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Styczeń to miesiąc, który jak żaden inny zmusza do re-
fleksji i   podsumowań na temat wydarzeń minionego 201 5
roku. Ubiegły rok był dla Głuszycy i   jej mieszkańców nie-
zwykle ważny. Zmiana władzy wykonawczej, czyl i burmi-
strza oraz władzy ustawodawczej i   kontrolnej, czyl i radnych
Rady Miejskiej rozpoczęła nową kartę w  historii naszego
miasta. Stanęły przed nami bardzo trudne wybory i   ogrom
pracy. To się może lekko czyta, ale lekko nie było. Nasze
miasto było w  stanie ruiny i   proszę nie odnosić tych słów
w  żaden sposób do haseł kampanijnych. Mówimy tylko
i   wyłącznie o  Głuszycy. Każdy poruszany temat, każdy za-
kres funkcjonowania miasta wymagał niemal komplekso-
wej pomocy. Z  każdym dniem ilość pracy nie malała, lecz
rosła, z  każdym dniem zdawało się, że do zrobienia jest tak
wiele, że trudno to będzie ogarnąć . Wszystko było pilne,
wszystko ważne i   wszystko trudne.

Jednak dzisiaj jest lepiej. Dlaczego?
Radni obecnej kadencji mają szczęście,
bo obecny burmistrz w  niczym nie
przypomina poprzedniego, mają
szczęście, bo przede wszystkim są słu-
chani, bo mogą uczestniczyć w  dialo-
gu, nawet jeśl i bywa on mało
przyjemny. A  zdarza się i   tak, bo wbrew
temu co słyszycie - nie zawsze się zga-
dzamy. Mają szczęście, bo biorą udział
w  tworzeniu dobrych rzeczy, wszyscy
razem i   każdy z  osobna. Mają szczęście,
bo są traktowani jak partnerzy, a   nie
jak zło konieczne.

Obecny burmistrz ma szczęście, bo
radni obecnej kadencji są świadomi, że
żadne rozwiązanie nie jest tak efek-
tywne jak kompromis, bo są odpowie-
dzialni, bo chcą budować porozumienie, bo wierzą w  siłę
wspólnego decydowania o  losach miasta i   jego mieszkań-
ców. Nie jest trudno stworzyć sytuację, w  której żadne po-
rozumienie nie jest możl iwe, zbudować mury między
ludźmi, ale trudno później te mury zburzyć i   stworzyć co-
kolwiek więcej. Jednak każde porozumienie wymaga zaan-

gażowania obu stron. O  tym zawsze należy pamiętać.
Burmistrz i   radni mają ogromne szczęście. Mają wsparcie
niezwykłych mieszkańców Głuszycy, którzy są świadomi
piękna tego miasta, jego ogromnego potencjału, chcą z  ca-
łych sił budować je dosłownie i   w  przenośni. Zawsze mają
czas, by zaangażować się w  wydarzenia sportowe i   kultural-
ne, bo chcą go mieć. Bez tych aktywistów ze Stowarzyszeń,
Klubów, bez pasjonatów, którzy zawsze wierzą, że się da, że
można, że warto, bez nich byłoby bardzo trudno. I   wiem, że
zarówno burmistrz, jak i   radni widzą, i le mają szczęścia
w  nieszczęściu.

Dziękuję wszystkim, którzy w  201 5 roku wspieral i mnie
i   dodawali wiary, że się uda. Dziękuję, że mam możliwość
pracować ze wspaniałymi ludźmi w  Radzie Miejskiej i   „Ku-
rierze Głuszyckim”. Dziękuję Edycie Popek, bo możl iwość
pracy z  nią to dla mnie zaszczyt, dziękuję Mariuszowi Ko-

strzycy za to, że nie odmawia pomocy, gdy dzwonię z  dziw-
nymi prośbami, dziękuję Januszowi Rechowi, który jest dla
mnie skarbnicą wiedzy samorządowej, dziękuję Danielowi
Jaremenko - jestem pewna, że nie raz jeszcze usłyszymy
o  tym ambitnym i   intel igentnym, młodym człowieku, dzię-
kuję Kasi Woźniak-Redl ickiej za nieustanne wsparcie. Dzię-

kuję Magdzie, Sabinie, Grzegorzowi i   panu Stanisławowi za
zaangażowanie w  tworzeniu „Kuriera Głuszyckiego”. Mam
nadzieję, że nasza gazeta choć w  części spełnia Państwa
oczekiwania. Wymieniałabym jeszcze, bo osób, którym na-
leżą się podziękowania jest więcej, ale ogranicza mnie ilość
znaków na tekst. Naczelni też podlegają ograniczeniom.

