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Szanowni Czytelnicy, chciel ibyśmy w  kolejnym numerze „Kuriera Głuszyckiego, który
trafia do Państwa rąk, przekazać jak najbardziej radosne i   pozytywne wiadomości o  naszej
Gminie, zwłaszcza, że zbl iżają się święta Wielkiej Nocy… Niestety, wydarzenia ostatnich ty-
godni wiele zmieniły. Czy ktoś z  nas mógłby przypuszczać, że w  najbl iższym czasie będzie
świadkiem wojny i   n ieopisanego dramatu ludzi? Chyba nie. Wydarzenia, które rozpoczęły
się 24 lutego br., sprawiły, że nasze podejście do wielu spraw, zwłaszcza tych codziennych,
nabiera zupełnie innego znaczenia.

N ie jesteśmy w  stanie postawić się w  sytuacji naszych sąsiadów - mieszkańców Ukrainy.
N ie możemy nawet wyobrazić sobie, jak wielki strach czują ci , którzy próbują się ratować,
szukając schronienia pod ziemią lub uciekając z  oblężonego i   bombardowanego kraju. N ie
jesteśmy w  stanie pojąć, jak wielką odwagą i   heroizmem kierują się ci , którzy z  dnia na
dzień porzuci l i swoje dawne życie i   zdecydowal i się z  narażeniem własnego życia walczyć
za swoją Ojczyznę i   za wolność swoich Rodaków. Nie jesteśmy w  stanie zrozumieć, dlacze-
go w  XXI wieku w  Europie dzieje się tyle zła, tyle barba-
rzyństwa… Dlaczego Rosja brutalnie wtargnęła na
terytorium niepodległej Ukrainy? Dlaczego zrzuca
bomby i   strzela do ludności cywilnej, do dzieci , do ko-
biet... W  imię czego?

Ta niezwykle trudna sytuacja pokazała nam jednak,
jacy jesteśmy i   jakimi potrafimy być. My, Polacy i   my,
głuszyczanie, w  ki lka chwil potrafi l iśmy się zmobil izo-
wać, by nieść pomoc matkom, dzieciom, osobom star-
szym i   zwierzętom uciekającym z  miejsc, w  których
(mamy nadzieję) chwilowo, nie ma szans na normalne
i   spokojne życie. Każdy, kto tylko mógł i   miał możl iwość
przyjęcia uchodźców, nie wahał się ani chwil i . Gmina
Głuszyca również okazała wsparcie ludziom potrzebu-
jącym schronienia przed wojną. Mieszkania będące
własnością Gminy, lokale w  budynku po byłym Gimna-
zjum Publ icznym zostały dzięki hojności mieszkańców,
wielu przyjaciół i   ludzi dobrej wol i kompleksowo wy-
posażone na przyjęcie uchodźców.

W  wyniku l icznych apel i oraz dzięki wielu inicjaty-
wom podejmowanym przez Burmistrza Głuszycy Ro-
mana Głoda w  sprawie zorganizowania   m.in. zestawu
łóżek polowych, śpiworów czy produktów żywnościo-
wych, pomoc Darczyńców z  terenu Polski , jak i   zza gra-
nicy, była niemalże natychmiastowa. Ogromne
wsparcie okazal i Mieszkańcy Głuszycy. Państwa otwar-
te serca, empatia i   wrażl iwość na krzywdę drugiego
człowieka sprawiły, że osoby, które przybyły do Głuszy-
cy z  ogarniętej wojną Ukrainy, mają gdzie się podziać,
mają co zjeść i   w  co się ubrać. To tyle i   aż tyle! Dziękuje-
my wszystkim osobom za każdy, nawet najdrobniejszy
gest wsparcia, za każdy przekazany dar rzeczowy i   pie-
niężny.

W  dalszym ciągu zbierane są dary rzeczowe dla
uchodźców z  Ukrainy w  postaci żywności , chemii do-
mowej, na bieżąco poszukiwane są też rzeczy, o  które
proszą osoby przybyłe do Głuszycy. Punkt zbiórki
i   „Sklepik dobra za jeden uśmiech”, gdzie wydawana
jest żywność i   chemia, funkcjonuje przy Centrum Prze-

siadkowym od wtorku do piątku w  godz. 1 0-1 4 oraz w  soboty w  godz. 9-1 3. W  Centrum
Kultury-Miejskiej Bibl iotece Publ icznej w  Głuszycy na parterze działa „Ciuszek za uśmiech”
- punkt zbiórki i   wydawania ubrań, butów i   artykułów domowych czynny od poniedziałku
do piątku w  godz. 8-1 9. Ponadto w  głuszyckim CK-MBP od 6 kwietnia rozpoczęły się lekcje
języka polskiego prowadzone dla Ukraińców, na które zapraszamy w  środy i   czwartki
o  godz. 1 5.30.

Zbiórkę pieniężną na rzecz uchodźców przybyłych do Głuszycy ogłosiło Stowarzyszenie
Przyjaciół Głuszycy z  siedzibą przy ul . Grunwaldzkiej 30 w  Głuszycy. Wpłat można dokony-
wać na konto o  numerze: 73 1 090 231 4 0000 0001 1 778 7084, wpisując w  tytule przelewu:
UKRAINA.

Jeszcze raz gorąco za wszystko SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!
Redakcja

GŁUSZYCA- SOLIDARNI Z  UKRAINĄ!
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Z  okazji Dnia Kobiet w  sobotę 1 2 marca w  Centrum Kul-
tury – Miejskiej Bibl iotece Publicznej w  Głuszycy odbył się
wieczór poezji Roberta Delegiewicza. Była to autorska pre-
zentacja wierszy zebranych w  powstałym 1 0 lat temu tomi-
ku „Dotyk”. Spotkanie było nie tylko prezentacją samych
wierszy, ale także utworów instrumentalnych i   piosenek bę-
dących bądź tłumaczeniami przebojów, bądź nowymi tek-
stami, stanowiącymi niekiedy nawiązanie do
prezentowanego zbioru wierszy.

Zebrane w  tomie utwory są swoistego rodzaju podróżą
śladami rodzącego się i   utrwalającego uczucia, relacji mię-
dzy dwojgiem nieznanych sobie wcześniej ludzi. Cały tom
powstał w  okresie około miesiąca czasu, a   zawiera ponad
dwadzieścia utworów. Występ zakończyła wykonana w  języ-
ku ukraińskim „Dumka Bohuna”, której fragment widzowie
mogli znać z  ekranizacji powieści Henryka Sienkiewicza
„Ogniem i   mieczem”. Było to nie tylko nawiązanie do aktual-
nej sytuacji, ale także podsumowanie całego wieczoru i   od-
niesienie do okoliczności powstania „Dotyku”.

Tomik wierszy jest niedostępny w  sprzedaży, bowiem
znajdujący się na scenie egzemplarz był jedynym obecnie
dostępnym. Robert Delegiewicz powiedział jednak, że nie
wyklucza możliwości wznowienia publikacji w  przyszłości.
Wieczór z  poezją Roberta Delegiewicza dostarczył obecnym
na sal i wielu chwil wzruszeń i   był niezwykłą podróżą do świa-
ta delikatności, emocji i   uczuć ujętych w  słowach. Dziękuje-
my wszystkim za obecność.

CK-MBP

POBIEGLI TROPEMWILCZYMW  GŁUSZYCY

BIEGNIEMY, UKRAINO, Z  POMOCĄ!- pod takim hasłem
w  niedzielę 6 marca odbyła się X. jubileuszowa edycja ogól-
nopolskiego wydarzenia pn. „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci
Żołnierzy Wyklętych”. Bieg zorganizowany został także
w  Głuszycy. Wzięło w  nim udział ponad 70 osób – dzieci
z  rodzicami, młodzież i   dorośl i . Wszyscy z  uśmiechem na
twarzach dotarl i do mety przygotowanej na Kamykach
w  Głuszycy Górnej, gdzie na zawodników czekał ciepły posi-
łek. Uczestnicy wystartowal i w  samo południe z  placu
przy kapl icy św. Józefa na głuszyckim osiedlu mieszkanio-
wym. Wcześniej o  godz. 1 0.45 została odprawiona Msza św.
w  intencji Żołnierzy Niezłomnych i   pokoju na świecie. Tego-
roczna edycja biegu przypadła w  szczególnym czasie wojny
na Ukrainie. Uczestnicy wydarzenia przyłączyl i się do zbiórki

publ icznej nr  2022/624/OR ogło-
szonej przez organizatora wyda-
rzenia - Fundację Wolności
i   Demokracja. Zebrane środki pie-
niężne do puszki w  wysokości
200,50zł zostaną przekazane ww.
fundacji wspierającej ofiary wojny
na Ukrainie.
Dziękujemy wszystkim za

uczestnictwo w  wydarzeniu, któ-
rego celem jest nie tylko propa-
gowanie sportu i   zdrowego trybu
życia, ale przede wszystkim upa-
miętnienie Żołnierzy Wyklętych
i   ich rol i , jaką odegral i w  historii
Polski. CZEŚĆ I   CHWAŁA BOHATE-

ROM!
Przekazujemy podziękowania dla wszystkich osób i   in-

stytucji wspierających organizację głuszyckiego wydarzenia.
Szczególne podziękowania dla Burmistrza Głuszycy Romana
Głoda, zastępcy Burmistrza Grzegorza Szymańskiego, Miro-
sława Żołopy, Artura Gołdy, Magdaleny Gołdy, Romualda
Szmidta, Wojciecha Jelewskiego, Przemysława Rudolfa
i   Ochotniczej Straży Pożarnej w  Głuszycy Górnej, funkcjona-
riuszy Komendy Miejskiej Pol icji w  Wałbrzychu, Mirosława
Kuski, Agaty i   Tomasza Dąbrowskich, pracowników Urzędu
Miejskiego oraz Centrum Kultury-Miejskiej Bibl ioteki Pu-
bl icznej w  Głuszycy.
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„DOTYK” - AUTORSKI WIECZÓR
Z  POEZJĄ

