
Zadajmy sobie pytanie, czy można żyć 
bez historii? To retoryczne pytanie nie budzi 
chyba żadnych wątpliwości. Oczywiście, nie 
można żyć bez historii. Wyobraźmy sobie kim 
byśmy byli nie znając przeszłości. Całkowicie 
przypadkowym jestestwem, które znalazło się 
na tej ziemi nie wiadomo skąd, po co i dlacze-
go. Historia odpowiada nam przecież na nur-
tujące każdego myślącego człowieka pytanie 
- co było wcześniej, co się działo przed nami, 
skąd się wzięło to co nas otacza, kim jesteśmy 
i jak powinniśmy żyć. Bo przecież historia jest 
nauczycielką życia, z jej nauk powinniśmy 
czerpać wiedzę i doświadczenie.

To wszystko piękna teoria. A obok niej funk-
cjonuje praktyka. Z jej obserwacji wynika, że 
można żyć bez historii. Tak samo zresztą jak 
bez kultury, bez religii, bez takich czy innych 
ideałów. Można ograniczyć wiedzę historyczną 
do minimum, albo też spreparować ją dla wła-
snych potrzeb. Mistrzami w tej dziedzinie są 
politycy. Dla nich historia jest przedmiotem, nie 
zaś podmiotem. Najlepiej się nią posłużyć dla 
osiągnięcia własnych celów. Niewątpliwie ludzi 
traktujących historię jako rzecz niewartą zacho-
du i niepotrzebną stratę czasu jest zdecydowana 
mniejszość.

Moje refleksje adresuję do tej pierwszej kate-
gorii osób, a więc do tych, dla których poznanie 
przeszłości jest ważne, zwłaszcza jeśli dotyczy 
ona miejsca urodzenia i nauki szkolnej, miejsca 
zamieszkania, miejsca pracy, słowem naszej 
„małej ojczyzny”.

„W dziejach miast odczytać można wielką 
historię całych narodów i cywilizacji. Zawierają 
one w sobie także coś więcej. W tych lokalnych 

historiach odczytać można niepowtarzalną kon-
kretność ludzkich dziejów, zbliżyć się do szczegó-
łu ludzkiego życia. Dlatego „małe historie” nie 
są tylko lustrzanym odbiciem tych „wielkich”. 
Toczą się czasem nieco odmiennym i własnym 
rytmem, który najlepiej odczuwa ten, kto jest 
związany ze swoją małą ojczyzną”.

Takimi słowami otwiera swoja książkę 
„Dom nad Nysą. Zgorzelec i Gorlitz 1945-
1989. Kronika wydarzeń” wybitny publicysta 
i dziennikarz  dr Kazimierz Wóycicki. Zgorzel-
cem zainteresował się tylko dlatego, że stam-
tąd wywodzi się jego żona, ale jak mówi po-
przez zagłębienie się w archiwalne materiały 
i dokumenty z czasów powojennych Zgorzelca 
związał się z nim emocjonalnie, doświadcza-
jąc na sobie jak niezwykle ciekawe i pouczają-
ce są dzieje tego granicznego miasta.

Refleksje zasłużonego naukowca są mi bar-
dzo bliskie, odczuwam to na własnej skórze, 
kiedy poznaję bliżej historię mojego miasta, Głu-
szycy. Wprawdzie w przeważającej mierze nie 
jest to historia ojczysta, bo o Głuszycy z czasów 
piastowskich wiemy bardzo niewiele, a dla po-
znania wydarzeń współczesnych potrzebne by-
łoby dotarcie do dokumentów archiwalnych, co 
okazuje się nie takie proste, to jednak czuję po-
trzebę poznania przeszłości mojego miejsca za-
mieszkania. Mimo tego, że przez połowę tysiąc-
lecia ziemie te zamieszkiwała głównie ludność 
niemiecka i to jej należy przypisać osiągnięcia 
w zagospodarowaniu tych ziem, to jednak więk-
szość wydarzeń historycznych jest bliska nam 
Polakom, bo Polska jako najbliższy sąsiad Śląska 
ocierała się o nie, a nawet brała w nich bezpo-
średni udział. Mam tutaj na uwadze wojny hu-

syckie z XV wieku, wojnę 30-letnią w XVII wieku, 
czy też wojny austriacko-pruskie w XVIII, a także 
wojny napoleońskie z początkiem XIX wieku, na 
I i II wojnie światowej kończąc. 

Maleńka Głuszyca utopiona w kotlinie śródgór-
skiej nie mogła mimo wszystko uniknąć tragicz-
nych skutków tych wojen, a znajdując się na szlaku 
drogowym z południa na północ i z zachodu na 
wschód, była za każdym razem narażona na gra-
bież, pożogi, kontrybucje i niewolę. Przeszła Głu-
szyca ciężką szkołę życia zanim stała się znaczącym 
ośrodkiem przemysłu lekkiego w wielkiej Rzeszy 
Niemieckiej, a zaś w planach militarnych III Rzeszy 
pod koniec II wojny światowej – miejscem tajem-
nych, podziemnych inwestycji.

Wszystkich moich Czytelników zaintereso-
wanych przeszłością Głuszycy chcę pocieszyć 
dobrą nowiną. Właśnie pracuję nad książką, 
którą chcę zatytułować : ”Głuszyca – miasto 
włókniarzy. Ciekawostki z historii miasta”. 
Książkę wzbogacą najlepsze fotogramy z prze-
szłości i współczesne wybrane przez naszych 
głuszyckich artystów – fotografów i kolek-
cjonerów, z Grzegorzem Czepilem na czele, 
których chcę zaprosić do współpracy. Mam 
też na uwadze album fotograficzny „Głuszyca 
– moja Itaka” wzbogacony wierszami naszych 
rodzimych twórców, Romany Więczaszek, Na-
tana Tenenbauma i Marka Juszczaka. 

To najbliższe plany i bardzo na czasie, bo 
w mieście, które aspiruje do stania się w niedłu-
go Mekką turystyki górskiej i rowerowej, narciar-
skich tras biegowych, wspinaczki skalnej, a także  
rekreacji i wypoczynku, materiały promocyjne 
o mieście i gminie są jak uszka do wigilijnego 
barszczu.

I to jest jeden z ważnych powodów, by jak 
najszybciej przygotować do druku i wydać te 
książki. Innym powodem jest potrzeba popula-
ryzacji wiedzy o naszej „małej ojczyźnie” zarów-
no wśród dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. 
Poznając historię swego miasta stajemy się jego 
świadomymi mieszkańcami, wiążemy się z nim 
mentalnie i emocjonalnie, zarażamy się bakcy-
lem patriotyzmu lokalnego. Jak ważna i drogo-
cenna jest taka więź przekonują nas najczęściej 
ci, którzy z różnych powodów zmuszeni są opu-
ścić swe gniazdo rodzinne.

Historia magistra vitae est, mawiali starożytni 
Rzymianie. Mimo upływu lat ta prawda nie traci 
nic na swej aktualności. Z historii naszego miasta 
możemy się nauczyć między innymi tego, że nie 
wolno się załamywać w sytuacjach trudnych, 
trzeba z ufnością i wiarą szukać ratunku, bo tylko 
optymizm i aktywna postawa pozwalają wyjść 
z najgorszych opresji. 

Jestem pewien, że to wszystko o czym tutaj 
piszę znajduje pełne zrozumienie i akceptację no-
wego burmistrza naszego miasta. To właśnie On 
zaproponował, by podjąć się tego zadania. Zdarzy-
ło mi się coś takiego po raz pierwszy. O wszystkie 
moje książki o Głuszycy musiałem troszczyć się 
sam, włącznie ze znalezieniem wydawcy.

Pana burmistrza mogę zapewnić, że książka 
będzie gotowa lada dzień i że będzie to dobra 
książka.

A album „Głuszyca – moja Itaka” leży już  
w komputerze parę lat. Być może warto będzie 
dokonać wymiany niektórych fotografii. Oby-
dwa wydawnictwa są bardzo potrzebne. Ufam 
w to, że spełnią oczekiwania i spotkają się z do-
brym odzewem wśród odbiorców.
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Od Redakcji !
Mamy dobrą nowinę. Od tego numeru co miesiąc ukazywać 

się będzie „Kurier Głuszycki”. Była już gazeta o takim tytule pod 
koniec lat 90-tych i cieszyła się dużym zainteresowaniem. Chcemy 
nawiązać do jej dobrych tradycji.

Uznaliśmy,  że jest pilna potrzeba na gazetę lokalną. Wśród 
mieszkańców jest wielu takich, którzy interesują się tym, co się 
dzieje w mieście i gminie. Niewielu z nas potrafi korzystać z miej-
skiej strony internetowej, zwłaszcza ludzie starsi. Tam zresztą znaj-
dujemy informacje głównie urzędowe. W naszej gazecie zakres 
tych informacji będzie znacznie poszerzony, a o ich treści decydo-
wać będzie Zespół Redakcyjny. Chcemy też jak najszerzej korzy-
stać z uwag i opinii naszych Czytelników.

„Kurier Głuszycki” jest gazetą finansowaną przez samorząd 
gminny. Dotyczy to kosztów druku i rozpowszechniania. Zespół 
Redakcyjny pracuje nieodpłatnie, to jest nasza bezinteresowna 
działalność dla dobra mieszkańców. Mamy w składzie redak-
cyjnym przewagę ludzi młodych i liczymy na ich pomysłowość 
w przyciągnięciu do gazety właśnie młodzieży. To jest pole do sa-
morealizacji ideałów, zainteresowań i pasji życiowych.

