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Najbliższe miesiące pokażą, czy Gmina Głuszyca będzie mo-
gła korzystać z  zasobów naszej planety. Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej postanowił sfinanso-
wać działania badawcze w  piętnastu miejscowościach z  całego
kraju. Na ten cel zostanie przeznaczone 229,2  mln złotych.

1 2 sierpnia 2021 roku w  Otwocku Burmistrz Głuszycy Ro-
man Głód podpisał umowę na dotację w  ramach programu
priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w  Polsce” wy-
noszącą 1 5,4  mln złotych. W  uroczystym wydarzeniu uczestni-
czyli: Minister Klimatu i  Środowiska Michał Kurtyka,
Wiceministrowie Klimatu i  Środowiska Ireneusz Zyska i  Piotr
Dziadzio, Prezes NFOŚiGW Maciej Chorowski, Wiceprezesi NFO-
ŚiGW Dominik Bąk i  Artur Michalski oraz przedstawiciele innych
samorządów.

- Za otrzymane pieniądze będzie możliwe wykonanie otwo-
ru badawczego, który będzie miał 2500 metrów długości, do-
kumentacji hydrogeologicznej oraz przeprowadzenie
dokładnych badań wód znajdujących się pod ziemią. Do końca
roku w  wyniku przetargu zostanie wybrany wykonawca od-
wiertu. Sam odwiert będzie wykonany w  przyszłym roku. Ko-
niec projektu planowany jest na 2023 rok- informuje Burmistrz
Głuszycy Roman Głód.

Jeżeli badania potwierdzą wszystkie przypuszczenia i   woda
będzie miała właściwe parametry, wówczas Głuszyca dołączy
do grona polskich miast, w  których wykorzystuje się energię
geotermalną na wielu polach: od kwestii związanych z  możli-
wością ogrzewania i   zasilania miasta poprzez rozbudowę bazy
sportowej i   rekreacyjno-wypoczynkowej (budowa basenów
termalnych). Energia z  głębi Ziemi pozwoli Głuszycy mieć ko-
rzystny wpływ na środowisko i  jakość powietrza, co w  obec-
nych czasach jest sprawą kluczową. Każdy, podejmując
jakikolwiek projekt związany z  rozwojem miasta, powinien
mieć na uwadze kwestię ochrony środowiska.
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GEOTERMIAW  GŁUSZYCY?!

Połowa września dała Gminie Głuszycy nowe możl iwości
rozwoju. Wszystko ma związek ze Strefą Aktywności
Gospodarczej i   utworzeniem terenów inwestycyjnych, na
budowę której 1 4 września 2021 r. Burmistrz Głuszycy Ro-
man Głód oraz Skarbnik Gminy Agnieszka Świędrych podpi-

sal i umowę z  wykonawcą- firmą Budosprzęt- Wałbrzych Sp.
z  o.o.  reprezentowaną przez Elżbietę Zimną. 1 6 września
2021 roku w  podpisaniu umowy na budowę strefy uczestni-
czyl i Burmistrz Głuszycy Roman Głód, Prezydent Miasta Wał-
brzych dr  Roman Szełemej Lider Aglomeracji Wałbrzyskiej
oraz Dyrektor Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wał-
brzyskiej Bożena Dróżdż.

- Utworzenie tego rodzaju miejsca umożl iwi ściągnięcie
na te ziemie nowych przedsiębiorców, którzy chciel iby roz-
począć prowadzenie działalności gospodarczej i   tym sa-
mym wpłynąć na rozwój Głuszycy. Z  prawie 3-hektarowego
obszaru wydzielono 1 2 mniejszych działek. Na całym obsza-
rze strefy wybudowane zostaną drogi dojazdowe, parkingi,
doprowadzona zostanie cała infrastruktura (prąd, woda, ka-
nal izacja) oraz wybudowana zostanie biologiczna oczysz-
czalnia ścieków. Będą mogły tu powstać magazyny,
stolarnie i   inne firmy, które będą mogły zatrudniać do 1 0
pracowników- informuje Burmistrz Głuszycy Roman Głód.

Na projekt Gmina Głuszyca uzyskała 1 ,6 mil iona złotych
dofinansowania z  RPO WD 201 4-2020 ZIT AW. Całość będzie
kosztować ponad 2,2 mil iona złotych.
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DAWNA ŁOMNICA NA OBRAZIE
SPRZED LAT

23 września Gmina Głuszyca otrzymała wyjątkowy pre-
zent – Pan Marek Poksiński podarował obraz, którego auto-
rem, według dokumentów, jest prawdopodobnie Ev.
Barwny.

Obraz pochodzi z  1 932 r., został namalowany na dykcie
w  technice olejnej i   przedstawia widok na Łomnicę. Pan Ma-
rek Poksiński otrzymał go od spadkobierców Henryka Gór-
czyńskiego, przebywającego od 1 945 r. w  Jugowicach,
a   następnie od 1 949 r. zamieszkującego miejscowość Łom-
nica, ówczesnego pracownika Nadleśnictwa Świdnica.
W  1 954 r. przeprowadził się na tereny obecnego Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego.

Obraz przedstawia panoramę wsi Łomnica. Budynek
w  centralnej części to dawna szkoła podstawowa. Biały, pro-
stokątny budynek po prawej był sklepem wiejskim. Droga
odchodząca w  lewo prowadziła do przysiółka Granna (niem.
Granztal ) . Najwyższe wzniesienie uwiecznione na obrazie to
szczyt Waligóry (936  m n.p.m.) – najwyższy punkt w  Górach
Kamiennym. Od szkoły w  kierunku Waligóry można rozpo-
znać Dolinę Trzech Strug, z  charakterystycznym budynkiem
dawnej leśniczówki. Autor obrazu zainspirował się prawdo-
podobnie pocztówkami z  lat 1 91 0-1 920.

W  związku z  prowadzonym remontem budynku dawne-
go Zespołu Szkół przy ul. Parkowej, której wieloletnią Dyrek-
tor była śp. Pani Bogumiła Wróblewska, uznano, iż obiekt
ten będzie najodpowiedniejszym miejscem dla ekspozycji
obrazu. Warto też wspomnieć, że Pan Poksiński jest krew-
nym zmarłej Pani Dyrektor.
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UMOWA NA BUDOWĘ STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ
W  GŁUSZYCY PODPISANA!
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„SIEĆ NA KULTURĘ”W  CK-MBP

Za nami Maraton Pieszy „Sudecka Żyleta”. W  tegorocznej,
dziewiątej edycji , udział wzięło ponad 500 osób z  całej Pol-
ski. Tym razem uczestnicy miel i do pokonania trasę o  długo-
ści 72,3   km oraz ogromne ilości przewyższeń. Pierwsi na
mecie pojawil i się Tomasz Tomikowski i   Michał Piórkowski
z  czasem 1 3 godzin 27 minut .

„Sudecka Żyleta” to długodystansowa impreza dedyko-
wana piechurom. Jest jednym z  najtrudniejszych w  Sude-
tach (i   według niel icznych w  Polsce) pieszych maratonów
górskich. Odbywa się na obszarze Gór Suchych, Wałbrzy-
skich i   Sowich. Każda edycja różni się od poprzedniej prze-
biegiem trasy oraz stopniem trudności. Została stworzona
przez miłośników wyzwań i   pasjonatów górskich wędrówek.

„Żyleta” to maraton wyzwalający wiele emocji. Zarówno
dobrych,  jak i   złych. Biorąc w  niej udział walczymy ze swo-
imi słabościami, poznajemy wielu nowych, wspaniałych lu-
dzi. Atmosfera tego wydarzenia sprawia, że nie ma podziału
na lepszych i   gorszych. Każdy, kto przekroczy l inię mety, nie-
ważne w  jakim stanie i   z  jakim czasem, może śmiało określ ić

się mianem wygranego. Satysfakcja z  przejścia jest na tyle
duża, że rekompensuje cały ból i   towarzyszące zmęczenie.
Kl imat tego maratonu sprawia, że wielu uczestników chce
brać udział w  kolejnych edycjach.

W  imieniu Burmistrza Głuszycy Romana Głoda, organiza-
torów, wolontariuszy, partnerów, patronów, ratowników
i   służb medycznych dziękujemy wszystkim za przybycie,
podjęcie wyzwania, walkę, pozytywną energię, radość i   wy-
rozumiałość!

Szczególne podziękowania należą się Centrum Kultury-
Miejskiej Bibl iotece Publicznej, Stowarzyszeniu Przyjaciół
Głuszycy, Lokalnej Grupie Działania "Partnerstwu Sowiogór-
skiemu", wszystkim wolontariuszom oraz ratownikom, bez
których impreza nie mogłaby się odbyć.

