderach mają do wybo-
ru jedną z  czternastu ścieżek tematycznych. W  naszej szkole
real izowana jest ścieżka „Robomatematycy”, czyl i połączenie
matematyki z  robotyką. Zajęcia real izowane są od września,
a   uczestniczą w  nich uczniowie z  klas IV, V i   VI .

Od Fundacji Orange otrzymaliśmy grant na zakup robo-
tów i   pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia
zajęć

SP2

#SuperKoderzy z  Dwójki

Wyniki badań wskazują na wczesną inicjację alkoholową
wśród dzie i   młodzieży, eksperymenty z  nikotyną i   alkoho-
lem, kontakt z  narkotykami oraz dopalaczami. Sięganie po
używki jest próbą poradzenia sobie z  wewnętrznymi napię-
ciami i   poczuciem braku perspektyw. Zdarza się, że jest to
rezultat niskiego poziomu wiedzy i   umiejętności interperso-
nalnych, takich jak budowanie relacji czy asertywna komu-
nikacja. I m szybciej uzupełnione zostaną brakujące
kompetencje dzieci i   młodzieży, tym bardziej świadomie bę-
dą dokonywać wyborów życiowych, co uchroni je przed
uzależnieniami. Młodzi w  obecnych czasach nie lubią poga-
danek, pouczania, zakazów. Najlepiej uczą się poprzez dzia-
łanie i   przeżywanie, a   taką możl iwość daje im udział
w  warsztatach teatralnych, dlatego w  Szkole Podstawowej
nr  2 w  Głuszycy od początku roku szkolnego 2021 /2022 pro-
wadzone są profilaktyczne warsztaty teatralne. Uczniowie
klasy IV trenują umiejętności aktorskie pod czujnym okiem
reżysera, aktora i   muzyka Pana Roberta Delegiewicza.

Udział w  warsztatach teatralnych daje uczniom możli-
wość nabywania umiejętności radzenia sobie w  trudnych
sytuacjach, wzmacniania poczucia własnej wartości, co
w  przyszłości zaowocuje przeciwstawieniem się presji grupy
rówieśniczej i   zmniejszeniem szans na podejmowanie dzia-
łań ryzykownych dla zdrowia. Uczniowie ponadto rozwijają
umiejętności spędzania wolnego czasu w  sposób aktywny,
twórczy i   bezpieczny, bez sięgania po środki psychoaktywne
i   będą miel i możl iwość eksponowania swoich umiejętności
na forum klasy, szkoły, środowiska lokalnego. Dzięki udzia-
łowi w  warsztatach teatralnych przygotują się do świadome-
go uczestnictwa w  kulturze, obcowania ze sztuką, bywania
w  teatrze. Warsztaty zakończą się spektaklem teatralnym.
Zadanie dofinansowane jest ze środków Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

SP2

Kreujemy przyszłych aktorów

Za oknem sypie
śnieg, powoli robi się
biało. Grudzień to ma-
giczny czas, w  naszym
przedszkolu robi się
kolorowo od ubranych
choinek i   migoczących
lampek. To znak, iż
wkrótce będą święta,
ale zanim święta to
jeszcze oczywiście mi-
kołajki - najbardziej
wyczekiwany dzień
przez dzieci. W  tym
dniu nasze przedszko-
le odwiedził Św. Miko-
łaj i   rozdał wszystkim
dzieciom prezenty, a   one w  zamian zaśpiewały mu piękne
piosenki.

Nasze przedszkole przyłączyło się również do akcji "Otul
ciepłem seniora". Dzieci zbierały aromatyczne herbaty, kawy,
słodkości i   własnoręcznie wykonały kartki   z  życzeniami
świątecznymi dla Seniorów z  Dziennego Domu Seniora
w  Świdnicy.

Obchodzil iśmy również Dzień Anioła, czyl i dzień życzl i-
wości. W  tym dniu wszystkie dzieci zamieniły się w  małe
aniołki, miały białe stroje, skrzydła i   aureole.

Z  okazji zbl iżających się Świąt Bożego Narodzenia skła-
damy Wszystkim zdrowych, radosnych i   mile spędzonych
świąt w  gronie najbl iższych oraz szczęśl iwego Nowego Ro-
ku.

Przedszkole Samorządowe

ŚWIĄTECZNY CZAS
W  GŁUSZYCKIM PRZEDSZKOLU
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27 listopada 2021 rok w  hal i sportowej Szkoły
Podstawowej nr  2 w  Głuszycy odbył się historyczny mecz I I I
męskiej l igi siatkarskiej, prowadzony przez Dolnośląski
Związek Piłki Siatkarskiej. W  spotkaniu Chełmiec Wałbrzych
pokonał Jaworski Klub Sportowy SPARTAKUS 3:0 (25:23,
25:1 9, 25:22).