Mamy nowego burmistrza miasta i nowe władze samorzą-
dowe. Dobrze będzie poznać  je bliżej, a w dalszej kolejności 
przyjrzeć się jak w praktyce realizowane są  programy wybor-
cze. Miasto i gmina znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, 
ale są szanse by wydobyć się z kryzysu i wkroczyć na drogę 
rozwoju. Wszystko zależy od dobrego programu  oszczędno-
ściowego, od tego w jakiej mierze uda nam się skorzystać ze 

środków unijnych, przyciągnąć do gminy inwestorów, zakty-
wizować organizacje społeczne  i mieszkańców do wspólnej 
pracy dla dobra wspólnego. 

Zrobimy wszystko by być pismem niezależnym i apolitycznym, 
nie będziemy tubą propagandową władz miejskich, ani żadnych 
opcji politycznych. Jako Biuletyn Informacyjny wydawany przez 
miasto zamieszczane będą w naszej gazecie materiały przygo-
towane przez Urząd Miejski, ale znaczna część gazety będzie 
dziełem Zespołu Redakcyjnego i Czytelników. Stawimy na nowo-
czesność, a więc dużą rolę fotoreportaży, zdjęć i obrazków oraz 
zwięzłość tekstów pisanych

Nieco więcej o samej gazecie, jej zakresie tematycznym, sta-
łych rubrykach i reklamach – w kolejnym numerze.

Redakcja

Historia jest nauczycielką życia
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Praca Rady Miejskiej
W każdym numerze Kuriera Głuszyckiego po-

staramy się przedstawić Państwu bliżej naszych 
radnych. Są to osoby wybrane przez nas, obda-
rzone ogromnym zaufaniem i licznymi nadzie-
jami w związku z czym ich praca nie będzie ła-
twa.  Chciałabym także przybliżyć Państwu ideę 
samorządności, która niestety bardzo często nie 
jest rozumiana właściwie. Prawidłowe  postrze-
ganie roli radnego, roli Rady Miejskiej, funkcji 
Burmistrza, rozumienie konieczności rozdziału 
władzy wykonawczej i ustawodawczej ułatwi 
nam jako wyborcom ocenę pracy tych organów. 

Ocenę rzeczową i sprawiedliwą. Tylko wtedy 
my mieszkańcy  będziemy w stanie sprawować 
kontrolę społeczną tak jak należy. Władza, każda 
władza istnieje dzięki ludziom i dla ludzi. Tej za-
leżności należy strzec jak największego skarbu. 

W najbliższym numerze poznany tajemnice Prze-
wodniczącego Rady Pana Grzegorza Mielczarka. Dziś 
zamieszczamy listę radnych kadencji 2014-2018 wraz 
z wykazem okręgów, które reprezentują. 

Zapraszam do systematycznego śledzenia 
naszej rubryki. 

MW

Wyniki wyborów do Rady Miejskiej  
w Głuszycy z dnia 16 listopada 2014 r.

Numer okręgu wyborczego
1 Głuszyca Jelewska Sabina Agnieszka
Z  powodu rezygnacji z pełnienia funkcji radnej w okręgu nr 1  odbędą się wybory uzupełniające w dniu  12. 04.15
2 Głuszyca Popek Edyta  
3 Głuszyca Drapała Beata Iza  
4 Głuszyca Żołopa Mirosław Jan
5 Głuszyca Kameczura Krzysztof  
6 Głuszyca Szymański Zdzisław
7 Głuszyca Wróblewska Marta Agata 
8 Głuszyca Wieś Łomnica Drzygała Krzysztof Ireneusz   
9 Głuszyca Kostrzyca Mariusz Stanisław
10 Głuszyca Rech Janusz Nikodem
11 Głuszyca Chilińska Ela
12 Wieś Głuszyca Górna Trawczyńska Mariola Katarzyna
13 Wieś Głuszyca Górna Jaremenko Daniel 
14 Wieś Kolce, Wieś Sierpnica Woźniak – Redlicka Katarzyna Marta
15 Wieś Grzmiąca Milczarek Grzegorz Józef

W dniu 1 grudnia 2014 r. odbyła się sesja I sesja Rady Miejskiej w czasie, której nowo wybrani radni 
złożyli ślubowanie, natomiast podczas II sesji Rady Miejskiej w dniu 8 grudnia 2014 r. powołane zostały 
komisje, które stanowią wewnętrzny organ Rady Miejskiej. Komisje dzielą się na stałe, które pracują przez 
całą kadencję i doraźne powoływane do rozwiązania konkretnego problemu. Komisje stałe to:

Komisja Rewizyjna - kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych 
i jednostek pomocniczych gminy pod względem:  legalności, gospodarności, rzetelności, celowości 
oraz zgodności ze stanem faktycznym.

Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego -  zajmuje się 
głównie problemami związanymi ze zmianami w budżecie gminy, sprawozdaniami z wykonania bu-
dżetu gminy, opiniuje stawki podatków i opłat miejscowych, stan realizacji inwestycji, wykorzystanie 
dotacji dla jednostek i organizacji otrzymujących dotacje z budżetu gminy. Opiniuje sprawy związane 
z zagospodarowaniem przestrzennym gminy, gospodarką komunalną oraz rozwojem gminy.

Komisja do spraw Wsi, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zajmuje się opracowaniem 
i realizacją Sołeckich Strategii Rozwoju i realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego, problemami 
związanymi z funkcjonowaniem świetlic wiejskich, oceną funkcjonowania systemu odbioru odpa-
dów komunalnych, zadaniami z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - zajmuje się funkcjonowaniem placówek oświatowych, spo-
sobem organizacji roku szkolnego, dowozem dzieci do szkół, funkcjonowaniem klubów sportowych 
i obiektów sportowo – rekreacyjnych, wypoczynkiem letnim i zimowym dzieci. 

Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Społecznych - zajmuje się pomocą dla osób znajdują-
cym się w trudnej sytuacji, stanem bezpieczeństwa w gminie, zabezpieczeniem przeciwpożarowym 
gminy, analizą występującego problemu bezrobocia, dożywianiem dzieci, młodzieży i osób star-
szych, ochrona zdrowia i bezpieczeństwem w placówkach oświatowych. 

Skład Komisji Rewizyjnej:
• radny Mirosław Żołopa - Przewodniczący Komisji,
• radna Katarzyna Woźniak - Redlicka - Wiceprzewodniczący Komisji,
• radny Krzysztof Kameczura,
• radny Janusz Rech,
• radna Ela Chilińska.
Skład Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego:
• radny Janusz Rech - Przewodniczący Komisji,
• radny Mirosław Żołopa - Wiceprzewodniczący Komisji,
• radna Marta Wróblewska,
• radny Mariusz Kostrzyca,
• radna Beata Drapała.
Skład Komisja Oświaty, Kultury i Sportu:
• radny Krzysztof Drzygała - Przewodniczący Komisji,
• radny Daniel Jaremenko - Wiceprzewodniczący Komisji,
• radna Edyta Popek.
Skład Komisji ds. Wsi, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
• radny Zdzisław Szymański - Przewodniczący Komisji,
• radna Mariola Trawczyńska - Wiceprzewodniczący Komisji,
• radna Katarzyna Woźniak – Redlicka,
• radny Daniel Jaremenko, 
• radny Krzysztof Drzygała.
Skład Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Społecznych:
• radna Beata Drapała - Przewodniczący Komisji,
• radny Zdzisław Szymański - Wiceprzewodniczący Komisji,
• radna Ela Chilińska. 

Wszystkim radnym nowej kadencji życzymy owocnej pracy na rzecz naszej gminy.

Odpracuj swój dług
Osoby odpracowujące zadłużenie na rzecz gminy Głuszyca w okresie zimowym wykonują prace 

przy odśnieżaniu chodników. Prace te polegają również na posypywaniu piaskiem miejsc szczególnie 
niebezpiecznych dla przechodniów. Obecnie zadłużenie odpracowuje 13 osób, w tym 5 kobiet. 

Urząd Miejski w Głuszycy przypomina, że na podstawie obowiązującego Zarządzenia Burmistrza 
istnieje możliwość odpracowania zadłużenia czynszowego i innych opłat na rzecz Gminy. Dzięki 
temu rozwiązaniu osoby, które mają zobowiązania wobec Gminy z tytułu niezapłaconego czynszu 
za mieszkanie komunalne czy  innych  opłat, mogą odrobić swoje zaległości poprzez wykonywanie 
różnych prac. Osoby, których nieuregulowane zobowiązanie wobec Gminy nie przekracza kwoty 10 
000 zł, mogą podjąć prace porządkowe lub inne usługi polegające na porządkowaniu terenów zie-
lonych, pracach remontowo-budowlanych (także w budynkach, których są mieszkańcami) oraz roz-
maite prace biurowe. Wykaz wymienionych prac oraz stawki godzinowe są opisane w załącznikach 
do wspomnianego na wstępie zarządzenia. Procedurami związanymi z tą formą spłaty zadłużenia 
zajmuje się bezpośrednio pracownik Urzędu Miejskiego, pan Kazimierz Jerzyk (tel. 74 88 66 752, 
e-mail: k.jerzyk@gluszyca.pl), do którego można zwracać się o wszelkie informacje w tej sprawie. 

BURMISTRZ GŁUSZYCY  
INFORMUJE MIESZKAŃCÓW 

Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Głuszycy: 
7.30 - 15.30 - poniedziałki, środy, czwartki,
7.30 - 17.00 - wtorki,
7.30 - 14.00 - piątki.
Burmistrz Roman Głód i Zastępca Burmistrza Katarzyna Łazanowska przyjmują mieszkańców: we 

wtorki w godzinach od 8.00 do 10.00 oraz od 15.00 do 17.00, w inne dni pracy Urzędu Miejskiego po 
wcześniejszym umówieniu się telefonicznym (tel. 74/ 8459479 sekretariat Burmistrza).