Mamy nadzieję, że nikt i   nic nie pokrzyżuje planów przy
organizacji kolejnej „Sudeckiej Żylety”. Do zobaczenia w  ko-
lejnej edycji !
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W  pierwszą sobotę września, tj.
4.09.2021 roku, do Głuszycy ponownie za-
wital i miłośnicy jazdy rowerowej z  całej
Polski. Wszystko za sprawą sportowego
wydarzenia, jakim był ultramaraton Extre-
me MTB Challenge jeden z  najtrudniej-
szych górskich maratonów rowerowych
w  całym kraju. Dla wielu amatorów jazdy
na rowerze trasy nie do przejechania, jed-
nak, mając za sojusznika pogodę i   pozy-
tywne nastawienie, można osiągnąć
każdy upragniony cel.

W  tym roku zawodnicy miel i do wybo-
ru trzy warianty tras: LIGHT o  długości
36  km, HALF o  długości 60  km lub CLAS-
SIC o  długości 1 00  km. Łącznie 7700 me-
trów przewyższeń. Pierwsze miejsce na
dystansie Classic Open zajął Łukasz Klimaszewski z  teamu
Mitutoyo AZS Wratislavia Wrocław z  czasem 06:08:21 , drugie
miejsce - Szymon Zacharski z  teamu Bikeshop Radom z  cza-
sem 06:29:31 , trzecie miejsce - Piotr Kobus ze Świdnicy z  cza-
sem 06:56:38. Zwycięzcami dystansu Half Open byli: miejsce
1 . Łukasz Sławski (Świebodzice) z  teamu KAZ-GAZb z  czasem
03:27:32, miejsce 2. Tomasz Mach(Wałbrzych) z  teamu SPOR-
TFUEL.PL z  czasem 03:41 :08, miejsce 3. Maciej Adams (Jano-
wice Wielkie) z  teamu K. S. Optyk-Okular Jelenia Góra. Na
dystansie Light Open pierwsze miejsce zajął Daniel Sowa
(Głuszyca) z  teamu DPD Expert Delivery z  czasem 02:02:37,
miejsce 2. Przemysław Bojarski (Wałbrzych) z  teamum Aka-
demia Kolarstwa Seven, z  czasem 02:05:31 , miejsce 3. Zajął
Mateusz Zener (Lubin) z  teamu MSport Team Lubin, z  czasem
02:1 6:22. W  kategorii kobiecej na dystansie Half Open pierw-
sze miejsce zajęła Anna Michalak-Warżała (Stronie Śląskie)
z  teamu Ski&Bike House Team z  czasem 04:1 7:23, drugie Ali-

na Serafin (Opole) z  teamu THP Team,
z  czasem 04:21 :49, a   trzecie Weronika
Ziel ińska (Koziegłowy) z  teamu Kosox Bi-
ke Team, z  czasem 05:1 7:05. Natomiast
na dystansie Classic Open na pierwszym
miejscu stanęła Daria Kasztarynda (Cho-
dzież) z  teamu Chodzieskie Towarzystwo
Rowerowe, z  czasem 08:05:1 0, a   drugie
miejsce na podium zajęła Anna Borowicz
(Plewiska), z  teamu Rowerownia Rain-
bow Team, z  czasem 1 0:50:02.

Ogromne podziękowania należą
się przede wszystkim organizatorowi
maratonu Stowarzyszeniu Przyjaciół
Głuszycy, zwłaszcza panu Grzegorzowi
Walczakowi, bez którego ta impreza po
prostu by się nie odbyła. Dziękujemy

współorganizatorom i   patronom sklepowi rowerowemu „Bi-
ke Finger”Wałbrzych, Pani Dyrektor Dorocie Hałas i   pracow-
nikom Szkoły Podstawowej nr  3 w  Głuszycy, pracownikom
Urzędu Miejskiego i   Centrum Kultury-MBP, wszystkim wo-
lontariuszom, który stal i na punktach z  bufetami i   tym którzy
wskazywali zawodnikom właściwe trasy. To dzięki Wam za-
wodnicy mogli jechać dalej! Podziękowania należą się rów-
nież funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Policji
w  Wałbrzychu oraz wszystkim tym, którzy zabezpieczal i to
wydarzenie od strony medycznej, ratowniczej oraz gastrono-
micznej. Na koniec chciel ibyśmy podziękować firmie Treza-
do, która była fundatorem nagród w  tegorocznej edycji
Extreme MTB Challenge.

Wszystkim uczestnikom jeszcze raz serdecznie gratuluje-
my i   zapraszamy do ponownego odwiedzenia naszych oko-
l ic!
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9. MARATON PIESZY„SUDECKA ŻYLETA”ZA NAMI

NARODOWE CZYTANIE „MORALNOŚCI PANI DULSKIEJ”
Jubileuszowa, dziesiąta edycja „Narodowego Czytania”

zagościła także na scenie głuszyckiego Centrum Kultury-
Miejskiej Bibl ioteki Publ icznej.  Prezentację obszernych frag-
mentów “Moralności Pani Dulskiej” Gabriel i Zapolskiej
przedstawiła Głuszycka Grupa Teatralna “Po Godzinach”. Jak
co roku ogólnopolską akcję objęła patronatem honorowym
Para Prezydencka.

Do sal i widowiskowej CK-MBP zaproszono najstarszych
uczniów głuszyckich szkół podstawowych.   Widzowie wzięl i
udział w  nietypowej prezentacji łączącej ze sobą formę czy-
taną z  elementami inscenizacji oraz prelekcji odnoszącej się
do samego utworu, a   także życia i   twórczości Gabriel i Zapol-
skiej. Dodatkowym elementem była prezentacja materiałów
wizualnych przedstawiających między innymi kadry z  fi l -
mów inspirowanych dziełem, projekty kostiumów teatral-
nych, archiwalne zdjęcia z  real izacji teatralnych
przedwojennych i   powojennych, a   także wizerunki Gabriel i
Zapolskiej. Całość w  ramach podsumowania zakończył quiz
obejmujący wiedzę na temat dzieła i   jego autorki.

Na scenie pojawil i się według kolejności obsady: Pani
Dulska – Magdalena Kandefer, Pan Dulski – Robert Delegie-
wicz, Zbyszko – Szymon Sławik, Hesia – Magdalena Czepil ,
Mela – Malwina Tomulik, Jul iasiewiczowa – Iweta Głód, Lo-
katorka – Marta Czepil , Hanka – Joanna Milczarek, Tadracho-
wa – Wioletta Olszewska.

Serdeczne podziękowania dla Głuszyckiej Grupy Teatral-
nej „Po Godzinach” za przygotowanie bardzo ciekawej i   po-
nadczasowej prezentacji dramatu Gabriel i Zapolskiej.

CK-MBP

EXTREME MTB CHALLENGE ZA NAMI

Jeśl i jesteś studentem, piszesz pracę magisterską lub po
prostu lubisz zgłębiać tajniki nauki- mamy propozycję dla
Ciebie. Miejska Bibl ioteka Publiczna w  Głuszycy dołączyła
do Cyfrowej Wypożyczalni Międzybibl iotecznej książek
i   czasopism naukowych ACADEMICA. System umożl iwia
czytelnikom korzystanie ze zbiorów cyfrowych Bibl ioteki
Narodowej.

Zapraszamy do zapisywania się w  głuszyckiej bibl iotece
i   korzystania ze zbiorów dostępnych cyfrowo na miejscu,
a   także on-l ine na stronie https://academica.edu.pl/.

Szczegóły odnośnie regulaminu i   sposobu logowania się
znajdują się na stronie www.ckmbp-gluszyca.pl w  zakład-
ce Bibl ioteka/ ACADEMICA. Więcej informacji udzielają tak-
że bibl iotekarze pod nr  tel . 74 84 56  334 w.1 2 lub
51 2  041   027.

CK-MBP

CYFROWAWYPOŻYCZALNIA
ACADEMICAW  GŁUSZYCY!

Serdecznie dziękujemy Panu Sebastianowi Boreckiemu
za podarunek w  postaci książek dla Miejskiej Bibl ioteki Pu-
bl icznej w  Głuszycy. Miłośnikom książek popularnonauko-
wych szczególnie polecamy tytuły: „Architekci śmierci”  K.
Bartlett, „Szczury z  via Veneto”  P. Kępiński, „Wojna Iwana.
Armia czerwona 1 939-1 945”  C. Merridale. Przekazywana
cykl icznie darowizna to inicjatywa Pana Łukasza Kazka,
radnego powiatu wałbrzyskiego. Serdecznie dziękujemy.