Mogłabym oczywiście skupić w  tym artykule wszystko
to, co się nie udało. Tylko po co? Nie brakuje wśród Pola-

ków tych, którzy czują niepokój
i   niezadowolenie, gdy wszystko
układa się dobrze. Jeśl i miałabym
wskazać ”najgorszy sort Polaków”,
to byl iby to anonimowi hejterzy ,
którzy na wszelkiego typu forach
internetowych pławią się w  ob-
dzieraniu ludzi z  godności pod ha-
słem troski o  kształt państwa czy
miasta lub też bez żadnego uspra-
wiedl iwienia, może z  poczucia nu-
dy.
Za nami najpiękniejsze Święta

Bożego Narodzenia, Sylwester ,
WOŚP i   wiele innych wydarzeń,
które rozniosły się echem na całą
Polskę. To był trudny, ale mimo

wszystko dobry rok dla Głuszycy, każdy baczny obserwator
przyzna mi rację. Przed nami 201 6 i   nieograniczone możl i-
wości. Zapraszam do lektury „Kuriera Głuszyckiego”, dzisiaj
i   przez cały rok. Zachęcam także do przeczytania sprawoz-
dania burmistrza z  pracy samorządu za 201 5 rok, bo warto
wiedzieć, by móc zrozumieć.

Marta Wróblewska
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SZCZĘŚCIE W  NIESZCZĘŚCIU

Warto tuż po Nowym Roku, kiedy to spadł pierwszy
śnieg, a   matka-natura przypomniała nam, że mamy zimę,
zastanowić się, choć przez chwilę nad otaczającym nas śro-
dowiskiem przyrodniczym.

I   rozległy Wałbrzych, i   takie miejscowości jak Jedl ina-
Zdrój, Wal im, Mieroszów czy Głuszyca mają ten sam nieza-
przeczalny atut - położenie w  otoczeniu gór. Góry sprawiają
wrażenie niebotycznych, zasłaniają ze wszystkich stron ho-
ryzont, są jak naturalne mury obronne miasta. Mało tego,
w  wielu miejscach wciskają się nieomal do domów, oplata-
ją leśnym poszyciem ich otoczenie, czynią zabudowania
gospodarskie naturalną spuścizną górskiej lokal izacji . Ich
mieszkańcy traktują to jako rzecz normalną, są zadowoleni,
że nie muszą troszczyć się o  sadzenie drzew i   krzewów wo-
kół domów, bo zrobiła to za nich natura i   mają tuż pod no-
sem miejsca pełne zieleni, a   przy otwartym oknie czują
zapach żywicy i   leśnego igl iwia.

Dobrze jest mieszkać w  górach. Źle, że nie wszyscy po-
trafią to docenić. Takie wrażenie odnoszę wtedy, gdy przy
różnych okazjach znajdę się w  wyżej położonych miejscach
widokowych otaczających nas gór. Myślę wtedy, jak to nie-
dobrze, że tak mało ludzi mieszkających w  dole nie może
tego zobaczyć. A  nie może z  różnych powodów. Nie tylko
dlatego, że nie chcą, że nie budzi to ich zainteresowania.
Najczęściej z  tego powodu, że nic o  tym nie wiedzą, że nikt
nie potrafi ich do tego zachęcić, że mamy takie staroświec-
kie przyzwyczajenia - zamykać się w  czterech ścianach do-
mu, a   jeśl i już spacer w  wolne chwile to tylko jak najbl iżej
domu, byle tylko nie piesze wędrówki w  góry. Bo przecież
wymaga to pewnego wysiłku fizycznego, więcej czasu,
a   często też brakuje nam nawyków, które powinny być wy-
niesione z  domu rodzinnego i   szkoły.

Posłużę się przykładem z  czasów przedwojennych, kie-

dy to gospodarzem mojej Głuszycy byl i Niemcy. Co się dzia-
ło w  mieście jeśl i chodzi o  popularyzację i   wykorzystanie
uroków otoczenia górskiego ?