W  sobotę 1 9 marca Głuszyca
ponownie powitała miłośników
biegania po górskich terenach. To
wszystko za sprawą wydarzenia
Waligóra Run Cross 2022. Zawod-
nicy mieli do wyboru dwa dystan-
se. Na dystansie ULTRA o  długości
53  km z  przewyższeniami 2500  m
rywalizowały 84 osoby. Na starcie
na dystansie HALF wynoszącym
25  km z  1 1 00  m przewyższeń sta-
nęły 1 42 osoby. Obie trasy były
wymagające, panowały na nich
wyjątkowo ciężkie warunki.
Oprócz stromych podbiegów
i  równie stromych zbiegów biega-
cze zmagali się z  wszechobecnym
błotem i  oblodzeniem na trasie
oraz z  własnym zmęczeniem i  bó-
lem. Wyjątkowo piękne tereny Gór
Suchych opromienione wiosen-
nym słońcem dodawały energii
biegaczom i  rzeszy wolontariuszy,
którzy dzielnie wspieral i zawodników na trasie.

Najlepsi zawodnicy z  dystansu ULTRA pojawil i się na me-
cie po ponad 5 godzinach. Zwyciężył Michał Jurek z  klubu
RMT Team PRO Wrocław (5 godzin 1 8  min), drugie miejsce za-
jął Maciej Masiarek z  Piotrkowa Trybunalskiego (5 godzin
25  min), a   na trzecim miejscu z  czasem 6 godzin uplasował się
Christian Terzoni z  klubu Przedwojewski Team Castelnovo Ne
Monti. Na dystansie HALF pierwsze trzy miejsca zajęl i: Prze-
mysław Nowak z  klubu STS Dzierżoniów (2 godziny 7 minut),
Daniel Krasulak z  klubu WKS Śląsk Wrocław (2 godziny 1 0 mi-
nut) oraz Michał Kur z  klubu Kooltriathlon
z  Jeleniej Góry (2 godziny 1 5 minut).

Na obu dystansach nie zabrakło również kobiet. Na dy-
stansie ULTRA pierwsza na mecie z  czasem 7 godzin 22 minut
była Brygida Szymańska z  klubu Strzegomska Dwunastka
z  Jaroszowa. Ewa Pastuszeńko z  klubu Drugi Dom z  Wałbrzy-
cha z  czasem 7 godzin 39 minut zajęła drugie miejsce. A  po
prawie godzinie na metę dotarła trzecia uczestniczka Iweta
Adamczyk z  klubu o  niezwykłej nazwie „Może i   wolno ale za
to byle jak” z  Wrocławia. Na dystansie HALF pierwsze miejsce
zajęła Alicja Białobłocka z  Wrocławia (2 godziny 32 minuty),
drugie Magdalena Bednarczyk z  klubu Strzegomska Dwu-
nastka ze Strzegomia (2 godziny 36 minut), a   trzecia na mecie
była Marta Knach ze Świebodzic
(2 godziny 54 minuty).

Wśród uczestników wydarzenia nie zabrakło też sporej
grupy biegaczy z  Głuszycy. Najlepsi głuszyczanie na dystansie
ULTRA to Joanna Grzesik i   Andrzej Sławik, a   na dystansie
HALF pierwsi pojawil i się Katarzyna Borys i   Mariusz Kostasz.
Gratulujemy wszystkim zawodnikom, który zmierzyli się
z  WRC!

Organizatorem Biegu Waligóra RUN Cross 2022 było Sto-
warzyszenie „Walim na Żądanie”, partnerami wydarzenia byli:
Gmina Głuszyca i   Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w  Głuszycy. W  imieniu organizatorów przekazujemy
podziękowania dla wszystkich partnerów i  sponsorów biegu,
instytucji, firm i   osób wspierających przygotowania i   sprawny
przebieg wydarzenia. Szczególne podziękowania dla nieza-
wodnej grupy wolontariuszy oraz Ochotnicznej Straży Pożar-
nej w  Głuszycy Górnej. Podziękowania dla pracowników
Szkoły Podstawowej nr  3 w  Głuszycy, CK-MBP i   Urzędu Miej-
skiego, służb medycznych i   funkcjonariuszy Komendy Miej-
skiej Policji w  Wałbrzychu.

Zdjęcia: foto-adamczyk.pl
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JUBILEUSZOWA, DZIESIĄTA SUDECKA ŻYLETA TO JUŻ HISTORIA!
Lód, śnieg, błoto, strome

podejścia i   równie strome
zejścia, walka z  bólem i   zmę-
czeniem na wielokilometro-
wej trasie – wiadomo, że
lekko nie będzie, jak na „Su-
deckiej Żylecie”, mimo to 1 9
lutego 603 piechurów z  całej
Polski stanęło na starcie X
Maratonu Pieszego „Sudecka
Żyleta” w  Głuszycy. Na poko-
nanie dystansu o  długości
ponad 55  km z  prawie 3000
metrami przewyższeń
uczestnicy maratonu miel i
ustalony l imit czasu wyno-
szący 1 8 godzin.

Niestety nie wszyscy
zdołal i pokonać wymagają-
cy dystans. Na mecie zameldowało się 447 piechurów.
W  szczytowych partiach gór na trasie miejscami zalegała
głęboka warstwa śniegu sięgająca nawet po kolana, oprócz
tego wielokrotnie trzeba było pokonać oblodzone lub błot-
niste odcinki. Na piechurów czekały cztery punkty kontrol-
ne,  m.in. przy Podziemnym Mieście Osówka oraz punkt
żywieniowy na Kamykach w  Głuszycy Górnej. Niewątpl iwą
wartością dodaną była słoneczna pogoda w  ciągu dnia
i   bezchmurne, rozgwieżdżone niebo w  nocy, a   przede
wszystkim okazja do podziwiania wspaniałych widoków
okolic Głuszycy ze szczytów Gór Kamiennych, Sowich i   Wał-
brzyskich. I   ta niesamowita cisza w  lesie… To trzeba przeżyć.

Choć maraton pozbawiony jest rywal izacji i   n ie jest l iczo-
ny czas przejścia uczestników, wiele osób walczy o  jak naj-
lepszy wynik. Pierwszą osobą, która zameldowała się na
mecie maratonu o  godzinie 1 7:1 9 był głuszyczanin Rado-
sław Dobosz. Natomiast o  godzinie 1 9:00 Agata Więckowiak,
jako pierwsza kobieta, ukończyła 1 0 zimową edycję „Sudec-
kiej Żylety”. Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy poja-

wil i się na mecie! Mamy
ogromną nadzieję, że zoba-
czymy się z  wieloma uczest-
nikami w  kolejnej letniej
edycji . Wielki szacunek także
dla tych osób, które podjęły
wyzwanie, ale z  różnych po-
wodów musiały zejść z  trasy.

X. Maraton Pieszy „Su-
decka Żyleta” nie odbyłby
się, gdyby nie sztab zaanga-
żowanych ludzi i   instytucji ,
którym przekazujemy wiel-
kie wyrazy wdzięczności. Or-
ganizatorem wydarzenia
było Centrum Kultury-Miej-
ska Bibl ioteka Publiczna
w  Głuszycy. Głównym part-
nerem wydarzenia była Gmi-

na Głuszyca reprezentowana przez Burmistrza Romana
Głoda. Dyrektor imprezy to jeden z  pomysłodawców Żylety -
Marcin Wiącek, za zabezpieczenia trasy odpowiadał Wojtek
Wesołowski. Partnerami i   sponsorami wydarzenia byl i : De-
cathlon, Masterform, KFC Świebodzice, Podziemne Miasto
Osówka, Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogór-
skie”, Gurohol icy- Ekstremalne Eksploracje, Schronisko PTTK
Andrzejówka, Ochotnicza Straż Pożarna w  Głuszycy Górnej,
Szkoła Podstawowa nr  2 w  Głuszycy, Szkoła Podstawowa
nr  3 w  Głuszycy, „Fotograf i   Ja” Robert Janusz, foto-adam-
czyk.pl, Agroturystyka Pograniczna, patronat medialny:
Dziennik Wałbrzych, Wałbrzych24, gorskiewyrypy.pl. Impre-
za to ogromny wkład pracy i   zaangażowanie wolontariuszy,
którym przekazujemy ogromne podziękowania. Dziękujemy
za zabezpieczenie trasy przez służby medyczne, GOPR
i   funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Pol icji w  Wałbrzychu.
Do zobaczenia na letniej edycji „Sudeckiej Żylety”.

Zdjęcia: foto-adamczyk.pl
Organizatorzy

Już po raz dziesiąty Centrum
Kultury-Miejska Bibl ioteka Pu-
bl iczna w  Głuszycy zorganizo-
wała Dyktando Miejskie,
w  którym uczestniczyl i miesz-
kańcy powiatu wałbrzyskiego.
Wydarzenie objęl i Patronatem
Honorowym Starosta Wałbrzyski
Krzysztof Kwiatkowski oraz Bur-
mistrz Głuszycy Roman Głód.