CK-MBP

DARY KSIĄŻKOWE DLA
GŁUSZYCKIEJ BIBLIOTEKI

Miło nam poinformować o  zakończeniu szkolenia adre-
sowanego do dzieci i   młodzieży z  terenu Głuszycy w  ra-
mach projektu   „Sieć na kulturę w  podregionie
wałbrzyskim, współfinansowanego ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Progra-
mu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2.
„Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Zajęcia z  „Projektowania graficznego z  wykorzystaniem
aplikacji cyfrowych” ze względu na obostrzenia sanitarne
odbywały się w  formule on-l ine za pośrednictwem platfor-
my Microsoft Teams. Na początku w  szkoleniu uczestniczył
pracownik Centrum Kultury-Miejskiej Bibl ioteki Publ icznej
w  Głuszycy, a   od lutego do czerwca br. ośmiu młodych
mieszkańców Głuszycy brało udział w  cotygodniowych
warsztatach. Uczestnicy przepracowali łącznie 31 godzin
kursu komputerowego. Program szkolenia obejmował na-
stępujące zagadnienia: wykorzystywanie grafiki i   materia-
łów wizualnych dostępnych w  Internecie, odszukiwanie
darmowych materiałów, projektowanie materiałów pro-
mocyjnych (ulotka, plakat, zaproszenie) w  programach in-
ternetowych takich jak np. Canva, przygotowanie
materiału wizualnego do druku. Kursanci poznal i również
różne ciekawe programy do edycji zdjęć i   dowiedziel i się,
jak stworzyć własną prostą stronę internetową. Dodatko-
wo szkolenie było uzupełnione także o  materiały prawne
dotyczące l icencji Creative Commons oraz praw autorskich
osobistych i   majątkowych. Warto dodać, że zajęcia prowa-
dzone „na odległość” przez trenera- zawodowego informa-
tyka upływały w  bardzo przyjaznej i   twórczej atmosferze.

Centrum Kultury – Miejska Bibl ioteka Publiczna w  Głu-
szycy jako partner projektu prowadzonego przez Fundację
Zrównoważonego Rozwoju w  Warszawie zajmowało się
koordynacją projektu na terenie gminy. Dodatkowo jeden
z  pracowników wziął udział w  szkoleniu i   udzielał wsparcia
młodym uczestnikom kursu. Dzięki real izacji zadania insty-
tucja otrzymała 6 laptopów. W  piątek 1 października wszy-
scy uczestnicy projektu spotkal i się w  czytelni
internetowej CK- MBP i   otrzymali zaświadczenia poświad-
czające udział w  szkoleniu, a   także drobne upominki rze-
czowe od Burmistrza Głuszycy Romana Głoda.

Dziękujemy dzieciom i   młodzieży za aktywność w  czasie
trwania projektu. Mamy nadzieje, że zdobyta wiedza
i   umiejętności wpłyną na rozwój zainteresowań młodych
ludzi, co będzie owocnie wykorzystywane w  czasie dalszej
edukacji , jak również w  życiu prywatnym.

CK-MBP
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W  Gminie Głuszyca zachodzą kolejne zmiany. Trwa wy-
miana opraw oświetleniowych starego typu na nowe. Idąc
z  duchem czasu i   mając świadomość realnego wpływu na
środowisko, Gmina zdecydowała się na odejście od lamp
sodowych i   rtęciowych na rzecz lamp nowego typu.

- Lampy LED charakteryzują się przede wszystkim długą
żywotnością oraz ekonomicznym wykorzystaniem energii ,
zapewniając jednocześnie dobre oświetlenie przy niskim
koszcie eksploatacji . Trzeba również wspomnieć o  aspek-
cie ochrony środowiska. Lampy z  oświetleniem LED są bio-
degradowalne, nie są trujące tak jak lampy rtęciowe oraz
wykazują bardzo niską emisję dwutlenku węgla- zaznacza
Burmistrz Głuszycy Roman Głód.

Na obecną chwilę wymianie poddano 60 sztuk lamp.
Warto też dodać, że tylko w  Sierpnicy wymienionych zo-
stanie ok. 1 00 sztuk opraw.
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BĘDZIE WYMIANA OŚWIETLENIA
ULICZNEGOW  CAŁEJ GMINIE
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1 7 września głuszyczanie włączyl i się do 28. Akcji Sprząta-
nie Świata - Polska Sprzątal i i   młodsi, i   starsi. Dzieci z  Oddzia-
łu Przedszkolnego oraz z  klasy „0” przy Szkole Podstawowej
nr  2 rozpoczęły dzień od wykładu Grzegorza Borensztajna
na temat ekologii . Najmłodsi zobaczyl i prawdziwy las w  sło-
iku oraz mogli poczuć, jak to jest, kiedy zaśmiecamy naszą
ziemię, udając las i   wędrowców.

Po ciekawej porcji wiedzy praktycznej i   teoretycznej dzieci
wyruszyły sprzątać stawy w  Głuszycy oraz teren przy Szkole
Podstawowej nr  2. Najmłodsi na-
zbieral i pełne worki śmieci
i   z  uśmiechem wrócil i do domu.
Dzieci uczestniczące w  akcji na
pewno zapamiętają, że nie moż-
na zaśmiecać naszej planety i   bę-
dą opowiadać innym, jak ważne
jest dbanie o  przyrodę.

Głuszycka akcja sprzątania
świata odbyła się także w  godzi-
nach popołudniowych na Kamy-
kach. Wzięl i w  niej udział
Burmistrz Głuszycy Roman Głód,
radni Rady Miejskiej Grzegorz
Milczarek, Mirosław Żołopa, Ma-
riola Trawczyńska, Beata Drapała,
OSP Głuszyca Górna, Krzysztof
Drapała, Sabina Jelewska oraz
pracownicy głuszyckiego od-
działu Banku SANTANDER POL-
SKA z  rodzinami. Wielkie dzięki za
poświęcony czas i   wspólne dzia-
łanie. Dziękujemy także Państwu
Ewelinie oraz Grzegorzowi Bo-

rensztajnom za przeprowadzenie ciekawego wykładu dla
najmłodszych.

Organizatorem głuszyckiej akcji „Sprzątania świata” było
Centrum Kultury-Miejska Bibl ioteka Publiczna w  Głuszycy,
Szkoła Podstawowa nr  2 we współpracy z  Gminą Głuszyca.
Koordynatorem ogólnopolskim akcji jest Fundacja Nasza
Ziemia. ”Myślę, więc nie śmiecę”- warto zapamiętać!

CK-MBP

MYŚLĘ, WIĘC NIE ŚMIECĘ!

W  sobotę 4 września 2021 roku podczas
dekoracji zawodników wyścigu Extreme
MTB Chal lenge w  Głuszycy odbyło się ofi-
cjalne losowanie nagród rajdu Rowero-
wej500. Główną nagrodę, czyl i bon
o  wartości 3000 zł do zreal izowania w  skle-
pie „Bike Expert” w  Wałbrzychu, wygrał
mieszkaniec Wałbrzycha pan Marcin Słoma
(zal iczone 6 tras). Organizatorzy postano-
wil i jednak nagrodzić nie jednego, lecz
wszystkich uczestników. W  tym celu dla po-
zostałych osób przygotowano vouchery do
sklepu Decathlon, do Parku Aktywności
w  Jedl inie-Zdroju, do pływalni „Delfinek”
oraz bilety wstępu do Zamku Grodno
i   Sztolni Wal imskich.

Dla przypomnienia rajd Rowerowej500
mógł przejechać każdy - i   amator, i   profe-
sjonal ista. Warunkiem było zal iczenie pięciu
tras (co najmniej jedną z  tras w  każdej
z  gmin Głuszyca – Jedl ina-Zdrój – Walim)
zgodnie ze śladem GPS od początku do
końca w  terminie od pierwszego do ostat-
niego dnia sierpnia. Losowanie nagród rze-
czowych odbyło się w  obecności

przedstawiciel i trzech gmin, tj. Zastępcy
Burmistrza Głuszycy Grzegorza Szymań-
skiego, Dyrektor Centrum Kultury-Miejskiej
Bibl ioteki Publ icznej w  Głuszycy Sabiny Je-
lewskiej, Dyrektora Centrum Sportu i   Re-
kreacji w  Wal imiu Artura Jarczoka i  
przedstawiciela Jedl iny-Zdrój Marka Sie-
nickiego.
Rowerowa500 została poprowadzona po
terenach górskich, szosowych i   leśnych
duktach, dzięki czemu w  rajdzie mogły
uczestniczyć całe rodziny. Po drodze moż-
na było zachwycać się pięknymi walorami
przyrodniczymi oraz podziwiać obiekty ar-
chitektury usytuowane na terenach Głu-
szycy, Jedl iny-Zdrój i   Wal imia. Mamy
szczerą nadzieję, że wszyscy biorący udział
w  rajdzie chętnie będą wracać na trasy Ro-
werowej500, do czego serdecznie zachę-
camy.
Jeszcze raz gorąco dziękujemy wszystkim
uczestnikom rajdu i   do zobaczenia na tra-
sach Rowerowej500!