Radca prawny Artur Nazimek przyjmuje mieszkańców we wtorki w godz. od 14.30 do 16.00 
w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego (parter). Porady prawne są bezpłatne.

Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Milczarek i Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Edy-
ta Popek przyjmują mieszkańców we wtorki w godz. od 15.00 do 17.00 w pokoju nr 29 (II piętro) 
w Urzędzie Miejskim.

Burmistrz Głuszycy - Roman Głód

Budżet Gminy na rok 2015 uchwalony
Szanowni Mieszkańcy,
informuję, że na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 stycznia 2015 roku została podjęta uchwała nr 

V/32/2015 w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na rok 2015. Rada Miejska w Głuszycy ustaliła docho-
dy Gminy w łącznej wysokości 27.404.624,94 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 25.912.585,94 zł 
i dochody majątkowe 1.492.039,00 zł. Wydatki Gminy Głuszyca na rok 2015 wynoszą 27.242.833,66 
zł, z tego wydatki bieżące to 25.912.583,66 zł, a wydatki majątkowe 1.330.250,00 zł. 

Rada Miejska w Głuszyca ustaliła wewnętrzny program naprawczy naszej Gminy oraz podjęła 
szeroko zakrojone działania, by ograniczyć gminne wydatki bieżące. Pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Głuszycy dokładają wszelkich starań w celu sprawnego egzekwowania gminnych  należności. 

Warto zaznaczyć, że budżet Głuszycy na rok 2015 nie został narzucony przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową i nie skutkuje koniecznością wprowadzenia programu naprawczego narzucone-
go przez RIO. Pomimo ogromnego zadłużenia Gminy, które wynosi prawie 17 mln złotych (ok. 
10,5 mln spłata kredytów i ok. 6,5 mln innych wierzytelności) po przeprowadzeniu niezbędnych 
reform w funkcjonowaniu Gminy, uchwalony budżet otwiera przed naszą Gminą szansę na roz-
wój i pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych w najbliższym czasie. W dniu 12. 02. 
2015 Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wydał pozytywną opinię 
dotyczącą uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy nr V/32/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie 
budżetu Gminy Głuszyca na rok 2015.

Z wyrazami szacunku, Burmistrz Głuszycy - Roman Głód
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W drugiej turze wyborów samorządowych  
w dniu 1 grudnia 2014 r. mieszkańcy wybrali na bur-
mistrza Głuszycy Pana Romana Głoda. Uroczyste za-
przysiężenie nowego burmistrza odbyło się na II sesji 
Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 8 grudnia 2014 r. 
Z nowym włodarzem naszej Gminy rozmawia redak-
cja „Kuriera Głuszyckiego”. 

„Kurier Głuszycki”: Mieszkańcy Głuszycy  powie-
rzyli  Panu  zarządzanie gminą na najbliższe czte-
ry. Z jakimi problemami musi Pan się zmierzyć na 
początku swojej kadencji?

Burmistrz Głuszycy Roman Głód: Szanowni Państwo, 
sytuacja, jaką zastałem w Gminie jest skrajnie drama-
tyczna. Stan zadłużenia naszej Gminy wynosi prawie 
17 mln złotych, przy realnych dochodach budżetowych 
równych 27 mln złotych. Poprawa kondycji finansowej 
Głuszycy wymaga minimum trzech lat wyrzeczeń  oraz 
dokonania radykalnych zmian  w sposobie myślenia i  
postępowania  we wszystkich  sferach życia publiczne-
go w Głuszycy. Władze samorządowe Głuszycy obecnej 
kadencji, czyli Burmistrz i Rada Miejska, będą musiały 
podejmować  trudne decyzje. Żaden z poprzednich 
Burmistrzów Głuszycy nie zdobył się na odwagę, by do-
stosować rzeczywistą sytuację Gminy do jej możliwości 
finansowych. Odzyskanie płynności finansowej przez 
Głuszycę  stawiam za główny cel moich działań, gdyż 
tylko wtedy będziemy mogli ubiegać się o dotacje na 
rozwój w ostatnim okresie rozdania środków unijnych. 

KG: Proszę opowiedzieć zatem o najpilniejszych 
działaniach podejmowanych przez Pana w celu popra-
wy trudnej sytuacji finansowej Gminy Głuszyca.

Burmistrz: Większość mojego czasu zajmują sprawy 
związane z ustabilizowaniem finansów Głuszycy. Zależy 
mi na tym, aby Gmina - obok bieżących opłat - uregu-
lowała różnego rodzaju zaległe zobowiązania. Wspólnie 
z Panią Skarbnik  przeprowadziłem wiele rozmów z wie-
rzycielami Gminy, tj. z bankami obsługującymi gminne 
kredyty, z dostawcami wody, energii elektrycznej, gazu, 
z zarządcami wspólnot, z Urzędem Skarbowym w Wał-
brzychu, z ZUS-em. Rozmowy dotyczyły pomocy Gminie 
w spłacie wierzytelności z 2014 roku, zatrzymania lub 
umorzenia odsetek karnych od niezapłaconych wierzy-
telności lub rozłożenia zaległych płatności na dogodne 
raty w celu ich systematycznego spłacania. Z powodu 
zaległości Gminy za energię elektryczną od 29 grudnia 
2014 miało być wyłączone w Głuszycy oświetlenie ulicz-
ne, a od stycznia 2015 odcięta woda w wielu wspólno-
tach mieszkaniowych. Dzięki pozytywnie zakończonym 
rozmowom udało się zapobiec drastycznym krokom pla-
nowanym przez dostawców wody i prądu. Najtrudniej-
sze jednak rozmowy odbyłem z bankami obsługującymi 
gminne kredyty. Banki wymagają od nas przedstawienia 
realnego planu naprawy finansów gminnych. Dlatego 
Burmistrz i Rada Miejska zmuszeni są podejmować 
decyzje, które w wielu przypadkach będą się spotykać 
z niezrozumieniem części społeczeństwa. Mam świa-
domość, że są to decyzje niepopularne, ale efektem 
końcowym wprowadzanych zmian są realne szanse na 
pokonanie największych problemów Gminy.

KG: Powiedział  Pan wcześniej o zadłużeniu Gmi-
ny wynoszącym prawie 17 milionów złotych.  Proszę 
uszczegółowić, jakie zobowiązania ma Gmina do 
spłacenia?

Burmistrz: Proszę Państwa, na dzień 31.12. 2014 r. 
zadłużenie Gminy wynosiło 16 889 733,85 zł.  Na kwotę 
tę składają się: zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek 
– 10 425 908,28 zł, zobowiązania urzędu z tytułu do-
staw robót i usług( m.in. za energię elektryczną, wodę, 
ścieki, wywóz odpadów, przewozy, zobowiązania wobec 
wspólnot mieszkaniowych)  -3 897 409,62 zł, zobowią-

zania urzędu z pozostałych tytułów ( m. in. wobec Urzę-
du Skarbowego i ZUS-u) - 468 104,68 zł, zobowiązania 
jednostek organizacyjnych powstałe w latach ubiegłych  
z nieprzekazanego w 2013 roku odpisu na wyodrębnio-
ny rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjal-
nych - 2 098 311,27. 

KG: W związku z ogromnym zadłużeniem Gminy pro-
szę powiedzieć, jakie ma Pan rozwiązania dla Gminy?

Burmistrz: Szanowni Państwo, na V sesji w dniu 29 
stycznia br. Rada Miejska uchwaliła budżet Gminy na 
2015 rok. Budżet to tylko swoisty plan, który trzeba skru-
pulatnie realizować. Chciałbym Państwa poinformować, 
że w dzisiejszej rzeczywistości Burmistrz i Rada Miejska 
mają trzy możliwe scenariusze działań:

1. Realizacja budżetu na rok 2015, a co za tym idzie 
rozpoczęcie drogi reform i rozwoju.

2. Powrót do Uchwały RIO, która nakłada na Gminę 
realizację programu naprawczego, a co za tym idzie roz-
poczęcie reform, które powodują tylko naprawę finan-
sów, ale nie pozwalają na  rozwój, gdyż program napraw-
czy odcina nas od możliwości korzystania z ostatniej puli 
środków z UE. 

3. Burmistrz i Rada Miejska nie robią nic i pozwalają, 
aby w przeciągu jednego roku o sprawach naszej Gmi-
ny decydował Komisarz. Komisarz sprawujący funkcje 
Burmistrza i Rady Miejskiej kieruje się wyłącznie rachun-
kiem ekonomicznym. Wspólnie z Radą Miejską zakła-
dam realizację pierwszego z przedstawionych scenariu-
szy, który  jest najkorzystniejszy dla Gminy. Uchwalony 
budżet otrzymał pozytywną opinie RIO. 

KG: Jakie zmiany ważne dla sytuacji Gminy wpro-
wadził już Pan jako burmistrz Głuszycy?