Do zmagań z  zawiłościami
ortograficzno-interpunkcyjnymi
języka polskiego w  tekście przy-
gotowanym przez znaną pisarkę
Jolantę Marię Kaletę przystąpiło
1 5 osób. Prace konkursowe
sprawdzała Komisja Konkursowa
w  składzie: Panie Dorota Hałas,
Marta Borowiec, Ewa Sejda oraz
Sabina Jelewska.

Tytuł Mistrza Ortografii 2022 zdobyła Pani Beata Mołda
ze Starych Bogaczowic. Miejsce drugie zajęła Pani Anna Sło-
ta z  Mieroszowa, natomiast trzecie miejsce wywalczyła Pani
Patrycja Prokop z  Ģłuszycy. Najlepszymi uczestnikami dyk-
tanda wśród młodzieży do 1 8 roku życia zostal i : Tomasz
Mołda ze Starych Bogaczowic oraz Martyna Ćwikła z  Głuszy-
cy. Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundo-

wane przez Patronów
Honorowych Konkursu. Nagrody
w  imieniu Starosty Wałbrzyskie-
go Krzysztofa Kwiatkowskiego
wręczyła Sekretarz Powiatu Wał-
brzyskiego Pani Violetta Mu-
szyńska, natomiast Burmistrza
Głuszycy Romana Głoda repre-
zentowali Wiceburmistrz Grze-
gorz Szymański oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej
w  Głuszycy Grzegorz Milczarek.

W  czasie sprawdzania
prac uczestnikom dyktanda i   za-
proszonym gościom czas umil iły
występy wokalne w  wykonaniu
Roberta Delegiewicza oraz Chó-
ru Seniorów Renoma.

- Gratulujemy wszyst-
kim uczestnikom dyktanda, a   szczególnie laureatom kon-
kursu. Dziękujemy serdecznie za przybycie na wydarzenie,
którego celem jest zwrócenie uwagi na dbałość o  piękno ję-
zyka polskiego i   popularyzowanie kultury języka ojczystego
- dodała prowadząca uroczystość Sabina Jelewska, dyrektor
CK-MBP.

SJ

GŁUSZYCKI MISTRZ ORTOGRAFII 2022

WALIGÓRA RUN CROSS 2022
POWRACA DO GŁUSZYCY!
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- W  najbl iższym czasie w  Gminie
Głuszyca powstaną dwie mikroinsta-
lacje fotowoltaiczne na budynku Cen-
trum Kultury – Miejskiej Bibl ioteki
Publ icznej o  mocy 1 0 kW oraz na bu-
dynku basenu Delfinek o  mocy 30 kW.
Będzie to możl iwe dzięki projektowi
real izowanemu w  ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Dolnośląskiego 201 4-2020
i   współfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej - Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- informuje Bur-
mistrz Głuszycy Roman Głód.

Jest to projekt partnerski, którego l iderem jest Miejski Za-
kład Usług Komunalnych SP. z  o.o., zaś partnerami są człon-
kowie Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego: Gmina Miasto
Wałbrzych, Gmina Jedl ina-Zdrój, Gmina Głuszyca, Wałbrzy-
skie Centrum Sportowo-Rekreacyjne AQUA-ZDRÓJ sp. z  o.o.,

Park Wielokulturowy Stara Kopalnia
w  Wałbrzychu oraz Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej S.A. w  Wałbrzy-
chu.

Wspólna real izacja projektu po-
zwoli stworzyć 1 8 instalacji fotowol-
taicznych o  łącznej mocy 2,89 MWe.
Wszystkie instalacje umożl iwią pro-
dukcję energii elektrycznej z  OZE
w  wysokości 2 820,49 MWhe/rok, co

znacząco przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego,
głównie poprzez zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cie-
plarnianych, w  tym przede wszystkim CO2 o  2 1 37,93 ton
równoważnika CO2/rok. Całkowita wartość projektu: 1 5 083
353,52, z  czego dofinansowanie z  Unii Europejskiej wynosi 6
568 386,05.
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Prace związane z  odnową budynku
mieszkalnego przy ul . Sienkiewicza
25 dobiegły końca. Otrzymane przez
Gminę dofinansowanie z  ZIT Aglo-
meracj i Wałbrzyskiej pozwol iło na
przeprowadzenie szeregu różnych
działań. W  ramach zadania „Odnowa
części wspólnych wielorodzinnego
budynku mieszkalnego przy ul . Sien-
kiewicza 25 w  Głuszycy” wykona-
no  m.in.: remont elewacji –
z  wymianą drzwi wejściowych i   okien
na klatce schodowej, przeprowadzono proces osuszania,
odwadniania budynku wraz z  jego ociepleniem, wykona-
no drenaż i   uszczelniono zewnętrzne części budynku.
A  ponadto wyremontowano instalację elektryczną, klat-
kę schodową, schody, pomalowano ściany oraz wykona-
no posadzki . Wartość wykonanych prac wynosi ponad
300  tys. złotych z  czego dofinansowanie opiewało na
kwotę 202  285, 50 zł.
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ZAKOŃCZONO PRACE
REWITALIZACYJNE BUDYNKU
PRZY UL. SIENKIEWICZA 25

Gmina Głuszyca chce ułatwić życie
mieszkańców w  zakresie segregacji
i   terminów odbioru odpadów komu-
nalnych. Aby być ze wszystkim na bie-
żąco, można skorzystać z  prostej,
przyjaznej i   bezpłatnej aplikacji z  har-
monogramem odbioru śmieci oraz
wskazówkami dotyczącymi poprawnej
segregacji.

Aby móc skorzystać z  apl ikacji, na-
leży zainstalować ją na swoim telefo-
nie. Po zainstalowaniu i   uruchomieniu
wprowadzamy województwo, powiat ,
gminę i   wybieramy miejsce odbioru,
które nas interesuje (miejscowość). Po

określeniu miejsca odbioru odpadów
należy ustawić, kiedy chcemy otrzy-
mywać powiadomienia (godzinę i   i lość
dni przed planowanym odbiorem od-
padów). Co najważniejsze, aby aplika-
cja działała poprawnie, konieczny jest
dostęp do Internetu. W  przypadku
braku dostępu przypomnienia nie bę-
dą przychodzić.

W  aplikacji można przejrzeć har-
monogram, zmieniać czas powiado-
mień oraz dysponować słownikiem
odpadowym, pozwalającym na po-
prawną segregację śmieci.
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APLIKACJA„KIEDY ŚMIECI”

Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej
w  Gminie Głuszyca nie zwalnia tempa.
Z  każdym dniem, bez względu na pogodę
i   panujące warunki atmosferyczne, widać
postępy w  prowadzonych pracach.

- Aktualnie trwają prace związane z  do-
stosowaniem terenu na potrzeby przyszłych
przedsiębiorców, którzy jak szczerze wierzy-
my zdecydują się na otwarcie i   prowadzenie
swoich firm, takich jak np. magazyny czy
stolarnie. Głuszycka Strefa Aktywności Go-
spodarczej stanowi odpowiedź na liczne za-
pytania przedsiębiorców o  dostępność
terenów inwestycyjnych w  naszej Gminie.
Jest to również próba dywersyfikacji kierun-
ku w  jakim zmierza Głuszyca. Budowa tego

miejsca to nie tylko korzyści finansowe dla
samej Gminy. To także wpływ na poprawę
jakości życia mieszkańców Głuszycy i   jej
okolic – informuje Burmistrz Głuszycy Ro-
man Głód.
Na chwilę obecną na ponad trzyhektaro-

wej działce wykonano już drogi dojazdowe.
Trwają też prace związane z  budową kanali-
zacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz
oczyszczalni ścieków. Przypominamy, że
koszt całego projektu to kwota 2,4  mln zło-
tych, z  czego dofinansowanie dla Gminy
Głuszyca wynosi 1 ,6  mln złotych ze środ-
ków ZIT AW.
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TRWAJĄ PRACE PRZY BUDOWIE STREFY AKTYWNOŚCI
GOSPODARCZEJ W  GŁUSZYCY

Informujemy, że 24 marca
br. radni Sejmiku Wojewódz-
twa Dolnośląskiego przegło-
sowali projekt uchwały
przyznającej dotacje jednost-
kom samorządu terytorialne-
go na finansowanie ochrony,
rekultywacji i   poprawy jakości
gruntów. Suma wsparcia
przekracza 22 mil iony złotych.

Gmina Głuszyca znalazła się na l iście gmin wnioskują-
cych o  przyznanie dotacji . Spośród trzech złożonych przez
Gminę wniosków wybrano jeden dotyczący remontu drogi
dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Grzmiąca. Działa-
nia te wpłyną znacząco na poprawę bezpieczeństwa
i   komfortu funkcjonowania mieszkańców. Maksymalna
kwota dotacji zadania wynosić będzie ponad 89 tysięcy
złotych.
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KOLEJNE PIENIĄDZE NA
REMONT DROGI

W  dniu 22 marca br. Burmistrz
Głuszycy Roman Głód odebrał z  rąk
Zastępcy Dyrektora Wydziału Ob-
szarów Wiejskich UMWD Tomasza
Gajewczyka umowę o  przyznaniu
pomocy na realizację operacji pn.
„Sowiogórska przestrzeń aktywno-
ści w  Głuszycy – modernizacja bo-
iska sportowego przy ul. Dolnej”,
podpisaną przez Wicemarszałka
Województwa Dolnośląskiego
Grzegorza Macko i   Zastępcę Dyrek-
tora Departamentu Obszarów Wiej-
skich i   Zasobów Naturalnych Pawła
Czyszczonia.