Wysoka frekwencja na trybunach podczas meczu była
świetną formą promocji tej dyscypliny sportowej, a   dzięki
obecności mediów i   prowadzonej przez nich transmisji na
żywo, mecz mogło śledzić wielu kibiców z  całego Dolnego
Śląska. Należy nadmienić, że Głuszyca i   Wałbrzych są
gminami partnerskimi, a   sobotnie spotkanie było idealnym
nawiązaniem do działalności dwóch klubów siatkarskich
bezpośrednio związanych z  Głuszycą – UKS Kinder Volleybal l
oraz KPS Ziemia Wałbrzych.

Oprac. AM

HISTORYCZNY MECZ SIATKÓWKI
W  GŁUSZYCY
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WSPÓLNIE POBIJMY GŁUSZYCKI
REKORDWOŚP! RUSZA ZBIÓRKA
DO PUSZEKW  GŁUSZYCY

Sztabowe Puszki Stacjonarne Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy pojawiły się już w  wielu miejscach na tere-
nie Gminy Głuszyca. W  tym roku podczas 30. Finału WOŚP
gramy dla okul istyki dziecięcej. Zbiórka potrwa do finałowej
niedziel i 30 stycznia 2022, kiedy to na ul icach pojawią się
kwestujący wolontariusze. Już dziś prosimy o  wsparcie
i   przyłączenie się do akcji prowadzonej przez głuszycki sztab
#601 1 . Wierzymy, że uda nam się wspólnie pobić zeszło-
roczny rekord zbiórki WOŚP!

Stacjonarne puszki głuszyckiego sztabu #601 1 WOŚP są
dostępne w  następujących miejscach na terenie Głuszycy :
Piekarnia – ul. Ogrodowa 5B, Restauracja Jadło – ul. Grun-
waldzka 1 4, Klub Dobra Energia – ul. Grunwaldzka 28a, Ap-
teka Premium – ul. Sienkiewicza 1 3/1 , Salon fryzjerski Beata
Drapała – ul. Sienkiewicza 1 5B, Punkt Lotto – ul. Grunwaldz-
ka 1 3a, Kwiaciarnia „Dzwoneczek” – ul. Grunwaldzka 1 4 ,
Sklep obuwniczy – ul. Grunwaldzka 1 4, Przedszkole Samo-
rządowe w  Głuszycy – ul. Grunwaldzka 1 5 , Apteka Stara –
ul. Grunwaldzka 23, Centrum Kultury – Miejska Bibl ioteka
Publiczna w  Głuszycy – ul. Grunwaldzka 26, Apteka Flos –
ul. Grunwaldzka 7, Szkoła Podstawowa nr  3 w  Głuszycy – ul.
Kolejowa 8, Złota Woda Gracjan Rudnicki – ul. Sudecka, Piz-
zeria Mona – ul. Łukasiewicza 1 8a/2, Restauracja Podziemne
Miasto Osówka – ul. Świerkowa 29/D, Sklep Milmet – ul.
Grunwaldzka 1 6B, Placówka Całodobowej Opieki Dla Osób
N iesamodzielnych "Geramus" – ul. Grunwaldzka 29.

Poza puszkami stacjonarnymi od 8 grudnia ruszyła także
zbiórka do eSkarbonki, do której można wpłacać pieniądze,
korzystając z  l inku: https://eskarbonka.wosp.org.pl/322fa7

GRAMY DO KOŃCA ŚWIATA I   O  JEDEN DZIEŃ DŁUŻEJ!
CK-MBP

Dzięki pomocy Toyoty oraz Szkoły Podstawowej nr  2
w  Głuszycy w  sobotę 4 grudnia miało miejsce wyjątkowe
sportowe spotkanie, czyli Mikołajkowy Turniej Siatkarski dla
najmłodszych zorganizowany przez kadrę trenerską UKS KIN-
DER VOLLEYBALL. Zawodnicy rywalizowali ze sobą w  trzech
kategoriach: Bambini, Kinderki i   Kinder+. Po 4 godzinach wy-
łoniono zwycięzców. W  kategorii Bambini (Rzucania 1 x1 ) na
podium stanęli: Oskar Pawlik, Korka Zofia, Krzysztof Idyrian.
W  kategorii Kinderki (Gra 1 x1 ) najlepsi okazali się Wiktoria Ję-
drzejczyk, Oliwia Rybicka, Jakub Lichoń. Zaś w  kategorii Kin-
der+ (najstarsi gra 1 x1 ) zwyciężyli Lena Kuchnia, Lena Trzaska
i   Maja Gawryś.