Burmistrz: W ciągu ponad dwóch miesięcy pracy 
na rzecz naszej Gminy najtrudniejsze dla mnie były dni, 
w czasie których podejmowałem decyzje dotyczące re-
organizacji Urzędu Miejskiego i jednostek podległych. 
Wszystkie decyzje były dogłębnie przeanalizowane z naj-
bliższymi współpracownikami, by w jak najmniejszym 
stopniu zmiany te dotknęły mieszkańców Głuszycy. 
Podjęte decyzje w opinii wielu instytucji nadzorujących 
finanse publiczne czy udzielających wsparcia finansowe-
go gminie były kluczowe, aby rozpocząć drogę uzdrawia-
nia  gminnych finansów. Zarządzeniem Burmistrza z 26 
stycznia 2015 r. wprowadzony został nowy schemat 
organizacyjny Urzędu Miejskiego, zlikwidowane zostały 
zapowiadane przeze mnie w kampanii wyborczej stano-
wiska kierownicze, które w mojej ocenie były znacznym 
obciążeniem dla głuszyckiego budżetu. 

KG:  Proszę powiedzieć, co o jeszcze się zmieniło 
w urzędzie poza schematem organizacyjnym? 

Burmistrz: Od 2 stycznia br. zmienione zostały godzi-
ny pracy Urzędu Miejskiego, by zapewnić mieszkańcom 
dogodniejszy czas na załatwianie spraw urzędowych. 
Nowością jest również możliwość telefonicznego uma-
wiania mieszkańców z Burmistrzem w każdym dniu 
pracy urzędu, nie tylko we wtorki jak to było dotychczas. 
Możliwość udzielania ceremonii ślubnej przez burmi-
strza lub kierownika USC w budynku Urzędu Miejskiego 
lub poza nim w dogodnym, wybranym przez  młodą 
parę miejscu to kolejne novum. Czekam na propozycje 
udzielania ślubów w pięknych plenerach naszej Gminy, 
co oczywiście stworzy nową jakość i uatrakcyjni ceremo-
nię ślubną tego jakże ważnego dnia dla nowożeńców . 

KG: Pomysł ten może spodobać się parom planują-
cym wstąpić w cywilny  związek małżeński. Jakie inne 
inicjatywy podejmował Pan w ostatnim czasie bądź 
planuje Pan podejmować? 

Burmistrz: Staram się wspólnie z radnymi Rady 
Miejskiej, pracownikami Urzędu Miejskiego i wszystki-
mi pracownikami jednostek podległych budować po-

zytywny wizerunek naszej Gminy. Jestem człowiekiem 
otwartym na wszelkie formy współpracy, podejmuję 
liczne inicjatywy, spotykam się z głuszyczanami. Spotka-
łem się  z organizacjami pozarządowymi działającymi na 
terenie Głuszycy, z grupami zrzeszonym w Centrum Kul-
tury, a także ostatnio z głuszyckimi przedsiębiorcami. Za-
chęcam mieszkańców do aktywnego działania na rzecz 
Głuszycy i głuszyczan. Szczególnie cieszy mnie aktywność 
osób w wieku senioralnym, których zapraszam m.in. do 
członkowstwa w mającej niebawem powstać Radzie Se-
niorów oraz do korzystania z oferty zajęć rozpoczynają-
cego działalność w Głuszycy Stowarzyszenia Uniwersytet 
Trzeciego Wieku.  Ze swojej strony obiecuję wsparcie we 
wszystkich inicjatywach służących wspólnemu dobru. 

KG: Jakie ma Pan jeszcze pomysły na budowanie 
pozytywnego wizerunku Gminy?

 Burmistrz: W każdą pierwszą niedzielę miesiąca, po-
cząwszy od niedzieli 1 lutego w ramach jednej z akcji pro-
mocyjnej Gminy- dodam, że promocja Gminy to jedno 
z zadań własnych samorządu gminnego -  oraz promocji 
zdrowego stylu życia zapraszam głuszyczan do wspólne-
go biegania. Regularne treningi  pod okiem „fachowców 
od biegania”- a takich w Głuszycy nie brakuje- przygotują 
miłośników biegania do wspólnego startu w zawodach 
jako głuszycki team. Zrodziła się także idea wspólnych, 
cyklicznych treningów nordic-walking mieszkańców 
wraz z Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej - Panią Edytą 
Popek i Radną Panią Beatą Drapałą.   Do uprawiania nar-
ciarstwa biegowego zachęca mieszkańców i turystów 
właściciel wypożyczalni biegówek Pan Janusz Pawłow-
ski, który nawiązał współpracę z głuszyckim gimnazjum 
i organizuje cykliczne wyjazdy uczniów na biegówki.   

KG: Wie Pan, że mieszkańcy Głuszycy z niecierpli-
wością oczekują widocznych zmian w swoim mieście. 
Jakie ma Pan plany inwestycyjne na najbliższy czas 
trwania kadencji? 

Burmistrz: Mimo wspomnianych problemów fi-
nansowych Gminy mam świadomość, że trzeba szukać 
wszelkich sposobów, by poprawić estetykę naszego mia-
sta. Będę się starać o pozyskanie środków zewnętrznych 
na wymianę barierek przy ulicy Bohaterów Getta.  Zabie-
gam o dokończenie remontu drogi wojewódzkiej nr 381  
z uwagi na bezpieczeństwo kierowców przejeżdżających 
niewyremontowanym odcinkiem ulicy Sienkiewicza 
oraz pieszych poruszających się w pobliżu drogi.  Pro-
wadzę rozmowy  z Wojewódzkim Zarządem Dróg oraz 
z podmiotami, które odpowiadają za media usytuowa-
ne w pasie drogi, by jak najszybciej, jeszcze w bieżącym 
roku dokończyć  remont odcinka drogi wojewódzkiej 
nr 381. Kolejną ważną inwestycją jest doprowadzenie 
do likwidacji przydomowych szamb poprzez budowę 
kolektorów, a w miejscach, w których to jest niemożliwe 
budowanie eko-oczyszczalni. Sprawą priorytetową jest 
także poprawa jakości wody dostarczanej mieszkańcom. 
Czystość wody szczególnie po ulewnych deszczach czy 
wiosennych roztopach pozostawia wiele do życzenia, 
dlatego będę starał się doprowadzić do remontu głu-
szyckiej sieci wodno-kanalizacyjnej. 

KG: Panie burmistrzu, proszę powiedzieć, czy pry-
watnymi przedsiębiorcy  są zainteresowani inwesto-
waniem w naszej gminie?

Burmistrz: W ciągu dwóch miesięcy mojej kadencji  
przeprowadziłem już wiele rozmów wstępnych z poten-
cjalnymi inwestorami, którzy swoje najbliższe biznesowe 
plany łączą z Głuszycą. W ostatnim czasie pojawił się 
inwestor zainteresowany kupnem budynku po byłym 
szpitalu z zamiarem stworzenia w nim centrum świad-
czącego usługi medyczne, co oczywiście wiąże się z szan-
są na powstanie nowych miejsc pracy. Toczą się także 
rozmowy z inwestorem, który chce  odkupić budynek 

po byłej ciepłowni. Niestety obie nieruchomości zostały 
obciążone zastawem i stanowią zabezpieczenie kredy-
tów z poprzednich lat. W obecnym czasie trwają prace 
w Radzie Miejskiej  nad inną formą zabezpieczenia kre-
dytu, aby uwolnić wspomniane nieruchomości przezna-
czone do sprzedaży od kredytu zastawnego. Warto rów-
nież wspomnieć, że pięciu prywatnych inwestorów jest 
obecnie zainteresowanych wydzierżawieniem od Gmi-
ny „Łomnickiej Chaty” wraz z wyciągiem narciarskim. 
W najbliższym czasie ogłoszę przetarg na długoletnią 
dzierżawę „Łomnickiej Chaty” wraz z wyciągiem narciar-
skim. Utrzymywanie restauracji, rozbudowa i moder-
nizacja wyciągu to wielomilionowa inwestycja, której 
Gmina nie jest w stanie zrealizować. Funkcjonowanie 
restauracji z wydłużonym i odnowionym wyciągiem mo-
głoby wpłynąć na rozwój ruchu turystycznego w naszej 
Gminie i stworzyć nowe miejsca pracy dla mieszkańców. 

KG: Wszyscy wiemy, że w Głuszycy problemów nie 
brakuje.  Z czego jest Pan zadowolony  jako nowy bur-
mistrz  Głuszycy?

Burmistrz: Cieszy mnie bardzo dobra współpraca 
z radnymi Rady Miejskiej.  Zależy mi, aby moja ka-
dencja była przejrzysta, nastawiona na współpracę  
i poszukiwanie najlepszych dla Gminy rozwiązań. 
Wszystkie moje działania staram się na bieżąco wery-
fikować z radnymi Rady Miejskiej, organem stanowią-
cym i  kontrolnym w Gminie. Jestem podbudowany 
wsparciem wielu mieszkańców dla podejmowanych 
przeze mnie działań. Cieszą  mnie mające na celu 
promocję Głuszycy inicjatywy podejmowane przez 
naszych mieszkańców.  Niebawem wydana zostanie 
nowa książka pana Stanisława Michalika, która speł-
ni marzenia autora i moje jeszcze sprzed 8-u lat, by 
Głuszyca doczekała się opracowania historii miasta, 
historii napisanej przez jednego z jej mieszkańców. 
Książkę wzbogacą informacje zebrane przez pana 
Grzegorza Czepila oraz zdjęcia głuszyczan – pasjona-
tów fotografii- panów: Roberta Janusza, Wiesława 
Jaranowskiego i Pawła Fesyka. Jestem także bardzo 
zadowolony z reaktywacji naszej  lokalnej gazety. Za-
chęcam głuszyczan w różnym wieku do aktywnego 
włączenia się w prace redakcji „Kuriera Głuszyckiego” 
i życzę wszystkim miłej lektury pierwszego numeru 
z 2015 roku.

KG: Dziękujemy za przekazanie wielu informacji na 
temat Gminy i działań gminnych władz. Życzymy Panu 
i Radzie Miejskiej pomyślnej realizacji planu uzdrawiania 
naszej Gminy.