- Zawarcie umowy ma pomóc w  powstaniu nowoczesnej
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w  centrum Głuszycy,
wykorzystując przy tym walory kulturowe, przyrodnicze i   hi-
storyczne obszaru Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwa So-
wiogórskiego”. Mamy nadzieję, że realizacja tego zadania
przyczyni się do rozpropagowania i   zainteresowania dzieci
oraz młodzież aktywną formą spędzania czasu, poprzez np.
granie w  piłkę nożną lub uprawianie lekkoatletyki, w  tym bie-

gów. Dodatkowo chcemy zadbać o  środowisko naturalne.
W  tym celu obok budynku socjalnego zamontujemy zbiornik
na wodę deszczową, która będzie służyła do nawadniania
płyty boiska – informuje Burmistrz Głuszycy Roman Głód.

Zakres prac związanych z  modernizacją boiska przy ul. Dol-
nej obejmuje demontaż dotychczasowej bramy, furtki i   8 rzę-
dów siedzisk, montaż nowych systemowych siedzisk
stadionowych wykonanych z  materiałów polimerowych, bu-
dowę bieżni 4-torowej prostej o  długości 80 metrów z  na-
wierzchni poliuretanowej oraz montaż nowej wjazdowej
przesuwanej manualnie bramy stadionowej i   furtki wejścio-
wej.

Gmina Głuszyca na realizację celu otrzymała pomoc w  wy-
sokości 1 42  426,00 złotych. Zadanie dofinansowane w  ra-
mach poddziałania 1 9.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego PROW na lata 201 4-2020. Zadanie jest
współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rol-
nego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Środki pozyska-
ne zostały za pośrednictwem  Lokalnej Grupy Działania
Partnerstwo Sowiogórskie.
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SOWIOGÓRSKA PRZESTRZEŃ AKTYWNOŚCI – MODERNIZACJA
BOISKA PRZY UL. DOLNEJ

W  związku z  przedstawieniem przez Premiera Mateusza
Morawieckiego listy zadań dla powiatów i  gmin, objętych do-
finansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg w  2022 roku, pragniemy poinformować, że Gmina Głu-
szyca będzie mogła dalej prowadzić prace związane z  popra-
wą bezpieczeństwa i   jakością dróg. Oba wnioski złożone
w  sierpniu 2021 znalazły się na liście zadań do dofinansowa-
nia.

- Otrzymaliśmy duże wsparcie finansowe, które umożliwi
nam prowadzenie kolejnych remontów dróg. Tym razem bę-
dzie to ulica Górnośląska. Szacunkowy koszt wyremontowa-
nia odcinka o  długości 600  m to ok. 1 ,1   mln złotych, z  czego
50 procent kwoty stanowi dofinansowanie z  Funduszu.

Do przebudowy zaplanowano również nowy odcinek ul.

Warszawskiej o  długości 1 26 metrów wraz z  placem manew-
rowym. Szacunkowy koszt robót to 745  1 89 złotych. W  tym
przypadku dofinansowanie wynosi 80 procent. Prace mają
ruszyć już wkrótce. Istotną informacją jest również fakt, że
powiat wałbrzyski zamierza wyremontować 869  m ul. Kolejo-
wej. Koszt tej inwestycji będzie wynosił 1   690  000,00 zł – in-
formuje Burmistrz Głuszycy Roman Głód.

Na koniec warto wspomnieć, że w  ubiegłym roku wyre-
montowano 5 dróg gminnych i   jeden most w  samym cen-
trum miasta na łączną kwotę 2  660  000,00 zł (ul ice Dolna,
Częstochowska wraz z  mostem, Niecała, Przemysłowa oraz
Górna). Dofinansowanie na ten cel Gmina Głuszyca otrzyma-
ła z  Funduszu Dróg Samorządowych.
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DOFINANSOWANIE NA REMONTY DRÓGW  GŁUSZYCY!

Gmina Głuszyca otrzymała 1 00% dotacji z  Ministerstwa
Rodziny i   Pol ityki Socjalnej w  ramach środków Funduszu
Sol idarnościowego na real izację Programu “Opieka Wy-
tchnieniowa” – edycja 2022. Wysokość przyznanej dotacji
wynosi 1 34 400 zł.

Program „Opieka Wytchnieniowa” kierowany jest do
członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wspar-
cia w  postaci czasowej przerwy w  sprawowaniu bezpo-
średniej opieki nad dziećmi oraz osobami ze znacznym
(lub równoważnym) stopniem niepełnosprawności. Dzięki
temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w  spra-
wowanie opieki mogą dysponować czasem dla siebie,
przeznaczając go na odpoczynek i   regeneracje czy rów-
nież na załatwienie niezbędnych spraw.

Gmina, przyznając usługę opieki wytchnieniowej,
uwzględnia potrzeby opiekunów, a   także stan zdrowia i   sy-
tuację życiową uczestników programu.
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PROGRAM OPIEKI
WYTCHNIENIOWEJ



Zbliża się kolejna okrągła 60 rocznica nadania praw
miejskich Głuszycy, a   oficjalne otwarcie nowej siedziby
urzędu idealnie wpisuje się tę datę. Warto więc przypo-
mnieć, że od 1 8 l ipca 1 962 r. (data ogłoszenia w  Dzienniku
Ustaw) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów Głuszy-
ca została zal iczona do grona miast. Tym samym aktem
prawnym również do rangi miast awansowały na Dolnym
Śląsku Pieszyce, Piława Górna, Sobieszów k/Jeleniej Góry,
Leśna k/ Lubania, Pieńsk k/ Zgorzelca i   Gorce (dziś współ-
tworzące wraz Boguszowem jeden podmiot). Na święto-
wanie przyjdzie zapewne czas latem, a   my przenieśmy się
w  czasie o  kolejne 1 00 lat.

To właśnie w  1 862 r. na malowniczej działce w  bezpo-
średnim sąsiedztwie fabryki wzniesiony został budynek
reprezentacyjnej wil l i rodziny Kauffmanów. To przemy-
słowcy najbardziej zasłużeni dla rozwoju naszej gminy.
Założyciel firmy Meyer Kauffman urodzony 4 lutego 1 779
r. we Frankfurcie nad Odrą był synem kupca Schaloma
ben Jakhutiela. Zawód jego ojca (Kauffmann- kupiec)
użyty przypadkowo w  jednym z  dokumentów stał się ofi-
cjalnym nazwiskiem rodowym, choć w  archiwach pojawia
się również zarzucone nazwisko Prager pochodzące od
czeskiej Pragi, skąd Schalom miał przybyć do Frankfurtu.
Matką Meyera była Gittel Baschwitz z  rodziny znanych

w  XIX w. drukarzy.
Meyer Kauffmann rozpoczął swoją
karierę zawodową od pracy w  firmie
handlującej zbożem w  Szczecinie.
W  1 81 5 r. zaciągnął się do wojska
i   przez rok po zakończeniu wojen
napoleońskich stacjonował we
francuskim Ruen. Po zakończeniu
służby wojskowej osiadł w  Jaworze
i   trudnił się handlem obwoźnym
zegarami i   częściami do nich. Wią-
zało się to z  ciągłymi wyjazdami na
teren całego Śląska, również do
najmniejszym osad zagubionych
w  górach. Z  czasem przeniósł się do
Świdnicy, gdzie mieszkała jego
przyszła żona Phil ipinne Wiener-
córka kupca pracującego dla znanej
wrocławskiej firmy produkującej
sprzęty gospodarstwa domowego.
Meyer Kauffmann 6 styczna 1 824 r.
uzyskał obywatelstwo miasta Świd-
nica i   nabył pełnię praw przysługu-
jących mieszkańcom tego grodu.
Zobowiązał się do przestrzegania
wszelkich obowiązków wynikają-
cych z  miejscowego prawa. Jednocześnie uzyskał prawo
do prowadzenia działalności gospodarczej. Data trakto-
wana jest jako początek firmy. A  już w  lutym odbył się
ślub. Rodzina zamieszkała na świdnicki rynku w  kamienicy
„Pod Wagą”, gdzie w  kilku izbach wydzielono sklep z  ze-
garami, pasmanterią i   płótnem. Bardzo szybko okazało
się, że nowo poślubiona żona jest nie tylko zaradną go-
spodynią domową, ale równie sprawnie odnajduje się
w  handlu i   dzięki swojej pogodnej naturze i   uczciwości
pozyskiwała bardzo szybko nowych odbiorców. Po kilku
latach handel detal iczny przestał wystarczać i   Meyer Kauf-
fmann nawiązał bezpośrednie kontakty z  tkaczami, którzy
w  okol icznych miejscowościach tkal i
płótno na ręcznych krosnach. Meyer
sprzedawał je  m.in. we Wrocławiu,
skąd przywoził przędzę, którą prze-
kazywał do przerobu pracującym dla
niego chałupnikom. Przez jakiś czas
produkcja płótna była tylko uzupeł-
nieniem oferty towarowej, jednak
wraz ze wzrostem zapotrzebowania
na różne produkty bawełniane, firma
całkowicie przestawiła się na ten
asortyment.