AM

Obecnie trwają ostatnie prace związane z  odbiorami oraz
wykończeniowe. Już wkrótce odbędzie się uroczyste otwarcie
nowej siedziby Urzędu Miejskiego w  Głuszycy. Odnowa bu-
dynku dawnego Zespołu Szkół przy ul. Parkowej oraz terenu
wokół tego budynku to inwestycje długo wyczekiwane przez
mieszkańców. Powstał 1 862 roku i   stanowi niezwykle ważny
obiekt w  dziejach Głuszycy. Pierwotnie był jednym z  trzech
tzw. pałaców fabrykanta, należących do rodziny Kauffman-
nów, właściciel i dawnych zakładów włókienniczych znajdują-
cych się na terenie przedwojennej Głuszycy.

Zakres prac był bardzo szeroki, bowiem swoim zasięgiem
obejmował prace remontowe i   instalacyjne oraz prace termo-
modernizacyjne, w  tym remont istniejących klatek schodo-
wych, roboty budowlane wewnątrz obiektu (piwnica, parter,
I   piętro, poddasze), wykonanie iniekcji ścian fundamento-
wych, izolacji ścian fundamentowych, remont elewacji i   coko-
łu, remont instalacji grzewczej, budowę instalacji gazowej
i   sygnalizacji gazu, budowę instalacji oddymiania klatek scho-
dowych, budowę systemu sygnalizacji alarmu pożaru, wy-
mianę instalacji elektrycznej, budowę instalacji
teletechnicznej, instalacji odgromowej i   uziemienia,  instalacji
fotowoltaicznej, hydrantowej, instalacji telewizji przemysło-
wej CCTV, wymianę z  częściową przebudową instalacji wod-
no-kanalizacyjnej, remont stolarki okiennej i   drzwiowej
w  całym obiekcie oraz remont dachu.   Największym udogod-
nieniem jest wybudowana platforma dla seniorów oraz osób
z  niepełnosprawnościami. Rewitalizowany obiekt został obję-
ty nadzorem konserwatora zabytków.

Ogólna wartość projektu na rewitalizację dawnego Zespo-
łu Szkół wynosi ok. 3,7  mln zł, z  czego Gmina Głuszyca otrzy-
mała dofinansowanie z  EFRR w  wysokości 1 .064.494,47 oraz
dofinansowanie z  Budżetu Państwa wynoszące 1 26.1 24,94 zł.
Teren wokół budynku poddany został rewital izacji na łączną
kwotę 697.372,67zł, z  czego 592 766,77 zł to dofinansowanie
z  EFRR i   69.737,26 zł to dofinansowanie z  Budżetu Państwa.
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1 4 l ipca 2021 r. w  Niemczy zostały wręczone promesy
dla samorządów. Gmina Głuszyca otrzymała dofinansowa-
nie w  wysokości 30.000 złotych na real izację zadania "Mo-
dernizacja terenu boiska wiejskiego w  miejscowości
Sierpnica na terenie Gminy Głuszyca" w  ramach konkursu
"Odnowa dolnośląskiej wsi" w  roku 2021 . Promesę Samo-
rządu Województwa Dolnośląskiego w  imieniu burmistrza
Głuszycy Romana Głoda odebrała Skarbnik Gminy
Agnieszka Świędrych.

AM

REMONT BOISKAW  SIERPNICY

Gmina Głuszyca robi kolejny krok w  kierunku dbania
o  środowisko i   losy kolejnych pokoleń. Wałbrzyski Klaster
Energetyczny, którego przewodniczącym Rady jest Bur-
mistrz Głuszycy Roman Głód, otrzymał dofinansowanie
z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 201 4-2020 w  wysokości 6,6  mln zł!

W  ramach projektu "Budowa infrastruktury służącej wy-
twarzaniu energii pochodzącej z  promieniowania słonecz-
nego przez członków Wałbrzyskiego Klastra
Energetycznego” na dachu Centrum Kultury-Miejskiej Bi-
bl ioteki Publ icznej oraz na dachu łącznika Szkoły Podsta-
wowej Nr 3 pojawią się panele fotowoltaiczne. Kwota
uzyskanego przez Głuszycę dofinansowania wynosi ok.
200  tys. złotych.

AM

KOLEJNE PANELE
FOTOWOLTAICZNE NA
GŁUSZYCKICH DACHACH

Przypominamy, że Gmina Głuszyca real izuje projekt
grantowy dofinansowywany z  Funduszy Europejskich
w  ramach projektu pt. Usługi indywidualnego transportu
doortodoor oraz poprawa dostępności architektonicznej
wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Celem projektu jest poprawa jakości życia części
mieszkańców Gminy Głuszyca poprzez el iminowanie ba-
rier transportowych, dzięki czemu mieszkańcy są w  stanie
samodzielnie (lub z  niewielkim udziałem i   pomocą osób
trzecich) podejmować i   rozwijać swoją aktywność w  życiu
publicznym, społecznym i   zawodowym.

–  Zakup specjal istycznego busa oraz zatrudnienie kie-
rowcy i   asystenta umożliwia dotarcie w  każde miejsce
gminy, gdzie - ze względu na położenie w  terenie podgór-
skim- nie może dotrzeć autobus  – informuje Burmistrz
Głuszycy Roman Głód. –  W  ramach projektu zatrudniona
jest osoba do kontaktów z  kl ientami, co umożliwia dobry
kontakt z  osobami potrzebującymi transportu.

Na podstawie zgłoszonych potrzeb opracowywany jest
harmonogram dojazdów stałych, np. dowóz do dziennego
Domu Senior+ i   Klub+, aby w  efektywny sposób wykorzy-
stać dowozy i   jak najwięcej osób mogło z  nich korzystać.
Zamawianie usług odbywa się telefonicznie pod numerem
690  637  51 5 w  godzinach 7.30-1 5.00 w  dni powszednie od
poniedziałku do piątku, dzięki temu przewóz jest real izo-
wany terminowo i   w  godzinach odpowiadających osobom
potrzebującym.

Warto także wspomnieć, że w  ramach ww. zadania
Gmina Głuszyca otrzymała dofinansowanie w  wysokości
1 48  tys. zł na zakup busa przystosowanego do przewozu
osób z  niepełnosprawnościami. Samochód wyposażony
jest w  ergonomiczne siedzenia, z  zamontowanymi pasami
bezpieczeństwa, kl imatyzacją. W  samochodzie można
w  bezpieczny sposób zamocować wózek inwalidzki wraz
z  pasem biodrowym. W  całkowitej kwocie dofinansowania,
która wynosi ponad 385  tys. zł znajduje się jeszcze dofi-
nansowanie,  m.in. kosztów ubezpieczenia pojazdu, zaku-
pu paliwa, wynagrodzenie pracy kierowcy, asystenta osób
z  niepełnosprawnościami oraz osoby do kontaktów
z  kl ientami. Wkład Funduszy Europejskich w  real izację pro-
jektu wynosi 3251 35,38 zł ( jest to  84,28% wartości całego
projektu grantowego).

AM

PRZEWOZY DOOR-TO-DOOR

JUŻWKRÓTCE OTWARCIE NOWEJ
SIEDZIBY URZĘDU MIEJSKIEGO

We wtorek 1 4 września 2021 roku w  Świetl icy Wiejskiej
w  Grzmiącej   odbyło się Zebranie Wiejskie, podczas którego
wybrano nowego sołtysa.  Został nim Pan Robert Turkiewicz,
który był jedynym zgłoszonym kandydatem.

Na 406 uprawnionych do głosowania mieszkańców w  ze-
braniu wzięło udział 61 osób. W  wyniku głosowania pan Ro-
bert Turkiewicz uzyskał poparcie 57 osób. Nad poprawnym
przeprowadzeniem wyborów, czyl i zapewnieniem tajności
głosowania oraz nad utrzymaniem porządku i   spokoju
w  czasie głosowania czuwał Zastępca Burmistrza Głuszycy
Grzegorz Szymański wraz z  Przewodniczącym Zebrania
Wiejskiego Dariuszem Kołdonem.