Burmistrz: Dziękuję. 

Wywiad z burmistrzem Głuszycy Romanem Głodem
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Uroczystości związane z Ostatnim Pożegna-
niem śp. ks. prałata Józefa Molendy rozpoczę-
ły się  mszą św. żałobną w środę 21 stycznia 
o godz. 18.00 w kościele pw. „Św. Józefa” w Głu-
szycy pod przewodnictwem biskupa Adama Ba-
łabucha. Następnie trumna z ciałem zmarłego 
została przewieziona do kościoła pw. „Chrystusa 
Króla” w Głuszycy, w którym trwało całonocne 
czuwanie modlitewne. W czwartek 22 stycznia 
o godz. 12.00 w kościele parafialnym odpra-
wiono mszę św. pogrzebową, której przewod-
niczył  biskup świdnicki Ignacy Dec. W czasie 
kazania ks. biskup wspominał pracę duszpa-
sterską  śp. ks. Józefa Molendy i odczytał ostat-
nią wolę zmarłego. We mszy  św. pogrzebowej 
uczestniczyli licznie zebrani duchowni, rodzina 
zmarłego, przyjaciele, przedstawiciele władz 
samorządowych i parlamentarnych  oraz wielu 
głuszyczan.  Ks. biskup Marek Mendyk, wycho-
wanek śp. ks. Józefa Molendy,  wygłosił jedną 
z mów pożegnalnych. W imieniu księży z roku 
kursowego w seminarium przemówił ks. prof. dr 

hab. Edward Górecki, natomiast słowa pożegna-
nia rodziny odczytała siostrzenica zmarłego pani 

Małgorzata Koclęga, która przez wiele lat opie-
kowała się swoim chorym wujkiem. Głuszyckie 
władze samorządowe reprezentował burmistrz 
Głuszycy pan Roman Głód, który w mowie po-
grzebowej wspominał zasługi śp. ks. Józefa Mo-
lendy dla naszej gminy.  Pani Maria Federowicz 
pożegnała zmarłego w imieniu głuszyckich na-
uczycieli, natomiast  pan Andrzej Sterecki prze-
mawiał jako przedstawiciel parafian. Do wielu 
wzruszających słów pożegnań dołączył się na 
koniec obecny proboszcz parafii pw. „Chrystusa 
Króla” w Głuszycy - ks. Sławomir Augustynowicz.  
Po mszy św. pogrzebowej trumna z ciałem zo-
stała przewieziona do Grzmiącej. Od wiaduktu 
uformowany został  kondukt żałobnym, który 
dotarł na  cmentarz parafialny przy zabytkowym 
kościele w Grzmiącej, gdzie odbył się pogrzeb 
śp. ks. Józefa Molendy.

Zdjęć użyczył dziennikarz „Gościa Świdnickie-
go” pan Mirosław Jarosz

Podziękowania Burmistrza 
Głuszycy

Szanowni Państwo!
W związku z Ostatnim Pożegnaniem śp. ks. 

prałata Józefa Molendy w imieniu głuszyckich 
władz samorządowych oraz proboszcza para-
fii „Chrystusa Króla” w Głuszycy ks. Sławomira 
Augustynowicza chciałbym złożyć serdeczne 
podziękowania wszystkim osobom, które wzięły 
udział w organizacji uroczystości pogrzebowych 
na terenie naszej gminy.  Dziękuję szczególnie 
funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Policji 
w Wałbrzychu z komendantem panem An-
drzejem Baszturą na czele, funkcjonariuszom 
Komisariatu Policji  w Głuszycy wraz z komen-
dantem panem Sebastianem Sabadachem  oraz 
członkom Ochotniczej Straży Pożarnej z Głuszycy 
Górnej wraz z komendantem panem Tomaszem 
Trawczyńskim i prezesem panem Romanem Ko-
curem. Dzięki Państwa zaangażowaniu całość 
uroczystości przebiegła sprawnie, a uczestnikom 
mszy św., pogrzebu  oraz osobom przebywający 
w pobliżu kościołów  zapewnione zostało należy-
te bezpieczeństwo. 

Dziękuję również Mieszkańcom Głuszycy za 
liczne przybycie do świątyń  w czasie dwóch dni 
obrzędów Ostatniego Pożegnania.  Państwa po-
stawa świadczy o ogromnym poważaniu, jakim 
cieszył się wśród społeczności głuszyckiej zmarły 
kapłan. Praca duszpasterska śp. ks. Józefa Mo-
lendy – za życia docenionego zaszczytnym ty-
tułem „Zasłużony dla Miasta i Gminy Głuszyca” 
-  tworzy jeden z rozdziałów najnowszej historii 
naszej gminy, historii opartej na fundamencie 
szacunku do drugiego człowieka, pomocy bliź-
nim i ofiarnej służby na rzecz dobra wspólnego. 

 Z wyrazami szacunku 
Burmistrz Głuszycy

(-) Roman Głód

W niedzielę 18 stycznia 2015 r. we wcze-
snych godzinach rannych po latach zmagania 
się z chorobą zmarł ks. prałat Józef Molenda. 
Śp. ks. prałat przeżył 81 lat. Święcenia kapłań-
skie przyjął w 1963 r. Większą część swojego 
kapłańskiego życia spędził w Głuszycy, w której 
pracował od 1966 r. do 2009 r., kiedy to na wła-
sną prośbę przeszedł na kapłańską emeryturę. 
W Głuszycy spędził również ostatnie lata swoje-
go życia, niestety coraz bardziej doświadczany 
chorobą. Śp. ks. Józef Molenda był kapelanem 
honorowym Jego Świątobliwości, kanonikiem 
gremialnym Kapituły Katedralnej w Świdnicy, 
kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej 
w Legnicy i przez wiele lat dziekanem dekana-
tu Głuszyca. Jako pierwszy otrzymał tytuł „Za-
służony dla Miasta i Gminy Głuszyca” nadany 
uchwałą Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 9 
marca 1995 roku, w której napisano m. in. : 
„(...) położył nieocenione zasługi w integrowa-
niu wspólnoty mieszkańców, w ich rozwoju du-
chowym i moralnym. Był (...) inicjatorem wielu 
przedsięwzięć, które służą społeczności lokalnej 
i na trwałe wpisał się w krajobraz miasta(...)”. 
W dniu 25 listopada 2009 r. w Zamku Książ wy-
brany został „najlepszym społecznikiem regionu 

wałbrzysko-świdnickiego” jako najbardziej zasłu-
żony duchowny regionu. Uchwałą Rady Powiatu 
Wałbrzyskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. otrzymał 
tytuł „Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego” za 
wybitne zasługi dla rozwoju i promocji Powiatu 
Wałbrzyskiego. W dniu 25 czerwca 2013 roku zor-
ganizowany był złoty jubileusz kapłaństwa ks. Mo-
lendy w parafii pw. „Chrystusa Króla” w Głuszycy, 
w której spędził 47 z 50 lat pracy duszpasterskiej. 
Śp. ksiądz prałat przez lata posługi zdobywał za-
ufanie swych parafian. Dał się poznać jako kapłan 
szczególnie wrażliwy na ludzką krzywdę i biedę, 
a szczególnie na ubóstwo dzieci i młodzieży. Był 
organizatorem różnych form pomocy charyta-
tywnej. Organizował wakacyjne wyjazdy dla dzieci 
i młodzieży, był animatorem działań kulturalnych 
i społecznych. Powołał fundację Katolicka Inicjaty-
wa „Berit”, głuszycki zespół „Caritas”, współtwo-
rzył głuszyckie stowarzyszenie „Pomoc Dziecku”. 
Trwałym śladem działalności śp. ks. Molendy są 
wyremontowane i odnowione obiekty sakralne, 
zbudowany w trudnych czasach komunizmu dom 
parafialny oraz punkt katechetyczny, w którym 
spotykają się młodsi i starsi głuszyczanie. Podej-
mował również starania w celu pozyskania środ-
ków na remonty obiektów sakralnych w Bartnicy, 

Mieroszowie, Jedlinie-Zdroju oraz Walimiu. Śp. ks. 
prałat Józef Molenda znany był co najmniej trzem 
pokoleniom głuszyczan. Oprócz posługi duszpa-
sterskiej przez kilkadziesiąt lat współtworzył histo-
rię naszej miejscowości, do której został posłany. 

„Oto idę, Boże, pełnić Twoją wolę” - zdanie to to-
warzyszyło ks. Molendzie od momentu prymicji 
przez cały czas drogi kapłańskiej. 

Zdjęcie użyczył dziennikarz 
„Gościa Świdnickiego” pan Mirosław Jarosz

Zmarł ks. Józef Molenda
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POMOC dla SARY
Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy 
organizuje w terminie od 1 lutego 
do 30 kwietnia 2015 roku na 
terenie Głuszycy zbiórkę publiczną 
dla mieszkanki  Głuszycy pod 
nazwą „Pomoc dla Sary”. 

Sara ma 25 lat, jest osobą niepełnosprawną, 
od 2008 roku ma problemy z przemieszczaniem 
się, od kilku lat w ogóle nie chodzi, cierpi m. in. 
na niedowład kończyn.  Choroba, której towa-
rzyszy nieustanny ból,  polega na postępującym 
zwiotczeniu mięśni. Kobieta zdana jest na cało-
dobową opiekę rodziców, mających problemy 
z własnym zdrowiem. Życie Sary ograniczają 
bariery architektoniczne, Sara nie ma specjali-
stycznego łóżka ani fotela, rodziców nie stać na 
rehabilitację córki. Największym problemem dla 
opiekunów jest wyjście z Sarą na spacer i poko-
nanie stromych schodów.