Meyer Kauffman skupił się na po-
zyskiwaniu płótna, głównie od tkaczy
mieszkających wzdłuż dol iny Bystrzy-
cy. Towar wywożony był do Lipska
i   do Frankfurtu nad Menem, ale ze
względu na wysokie koszty z  czasem
ograniczono się ponownie do Wro-
cławia. Dalszy rozwój handlu skłonił
Kauffmanów do przebudowy części
pomieszczeń kamienicy na potrzeby
produkcji tak, aby powstała mała ma-
nufaktura. Było to nowatorskie po-
dejście. W  międzyczasie po śmierci dotychczasowego

właściciela, który był miejscowym piwowarem, ro-
dzina po przejęciu kamienicy miała prawo ważenia
piwa. Jednak zrezygnowano z  tego na rzecz pro-
dukcji włókienniczej. Dla zapewnienia dostępu do
większej i lości towaru Meyer Kauffman nawiązał
współpracę z  administracją więzień, gdzie zainsta-
lowano kolejne krosna, wykorzystując pracę osa-
dzonych tam skazańców. Dla zwiększenia własnych
mocy produkcyjnych wypowiedziano dzierżawę
pomieszczeń przyległych do dziedzińca kamienicy,
które zajmował zakład szklarski.

Phil ipinne przyjęła do pomocy swoją siostrę, któ-
ra wspierała ją w  opiece na dziećmi. Wychowanie
rel igijne i   edukacja szkolna dzieci były dla rodziców
bardzo ważne. W  tym celu wynajmowano prywat-
nych nauczyciel i , a   dzieci posyłano również do el i-
tarnych prywatnych szkół. Dzieci miały  m.in.
prywatną nauczycielkę języka francuskiego.

W  1 839 r. bardzo szybko, bo w  wieku niespełna
1 5 lat do pracy w  firmie włączony została najstarszy
syn Kauffmanów Salomon. Jak sam wspominał, od
samego początku musiał zajmować się szeregiem
spraw. Nadzorował dostawy od tkaczy, wstępną
obróbkę surowego płótna, rozl iczanie pracy zatrud-
nionych w  składzie kupieckim pracowników. Rozl i-
czał utargi z  jarmarków i   targów. Wspomina, że
konieczne było stałe kontrolowanie różnych pienię-
dzy pochodzący z  krajów takich Austria, Rosja czy
Królestwo Polskie. Często zdarzały się fałszywe lub
wycofane dawno banknoty. Jednym z  ciekawszych
obowiązków była osobista kontrola jakości towaru
bezpośrednio u   tkaczy, co wiązało się z  podróża-
mi   m.in. w  rejon Mieroszowa i   pogranicza czeskie-
go. Mógł wtedy wędrować po górach.

Uzdolnienia kupieckie Salomona zostały bardzo

szybko wykorzystane, bo już po dwóch latach pracy
w  1 841 r. przejął przy wsparciu wuja kierowanie fil ią we
Wrocławiu. Był to przełomowy moment w  rozwoju firmy.
Nawiązano nowe kontakty z  odbiorcami w  Rosji (tereny
polskie pod zaborem), szczególną uwagę przywiązywano
także do sprzedaży płótna w  Krakowie (być może kra-
kowskie sukmany były szyte z  płótna pochodzącego od
tkaczy z  dol iny Bystrzycy?). W  1 842 r. do firmy dołączył
kolejny z  braci Jul ius. Stabilny rozwój firmy przerwała re-
wolucja w  r. 1 848 - Wiosna Ludów. W  związku z  wypowie-
dzeniem firmie pożyczki w  wysokości 5000 talarów Meyer
Kauffman chciał zablokować spłatę wszystkich zobowią-
zań firmy i   zakończyć działalność, jednak dzięki uporowi

i   odwadze Salomona udało się sprzedać zapasy, uzyskano
środki na kontynuację działalności i   pozyskano nowe ryn-
ki zbytu na Górnym Śląsku.
W  1 851 r. Salomon Kauffman uczestniczył w  wystawie
światowej w  Londynie, gdzie firma wystawiała głównie
wyroby żakardowe wykonywane na ręcznych krosnach.
Tu zapoznał się z  wyższością produkcji na krosnach me-
chanicznych, które przy zwiększonej wydajności dawały
jednocześnie ogromną poprawę jakości wyrobów. Za je-
go namową w  1 852 r. zaciągnięto kredyt i   w  Tannhausen
(Jedl inka) wykupiono istniejący tu bielnik, by w  jego
miejscu wybudować pod kierownictwem trzeciego z  bra-
ci Roberta nowoczesną tkalnię mechaniczną na wzór an-
gielski (późniejszy I   Zakład).

Warto wspomnieć, że w  tym samym czasie trwa roz-
budowa zakładów należących do firmy Reichenheim &
Sohne (późniejszy I I zakład). W  1 853 r. Meyer Kauffmann
wycofuje się z  bieżącej działalności firmy, ale nadal dora-
dza synom, a   ki lka lat później krytycznie odnosi się do
zmian w  strukturze produkcji i   pol ityce kadrowej. Pomimo
wzniesienia tkalni na 200 krosień firma w  dalszym ciągu
korzystała z  pracy chałupników i   więźniów. Jednak jakość
pozostawiała wiele do życzenia. Wynikało to głównie
przyzwyczajenia tkaczy do grubych tkanin lnianych i   dłu-
go trwał proces nauki produkcji del ikatniejszego płótna
bawełnianego i   przymusu pracy przez więźniów.

Jul ius Kauffman przez kilka lat praktykował w  Angl i i
i   po powrocie do domu przejął zarządzanie zakupioną
przez firmę tkalnią w  Leśnej k/Lubania. W  1 862 r. wznie-
siono reprezentacyjną wil lę, w  której podejmowano waż-
nych partnerów biznesowych. Była to też letnia
rezydencja rodziny, która na stałe mieszkała w  Świdnicy,
a   z  czasem przeniosła się do Wrocławia. O  dalszych losach
firmy oraz bardzo znanych i   zasłużonych potomkach
w  kolejnych numerach „Kuriera Głuszyckiego”.

Grzegorz Czepil
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WILLA KAUFFMANÓW URATOWANA!

fot. 1

fot. 2

fot. 3

fot. 4



kwiecień 2022 · KURIER GŁUSZYCKI 5

Ukraina. Nie wiem czy pisać, co myślę, bo nie
chcę straszyć ludzi, robi to zresztą całkiem dobrze
telewizja. Okazuje się także, że strach obezwład-
nia ludzi, odbiera nadzieję, ku zaskoczeniu nas
wszystkich, odkryl iśmy niedawno, my obserwato-
rzy, jak trudno żyje się bez nadziei. Można to zro-
zumieć wtedy, gdy czujemy jak umyka. Widzę, że
ludzie reagują różnie. Niektórzy oglądają telewi-
zję i   czytają wiadomości jakby uzależnil i się od in-
formacji . Inni nie oglądają telewizji wcale. Jakby
czul i , że niewiedza ocal i ich wrażl iwość i   że ła-
twiej będzie żyć. Bo przecież trzeba. Trudno
w  jednej chwil i słuchać o  gwałtach na dzieciach,
a   w  następnej robić l istę zakupów. Chyba skoń-
czył się makaron. Trzeba kupić, bo trzeba ugoto-
wać, bo trzeba jeść i   tak dalej, wciąż coś trzeba.
Ratować dzieci też trzeba, ocalać niewinnych
trzeba i   karać winnych. Tylko to już dla wielu de-
cydentów, komentatorów i   ekspertów łatwe nie
jest. A  przecież powinno być. Czy jest coś bardziej
oczywistego?

Zamiast tego trwa debata. Czy da się zracjo-
nal izować wojnę? Oczywiście, że tak. Przecież to
nie pierwsza wojna i   na pewno nie ostatnia. Jak
się zaczęła, to kiedyś się skończy. Są inne ważne
sprawy, ważna ropa i   gaz, i   węgiel , i   zyski świato-
wych koncernów. Wiemy także, że na każdej woj-
nie można zarobić. Ta zapewne nie jest wyjątkiem
od reguły. Wybory, zarówno te, które właśnie się
odbyły jak i   te, które odbędą się niebawem np.
we Francji też są bardzo ważne. A  wiemy, że
o  zwycięstwo powalczą Macron i   Le Pen, która
mimo iż del ikatnie zmieniła narrację od wybuchu
wojny, to jednak nie jest żadną tajemnicą, że jest
proputinowska. Jej ewentualne zwycięstwo bę-
dzie bardzo źle wróżyć dla Polski. Jest dla mnie
absurdem, nieporozumieniem, skrajną nieodpo-
wiedzialnością, że polskie władze popierały takie
osoby jak Orban i   Le Pen. Jeżel i w  Europie zaczną
wygrywać kandydaci proputinowscy, to niewiele
brakuje, żebyśmy miel i putinowską Europę.

Trwamy więc jak zakładnicy i   czekamy, i   roz-
mawiamy, i   dzwonimy. I   w  tym czekaniu l iczymy
wciąż ilość ofiar. I   w  tym czekaniu świat się obu-
rza. Choć bardziej Europa niż świat. Ale czy ktoś
z  nas płakał, gdy równano z  ziemią Syrię? Czy ktoś
pamięta, że Rosja oskarżana była o  zbrodnie wo-
jenne w  Syri i , bombardowanie szpital i , mordowa-
nie cywil i? Kto w  ogóle pamięta Aleppo - rosyjski
pol igon? A  może pamiętamy wojnę w  Czeczenii?
Tę, od której zaczęła się błyskotl iwa kariera na-
stępcy rosyjskich carów W. Putina. Bo wojna
w  Czeczenii , okrutna, wyniszczająca, pełna tortur
na cywilach w  tzw. obozach fi ltracyjnych i   n ie tyl-
ko, była niczym innym jak kampanią wyborczą
przyszłego prezydenta Rosji . Ot co. Taki miał po-
mysł na wygranie wyborów. I   jak się okazało traf-
ny, bo już w  następnym roku wygrał wybory na
najważniejszy urząd w  kraju. Po zaatakowaniu
Czeczenii słupki popularności słabo wtedy znane-
go pol ityka poszybowały w  górę. Dlaczego Rosja-
nie uznal i , że za atak na Czeczenię należy W.
Putina nagrodzić? Za sprawą serii zamachów ter-
rorystycznych na budynki mieszkalne na terenie
Rosji , w  których zginęło mnóstwo cywil i , na Ro-
sjan padł blady strach. Poczul i , że nie są bezpiecz-
ni. Kremlowskie media rosyjskie szybko wskazały
sprawców- terroryści czeczeńscy, a   niepozorny W.
Putin obiecał przed kamerami swoim rodakom,
że pomści każdą ofiarę, odnajdzie każdego cze-
czeńskiego terrorystę i   zl ikwiduje. Dziś już wiemy,
mówią o  tym liczne źródła, że zamachy w  Rosji
były przeprowadzane nie przez Czeczenów, ale
przez funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa FSB
(czytaj KGB przed l iftingiem w  postaci zmiany na-
zwy organizacji) . Tego samego KGB, w  którym
służył W. Putin, w  którym miał kolegów, w  którym
w  pewnym czasie zarządzał. I   tak nastała era
„rzeźnika” Putina.