W  trakcie l iczenia głosów można było porozmawiać z  Bur-
mistrzem Głuszycy Romanem Głodem na temat problemów
we wsi oraz planów na przyszłość. Nowemu sołtysowi ser-
decznie gratulujemy oraz życzymy powodzenia i   samych
sukcesów.
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GRZMIĄCA MA NOWEGO
SOŁTYSA!

ZAKOŃCZENIE RAJDU ROWEROWEJ500



Po raz kolejny inspiracją do opisu histori i Głuszycy jest zapowiedź przyszłych wydarzeń.
Wielkimi krokami zbl iża się do końca remont Wil l i Meyera Kauffmanna znanej bardziej jako
dawna siedziba szkoły włókienniczej, a   później Zespołu Szkół w  Głuszycy.

Budynek został oddany do użytku w  1 862 r., o  czym świadczy data widniejąca na jednej
z  tarcz umieszczonych na frontowej ścianie. Od początku była to letnia siedziba rodziny
Kauffmannów, która na stałe mieszkała w  Świdnicy, a   z  czasem coraz więcej czasu spędzała
we Wrocławiu. Budynek miał również podkreślać pozycję finansową właściciela. Stąd bo-
gate zdobienia elementów stolarki i   obróbki kamiennej czy gustowne wykończenia balu-
strad. W  trakcie remontu udało się zachować część elementów dekoracyjnych. Chodzą
słuchy, że jeszcze przed przeprowadzką będzie można „zwiedzić” przyszły urząd.

W  konstrukcji budynku można doszukać się również świadectwa stałego dostosowywania
do potrzeb kolejnych pokoleń rodziny, jak również ślady praktyk rel igi jnych, jakie były
obowiązkiem bogobojnych wyznawców judaizmu. Jednym z  takich przykładów jest wi-
doczny na starej pocztówce balkon, bezpośrednio na wejściem głównym (fot.1 ) . Otóż jest
to namiastka namiotu, w  którym należało spędzić tydzień dla uczczenia 40-letniej wę-

drówki do Ziemi Obiecanej.
Święto Sukot zwane w  języ-
ku polskim Świętem Szała-
sów (namiotów) jest
„ruchome” i   przypada na
przełomie września i   paź-
dziernika ( tym roku 21 -27
września) . W  Głuszycy do tej
pory można jeszcze odnaleźć
inne „namioty”. To choćby
wieże dwóch pozostałych
pałaców należących do ro-
dziny Kauffmanów, czyl i „za-
meczku” (fot. 2) i   dawnego
domu kultury w  Ogrodzie
Jordanowskim (fot.3) .

Dopełnieniem wymienio-
nych budowli były również
parki. Teren wokół przyszłe-
go urzędu miejskiego dawał
prawie nieograniczone moż-
l iwości na real izację założe-
nia w  stylu angielskim, który
charakteryzował się tym, że
oglądający powinien był od-
nosić wrażenie, że jest w  na-
turalnym lesie z  polanami,
strumieniami czy nawet wo-
dospadami (fot. 4) . Liczę, że
w  kolejnym etapie uda się
przywrócić dawny blask tej
części miasta. Wil la w  Ogro-
dzie Jordanowskim została
wzniesiona w  1 894 r., a   do-
kładniej to ogród został na-

sadzony przy tej wil l i . Stal i czytelnicy pamiętają, że rodzina Kauffmanów kupiła tereny
przemysłowe pomiędzy ul icami Górną, Leśną i   Grunwaldzką od firmy Reichenheim& Soh-
ne w  1 889 r. Jak na ówczesne standardy bardzo szybko powstała kolejna reprezentacyjna
budowla, czyl i „przybudówka” od strony placu zabaw, dawna skromna oranżeria i   być mo-
że rytualny namiot (?) . Prawdopodobnie w  tym samym czasie wzniesiono budynek dzisiej-
szego przedszkola i   budynek bramy (stróżówkę ?), czyl i obecną aptekę.

Średnio starsze pokolenie pamięta zapewne, że teren dzisiejszego parkingu to część placu
zabaw przedszkola, a   okazałe często egzotyczne drzewa rosły przy samej ul icy. Jeszcze dziś
można zaobserwować pomiędzy przedszkolem a  dawną przychodnią drzewa różniące się
od tych, które spotykamy w  lasach otaczający Głuszycę. Liczę na pomoc lokalnego dendro-
loga w  identyfikacji gatunków, jakimi obsadzone są nasze parki. Najskromniej wśród tere-
nów zielonych Kaufmanów prezentował się ten przy zameczku i   do dziś chyba tylko kilka
drzew może mieć związek z  dawnym nasadzeniem. Parki i   tereny zielone to nie tylko zasłu-
ga rodziny Kauffmanów.

Teren za obecnym ZUMiK-iem z  pozostałością fontanny i   park koło stacji benzynowej Orlen
z  pozostałością stanowisk rododendronów (fot.5) należały do rodziny Webskich. Ten pierw-
szy mógłby stać się częścią głuszyckich bulwarów nad Bystrzycą. Teren przy ul. Sienkiewi-
cza może stać się zielonym buforem i   miejscem rekreacji pracowników firm, które mogłyby
powstać na terenie dawnego Nortechu.

No i   właśnie to chyba oznaki jesieni, bo tyle pisania o  terenach zielonych, a   miałem prześl i-
znąć się do tematu „zaginionej” tkalni . Co się odwlecze…

Grzegorz Czepil
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Willa Kauffmanna nabiera blasku

fot. 1

fot. 2

fot. 3

fot. 5

fot. 4



„W  skali od 1 do 1 0 im-
preza udała się na… 1 00" -
tak o  niedzielnym pikniku
charytatywnym powiedzia-
ła pani Ela Pietras, babcia
małej Marysi, dla której 1 2
września na głuszyckim bo-
isku sportowym zorganizo-
wany został festyn
charytatywny. Działo się
wiele- na estradzie i   poza
nią. Mimo bardzo kapryśnej
pogody zainteresowanie
wydarzeniem było bardzo
duże i   zakończyło się
ogromnym sukcesem.
Mieszkańcy naszego miasta
oraz przyjaciele rodziny Ma-
rysi pokazali, że nie jest im

obojętny los małej Marysi. Podczas festynu w  czasie zbiórki
publicznej udało się zebrać 36,5   tys. złotych!

Marysia w  tym roku skończy trzy latka. Urodziła się z  sze-
regiem bardzo poważnych chorób. Rozszczep kręgosłupa
piersiowo-lędźwiowo-krzyżowy, porażenie kończyn dolnych,
pęcherz neurogenny wraz z  istniejącym wodogłowiem - to
zdecydowanie za wiele, jak na tak małego człowieka. Dziew-
czynka wymaga nieustannej rehabil itacji i   opieki różnych spe-
cjal istów, lecz dzięki wytrwałości najbliższych, zabiegi
przynoszą widoczne rezultaty.

Na festyn przygotowano ogrom atrakcji dla dzieci i   doro-
słych. Najmłodsi mogli korzystać z  dmuchanego zamku oraz
zjeżdżalni, brać udział w  zaplataniu warkoczyków oraz uczest-
niczyć w  zabawach z  animatorami. Starsi mogli kibicować za-
wodnikom podczas meczy piłki nożnej. Odbył się także pokaz
umiejętności zawodników z  grupy UKS Kinder Volleyball.
Oprócz tego można było skorzystać z  jazdy konnej oraz jaz-
dy w  alkogoglach. Na scenie wystąpil i Robert Delegiewicz,
Głuszycka Orkiestra Dęta, zespół„Ślad” oraz Mażoretki z  grupy
„Prima Świdnica”. Firma Faurecia zaprezentowała swoje pro-
dukty, tj. fotele masujące produkowane dla luksusowych ma-
rek. Można było walczyć o  bilety na bal sylwestrowy w  Hotelu
„Maria”, przelot helikopterem, przejazd Fordem Mustangiem,
vouchery na wspinaczkę skałkową i   wiele innych.

W  imieniu rodziny Marysi przekazujemy moc najserdecz-
niejszych podziękowań wszystkim zaangażowanym w  organi-
zację festynu. Gmina Głuszyca dziękuje patronowi
honorowemu wydarzenia firmie Faurecia, Centrum Kultury-
MBP oraz wszystkim wolontariuszom za organizację tak
wspaniałego przedsięwzięcia. „Wszyscy za jednego!” - takimi
słowami możemy określić festyn „Razem dla Marysi”.

AM
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GŁUSZYCZANIE OKAZALI
WIELKIE SERCA!