W związku z postępującą chorobą, trudną 
sytuacją materialną rodziny oraz  koniecznością 
zapewnienia Sarze właściwej opieki, rehabilitacji 
i dostosowania warunków mieszkaniowych do 
potrzeb osoby niepełnosprawnej Stowarzyszenie 
Przyjaciół Głuszycy planuje w wymienionym po-
wyżej terminie przeprowadzenie zbiórki publicznej 
poprzez: zbieranie pieniędzy do puszek i skarbon 
stacjonarnych oraz umiejscowienie koszy na dary 
rzeczowe w miejscach publicznych.  Celem zbiórki 
„Pomoc dla Sary” jest pokrycie kosztów: leczenia 
i rehabilitacji, turnusu rehabilitacyjnego, środków 
higienicznych, sprzętu rehabilitacyjnego, ortope-
dycznego i medycznego oraz pokrycie kosztów 
remontu, wyposażenia i adaptacji mieszkania do 
potrzeb niepełnosprawnej Sary. 

Sara prosi wszystkich ludzi dobrej woli o ma-
terialne wsparcie i przekazywanie przedmiotów 
takich jak pościel, ręczniki, odzież w dużych roz-
miarach. 

W niedzielę 1.02. 2015 charytatywny koncert 
kolęd i pastorałek rozpoczął zbiórkę publiczną 
„Pomoc dla Sary”. Organizatorzy koncertu dzię-
kują wszystkim wolontariuszom i wykonawcom 
występującym w czasie niedzielnego koncertu, 

a także osobom, które wspomogły finansowo 
i rzeczowo niepełnosprawną Sarę. W ciągu naj-
bliższych trzech miesięcy skarbony stacjonarne 
będą ustawione w miejscach publicznych na 
terenie Głuszycy. Obecnie skarbony znajdują się 
w: jadłodajni „Finezja”, punkcie „Lotto”, w obu 
aptekach, w sklepie obuwniczym i w sklepie 
„Dzwoneczek” oraz w Centrum Kultury, gdzie 
można również zostawiać dary rzeczowe (po-
ściel, prześcieradła, ręczniki, podkłady, odzież 
w dużych rozmiarach). Do zbiórki przyłączyły się 
głuszyckie szkoły – obecnie skarbony znajdują 
się w Szkole Podstawowej nr 2, w Szkole Podsta-
wowej Nr 3 i w Gimnazjum Publicznym. Dzięku-
jemy za zrozumienie i otwarte serce.

Dzień przed koncertem w Głuszycy gościła 
ekipa telewizyjna TVP Wrocław z Aleksandrą 
Marciniak. Informacja o zorganizowaniu zbiór-
ki w Głuszycy pojawiła się w sobotę 31.01. 15 
we wrocławskich „Faktach” o 18.30. Na stronie 
internetowej telewizji zamieszczony został nu-
mer konta Stowarzyszenia Przyjaciół Głuszycy, 
na które można wpłacać pieniądze, dla Sary. 
Amatorski film wyemitowany w czasie kon-
certu można oglądać na youtube.  W czwartek 
19.02.2015 we wrocławskim programie TVP3 
„Reporterzy Faktów przedstawiają” pojawił się 
materiał o Sarze „Ta nasza bezsilność”. Reportaż 
dostępny jest już w sieci.

Za każdy Państwa gest wsparcia i zrozumie-
nia dziękują  Sara z  rodzicami, wolontariusze 
i organizatorzy zbiórki.

„Pomoc dla Sary” - nr zbiórki 2015/279/OR, 
zbiórka publiczna zgłoszona do Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji, informacje szczegóło-
we dostępne na stronie: zbiorki.gov.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy – „Pomoc dla Sary” 
Nr konta : BZ WBK O/1 Głuszyca 73 1090 2314 0000 0001 1778 7084/ „Pomoc dla Sary”.

Spotkanie burmistrza 
Głuszycy z senatorem 
Wiesławem Kilianem

W poniedziałek 12. 01. 2015 w związku 
z rozpoczynającą się kadencją nowych władz 
samorządowych senator RP pan Wiesław Ki-
lian spotkał się z burmistrzem Głuszycy panem 
Romanem Głodem. Rozmowa dotyczyła omó-
wienia trudnej sytuacji finansowej naszej gminy 
oraz  aktualnych problemów, które występują 
w Głuszycy. Zaniepokojony bieżącym stanem 
finansów Głuszycy senator ziemi wałbrzyskiej 
wyraził gotowość pomocy oraz chęć współpra-
cy w kreowaniu pozytywnego wizerunku naszej 
gminy. Pan Wiesław Kilian zadeklarował wspar-
cie przy staraniach o dokończenie remontu dro-
gi wojewódzkiej nr 381 (część ul. Sienkiewicza 
i ul. Grunwaldzkiej). Poza tym w czasie rozmowy 
zwrócono uwagę na możliwość rozwoju naszej 

gminy i gmin sąsiednich (Jedliny Zdrój i Walimia) 
w wyniku uruchomienia dostosowanego do 
transportu samochodowego przejścia granicz-
nego Głuszyca Górna – Janowiczki. Przejazd sa-
mochodem przyczyni się do napływu turystów 
z Czech i wpłynie na rozwój współpracy gra-
nicznej pomiędzy gminami polskimi i czeskimi.  
Pan senator zajął swoje stanowisko w sprawie 
Podziemnego Miasta „Osówka”, największej 
atrakcji turystycznej powiatu wałbrzyskiego. 
Zasugerował, że współpraca z Lasami Państwo-
wymi stwarza możliwość budowy drogi, łączącej 
budynek, w którym mieści się restauracja z wej-
ściem do sztolni. Spotkanie zakończyło się dekla-
racją pomocy gminie Głuszyca ze strony pana 
senatora Wiesława Kiliana.

Spotkanie z kołami działającymi 
przy Centrum Kultury

Na zaproszenie burmistrza Głuszycy Romana 
Głoda we wtorek 20.01. 2015 r. do sali widowisko-
wej głuszyckiego Centrum Kultury przybyli przed-
stawiciele kół funkcjonujących przy CK-MBP. Pan 
burmistrz złożył obecnym noworoczne życzenia 
oraz docenił inicjatywę cyklicznych spotkań miesz-
kańców Głuszycy, którzy podejmują  różnorodne 
inicjatywy mające dobroczynny wpływ na życie 
społeczności lokalnej. Przedstawiciele poszczegól-
nych grup spotykających się w CK-MBP w Głuszycy 
opowiadali o swojej działalności. Chór Seniorów 
reprezentowała pani Elżbieta Kobylińska, nato-
miast pani Jadwiga Zabłocka przemawiała w imie-
niu Koła Emerytów i Rencistów oraz w imieniu Klu-
bu Seniora. Prezes głuszyckiego oddziału Polskiego 

Związku Niewidomych pani Bogumiła Kochanek 
przybliżyła zebranym przedsięwzięcia realizo-
wane na rzecz głuszyczan i wałbrzyszan przez 
organizację, którą pani prezes reprezentuje. 
O działaniach podejmowanych przez głuszycki 
oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża i Hono-
rowych Dawców Krwi opowiadała pani Barba-
ra Czarniecka, natomiast w imieniu głuszyckiej 
Orkiestry Dętej przemawiał kapelmistrz pan 
Eugeniusz Leć. Zebrani zostali poinformowani 
przez burmistrza Romana Głoda o planowaniu 
uczczenia pamięci głuszyckiego włókiennictwa 
poprzez coroczne obchody Dnia Włókiennika 
w każdą trzecią niedzielę kwietnia. W bieżącym 
roku Dzień Włókiennika przypada 19 kwietnia. 
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W pierwszym numerze „Kuriera Głuszyckie-
go” prezentujemy Państwu przedsiębiorstwo 
znane niegdyś głuszyczanom pod nazwą „In-
driana”, obecna nazwa firmy to John Cotton 
Europe Sp. z o.o. 

Firma  jest producentem wysokiej jakości 
kołder i poduszek, do produkcji których używa-
ne są zarówno włókna syntetyczne, jak i mate-
riały naturalne. Są to tradycyjne tkaniny baweł-
niane, satynowe, poliestrowe oraz  microfibra 
czy policottony. Aby spełniać oczekiwania klien-
tów, czyli zagwarantować zdrowy i przyjemny 
sen, firma używa najwyższej jakości surowców, 
które są szczegółowo dobierane. Zastosowane 
najnowsze technologie sprawiają, że produk-
ty wyróżniają się bardzo wysoką puszystością, 
sprężystością i miękkością. Bogaty asortyment, 
staranny dobór surowców, wysokie kwalifikacje 
załogi oraz elastyczność w działaniu to atuty, 
dzięki którym firma John Cotton Europe znajdu-
je się wśród najlepszych producentów wyrobów 
pościelowych. Firma posiada System Zarządza-
nia Jakością według norm ISO, zgodnie z normą 
ISO 9001:2008 oraz certyfikat Oeko-Tex® Stan-
dard 100. 

O obecnej sytuacji spółki John Cotton Euro-
pe opowiada redakcji „KG” pani Aneta Kędzier-
ska –Nowicka, prokurent firmy.

„KG”: Wielu głuszyczan nie wie, kim jest 
John Cotton i co kryje się pod nazwą John Cot-
ton Europe. Proszę wyjaśnić naszym czytelni-
kom historię Państwa firmy?