Rosja. Żaden inny kraj nie uświadamia mi z  ta-
ką mocą jak fundamentalne dla naszej wolności
i   bezpieczeństwa jest społeczeństwo obywatel-
skie i   zasady demokracji . Rosja – największa zor-
ganizowana grupa przestępcza na świecie.
W  zarządzie grupy – oficerowie wywiadu i   sił bez-
pieczeństwa wspomagani przez gospodarczych
przestępców/ol igarchów. Narzędzia utrzymania
władzy – terror, strach, korupcja, bezprawie, za-
bójstwa, pobicia, groźby, szantaże, porwania
(zdarzyło się, że zniknął kandydat na prezydenta
na kilka dni, gdy się odnalazł był innym człowie-
kiem, wycofał się z  wyborów), podporządkowane
sądy wydające wyroki za pieniądze i   wsadzające
do więzień każdego wroga wskazanego przez
Kreml, zniszczone media (w  jednej z  gazet opozy-
cyjnych zginęło w  niewyjaśnionych okol iczno-
ściach w  niewielkich odstępach czasu ośmiu
dziennikarzy), tłumione demonstracje, prowoka-
cje, medialna sieczka i   na koniec zombirosjanie
z  wypranymi przez propagandę mózgami, z  pro-
gramem nauczania w  szkołach zatwierdzonym
przez Putina i   z  podręcznikami napisanymi od no-
wa na jego polecenie. Każdy zna swoje miejsce.

Jedni mają zabijać i   wysadzać, tworzyć sieć
współpracy z  terrorystami na całym świecie, inni
zastraszać, inni otwierać spółki podspółek i   prać
pieniądze, zakładając przestępcze siatki gospo-
darcze, ci ostatni mają tylko głosować. Sądy, me-
dia, oświata, proces wyborczy są pod całkowitą
kontrolą mafijnego zarządu. No i   oczywiście ar-
mia – symbol potęgi małego człowieka, w  prze-
nośni i   dosłownie. Rosyjscy żołnierze, rosyjscy
dowódcy i   rosyjski prezydent mordują cywilów
od dziesięcioleci. W  żadnej prowadzonej przez
nich wojnie nie przestrzegano prawa międzyna-
rodowego. Gwałty na cywilach na okupowanych
terenach stały się tradycją i   nagrodą za przykład-
ną służbę, tortury sposobem na nudę i   narzę-
dziem walki psychologicznej. Wojsko też można
zbrutal izować. Wystarczy wypuścić z  więzień naj-
większych morderców, gwałciciel i i   zwyrodnial-
ców i   wysłać ich na front. Były doniesienia
dziennikarskie, że właśnie tak postąpiono przed
rozpoczęciem wojny w  Czeczenii . N iech się żoł-
nierze uczą jak się walczy od kolegów zza krat.
Jak się zdarzyło, że rosyjski żołnierz przejawiał
oznaki człowieczeństwa czy empatii , to kończył
jak inne ofiary. Czy nie tak samo postępowało
NKWD, kiedy radzieccy żołnierze odpieral i hitle-
rowską napaść? Szl i przecież za żołnierzami, za l i-
nią frontu i   strzelal i w  plecy każdemu, kto nie
wykazywał się odwagą na polu bitwy.

Niestety, to czym dziś oburza się połowa
świata, nie zdarza się po raz pierwszy. Nie pierw-
szy raz putinowska wizja świata przelewa krew
niewinnych. Haniebnym jest, że pomimo iż nie
jest to wiedza utajniona, tylko powszechna, do-
stępna, upubl iczniona i   w  bardzo wielu przypad-
kach udowodniona, nikt nigdy nie poniósł kary
za te czyny, a   prezydent Putin goszczony był na
czerwonych dywanach i   bankietach jak gość ho-
norowy przez chyba wszystkich międzynarodo-
wych przywódców. Rosja i   jej kolaboranci.
Zbiorowa uległość. Zbiorowa odpowiedzialność.
Czyl i niczyja. Czy mamy uwierzyć, że tym razem
będzie inaczej? Czy ukraiński naród czeka ten
sam los? Minie trochę czasu i   świat zapomni?
Bardzo możl iwe. Przecież zawsze zapomina.
A  może na tej krwi, tym razem, zrodzi się nowy
porządek światowy? Ukraina „Chrystusem naro-
dów”? Jakkolwiek by nie było, żadna to pociecha
dla ofiar.

Bardzo chciałabym napisać coś pozytywnego.
Przed nami przecież najważniejsze święta chrze-
ścijańskie - Wielkanoc. W  ostatnich dniach, czyl i
od 24 lutego 2022 r. widzę bardziej niż kiedykol-
wiek, że mój naród (nie bez wad przecież, jak każ-
dy) dał świadectwo swojego człowieczeństwa,
wiary w  dobro, w  sens niesienia pomocy drugie-
mu człowiekowi. Nie przejmuję się niel icznymi
odstępstwami od tej reguły, jestem świadoma, że
grupy nacjonal istyczne czekają tylko na zmęcze-
nie narodu, by zaatakować i   wzniecić ogień nie-
nawiści, podsycić lęki, rozbuchać zazdrość. Ten
początkowy płomyk zapewne szybko zostanie
podchwycony przez nieodpowiedzialnych pol ity-
ków czy mniej rozgarniętych celebrytów i   inter-
netowych hejterów. Nie zmieni to faktu, że Polska
zrobiła rzeczy piękne i   one zostaną zapamiętane
przez tych, którzy tej dobroci doświadczyl i . N ie
zmienią tego także zagraniczne media, które
twierdzą, że potężna siła, która kieruje gościnno-
ścią Polaków to strach przed Putinem. Mieszkań-
cy Głuszycy nie odbiegają w  tym zakresie od
normy. Apele o  konkretne dary ogłaszane przez
głuszyckie Centrum Kultury zawsze, niemal na-
tychmiast są real izowane. Pomoc także płynie
szerokim strumieniem od głuszyczan. Nie jestem
tym zaskoczona. I leż to razy widziałam, jak miesz-
kańcy Głuszycy pomagają w  potrzebie.

Tak należy czynić. Musimy dbać o  naszą wraż-
l iwość, o  naszą empatię, która pokazuje nam dro-
gę i   dzięki której wiemy, jak odróżnić dobro od
zła. Tam, gdzie jest krzywda niewinnych ludzi, nie
ma prawdy i   nieważne, i le argumentów usłyszy-
my, i le pasków w  telewizji przeczytamy, i le gazet
będzie głosić co innego. Tam gdzie jest płacz,
krzyk, śmierć, nie ma miejsca na żadną ideologię,
nie powinno być też miejsca na pol itykę czy pie-
niądze. Nie pozwólmy wmówić sobie cokolwiek
innego, nawet domniemanym autorytetom. Jeśl i
będziemy nosić w  sobie obraz tych dni, pamiętać,
rozumieć, to może będziemy też lepiej wybierać.
Wielu tyranów i   dyktatorów wybral i przecież sami
wyborcy. I   H itler, i   Putin doszl i do władzy w  spo-
sób legalny, zostal i wybrani przez społeczeństwo.
Dbajmy o  społeczeństwo obywatelskie, społe-
czeństwo wolne, wrażl iwe, odpowiedzialne, za-
angażowane i   świadome. Społeczeństwo
obywatelskie w  sposób niezależny wskazuje wła-
dzy swoje potrzeby i   dążenia, to ludzie, którzy ni-
gdy i   w  żadnych okol icznościach nie godzą się na
krzywdę. Ten drogowskaz niech nas prowadzi
i   w  czasie wojen, i   w  czasie pokoju.