W  dniach 1 4-1 8 sierpnia w  Głuszycy trwało Sudeckie Fo-
rum Inicjatyw. Podczas tego wydarzenia odbyło się wiele
koncertów oraz panel i dyskusyjnych poświęconych różnym
ważnym tematom Forum kierowane jest do wielu grup spo-
łecznych. Motywem przewodnim tego wydarzenia były ha-
sła Wiara - Kultura - Ekonomia.

Organizatorzy postanowil i poddać pod dyskusje tematy
z  dziedziny wiary, samorządu lokalnego, dotyczące senio-
rów, młodzieży, organizacji samorządowych (NGO) oraz
ekologii (program Czyste Powietrze). Jako prelegenci panel i
zostal i zaproszeni: Szef KPRM Michał Dworczyk, Minister Ro-
dziny Pracy i   Pol ityki Społecznej Marlena Maląg, Sekretarz
stanu w  Ministerstwie Nauki i   Szkolnictwa Wyższego Woj-
ciech Murdzek, Wiceminister w  Ministerstwie Kl imatu Ire-
neusz Zyska, Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski,
Wicemarszałkowie Województwa Dolnośląskiego Grzegorz
Macko i   Marcin Krzyżanowski, Posłanki na Sejm RP Domini-
ka Figurska- Chorosińska, Agnieszka Ścigaj, Posłowie na
Sejm RP Marcin Gwóźdź, Fryderyk Kampinos, Prezydent
Miasta Wałbrzycha Roman Szełemej, Prezes Zarządu Naro-
dowy Fundusz Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej
Maciej Chorowski, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i   Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Łukasz Kasztelo-

wicz, Prezes Zarządu Młody Dolny Śląsk Damian Fiet, Prezes
AK w  Polsce Urszula Furtak, Dyrektor Departamentu Spraw
Społecznych UMWD Jerzy Komorowski, Dyrektor Narodo-
wego Instytutu Wolności Wojciech Kaczmarczyk, Założyciel
Fundacji ISW Zygmunt Berdychowski, konsultor KEP ds. Kul-
tu Bożego i   Dyscypl iny Sakramentów Ks. dr  Stanisław
Szczepaniec, dr  med. Barbara Engel, Redaktor Radia Wro-
cław Piotr Czyszkowski, Redaktor Radia Jasna Góra dr  Artur
Dąbrowski, Rektor- Komendant ASW Gen. Bryg. Ryszard Pa-
rafianowicz.

Podczas trwającego Sudeckiego Forum Inicjatyw odby-
ło się również oficjalne odsłonięcie i   poświęcenie Pomnika
Niepodległości znajdującego się na skwerze przy ul icy Sien-
kiewicza. Poświęcenia dokonał Biskup Świdnicki Marek
Mendyk. Sam pomnik powstał w  wyniku oddolnej inicjaty-
wy mieszkańców Głuszycy, którzy wyrazil i potrzebę stwo-
rzenia miejsca, które będzie uczyć i   przypominać kolejnym
pokoleniom o  ważnych wydarzeniach z  histori i naszego
kraju.

Sudeckie Forum Inicjatyw to także świetna zabawa. Każ-
dy dzień kończyły występy znanych artystów. Na koncer-
tach wystąpil i : Mała Armia Janosika, Polska Orkiestra
Muzyki Fi lmowej i   Sound’n’Grace, Marcin Daniec z  orkiestrą,
Eleni z  Orkiestrą Arte Symfoniko pod dyrekcją Mieczysława
Smydy, chór Octava Ensemble pod kierownictwem Zyg-

munta Magiery oraz w  finale Mateusz Ziółko z  udziałem Or-
kiestry Reprezentacyjnej Komendy Wojewódzkiej Pol icj i
w  Katowicach oraz sol iści : Sylwia Banasiuk Smulska, Daniel
Chodyna, Gabi Grzybacz, Szymon Grzybacz, Marcin, Wikto-
ria i   Zuzanna Jajkiewicz, Justyna Jędrusik, Andrzej Lichosyt,
Jakub Oczkowski, Hanna Okońska, Łukasz Ratajczak, Wikto-
ria Węgrzyn, Marta Wilk. Koncerty prowadzil i Michał Choro-
siński, Dariusz Stańczuk oraz Conrado Moreno.

Gmina Głuszyca składa serdeczne podziękowania orga-
nizatorom wydarzenia- Parafi i pw. Chrystusa Króla w  Głu-
szycy oraz Fundacji Katol ickiej Inicjatywy Berit, wszystkim
partnerom oraz patronom medialnym. Mamy szczerą na-
dzieję, że przyszły rok nas nie zaskoczy i   znów będziemy
mogl i uczestniczyć w  tym wspaniałym wydarzeniu.

AM

SUDECKIE FORUM INICJATYW

Z  przyjemnością informujemy o  zakończonych naborach
na projekty grantowe oraz gminne projekty inwestycyjne,
które zostaną zrealizowane w  ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 201 4-2020 - poddziałanie 1 9.2
”Wsparcie na wdrażanie
operacji w  ramach strategii
rozwoju lokalnego kiero-
wanego przez społecz-
ność”. Grantobiorcy
zorganizują wydarzenia
i   warsztaty oraz wydadzą
publikacje promocyjne.
W  ramach „dużych projek-
tów” inwestycyjnych dla
JST środki będą przezna-
czone na rozwój ogólno-
dostępnej i   niekomercyjnej
infrastruktury turystycznej,
rekreacyjnej lub kultural-
nej.

Wszystkie te działania
zostały zaplanowane na
wiosnę i   lato 2022 roku.
Będzie się działo!!!

To dopiero przed nami,
a   za nami Targi Turystyki
Weekendowej „Atrakcje
Regionów” , na których gościl iśmy w  Chorzowie oraz „Piknik
nad Odrą” w  Szczecinie. LGD „Partnerstwo Sowiogórskie” mia-
ła przyjemność reprezentować obszar gmin objętych part-
nerstwem tj. Głuszycę, Jedlinę-Zdrój, Nową Rudę, Pieszyce
oraz Walim. Nasze stoiska cieszyły się ogromnym zaintereso-
waniem ze strony odwiedzających. W  pięć dni targowych roz-
daliśmy kilkanaście tysięcy materiałów i  gadżetów
reklamowych. Przeprowadzil iśmy tysiące rozmów z  osobami
z  całej Polski i   nie tylko. Teraz czekamy na efekty naszej pracy

i   kampanii „Jemy Śpimy i   Zwiedzamy”w  Góry Sowie zaprasza-
my. Fotorelację można obejrzeć na naszej stronie www.part-
nerstwo-sowiogorskie.pl lub na FB.

Już w  październiku przystępujemy do realizacji niedawno
podpisanej umowy na realizację międzynarodowego projek-
tu współpracy. To będzie prawdziwa uczta smaków, bowiem
ruszamy z  "Festiwalem kulinarnym - Tradycje wsi polskiej
i   czeskiej". Naszymi partnerami jest Lokalna Grupa Działania

"Ujście Baryczy" Gmin Góra
- Niechlów - Wąsosz oraz
Euroregion Glacensis. Festi-
wal będzie prezentował
przede wszystkim tradycje
i   czasem zapomniane po-
trawy, jednakże chcemy
„smak przeszłości” przypra-
wić odrobiną nowocze-
snych elementów. Czy nam
się uda? Pewnie że tak! Li-
czymy na Wasze pomysły
bo planujemy podczas re-
alizacji projektu czerpać
z  Waszych talentów jak naj-
więcej więc ….. będą KON-
KUSY Z  NAGRODAMI, będą
filmy, będzie gotowanie,
będzie publikacja, będzie
się działo . Szczegóły na
naszej stronie www.part-
nerstwo-sowiogorskie. Już

wkrótce ogłoszenie konkursu i   pierwsze warsztaty. Czekajcie,
obserwujcie i   już próbnie gotujcie. Zapraszamy!

Lokalna Grupa Działania
„Partnerstwo Sowiogórskie”

ul. Grunwaldzka 26
58-340 Głuszyca

LGD informuje

Kolejna, dziewiąta już edycja ogólnopolskiego projektu
prowadzonego przez Fundację Wolność i   Demokracja pod
nazwą „Tropem wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”
odbyła się 1 5 sierpnia w  Głuszycy. Trasa tegorocznego, ponad
czterokilometrowego biegu zakończyła się w  jednym z  naj-
urokliwszych miejsc na terenie Gminy Głuszyca – przy nie-
czynnym kamieniołomie Kamyki w  Głuszycy Górnej.