AK-N: John Cotton – Nazwa firmy pochodzi 
od imienia i nazwiska jej twórcy, pana Johna 
Cottona i w 2016 r. firma John Cotton Group 
będzie obchodzić stulecie istnienia. Główna 
siedziba firmy mieści się w Wielkiej Brytanii, 
gdzie też są angielskie zakłady produkcyjne, 
będące wiodącym dostawcą w branży tekstyl-
nej na wyspach. Jako cała Grupa John Cotton 
jesteśmy jednym z największych producentów 
wyrobów tekstylnych w Europie, eksportuje-
my także produkty na rynki międzynarodowe, 
a dzięki inwestycjom w nowoczesne maszyny 
możemy konkurować na rynkach światowych. 
Firma ma długą historię, obecny właściciel jest 
synem założyciela i zarządza osobiście bizne-
sem od 50 lat. W listopadzie 2014 r. pan John 
Cotton został odznaczony przez członka bry-
tyjskiej rodziny królewskiej księcia Williama 
Orderem Imperium Brytyjskiego za wybitny 
wkład w rozwój gospodarki Wielkiej Bryta-
nii. Order ten jest przyznawany za działanie 
we wszystkich dziedzinach życia publicznego 
– otrzymało go także wielu sportowców, akto-
rów i muzyków angielskich. Spośród Polaków 
uhonorowani tym odznaczeniem zostali m.in. 
Ignacy Jan Paderewski.

Wielu głuszyczan pewnie pamięta, że 
w 1984 roku na terenie gminy Głuszyca po-
wstała firma pod nazwą Indriana Sp. z o. o.  Po-

czątkowo   miała siedzibę w Sierpnicy,  po kilku 
latach została przeniesiona do Kolc oraz do Głu-
szycy. Kiedy w 2007 roku brytyjski koncern John 
Cotton Group Ltd kupił głuszycką firmę mając 
na uwadze jej doświadczenie w branży, nad-
rzędnym założeniem nowego właściciela i kadry 
zarządzającej był rozwój firmy. Przez wiele lat 
firma była restrukturyzowana, doinwestowy-
wana i nie przynosiła zysków, ale po latach pracy 
możemy uznać rok 2014 za pierwszy rok fiskal-
ny, w którym nasza firma wypracowuje zysk. Dla 
porównania sprzedaż naszych wyrobów wzro-
sła z 12 mln w momencie przejęcia firmy do 90 
mln w ostatnim roku działalności.  

KG: Prawie ośmiokrotny wzrost sprzedaży to 
na pewno sukces.  W jaki sposób chcecie Pań-
stwo realizować założenia  właściciela firmy i ka-
dry zarządzającej dotyczące  dalszego rozwoju 
firmy?

AK-N: Bez inwestycji nie można mówić o roz-
woju przedsiębiorstwa, dlatego w celu pod-
niesienia konkurencyjności oferty nasza firma 
w ostatnich latach zainwestowała w nowocze-
sny park maszynowy kilkadziesiąt milionów zło-
tych. Poza tym w ciągu ostatnich ośmiu lat doko-
nano zmian strukturalnych zatrudnienia, co dało  
prawie dwukrotny wzrost zatrudnienia. Obecnie 
John Cotton Europe zatrudnia ok. 300 pracow-
ników, spośród których  95% załogi stanowią 
mieszkańcy Głuszycy i okolic. Aktualnie firma 
posiada dwa zakłady produkcyjne: w Świdnicy 
oraz w Głuszycy, gdzie mieści się nasza główna 
siedziba. W Świdnicy produkujemy materace, 

a w Głuszycy kołdry i poduszki. Od 2010 r. firma 
posiada w Głuszycy w okolicach ul. Leśnej grunt, 
na którym planujemy w najbliższym czasie wy-
budować nową halę wielkopowierzchniową. 
Prace obecnie są na etapie projektowania. Po-
przez rozbudowę chcemy kontynuować dalszy 
rozwój firmy, poszerzać portfolio i konkuren-
cyjność naszych wyrobów, a dzięki temu pod-
nosić wzrost i zyskowność sprzedaży. Często 
dostosowujemy nasze technologie do różnych 
oczekiwań klientów z różnych krajów. Stawiając 
na nowe produkty, możemy brać udział w prze-
targach i zdobywać nowe rynki zbytu. Naszym 
celem jest jak najefektywniejsza produkcja za-

pewniająca optymalną jakość naszym kołdrom, 
poduszkom i materacom, co uzyskujemy  po-
przez wciąż rozwijane technologie, odpowied-
nie proporcje i racjonalne gospodarowanie 
wszelkimi innymi zasobami. 

„KG”: Cieszymy się z planów inwestycyjnych 
w Głuszycy, gdyż zawsze rozbudowa zakładu 
wiąże się ze wzrostem zatrudnienia, co w sytu-
acji naszej gminy, szczególnie dotkniętej bezro-
bociem, stwarza szansę na powstanie nowych 
miejsc pracy. Proszę opowiedzieć naszym czy-
telnikom, jaką politykę kadrową prowadzicie 
w Państwa firmie?

AK-N: Nasi pracownicy zatrudniani są na pod-
stawie umów o pracę, otrzymują dodatki socjalne 
zgodnie z zasadami obowiązującymi w firmie. Od 
czterech lat przed świętami Bożego Narodzenia 
organizujemy uroczystości jubileuszowe stażu pra-
cy dla osób zatrudnionych w naszej firmie 10, 15 

czy 20 lat. Pracownicy z długoletnim stażem pracy 
należą do najbardziej zasłużonych i najlepszych, są 
najbardziej zaangażowani w rozwój firmy. Swoim 
doświadczeniem i wiedzą dzielą się z młodszymi 
pracownikami. Dziś zatrudniamy ponad 30-u pra-
cowników z 20-letnim stażem pracy oraz ponad 
50-u pracowników z doświadczeniem u nas przy-
najmniej dziesięcioletnim, co jest bardzo pozy-
tywnym aspektem naszej historii. Cieszymy się 
również, że jesteśmy firmą familijną, gdyż do do-
świadczonej kadry dołączają potomkowie naszych 
pracowników. 

KG: Firma „wpisała się” w krajobraz naszej 
gminy i często organizatorzy imprez sportowych 
czy kulturalnych mogli liczyć na Państwa przy-
chylność…

AK-N: Tak, wielokrotnie wspomagaliśmy 
mieszkańców Głuszycy, przekazując nasze wyro-
by jako fanty do loterii organizowanych w czasie 
gminnych festynów czy upominki wręczane przy 
okazji różnych imprez. Od lat wspieramy Dom 
Dziecka w Jedlinie Zdroju i udzielamy pomocy 
materialnej młodzieży, promujemy osoby zwią-
zane ze sportem. Pomogliśmy m.in. Wioletcie 
Sobczak czy Kamilowi Decowi – osobom startu-
jącym w zawodach sportowych. Nasza współ-
praca z władzami gminy też przez lata układa się 
pozytywnie i jesteśmy otwarci na rozwój wza-
jemnych kontaktów.

KG: Mamy nadzieję, że  tradycja wpierania 
szlachetnych inicjatyw będzie kontynuowana 
przez spółkę John Cotton Europe. Na koniec 
proszę przypomnieć, gdzie można kupić wyroby 
głuszyckiego producenta?

AK-N: Nasze kołdry i poduszki mogą Pań-
stwo zakupić w sieciach „Auchan”, „Tesco” , 
„Carrefour”, „Jysk”, „Real”, „Netto”, a także 
w wybranych hurtowniach i sklepach na te-
renie całego kraju. Prowadzimy również od 
roku sklep internetowy. Raz w miesiącu na 
terenie portierni organizujemy kiermasze 
naszych wyrobów, oferując pracownikom 
i innym osobom sprzedaż detaliczną produk-
tów z końcówek serii lub w drugim gatunku 
w atrakcyjnej cenie. Informacje o kierma-
szach zamieszczamy na naszej stronie inter-
netowej (www.johncotton.eu).

KG: Życzymy Państwu dalszego rozwoju, jak 
najwyższych wyników sprzedaży i realizacji za-
mierzonych planów inwestycyjnych. Dziękuję 
za poświęcenie nam czasu na przekazanie wie-
lu ciekawych informacji o firmie.

AK-N: Również dziękuję za uwagę.
W materiale wykorzystano informacje  

ze strony: www.johncotton.eu

GŁUSZYCCY PRZEdSIęBIORCY:
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Głuszyczanki
Drodzy Czytelnicy, wprowadzamy w Kurierze Głuszyckim nową kolumnę zatytułowaną „Głuszyczanki”. Jak sama nazwa wska-

zuje będziemy prezentowali tutaj sylwetki kobiet z pasją. Tych, które potrafią łączyć życie rodzinne ze swoimi zainteresowa-
niami. Tych, dla których praca stała się ich pasją i sposobem na samorealizację. Kobiet świadomych, odważnych, ciekawych, 
inspirujących. Kobiet działających społecznie oraz tych, które rozsławiają naszą gminę w różnych środowiskach. Mamy nadzieję, 
że temat spotka się z Państwa zainteresowaniem. Być może historie tych kobiet będą inspiracją dla innych.  Startujemy od dru-
giego numeru. Jeżeli znacie kobiety zaangażowane w jakąkolwiek dziedzinę działalności społecznej, jeżeli uważacie, że znacie 
kobiety, o których warto opowiedzieć – prosimy o kontakt do redakcji (adres e-mail: kurier@gluszyca.pl).