Marta Wróblewska

OKRUTNA HISTORIA TOCZY SIĘ NA NASZYCH OCZACH…



Dzieci i   młodzież  Szkoły
Podstawowej nr  3,
podobnie jak my
wszyscy, bardzo mocno
przeżywa wydarzenia
w  Ukrainie. Koszmar
wojny, którego niestety
jesteśmy świadkami,  stał
się dla nas wszystkich

bardzo bliski i ... przerażający. W  związku z  tym uczniowie
postanowil i okazać wsparcie dla mieszkańców Ukrainy oraz
wyrazić sol idarność i   podziw za ich ogromną odwagę
i   poświęcenie. Piękne prace wykonane przez uczniów
ozdobiły szkołę.
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Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”
z  przyjemnością informuje, że 1 marca br. zostały podpisane
kolejne dwie umowy na real izację projektów grantowych.
BĘDZIE SIĘ DZIAŁO!!! I   tak w  ramach projektu grantowego
"Atrakcyjne Góry Sowie"  w  harmonogramie na ten rok bę-
dziemy mogli uczestniczyć w  następujących real izacjach:
• „Mikroświat gnejsów Sowiogórskich” – to zadanie polegają-
ce na zorganizowaniu wydarzenia oraz stworzeniu publika-
cji popularnonaukowej podnoszącej wiedzę o  rodzimym
masywie skalnym. Publ ikacja zostanie przetłumaczona na
kilka języków oraz uzupełniona o  fi lmy instruktażowe po-
wiązane tematycznie z  projektem.
• „Rośl inariusz Gór Sowich” to dwudniowe wydarzenie o  te-
matyce zielarskiej, prezentujące rośl iny użytkowe z  Gór So-
wich. W  ramach zadania zostanie zorganizowana prelekcja
oraz spacer botaniczny połączony z  identyfikacją poszcze-
gólnych gatunków. Uczestnicy poznają zastosowanie oraz
zasady zbioru suszenia i   przetwarzania ziół, a   także sporzą-
dzania z  nich soków. Natomiast publ ikacja będzie prezento-
wała rośl iny i   zioła z  terenu Gór Sowich.
• „Góry Sowie – piękno do odkrycia” - w  ramach wydarze-

nia zostanie zorganizowany PIKNIK SOWIOGÓRSKI w  celu
promocji zasobów kulturowych, przyrodniczych i   historycz-
nych obszaru. W  publ ikacji zostanie ujęta twórczość auto-
rów promujących Gminę Głuszyca. Wzbogaceniem tekstów
poetyckich będzie prezentacja zdjęć wykonanych przez
miejscowych pasjonatów fotografii . Na zdjęciach będą
uwiecznione miejsca ukazujące walory krajobrazowe, histo-
ryczne i   kulturowe Gminy Głuszyca.

• „Dni Papieskie w  Głuszycy”- to wydarzenie kulturalne po-
legające na organizacji koncertu promującego otwartość na
kulturę i   zaangażowanie społeczności lokalnej. Elementem
projektu będzie również wydanie publikacji poświęconej za-
bytkom obszaru oraz św. Janowi Pawłowi I I .

Kolejny projekt grantowy: „Nasze Góry Sowie” zakłada real i-
zację ośmiu zadań grantowych, do uczestnictwa których
serdecznie zapraszamy:
• „Sowiogórska Impreza Naukowa" dzięki której za pomocą

obserwacji mikroskopowych, eksperymentów i   „podróży
w  czasie” poznamy bliżej nasz obszar. Kolejnym tematem
imprezy będzie przybl iżenie bioróżnorodności i   konieczno-
ści ochrony naszego środowiska naturalnego. Tu również
czekają nas eksperymenty uatrakcyjniające również przeka-
zywanie wiedzy z  dziedziny chemii oraz nauk technicznych.

• „Zostań Strażakiem” to wydarzenie mające na celu zapo-
znanie się z  zagrożeniami występującymi w  codziennym ży-
ciu oraz zachęcenie młodzieży do wstępowania w  szeregi
OSP. Wśród atrakcji planuje się: prezentację sprzętu, pokaz
działań ratowniczych, konkurs dla dzieci z  nagrodami, zawo-
dy, animacji inne niespodzianki.

• „Bieg Marzanny – Góry Sowie” ma na celu propagowanie
aktywności fizycznej połączonej
z  promocją tradycji oraz Gór Sowich, jak również edukacji
ekologicznej.

• „Wielki Dzień Pszczół” to wydarzenie mające na celu pro-
pagowanie i   promocję ochrony środowiska dzięki takim ele-
mentom jak: pokaz budowy domków dla owadów,
plenerowy pokaz filmu animowanego oraz spotkanie z  lo-
kalnymi pszczelarzami.
• „Załóż własny bioogród” czyl i przeprowadzenie warsztatu

w  celu zwiększenia świadomości
i   wiedzy z  zakresu ekologicznego podejścia do pielęgnacji
rośl in. Przeprowadzona zostanie część zarówno teoretyczna
jak i   praktyczna poświęcona projektowaniu ogrodów łączą-
cych
w  swej formie aspekt ozdobny i   użytkowy.

• „Sowiogórskie warsztaty filmowe” w  których uczestniczyć
będą mieszkańcy naszego obszaru. Warsztaty poprowadzo-
ne przez zawodowego reżysera oraz aktora zostaną zakoń-
czone nagraniem filmu promującego ochronę przyrody,
przeciwdziałanie zmianom klimatycznym oraz promocji za-

sobów przyrodniczych.
• „Ekoreporter – Ekoobywatel Warsztaty radiowo – telewi-

zyjne z  kl imatem w  Górach Sowich” to przeprowadzenie
warsztatu radiowo-telewizyjnego dla mieszkańców obszaru
przybl iżającego tajniki dziennikarstwa z  elementami eduka-
cji przyrodniczej i   kl imatycznej.

• „Ekspozycja multimedialna „Przyroda Gór Sowich” to
przygotowanie wystawy i   prezentacji multimedialnej doty-
czącej przyrody Gór Sowich, połączonej z  koncertem pro-
mocyjnym.
Zadanie ma przybl iżyć mieszkańcom obszaru faunę i   florę
Gór Sowich.

Serdecznie zapraszamy.
Szczegółowe informacje o  terminach będzie można znaleźć
zarówno na portalach społecznościowych jak i   stronach in-
ternetowych organizatorów, LGD oraz gmin członkowskich.

Ponadto w  zakończonych właśnie naborach na podejmowa-
nie działalności gospodarczej oraz tzw. „dużych projektów”
inwestycyjnych dla JST zostało złożonych łącznie siedemna-
ście wniosków. Powstanie osiem nowych przedsiębiorstw
oraz pięć nowych lub przebudowanych obiektów infrastruk-
tury  turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej na terenie
każdej z  gmin członkowskich.
Wybrane przez Radę złożone zostaną w  Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Dolnośląskiego i   tam podlegały bę-
dą dalszej weryfikacji .
Już dziś gratulujemy i   życzymy powodzenia!

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”
ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca
www.partnerstwo-sowiogorskie.pl

Wieści z  LGD "Partnerstwo Sowiogórskie"

SOLIDARNI Z  UKRAINĄW  TRÓJCE

Miło nam poinformować, że Zofia Pyrek,
uczennica kl. VI I Szkoły Podstawowej nr  2
w  Głuszycy zdobyła najwyższy laur za naj-
ciekawszy projekt pomnika w  Powiatowym
Konkursie Literacko-Plastycznym "Żołnierze
Niezłomni- Bohaterowie Wyklęci". Gratulu-
jemy Zosi!
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odby-

ło się 29 marca br. w  Publ icznej Szkole Pod-
stawowej nr  6 im. Aleksandra Kamińskiego

w  Wałbrzychu. Placówka była już po raz drugi organizato-
rem  konkursu, do którego przystąpiło  95 uczniów z  8 wał-
brzyskich szkół podstawowych  i   powiatu
wałbrzyskiego.  Zwycięskie prace plastyczne zostały wyeks-
ponowane w  formie wystawy, a   prace l iterackie zaprezento-
wane podczas uroczystości.   Prace oceniano w  czterech
kategoriach: l iteracka- kartka z  pamiętnika i   poezja oraz pla-
styczna- znaczek pocztowy i   projekt pomnika.
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SUKCES UCZENNICY Z  DWÓJKI!

Ostatni okres to bardzo in-
tensywny czas w  Przedszkolu
Samorządowym w  Głuszycy.
Dzieci brały udział w  projek-
cie pod patronatem Jolanty
Kwaśniewskiej „Starość za-
czyna się od przedszkola”
i   obdarowały głuszyckich se-
niorów serduszkami z  okazji
Walentynek.
Odbył się także bal karnawa-
łowy, który zabrał wszystkich
w  bajkowy świat. Dzieci
przebrane były za  bohate-
rów znanych bajek, w  salach
przedszkolnych można było
spotkać wróżki, księżniczki, 
motylki, piratów, strażaków,
policjantów, Spider-Mana, Batmana,  nie sposób zliczyć i   wy-
mienić tych wszystkich  postaci. Świętowaliśmy także Dzień
Kobiet. Tego dnia dziewczynki przyszły w  pięknych kwiato-

wych kapeluszach, a  chłopcy
w  muszkach.
Przywitaliśmy także pierwszy
dzień wiosny fantazyjnymi
fryzurami i   pochodem z  Ma-
rzanną i   śpiewem na ustach
przez Park Jordanowski. Oj,
dzieje się w  naszym przed-
szkolu. 
Najserdeczniejsze życzenia
zdrowych,  radosnych i   spo-
kojnych Świąt Wielkiej Nocy
spędzonych w  rodzinnym
gronie życzą

Dyrekcja i   Pracownicy
Przedszkola

CO NOWEGOW  PRZEDSZKOLU?

W  piątek 1 1 lutego br. podpisane zostało Zarządzenie
Burmistrza Głuszycy w  sprawie utworzenia Rady Kobiet
działającej przy Burmistrzu Głuszycy. To nowa inicjatywa,
która z  pewnością przyczyni się do rozwoju i   integracji lo-
kalnej społeczności.