Kadra trenerska postanowiła dodatkowo wyróżnić dzieci,
które zrobiły największy postęp w  minionym sezonie siatkar-
skim. W  kategorii Bambini najlepsza okazała się Natalia Białek,
w  kategorii Kinderki – Emilia Macuk, natomiast w  kategorii
Kinder+ - Wojciech Bielawny. Wszyscy uczestnicy otrzymali
z  rąk świętego Mikołaja pamiątkowe medale, nagrody indy-
widualne oraz przekąski. Nad prawidłowym przebiegiem tur-
nieju czuwali najstarsi zawodnicy i   zawodniczki z  klubu UKS
Kinder Volleyball. Wszystkim zawodnikom serdecznie gratu-
lujemy i   życzymy dalszych sukcesów sportowych.

oprac. AM

MIKOŁAJKOWYTURNIEJ SIATKARSKI W  GŁUSZYCY

Jubileusz 20-lecia istnienia Zakładu Usług komunalnych
i   Mieszkaniowych w  Głuszycy obchodzony był 3 grudnia br.
Na zaproszenie Prezes Zarządu Spółki Urszul i Mrozińskiej
w  uroczystości uczestniczyl i Zastępca Burmistrza Grzegorz
Szymański, radni Rady Miejskiej, przedstawiciele instytucji
gminnych oraz obecni i   byl i pracownicy sektora usług komu-
nalnych.

Zastępca Burmistrza Grzegorz Szymański oraz Prezes Ur-
szula Mrozińska podziękowali pracownikom za wkładany
trud w  codzienną pracę na rzecz spółki i   życzyl i wszystkim
dalszych sukcesów zawodowych oraz powodzenia w  życiu
osobistym. Pracownicy otrzymali podziękowania z  rąk Pani
Prezes oraz drobne podarunki. 

Działania ZUMiK-u   obejmują prace związane z  zarządza-
niem nieruchomościami, świadczeniem usług pogrzebo-
wych, obsługą całego zaplecza technicznego budynków
wraz z  obsługą prawną. Usługi spółki pełnią ważną rolę
w  funkcjonowaniu głuszyckich gospodarstw domowych,
stąd tak ważne jest zapewnienie ciągłości i   jakości świadczo-
nych usług na rzecz mieszkańców i   gminy.

AM

Liryczny, nastrojowy, pełen pięknych wspomnień, wzru-
szających słów i   ciepłych dźwięków… - taki był sobotni wie-
czór 23 października w  Centrum Kultury-Miejskiej Bibl iotece
Publicznej w  Głuszycy. Zorganizowane po raz kolejny „JE-
SIENNE SPOTKANIE Z  POEZJĄ” połączone było z  promocją
nowej książki „TU jest mój DOM”, zawierającej wybrane
utwory Przyjaciół Głuszycy: Romany Więczaszek, Stanisławy
Ziobrowskej, Agnieszki Musz
oraz nieżyjących już Stanisła-
wa Michal ika i   Marka Juszcza-
ka.

Obecne na spotkaniu Ro-
mana Więczaszek, Stanisława
Ziobrowska oraz Agnieszka
Musz prezentowały swoje
utwory poetyckie zawarte
w  nowej publikacji . Panie
dziel iły się także swoimi
wspomnieniami związanymi
z  Głuszycą - miejscem swoje-
go urodzenia i   dorastania.
Wspominały również swoje
spotkania i   pełne pasji rozmo-
wy z  nieżyjącymi twórcami –
śp. Stanisławem Michal ikiem
i   śp. Markiem Juszczakiem.
Oprócz głuszyckich pasjona-
tów poezji w  wieczorku uczestniczyl i Agnieszka Kołacz-Lesz-
czyńska, senator RP oraz Zastępca Burmistrza Głuszycy
Grzegorz Szymański, a   także przyjaciele, znajomi oraz człon-
kowie rodzin twórców, których utwory znalazły się w  zbiorze
„TU jest mój DOM”. Spotkanie poprowadzil i Sabina Jelewska,
dyrektor CK-MBP oraz Robert Delegiewicz, który deklamo-

wał teksty Marka Juszczaka i   Stanisława Michal ika oraz
wspólnie z  Wojciechem Jelewskim zadbał o  nastrojową
oprawę muzyczną wydarzenia.