Ideą biegu jest nie tylko popularyzacja sportu i   zdrowego
stylu życia, ale przede wszystkim upamiętnienie Żołnierzy
Wyklętych i   ich roli, jaką odegrali w  najnowszej historii Polski.
Ponadto udział w  imprezie sprzyja także rodzinnemu spędza-
niu wolnego czasu w  przyjaznej atmosferze. W  głuszyckiej
edycji wydarzenia nie zabrakło jak zawsze dzieci, młodzieży
i   dorosłych w  różnym wieku, a  oprócz głuszyczan w  biegu
uczestniczyli także mieszkańcy Świdnicy i   Strzegomia.

-Składam gorące podziękowania dla wszystkich osób i   in-
stytucji wspierających organizację głuszyckiego wydarzenia.
Podziękowania dla Burmistrza Głuszycy Romana Głoda, dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w  Głuszycy Górnej, funkcjonariu-
szy Komendy Miejskiej Policji w  Wałbrzychu, pracowników
głuszyckiego CK-MBP i   Urzędu Miejskiego. Podziękowania za
pomoc dla wolontariuszy zabezpieczających trasę - dla Iwety
Głód, Magdaleny i   Artura Gołdów, Wojciecha Jelewskiego, dla
wszystkich fotografów na trasie, dla Uli Kujawki za poprowa-
dzenie rozgrzewki, a   także dla Wiktora Łaszkiewicza oraz Igi
Smusz, Bartka Smusza, Agnieszki Żyły - harcerzy ze szczepu
Leśny Rój z  hufca ZHP Ziemi Wałbrzyskiej - dodaje Sabina Je-
lewska, dyrektor Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w  Głuszycy, organizator wydarzenia.

Dziękujemy za mobil izujący doping na trasie niezawod-
nym kibicom oraz wszystkim zawodnikom za wiele pozytyw-
nej energii i   wspólnie spędzony czas w  radosnej atmosferze.
Był to dla nas szczególnie wartościowy dzień i   już dziś zapra-
szamy na przyszłoroczną, jubileuszową edycję Biegu Tropem
Wilczym.

SJ

GŁUSZYCKI BIEG TROPEM
WILCZYM 2021 ZA NAMI



W  dniu 1 7.09.2021 r. dzieci z  oddziałów przedszkolnych
SP3 uczestniczyły w  akcji "O  porządek trzeba dbać, wtedy
czysty będzie świat". Podczas zajęć dzieci miały okazję obej-
rzeć prezentację dotyczącą segregacji śmieci i   nauczyły się
sposobów dbania o  planetę. Samodzielnie segregowały
śmieci przyporządkowując je do odpowiednich pojemni-
ków. Wykonały pracę plastyczną związaną z  dbaniem o  pla-
netę. Na podsumowanie zaśpiewały piosenkę o  naszej
planecie. Nie zabrakło uśmiechów i   wielu pomysłów, jak na-
leży dbać o  ziemię, bo każdy z  nas jest dzielny chwat, dba
o  nasz przepiękny świat.

Sprzątanie świata to międzynarodowa kampania odby-
wająca się na całym świecie w  trzeci weekend września. Jej
celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.

SP3
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#SUPERKODERZY Z  SP2

Gmina Głuszyca w  ramach programu Teleopieka - Branso-
letka Życia zaprasza osoby chętne do udziału w  programie
do składania wniosków. Warunkiem do zakwalifikowania się
do programu jest:
-zamieszkiwanie na terenie gminy Głuszyca;
-ukończony 65 rok życia;
-dochód nieprzekraczający kwoty 80% przeciętnego wyna-
grodzenia ogłoszonego przez prezesa GUS, które według
stanu na dzień 1 0 sierpnia 2021 r. w  drugim kwartale 2021 r.
wyniosło 5504,52 z  brutto.
Pierwszeństwo udziału w  programie mają osoby starsze
i   samotnie zamieszkujące. Wnioski o  tę formę pomocy moż-
na składać w  siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w  Głu-
szycy ul. Grunwaldzka 38. Osoby, które mają ograniczenia
ruchowe i   nie mogą osobiście przybyć do Ośrodka mogą
zgłaszać chęć uczestnictwa telefonicznie pod numerem:
74  880 82 95.

OPS

BRANSOLETKA ŻYCIA

Szkoła Podstawowa nr  2
w  Głuszycy wraz z  nowym ro-
kiem szkolnym rozpoczęła zaję-
cia w  Programie #SuperKoderzy.
Głuszycka Dwójka jest jedną ze
1 40 szkół, które zwyciężyły
w  tegorocznej rekrutacji do
Programu Fundacji Orange.
#SuperKoderzy uczą się grać na
bananach, programować stację pogodową, tworzyć interak-
tywne multimedialne reportaże, a   nawet własne strony in-
ternetowe czy gry dla robotów. 

- Zostal iśmy zakwalifikowani do programu dzięki zaan-
gażowaniu Pani Ewy Piątek nauczycielki informatyki i   mate-
matyki oraz uczennic klasy VI I I , które udostępniły zdjęcia,
były to  m.in. Malwina Tomulik, Michal ina Gorczyca, Aleksan-
dra Harasimowicz, Amelia Molska. Magdalena Jelewska z  kl .
VI wykonała prace animacyjną- dodaje Aneta Musik, dyrek-
tor SP2 w  Głuszycy.

Od września w  Szkole Podstawowej nr  2 w  Głuszycy
zajęcia #Superkoderzy Robomatematycy prowadzone są
przez Panią Ewę Piątek. O  tym, jak radzą sobie
#SuperKoderzy z  SP2, będziemy jeszcze informować.

SP2

W  dniu 1 0 września 2021 r. odby-
ło się uroczyste otwarcie Bezpiecz-
nego aktywnego przejścia dla
pieszych przy Szkole Podstawowej
nr  3 w  Głuszycy. Projekt, zainicjowa-
ny przez rodziców, nauczyciel i
i   mieszkańców Głuszycy, zreal izowa-
ny został dzięki wsparciu   Funduszu
Toyoty – Dobre Pomysły Zmieniają
Nasz Świat, od którego pozyskal iśmy
maksymalną kwotę wsparcia 20  000
zł,  pozostałą część kosztów pokryła
Gmina Głuszyca. Ogólny koszt pro-
jektu to 34  000 zł. W  real izacji zada-
nia wspieral i nas Partnerzy,  m. in.:
Gmina Głuszyca, Komisariat Pol icji
w  Głuszycy, Starostwo Powiatowe
w  Wałbrzychu.

W  uroczystości udział wzięl i : Go-
spodarz Gminy Burmistrz Głuszycy
Pan Roman Głód, przedstawiciele
TOYOTY Pan Grzegorz Górski i   Piotr
Sandomierski, Prezes Zarządu Fun-
dacji Edukacji Europejskiej Pan Grze-
gorz Kruszyński, Komendant
Komisariatu Pol icji w  Głuszycy Pan
Sebastian Sabadach, Zastępca Bur-
mistrza Głuszycy Pan Grzegorz Szy-
mański, pracownik Toyoty
i   jednocześnie Rodzic naszego
ucznia Pan Sebastian Czuchra, dyrek-
torzy placówek oświatowych i   insty-
tucji w  Głuszycy, Przewodnicząca

Rady Rodziców Pani Katarzyna
Gabrysiak. Obecni byl i również
Pol icjanci z  Wydziału Ruchu Dro-
gowego w  Wałbrzychu.
W  ramach   real izowanego pro-

jektu   Bezpieczne przejście dla
pieszych odbyły się spotka-
nia   z  Aspirantem Sztabowym Ar-
kadiuszem Pastułą z  Komisariatu
Pol icji w  Głuszycy.  W  czasie po-
gadanki Pan Pol icjant dokładnie
omówił: zasady bezpiecznego
poruszania się pieszych pobo-
czem i   jezdnią, bezpieczne prze-
chodzenie przez jezdnię,
zachowanie na przejściach dla
pieszych, przypomniał oznako-
wania sygnal izacji świetlnej i   naj-
ważniejsze dla pieszych znaki
drogowe. Szczególną uwagę
zwrócił na noszenie elementów
odblaskowych po zapadnięciu
zmroku.
Dyrektor, Rada Rodziców i   cała

społeczność uczniowska składają
serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy przyczynil i się
do real izacji projektu, którego
głównym celem jest poprawa
bezpieczeństwa naszych uczniów
i   mieszkańców Głuszycy.

SP 3

NOWE, BEZPIECZNE PRZEJŚCIE PRZY SP3

Początek roku szkolnego dopiero się rozpoczął, a   dzieci z 
Przedszkola Samorządowego w  Głuszycy wzięły już udział
w  wielu akcjach społecznych oraz ciekawych wydarzeniach.