Nie wszyscy, jak sądzę, wiemy, gdzie znajduje się tzw.
Skałka. To wznoszący się na stromym wzgórzu wysoki obe-
l isk skalny tuż ponad miastem w  masywie Włodarza w  Gó-
rach Sowich. Z  parku, gdzie znajdował się Zespół Szkół
w  Głuszycy, bądź też z  ul ic Dąbrowskiego, Niecałej, Bohate-
rów Getta, mamy tam bardzo blisko. Na Skałkę wytyczyl i
Niemcy specjalną ścieżkę, dobrze ją utwardzil i , wzbogacil i
ławeczkami. Na szczytowej półce skalnej zamontowano
metalowe ogrodzenie, biorąc pod uwagę, że będą się tu
wspinać nie tylko dorośl i , ale dzieci i   młodzież. Wyżłobiono
też w  ścianie skalnej specjalne schodki. Miejsce to było
punktem docelowym sobotnich lub niedzielnych spacerów,
bo ze Skałki roztacza się rozległy widok na ścielące się
w  dole miasto, a   wyżej na przeciwległe pasmo Gór Suchych
z  najważniejszym Waligórą i   na wznoszące się w  górę wą-
skich przełęczy zabudowania gospodarcze wsi Grzmiącej
i   Łomnicy Skałka cieszyła się dużym powodzeniem, zwłasz-
cza wśród mieszkańców dolnej części miasta.

Miel i oni do wyboru jeszcze inną atrakcyjną trasę
spacerową, nieco niżej w  kierunku Jedl inki, znad
położonego na początku lasu naturalnego stawu (obecnie
zwanego Wawelskim), podobnie jak na Skałkę, wijącą się
drobnymi serpentynami w  górę. Po drodze mijal i dalsze
tarasowo wznoszące się stawiki, by na samej górze
rozkoszować się widokiem położonego w  głębokim jarze
majestatycznego stawu. To wszystko w  gęstwinie leśnej,
przy czym nad stawem górnym wytyczono szeroką,
prościutką alejkę spacerową z  ławeczkami, wysadzoną
wzdłuż stawu strzel istymi sosnami. Dziś możemy sobie
tylko wyobrazić, jak piękna była ta trasa spacerowa, ile

mogła dostarczyć wrażeń i   emocji, choć dziś trudno
odnaleźć jakiekolwiek ślady po tym, co było. Zadaję sobie
pytanie, i lu obecnych radnych samorządowych słyszało
o  tej ścieżce i   zdobyło się chociażby w  weekend na
niezwykle interesujący spacer w  górę. Od końca wojny
minęło już z  sześćdziesiąt lat. Nikt w  tym czasie palcem nie
kiwnął, by przywrócić dawną świetność ścieżek
spacerowych. W  ostatnich latach udało się restaurować
jedynie miejsce widokowe na Skałce.

Ale przecież to nie wszystko w  maleńkiej Głuszycy. Z  jej
centrum parę kroków ulicą Leśną dochodzimy do pięknie
położonych na skraju lasu trzech stawów. Są one dobrze
obwałowane i   zabezpieczone, bo jeszcze niedawno
stanowiły rezerwuar wodny dla wielkiej fabryki
włókienniczej. Idąc dalej leśną ścieżką, mijamy kolejno
wznoszące się w  górę jeszcze dwa stawy. Każdy z  nich inny,
w  urozmaiconym poszyciu leśnym, w  osamotnieniu,
obydwa sprawiały do niedawna wrażenie opuszczonych
i   zaniedbanych. Ten przedostatni otoczony jest tajemnicą,
bo wciąż żywe są opowieści o  zrzuconych do stawu przez
Niemców w  ostatnich dniach wojny dużych ilościach broni
i   amunicji , a   nawet sprzętu ciężkiego. Dopiero niedawno
udało się dokładnie przeszukać dno kanału i   wydobyć
pokaźny arsenał poniemieckiej broni. Dokonal i tego
saperzy jednostki wojskowej z  Głogowa. Dzięki temu
można było bezpiecznie przeprowadzić prace renowacyjne
wałów i   uratować obydwa zresztą stawy przed dewastacją.
Oglądane dziś wywołują podziw i   wzruszenie, bo robią
niezwykłe wrażenie. Tu trzeba koniecznie się
przespacerować, to dobre dla ciała i   dla ducha.