„Przed Tobą Czytelniku, książka – wspomnienie, ale i   ży-
cie. Jest to kolejne spotkanie, które ma to do siebie, że może
trwać tak długo, i le zechcesz ”- czytamy we wstępie Romany
Więczaszek, redagującej zbiór tekstów. Książka ukazała się

w  2021 w  Brzegu, dzięki środ-
kom własnym autorów, którzy
pragną ocal ić pióro śp. Stani-
sława Michal ika i   śp. Marka
Juszczaka. Została wzbogaco-
na grafikami Moniki Szczypiór
oraz pocztówką z  kolekcji głu-
szyczanina Grzegorza Czepila.

„TU jest mój DOM”- to
nowa publikacja promująca
Głuszycę i   twórczość osób
związanych z  Głuszycą, pełna
jest nastrojowych tekstów,
osobistych wyznań i   refleksji
wobec otaczającego nas
świata. Dostępna jest już dla
czytelników Miejskiej Bibl io-
teki Publ icznej w  Głuszycy.
Polecamy szczególnie na dłu-

gie, jesienne wieczory… Serdeczne podziękowania dla
wszystkich uczestników wydarzenia. Szczególne podzięko-
wania dla pracowników CK-MBP i   dla Agnieszki Musz za wy-
konanie jesiennej dekoracji sal i widowiskowej.

SJ

JESIENNE SPOTKANIE Z  POEZJĄW  GŁUSZYCY

1 4 l istopada w  CK-MBP w  Głu-
szycy wyemitowano film „Tkacze”,
w  którym większość ról odegral i
głuszyczanie. Był to wieczór pełen
wspomnień z  planu filmowego.
Premiera zreal izowanego w  sierp-
niu 2020 filmu odbyła się rok te-
mu, ze względów pandemii
niestety tylko „w  sieci”. Obraz in-
spirowany dramatem G. Haupt-
manna wyreżyserował
prowadzący Głuszycką Grupę Te-
atralną „Po godzinach” Robert De-
legiewicz, a   większa część obsady
filmu to członkowie grupy. Po
projekcji odbyło się krótkie spotkanie widzów z  obecnymi
na sal i aktorami.

-Paradoksem jest, że gdyby nie czas pandemii, fi lm
w  ogóle by nie powstał. Projekt w  ramach programu NCK Et-
no Polska, real izowanego przez Stowarzyszenie Tkaczy Ślą-
skich z  Chełmska Śląskiego, miał być widowiskiem
plenerowym, towarzyszącym Jarmarkowi Tkaczy. Ograni-
czenia epidemiologiczne nie pozwoliły na pierwotna formę
i   postanowiono stworzyć trwalszą formę, czyl i fi lm. Opo-
wieść odbiega mocno od dramatu Hauptmanna. Chciałem
pokazać, że bunt tkaczy, jaki miał miejsce na Dolnym Śląsku
w  1 844 roku, to zjawisko mające wiele wątków i   źródeł,  m.in.
rewolucję przemysłową, która zmniejszając znaczenie pracy
manufaktur i   znacznie obniżając ceny tkanin, doprowadziła
do zubożenia społeczności tkackiej i   wzrostu jej niezadowo-
lenia. Zależało mi na tym, by przedstawić racje obu stron
konfl iktu i   opisać różne punkty widzenia- mówił na spotka-
niu Robert Delegiewicz, reżyser i   autor scenariusza filmu.

Publiczność przekazała gratulacje dla twórców filmu
i   aktorów. Zasugerowano, że obraz powinien stać się narzę-
dziem edukacyjnym, wyjaśniającym młodzieży trudne pro-
cesy historyczne i   przemiany społeczne. W  fi lmie wystąpil i
głuszyczanie: Al ina Mączyńska – Ciotka Gertruda, Agnieszka
Musz – Ester, I weta Głód – Kerstin Vinkler, Joanna Delegie-
wicz – I ngrid Neumayer, Joanna Milczarek – Olga, Magdale-
na Gołda – Heiberowa / Maren Wagner, Magdalena Kandefer
– Renate, Urszula Mrozińska – Tkaczka Dora, Kornel ia Głód –
Tkaczka młoda, Artur Gołda – Heiber, Grzegorz Milczarek- –
Backer, Mirosław Żołopa – Gabriel Neuman, Roman Głód –
Hubert Neumayer, Robert Delegiewicz – Edgar Eberle , Fa-
bian Ebel ing, Łukasz Lipka – Jacob Vinkler, Piotr Kandefer –
Edgar Ebel ing, Al icja Musz – Heidi – córka Heiberów, Zuzan-
na Parcheniak – Wiejska dziewczynka
Maja Mrozińska – Dziecko 1 (z  dzieci Maren), Daniel Musz –
Dziecko 2 (z  dzieci Maren).
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