Koncert ZOO. Katarzyna Groniec w Wałbrzychu
Dnia 25 stycznia w Teatrze Lalki i Aktora w Wał-

brzychu miało miejsce wspaniałe widowisko mu-
zyczne – koncert ZOO w wykonaniu Katarzyny 
Groniec. Tym razem artystka wybrała piosenki 
autorstwa Agnieszki Osieckiej. Repertuar znany 
i grany przez niezliczoną ilość wykonawców. Pre-
miera koncertu odbyła się 29 września w Teatrze 
Palladium, ale do tej pory nie można odnaleźć żad-
nego zapisu z tego wydarzenia. Widownia w Te-
atrze Lalki i Aktora była zapełniona po ostatnie 
miejsce. Wszyscy czekali z zaciekawieniem na to, 
co się wydarzy na scenie. Można było spodzie-
wać się wspólnego podśpiewywania i klaskania 
w rytm znanych utworów. Nic bardziej mylnego. 
Katarzyna Groniec zaprezentowała w większo-
ści nieznane lub całkiem zapomniane utwory 
Agnieszki Osieckiej. Stworzyła piękne widowi-
sko, zarówno pod względem muzycznym, aktor-
skim, jak i wizualnym. Koncert to swego rodzaju, 

jak mówi sama wykonawczyni, „dziwna opo-
wieść od narodzin po śmierć”. W jednym z wy-
wiadów stwierdziła też, że nie chce przestraszyć 
ludzi opowieściami o spektaklu z ogromną głę-
bią. Jeżeli nie miała takiego zamiaru, to jej się to 
nie udało. Oprawa muzyczna, efekty wizualne 
oraz gra sceniczna  w połączeniu z umiejętnie 
dobranym tekstem, stworzyły niesamowity kli-
mat i piękną, spójną opowieść o życiu, doświad-
czeniach, trudach i przemijaniu. 

Piosenki wykonane były w nowych aranża-
cjach. Sama artystka przyznaje, że wybierała te 
utwory, które dobrze zabrzmią w wersji elek-
tronicznej. Każde kolejne wykonanie było coraz 
odważniejsze w formie, co wprowadzało pe-
wien niepokój, jak zostanie odebrane przez wi-
downię przyzwyczajoną do typowych, znanych 
od lat aranżacji utworów Osieckiej. Widownia 
była jednak zauroczona tym, co zaproponowa-

ła artystka. Każdy kolejny utwór nagradzany był 
ogromnymi brawami.

Z jednej strony niesamowite widowisko mu-
zyczne, wyjątkowe aranżacje, wspaniali muzycy. 
Z drugiej – doskonały wokal oraz wspaniała gra ak-
torska. Całości dopełniały efekty wizualne na ekra-
nie umieszczonym z tyłu sceny. Każdy z tych ele-
mentów był ważny dla zachowania spójności. Były 
chwile tylko dla wspaniałej muzyki, kiedy sama ar-
tystka usuwała się w cień sceny. Były chwile gdzie 
najważniejszym przekazem był wspaniały ruch 
sceniczny aktorki. Były też takie utwory, w których 
najważniejsza była historia opowiadana pięknym 
głosem Kasi Groniec. Półmrok na scenie, ascetycz-
ne ubiory, bose stopy były jakby klamrą spinającą 
całe widowisko w jedną całość.

Kasia Groniec zaprezentowała wachlarz swo-
ich umiejętności wokalnych. Od niskich tonów 
z charakterystycznym „piaskiem” w głosie aż do 

perlistego, czystego, słowiańskiego w charak-
terze śpiewu. Zachwycała poczuciem humoru, 
nutką ironii, ale też i tym, że w całym spektaklu 
była jedynie elementem całości, nie narzucała 
się opowieściami, anegdotami. Ważny był spek-
takl, słowo, ruch, muzyka. 

Z całą pewnością Katarzyna Groniec to nie-
zwykła osobowość sceniczna. Kobieta inteli-
gentna, zdolna, myśląca i z pomysłem na swoją 
twórczość. Z niecierpliwością czekam na płytę 
z zapisem koncertu ZOO,  a 20 czerwca wybie-
ram się na powtórkę koncertu. Tym razem do 
Dzierżoniowa. Gorąco polecam!

Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu proponu-
je nie tylko spektakle dla dzieci, ale i wyjątkowe 
wydarzenia artystyczne dla dorosłych. Już 22 
lutego spektakl gościnny z Warszawy – „Andro-
pauza II”. Bilety już w sprzedaży.

EmKa

13 grudnia 1981. Pamiętamy!
W 33 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce bur-

mistrz Głuszycy, pan Roman Głód i grupa radnych Rady Miejskiej 
w Głuszycy uczestniczyli we mszy św. w kaplicy św. Józefa na głuszyc-
kim osiedlu. Pamięć o Polakach, którzy w czasie stanu wojennego byli 
represjonowani, powinna trwać w naszej społecznej świadomości 
i być pielęgnowana przez następne pokolenia. Z pewnością wiele 
osób pamięta mroczny czas, w którym znalazła się nasza Ojczyzna 
od 13 grudnia 1981 roku. W okresie stanu wojennego nasi rodacy 
niejednokrotnie oddawali najcenniejszy dar - własne życie - za wolną 
Polskę. W czasie mszy św. ksiądz proboszcz Sławomir Augustynowicz 
wspominał m. in. postać bł. ks. Jerzego Popiełuszki, kapelana war-
szawskiej „Solidarności”, obrońcy praw człowieka, brutalnie zamor-
dowanego przez komunistyczne władze.  

Po mszy świętej burmistrz Głuszycy wraz z księdzem probosz-
czem i liczną grupą radnych na czele z przewodniczącym Rady 
Miejskiej, panem Grzegorzem Milczarkiem, udali się pod pomnik 
„Solidarności” w Głuszycy, by złożyć kwiaty i oddać hołd wszyst-
kim Polakom zamordowanym w czasie stanu wojennego.

Pół miliona złotych 
na usuwanie 
skutków powodzi 
dla gminy Głuszyca

W środę 11 lutego 2015 r. w Dolnośląskim 
Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu Burmistrz 
Głuszycy Roman Głód odebrał z rąk Wiceministra 
Administracji i Cyfryzacji  Stanisława Huskowskie-
go oraz Wojewody Dolnośląskiego Tomasza Smo-
larza dokumenty promesę powodziową dla gminy 
Głuszyca. Wsparcie finansowe w wysokości 0,5 
miliona złotych, jakie otrzymała nasza gmina, po-
chodzi z rezerwy celowej budżetu państwa.  

Przyznane dofinansowanie zostanie wykorzy-
stane na remonty lub odbudowę infrastruktury  
zniszczonej bądź uszkodzonej w powodziach i zda-
rzeniach mających znamiona klęsk żywiołowych. 
Promesy stanowią kontynuację pomocy udzie-
lonej gminom i powiatom Województwa Dolno-
śląskiego w latach 2009 - 2014. Łączna wysokość 
przyznanych promes w tej transzy to 93 mln złotych 
dla 76 jednostek samorządu terytorialnego na 178 
zadań zgłoszonych do realizacji w 2015 roku.
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Gmina Głuszyca przyłączyła się do  współorganizacji  XXXV Biegu 
Gwarków, który odbył się w minioną niedzielę 8 lutego. Trasy nar-
ciarskie przebiegały jak co roku częściowo po terenach naszej Gmi-
ny i wyznaczone były m. in. wokół Waligóry, najwyższego gminnego 
szczytu. W biegach mogli brać udział zawodnicy bez ograniczeń wie-
kowych. Dla dzieci i młodzieży przygotowano dystanse o długościach  
0,3 km, 0,5 km, 1 km, 2 km oraz  3km, natomiast dorośli rywalizowali 
na dystansach o długościach  5 km, 10 km i 20 km.

W okolicach schroniska „Andrzejówka” w Rybnicy Leśnej  bur-
mistrz Głuszycy Roman Głód oraz radny Rady Miejskiej w Głu-
szycy Mirosław Żołopa promowali głuszyckie atrakcje turystycz-
ne. Janusz Pawłowski, właściciel wypożyczalni nart biegowych 

w Głuszycy Górnej, zachęcał zainteresowanych do skorzystania 
z nowego sprzętu, który można w sezonie zimowym wypoży-

promocyjnej naszej gminy włączyła się spółka Podziemne Miasto 
„Osówka”, która ufundowała pięć rodzinnych, czteroosobowych 
wejściówek do największej atrakcji turystycznej naszej gminy.  
Restauracje „Stara Piekarnia” oraz „Gościniec Sudecki” przygoto-
wały dwuosobowe zaproszenia na kolacje walentynkowe. Wej-
ściówki były losowane wśród wszystkich uczestników zawodów, 
którzy ukończyli  bieg. W ceremonii dekoracji zwycięzców różnych 

kategorii obok prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja brał 
udział m.in. burmistrz Głuszycy Roman Głód. W okolicach schro-
niska „Andrzejówka” , obok zróżnicowanych wiekowo zawodni-
ków – od  przedszkolaków po seniorów, mimo niesprzyjającego  
zimowego chłodu obecna była również publiczność wiernie kibi-
cująca narciarzom biegowym.

1%
Podziel się z potrzebującymi  

 Podaruj 1%  podatku  

dla Stowarzyszenia "Pomoc Dziecku" w Głuszycy  

KRS 0000237198   

Pieniądze podarowane przez Ciebie  
pomogą potrzebującym rodzinom  

i dzieciom z naszej Gminy  
oraz dadzą możliwość zorganizowania  

wielu zajęć w okresie ferii i wakacji.  
Dziękujemy za okazaną pomoc i zrozumienie.  

                                                                                                               Zarząd Stowarzyszenia                                                                                                                                       

XXXV Bieg Gwarków
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