Podopieczni placówki wraz z  rodzicami i   wychowawcami
włączyl i się do organizacji festynu charytatywnego dla trzy-
letniej Marysi, zbieral i zakrętki i   fanty na loterię.

Ponadto dzieci uczestniczyły w  wielu wyjątkowych wyda-
rzeniach takich: Dzień Kropki, Dzień Przedszkolaka, Świato-
wy Dzień Jabłka oraz Dzień Głośnego Czytania.

W  dniu 1 7 września przedszkolaki wzięły udział w  28. Akcji
Sprzątania Świata pod hasłem „Myślę, więc nie śmiecę".

- Dla nas i   naszych dzieci jest bardzo ważne, żeby żyć w  czy-
stym środowisku, dlatego od najmłodszych lat uczymy o  nie
dbać- podkreślają wychowawcy z  Przedszkola Samorządo-
wego w  Głuszycy.

Przedszkole Samorządowe

CO NOWEGOW  GŁUSZYCKIM
PRZEDSZKOLU?

AKCJA„SPRZĄTANIE ŚWIATA”
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Przypominamy, że w  Centrum Kultury-Miejskiej Bibl iote-
ce Publicznej w  Głuszycy wciąż trwa ogólnopolska akcja
„Mała Książka – Wielki Człowiek” popularyzująca czytelnic-
two wśród najmłodszych.

Na każdego małego czytelnika w  wieku przedszkolnym
czeka wyjątkowa wyprawka czytelnicza przygotowana przez
Instytut Książki, a   w  niej znajdują się: „Pierwsze czytanki
dla…”- książka dostosowana pod względem formy i   treści do
potrzeb przedszkolaka oraz Karta Małego Czytelnika. Za każ-
dą wizytę w  bibl iotece, zakończoną wypożyczeniem mini-
mum jednej książki z  księgozbioru dziecięcego, mały
czytelnik otrzyma naklejkę, a   po zebraniu dziesięciu zostanie
uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego
czytelnicze zainteresowania. Oprócz dyplomu na przedszko-
laka czeka także drobny czytelniczy upominek. W  wyprawce
znajdą coś dla siebie także rodzice. Serdecznie zapraszamy
do wzięcia udziału w  zabawie.

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. Ma przede wszystkim na celu
promocję czytelnictwa wśród dzieci w  wieku przedszkol-
nym, urodzonych w  latach 201 4-201 7, zaznajomić dziecko
z  miejscem takim jak bibl ioteka oraz zachęcić rodziców do
odwiedzenia bibl ioteki i   codziennego czytania z  dzieckiem.
Kampania na dzień dzisiejszy obejmuje już prawie 7  tys. bi-
bl iotek. Zachęcamy do odwiedzania naszej głuszyckiej bi-
bl ioteki. Do miłego zobaczenia!

CK-MBP

AKCJA„MAŁA KSIĄŻKA -WIELKI
CZŁOWIEK”W  CK-MBP
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Czas pandemii pokazał całemu światu, jak mali i   słabi jeste-
śmy wobec choroby. Niewidzialny wróg, z  którym przyszło
nam walczyć, już na dobre zmienił nasze życie. Dla wielu
ubiegły rok był bardzo trudny. Zamknięcia firm, szkół, insty-
tucji publ icznych, odwołanie imprez sportowych
i   kulturalnych, przeniesienie wszystkiego do sieci i   brak spo-
tkań sprawiły, że musiel iśmy się nauczyć funkcjonować
w  zupełnie inny, nowy sposób. Naszego ZUMiK-u   zamknię-
cia nie ominęły. Jednak nie możemy powiedzieć, że był to
czas, w  którym nic się nie działo. Mimo ograniczonej l iczby
pracowników i   dostępu do firm budowlanych prace remon-
towe i   inwestycyjne były real izowane. Jedyna zmiana, jaką
musiel iśmy wciel ić w  życie, dotyczyła obsługi interesantów.
W  związku z  narzuconymi przez rząd obostrzeniami, doty-
czącymi COVID-1 9, zostały odwołane zebrania, które są bar-
dzo ważnym elementem współpracy ze wspólnotami
i   mieszkańcami. Część z  nich udało się jednak zorganizować.
Były to spotkania w  bardzo małym gronie i   z  zachowaniem
reżimu sanitarnego. Bezpośrednie kontakty z  kl ientami od-
bywały się jedynie w  bardzo pilnych przypadkach. W  pozo-
stałych sprawach sugerowaliśmy kontakt telefoniczny lub
e-mailowy.

Pomimo dużych utrudnień w  2020 roku ZUMIK Sp. z  o.o.  re-
al izował inwestycje we Wspólnotach Mieszkaniowych oraz
na zasobie gminnym polegające  m.in. na: podłączeniu bu-
dynków do instalacji ściekowej i   do sieci gazowej, remonty
dachów, remonty lokal i gminnych, kompleksowe remonty
budynków, elewacji , klatek schodowych, wykonaniu wenty-
lacji nawiewno-wywiewnej, renowacjach stolarki okiennej
i   drzwiowej oraz usuwaniu szkodl iwego azbestu z  dachów
i   elewacji budynków. Ogólna wartość inwestycji we Wspól-
notach Mieszkaniowych opiewała na łączną wartość około
2  800  000 zł, na zasobie gminnym około 600  000 zł. Świad-
czyl iśmy usługi związane w  wywozem nieczystości płynnych
oraz dezynfekcji części wspólnych nieruchomości, związa-
nych z  utrzymaniem reżimu sanitarnego.

W  ramach projektu Odnowa Części Wspólnych Wielorodzin-
nych Budynków Mieszkalnych oraz Efektywności Energe-
tycznej stale wykonujemy prace remontowe
i   termomodernizacyjne o  łącznej wartości ponad 1   71 2  634
zł, z  czego możl iwe dofinansowanie będzie mogło wynieść
około 1   438  368 zł.

Na rok 2021 zaplanowanych zostało wiele kompleksowych
inwestycji we Wspólnotach Mieszkaniowych oraz na zasobie
gminnym. Mamy głęboką nadzieję, że bogatsi o  doświad-
czenia związane z  minionym rokiem, będziemy mogli bez
żadnych przeszkód real izować nasze wszystkie zamierzone
cele.

ZUMiK

REALIZACJA INWESTYCJI PRZEZ
ZUMiKW  CZASACH PANDEMII

Reklama
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Jeśl i ktoś z  Państwa zauważył u   kogoś na podwórku lub na
budowie od poniedziałku (23 sierpnia 2021 r.) nową, niebieską
betoniarkę (na 2 zdjęciu), narzędzia budowlane, 20 worków
cementu i   kleju, podesty do rusztowania – bardzo prosimy
o  zgłoszenie na Policję lub kontakt pod numerem telefonu:
785 937  420. Okradziono budowę w  Sierpnicy przy drodze do
Walimia. Bardzo prosimy o  pomoc. Skradziony sprzęt na zdjęciach
poniżej.

PROŚBA O  POMOC!!!

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”, jako l ider projektu współpracy, z  przy-
jemnością informuje o  rozpoczęciu „FESTIWALU KULINARNEGO: Tradycje wsi polskiej i   cze-
skiej”. W  ramach festiwalu zapraszamy do udziału w  konkursie kul inarnym: „SMAKI
Z  PRZESZŁOŚCI – NAJLEPSZY PRZEPIS REGIONU”. Do wygrania atrakcyjne nagrody rzeczo-
we!!! W  ramach uczestnictwa w  konkursie należy przygotować krótki fi lm max. 1 5-minutowy
wraz ze zdjęciami produktu finalnego potrawy lub bądź przygotować relację zdjęciową za-
wierającą wszystkie etapy przygotowania potrawy, wypieku, wraz z  przepisem, obróbką oraz
produktem gotowym do konsumpcji. Termin nadsyłania prac do 25 października 2021 roku.
Szczegółowe informacje o  projekcie oraz Regulamin konkursu dostępny na stronie
www.partnerstwo-sowiogorskie.pl  

LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”

Skład redakcji „Kuriera Głuszyckiego”: Sabina Jelewska, Agata Majewska, Marta
Wróblewska, Marta Czepil , Grzegorz Czepil , Klaudia Chętkowska, Robert Delegiewicz.

Redakcja zaprasza mieszkańców do współpracy w  tworzeniu „Kuriera Głuszyckiego”, skład
redakcji jest otwarty. Zachęcamy do zamieszczania bezpłatnych ogłoszeń i   reklam lokal-

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

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

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

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

FESTIWAL KULINARNY