- Mam szczerą nadzieję, że powołanie Rady Kobiet wpły-
nie korzystnie na życie kobiet mieszkających w  Głuszycy
i   związanych zawodowo z  naszą Gminą. Jestem pewien, że
Rada Kobiet będzie pomagała tym paniom, które tej pomo-
cy potrzebują i   jej poszukują. Będzie to miejsce, w  którym
każda z  pań będzie mogła l iczyć na wsparcie zarówno w  ży-
ciu społecznym, jak i   zawodowym. Gmina Głuszyca udo-
stępni jedną z  sal w  nowym Urzędzie Miejskim, aby Rada
Kobiet, miała się gdzie spotykać i   dyskutować o  nowych pla-
nach i   założeniach. Jeśl i będzie potrzeba zasięgnięcia opinii
i   rozmów z  prawnikami lub z  przedstawicielkami innych sa-
morządów, w  których Rady Kobiet istnieją i   funkcjonują,
Gmina takie spotkania pomoże zorganizować – powiedział
Burmistrz Głuszycy Roman Głód na spotkaniu inicjującym
powołanie Rady Kobiet. Spotkanie odbyło się 1 0 lutego
w  sal i konferencyjnej w  nowej siedzibie głuszyckiego Urzę-

du Miejskiego.
Wcześniej w  imieniu głuszyczanek na ręce Burmistrza

Romana Głoda wniosek w  sprawie utworzenia Rady Kobiet
złożyła Pani Judyta Golonka-Żołnieruk. Pomysł i   inicjatywa
zostały zaopiniowane pozytywnie, czego efektem było za-
proszenie przez Burmistrza wszystkich zainteresowanych
kobiet na spotkanie. W  czasie spotkania rozmawiano na te-
mat zadań, jakimi będzie zajmowała się Rada Kobiet oraz
wszelkich możl iwości, które będą jej przysługiwały.

Od początku swej działalności członkinie Rady Kobiet
rozpoczęły cykl iczne spotkania, na których omawiane są te-
maty związane ze zdrowiem, zabiegami pielęgnacyjnymi
czy też z  rozwojem osobistym. Dużym zainteresowaniem
pań cieszył się zorganizowany z  inicjatywy Rady Kobiet
w  Centrum Kultury-MBP relaks w  dźwiękach, który w  dniu
30 marca poprowadziły instruktorki jogi z  Jedl iny-Zdroju.
O  kolejnych inicjatywach Rady Kobiet będziemy na bieżąco
informować i   zapraszamy panie do uczestnictwa w  organi-
zowanych spotkaniach.

AM

W  GŁUSZYCY POWSTAŁA RADA KOBIET
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Przypominamy, że od września
2021 r. wznowiona została w  od-
dziale dziecięcym Miejskiej Bi-
bl ioteki Publ icznej w  Głuszycy
Akademia Małego Brzdąca. Zaję-
cia odbywają się regularnie co
drugi poniedziałek o  godz. 1 5.30

i   są adresowane do dzieci 4- i   5-letnich.
Każde spotkanie poświęcone jest innej tematyce. Zajęcia

łączą w  sobie elementy bibl ioterapeutyczne, plastyczne i   ru-
chowe, co pozwala dzieciom oswoić się z  bibl ioteką i   l itera-
turą, a   także nawiązać kontakty z  rówieśnikami. Po
wysłuchaniu fragmentu książki lub wiersza każde z  dzieci
ma za zadanie odpowiedzieć na proste pytania odnośnie
tekstu, dzięki czemu już od najmłodszych lat ćwiczona jest
nauka czytania ze zrozumieniem. Dopełnieniem każdych za-
jęć są prace plastyczne i   zabawa ruchowa.

- Dzieci wykazują się niebywałą precyzją i   kreatywnością
podczas tworzenia swoich małych dzieł sztuki. Uśmiech
dzieci po zakończeniu zajęć Akademii Małego Brzdąca jest
bezcenny – dodają prowadzący zajęcia pracownicy Centrum
Kultury-Miejskiej Bibl ioteki Publ icznej w  Głuszycy.

CK-MBP

AKADEMIA MAŁEGO BRZDĄCA
W  DZIECIĘCEJ BIBLIOTECE

W  marcu 2022 r.
Miejska Bibl ioteka
Publiczna w  Głuszy-
cy po długiej prze-
rwie spowodowanej
pandemią wznowiła
lekcje bibl ioteczne
i   spotkania z  przed-
szkolakami oraz
uczniami szkół pod-
stawowych. Program
zajęć dostosowany
jest do wieku dzieci. Każda lekcja bibl ioteczna ma na celu
rozpowszechnianie czytelnictwa oraz popularyzowanie
i   promowanie bibl ioteki jako placówki kulturalnej w  środo-
wisku lokalnym.

- Zachęcamy do kontaktu z  głuszycką bibl ioteką i   udziału
w  zajęciach przygotowanych przez bibl iotekarzy- dodaje Sa-
bina Jelewska, dyrektor Centrum Kultury-Miejskiej Bibl ioteki
Publicznej w  Głuszycy.

CK-MBP

ZAPRASZAMY NA LEKCJE
BIBLIOTECZNE

-Zachęcamy przedszkolaków wraz z  rodzicami do udziału
w  ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo. Kampanię
„Mała Książka - Wielki Człowiek”, która informuje o  korzy-
ściach wynikających ze wspólnego, rodzinnego czytania,
prowadzi od 201 9 roku Centrum Kultury-Miejska Bibl ioteka
Publiczna w  Głuszycy- przypomina Sabina Jelewska, dyrek-
tor CK-MBP.

Jakie są korzyści z  przyłączenia się do akcji? Na każdego
małego czytelnika w  wieku przedszkolnym czeka wyjątkowa
wyprawka czytelnicza przygotowana przez Instytut Książki,
a   w  niej znajdują się: „Pierwsze czytanki dla…”- książka do-
stosowana pod względem formy i   treści do potrzeb przed-
szkolaka oraz Karta Małego Czytelnika. Za każdą wizytę
w  bibl iotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej
książki z  księgozbioru dziecięcego, mały czytelnik otrzymuje
naklejkę, a   po zebraniu dziesięciu zostaje uhonorowany

imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze za-
interesowania. Oprócz dyplomu na przedszkolaka czeka tak-
że drobny czytelniczy upominek. W  wyprawce znajdą coś dla
siebie także rodzice.

Warto wspomnieć, że „Mała Książka – Wielki Człowiek” to
kampania społeczna dofinansowana przez Ministerstwo Kul-
tury i   Dziedzictwa Narodowego w  ramach Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Czytelnictwa. Akcja ma przede wszystkim na
celu promocję czytelnictwa wśród dzieci w  wieku przed-
szkolnym, urodzonych w  latach 201 6-201 9, by zaznajomić
dziecko z  miejscem takim jak bibl ioteka oraz zachęcić rodzi-
ców do odwiedzenia bibl ioteki i   codziennego czytania
z  dzieckiem. Kampania na dzień dzisiejszy obejmuje już pra-
wie 7  tys. bibl iotek w  Polsce.

CK-MBP

„MAŁA KSIĄŻKA-WIELKI CZŁOWIEK”DALEJ W  GŁUSZYCKIEJ
BIBLIOTECE!

Kierując się słowami starożytnego filozofa
Cycerona, który stwierdził, że „do szczęścia
człowiekowi potrzeba ogrodu i   bibl ioteki”, za-
praszamy mieszkańców Głuszycy i   nie tylko
do odwiedzania głuszyckiej bibl ioteki, która
czynna jest od poniedziałku do środy w  go-
dzinach 1 0-1 7 oraz w  piątki w  godz. 1 0-1 6.
Dodatkowo od roku 2022 bibl ioteka pracuje
w  jedną sobotę miesiąca w  godz. 1 0-1 4 zgod-
nie z  ustalonym harmonogramem. Najbl iższe
pracujące soboty to 28 maja i   25 czerwca.

-Staramy się na bieżąco uzupełniać i   wzbogacać nasz
głuszycki księgozbiór o  nowości czytelnicze. Podczas wybo-
ru książek do zakupu bibl iotekarze kierują się głównie zain-
teresowaniami czytelników. Dodatkowo priorytetem są
kontynuanty popularnych serii wydawniczych. Od lat naj-
większą popularnością w  głuszyckiej bibl iotece cieszą się
biografie, powieści kryminalne oraz l iteratura kobieca i   re-
gionalna - informuje Sabina Jelewska, dyrektor Centrum Kul-
tury-Miejskiej Bibl ioteki Publicznej.

Warto wspomnieć, że co kwartał głuszyc-
ka bibl ioteka otrzymuje dary książkowe od
Pana Sebastiana Boreckiego, który od kilku
już lat wzbogaca zasoby bibl ioteki o  nowe
tytuły z  inicjatywy radnego Powiatu Wał-
brzyskiego Pana Łukasza Kazka.Książki, któ-
rymi jesteśmy obdarowywani, to głównie
pozycje historyczne i   reportaże.

Przy wyborze nowości czytelniczych pra-
cownicy bibl ioteki kierują się opiniami na
blogach czytelniczych, rankingami bestsel-

lerów na różnych serwisach, a   także sugestiami czytelników,
którzy zgłaszają książki do zakupu przy wizytach w  bibl iote-
ce lub za pośrednictwem formularza „Zaproponuj do zaku-
pu” na stronie internetowej ckmbp-gluszyca.pl/bibl ioteka.

Mamy nadzieję, że księgozbiór głuszyckiej bibl ioteki jest
na tyle atrakcyjny, by każdy czytelnik mógł znaleźć coś dla
siebie. Zapraszamy do odwiedzin!

CK-MBP

NOWOŚCI DLA GŁUSZYCKICH CZYTELNIKÓW
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