Stanisław Michal ik
cd. na str.  6

Zaproszenie w  góry



Gmina Głuszyca informuje o  możl iwości uzyskania do-
finansowania na przedsięwzięcia nakierowane na zwięk-
szenie poziomu produkcj i energi i ze źródeł odnawialnych
w  województwie dolnośląskim.
Inwestycje w  ramach działania 3.1 Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 201 4-
2020 – „Produkcja i   dystrybucja energi i ze źródeł odna-
wialnych”

Celem działania będą przedsięwzięcia, mające na celu
produkcję energi i elektrycznej (wraz z  podłączeniem tych
źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) , polegające na
budowie (w  tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruk-
tury służącej wytwarzaniu energi i pochodzącej ze źródeł
odnawialnych (w  tym mikroinstalacj i ) , takich jak instalacje
fotowoltaiczne. Wysokość dofinansowania wynosi do 85%

kosztów kwal ifikowanych. Minimalny wkład własny 1 5%
kosztów kwal ifikowanych.

Warunkiem przystąpienia do udziału w  projekcie jest
złożenie w  Urzędzie Miejskim w  Głuszycy w  Biurze Obsługi
Kl ienta do dnia 29 stycznia 201 6 r. „Wniosku o  uczestnic-
two mieszkańca Gminy Głuszyca w  projekcie pn.: ”Eko Głu-
szyca – tu mieszkam, tu żyję – montaż mikroinstalacj i OZE”
wraz z  załącznikami (ankieta gospodarstwa domowego,
pełnomocnictwo).
Ww. wnioski i   załączniki można pobierać w  Biurze Obsługi
Kl ienta oraz na http://www.gluszyca.pl/dofinansowanie-
na-odnawialne-zrodla-energi i/81 8. Informacje na temat
programu zawarte są w  regulaminie opubl ikowanym na
stronie internetowej Gminy, l ink powyżej.
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Otwarte w  dniach 24-26 grudnia 201 5 r. oraz 6 stycznia
”Żywe Betlejem” w  Głuszycy przeżyło prawdziwe oblężenie
odwiedzających. Plac wokół kościoła Chrystusa Króla w  Głu-
szycy zamienił się w  jedną z  największych w  Polsce żywych
szopek.

W  drewnianych, pięknie udekorowanych 21 chatach
można było zobaczyć ponad 60 głuszyczan, którzy odgrywali
role współczesnych czasom
narodzin Jezusa mieszkań-
ców Betlejem. Przybywają-
cy do miasteczka oglądal i
pracę kowala, stolarza czy
wikl iniarza, a   także co-
dzienne życie ówczesnych
rodzin, w  których posługi-
wano się ręcznym maglem
czy kołowrotkiem. Niewąt-
pl iwą atrakcją, szczególnie
dla najmłodszych, były za-
grody ze zwierzętami. Na
zgłodniałych i   spragnio-
nych przybyszy czekała go-
spoda serwująca ciepłe
napoje i   posiłki. W  centrum

„Żywego Betlejem” znajdowała się uboga stajenka, w  której
przebywała Święta Rodzina z  Dzieciątkiem Jezus.

-Żywe Betlejem zostało zorganizowane w  Głuszycy już po
raz szósty. Ogromne zainteresowanie i  tłumy odwiedzających tu-
rystów z  wielu miejsc w  Polsce to zasługa niezliczonej rzeszy
mieszkańców naszej Gminy, którzy poświęcili swój czas w  sta-
ranne przygotowanie tegorocznego „Żywego Betlejem”. Cieszę
się, że głuszyczanom udało się stworzyć miejsce, oddające nie-
zwykły klimat świątecznego czasu – dodaje burmistrz Głuszycy
Roman Głód.

Proboszcz parafii Chry-
stusa Króla w  Głuszycy, bur-
mistrz Głuszycy oraz prezes
Fundacji Katol icka Inicjatywa
Berit składają serdeczne podzię-
kowania dla wszystkich osób,
które w  okresie przedświątecz-
nym i   podczas samego Bożego
Narodzenia z  ogromnym po-
święceniem i   zaangażowaniem
pomagały w  zorganizowaniu
głuszyckiego przedsięwzięcia.
Podziękowania dla wszystkich
goszczących w  „Żywym Betle-
jem”w  Głuszycy.
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Barwnie, rodzinnie i   świątecznie – tak było na zorgani-
zowanym po raz pierwszy w  Głuszycy Orszaku Trzech Król i ,
który wyruszył 6 stycznia o  godz. 1 4.00 z  Parku Jordanow-
skiego. Przed przemarszem l icznie zebranym mieszkańcom
Głuszycy i   przyjezdnym gościom wolontariusze wspoma-
gający organizatorów rozdal i 600 koron, śpiewników i   pe-

leryn w  trzech barwach: niebieskiej – symbol izującej
Afrykę, z  której przybył król Baltazar, zielonej – symbol izu-
jącej Azję, z  której pochodził król Melchior oraz czerwonej,
symbol izującej Europę, z  której drogą do Betlejem zmierzał
król Kacper.

–Niestety koron, śpiewników i  peleryn nie starczy dla
wszystkich. Ilość uczestników głuszyckiego orszaku przerosła
nasze oczekiwania – stwierdziła Edyta Popek, wiceprze-
wodnicząca Rady Miejskiej w  Głuszycy, zaangażowana
wraz z  l iczną grupą mieszkańców Głuszycy już od ki lku

miesięcy w  organizację przedsięwzięcia.
Przed wyruszeniem orszaku do wspólne-

go kolędowania w  Parku Jordanowskim za-
praszała Głuszycka Orkiestra Dęta
z  kapelmistrzem Eugeniuszem Leciem. Po ja-
sełkach w  wykonaniu uczniów ze Szkoły Pod-
stawowej nr  3 w  asyście wojska, aniołków,
pasterzy i   mieszkańców „Żywego Betlejem”
przybyl i konno trzej królowie poprowadzi l i
uroczysty orszak. Drogę do celu wskazywała
betlejemska gwiazda. Ki lkaset osób idących
w  trójbarwnym korowodzie wspólnie kolę-
dowało i   przeszło ul icą Grunwaldzką i   Boha-
terów Getta. Na parkingu przy ul icy
Parkowej dzieci ze Szkoły Podstawowej nr  2
przedstawiły zebranym fragment jasełek i   or-
szak powędrował dalej ul icą Parkową, Górno-
śląską i   Bolesława Chrobrego do „Żywego
Betlejem”. Trzej Królowie i   inni uczestnicy or-
szaku oddal i pokłon leżącemu w  stajence
Narodzonemu Jezusowi oraz Świętej Rodzi-
nie. Na przybyłych czekała już ponownie otwarta betle-
jemska wioska, w  której - tak jak w  czasie minionych świąt
Bożego Narodzenia - drewniane chaty zapełniły się aktora-
mi, a   zagrody pełne były zwierząt hodowlanych. – Dziękuję
wszystkim za wspólne piękne dzieło i  budowanie jedności.
A   teraz poczujcie się jak u  siebie w  domu – tymi słowami pro-
boszcz parafi i Chrystusa Króla ks.   Sławomir Augustyno-
wicz zaprosił przybyłych do zwiedzania „Żywego Betlejem”
i   skorzystania z  przygotowanego ciepłego poczęstunku.
Ponownie można było poczuć niezwykły kl imat betlejem-
skiej odsady, jaki udało się stworzyć mieszkańcom Głuszy-
cy na placu przy kościele pw. Chrystusa Króla. Tego dnia
„Żywe Betlejem” ponownie zostało udostępnione dla zwie-
dzających także spoza orszaku w  godz. od 1 6.00 do 1 9.00.

-Dziękuję za liczne przybycie na nasz pierwszy głuszycki
Orszak Trzech Króli, dziękuję za niezwykłą atmosferę rodzin-
nego świętowania, pielęgnowanie tradycji i  ogromne zaan-
gażowanie wielu osób w  przygotowanie dzisiejszego
przedsięwzięcia. Dziękuję pracownikom głuszyckich szkół
i  przedszkola, wszystkim dzieciom występującym w  jasełkach,
wspomagającej dorosłych młodzieży, środowiskom seniorów,
pracownikom Centrum Kultury, Urzędu Miejskiego, Ochotni-
czej Straży Pożarnej z  Głuszycy Górnej, funkcjonariuszom Po-
licji i  szczególnie zaangażowanym w  organizację Święta
Trzech Króli wielu osobom z  obu głuszyckich parafii – dodaje
współorganizator orszaku, burmistrz Głuszycy Roman
Głód.
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W  sobotnie przedświąteczne
przedpołudnie -1 9 grudnia - Park
Jordanowski w  Głuszycy zapełnił
się stoiskami, na których można
było kupić bożonarodzeniowe
ozdoby, stroiki i   domowe wypie-
ki. Głuszyccy wystawcy spisal i
się na medal, przygotowal i mnó-
stwo dekoracji świątecznych.
Okazuje się, że w  naszej gminie
w  wielu osobach drzemie praw-
dziwie artystyczna dusza. Gratu-
lujemy kreatywności wszystkim
uzdolnionym manualnie wystaw-
com, którzy zaprezentowal i swo-
je rękodzieło na jarmarku
zorganizowanym przez Gminę
Głuszyca, Centrum Kultury

i   Ośrodek Pomocy Społecznej w  Głuszy-
cy.

Burmistrz Głuszycy Roman Głód
i   dyrektor CK-MBP Monika Rejman skła-
dają podziękowania za pomoc przy or-
ganizacji jarmarku Romanowi
Bereźnickiemu, Mirosławowi Żołopie,
Ochotniczej Straży Pożarnej w  Głuszycy
Górnej, a   także Agnieszce Musz z  córką
Justyną. Serdeczne podziękowania dla
wszystkich wystawców - dla Szkoły Pod-
stawowej nr  2, Fundacji Jawor, klubu "Re-
lax", Marty Teodorczyk, Magdaleny
Szyszki, Barbary Suleckiej, Pawła Antcza-
ka oraz świetl ic wiejskich wraz z  przed-
stawicielami Rad Sołeckich z  Grzmiącej,
z  Kolc, z  Głuszycy Górnej i   z  Sierpnicy.
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Cieszymy się z  kolejnego sukcesu Szkoły Podstawowej
nr  2 w  Głuszycy. Szkoła została laureatem VI edycji
konkursu funduszu Toyoty.

W  dniu 1 6 grudnia 201 5 r. w  siedzibie Toyota Motor
Manufacturing Poland w  Wałbrzychu odbyło się
posiedzenie Komisji Dotacyjnej, która podjęła decyzję
w  sprawie oceny złożonych wniosków oraz przydziału
dotacji na real izację projektów w  201 6 r. Na 1 6 złożonych
wniosków członkowie komisji przyznal i 5 dotacji o  łącznej
wartości 59.809 zł. Wśród wyróżnionej piątki znalazła się
Szkoła Podstawowa nr  2 w  Głuszycy, która otrzymała
dotację w  wysokości 1 2.800 zł na wymarzony plac zabaw
pod nazwą „Kraina Radości”. Przy szkole już wiosną
powstanie nowy plac zabaw o  wartości o  łącznej wartości
30  tys. zł. Plac zostanie również dofinansowany przez
Gminę Głuszyca.

oprac. SJ

„KRAINA RADOŚCI”
PRZY SP NR 2

Świątecznie na jarmarku w  Głuszycy

DOFINANSOWANIE NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII!
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Na ostatniej w  201 5 roku sesji Rady Miejskiej w  Głuszycy
radni jednogłośnie przyjęl i uchwałę w  sprawie budżetu
Gminy Głuszyca na 201 6 rok. Ustalono dochody Gminy
w  łącznej wysokości 29.506.708,51 zł oraz wydatki w  łącz-
nej wysokości 31 .509.742,95 zł. Deficyt budżetu wynoszą-
cy 2.003.034,44 zł zostanie pokryty obligacjami
przychodowymi na real izację w  latach 201 6-201 7 przez
Gminę Głuszyca przedsięwzięcia pod nazwą „Sowiogórski
Raj - Głuszyca, budowa basenu przy Szkole Podstawowej
nr  3”. Pozostałe koszty inwestycji zostaną dofinansowane ze
środków zewnętrznych,  m.in. dzięki dotacji przyznanej
przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
w  wysokości 1 .250.000,00 zł.
-Oprócz wielu zadań własnych i  zleconych, które realizuje

Gmina Głuszyca na podstawie obowiązujących przepisów pra-
wa, rok 2016 będzie dla głuszyckiego samorządu czasem roz-
poczęcia wielu inwestycji. Zostaną one sfinansowane dzięki
pozyskanym dotacjom,   m.in. ze środków Aglomeracji Wałbrzy-
skiej i  częściowo z  budżetu Gminy. Planowane zadania przy-
czynią się do poprawy estetyki naszej miejscowości
i  podniesienia jakości życia mieszkańców Głuszycy. Przysłużą
się także do uatrakcyjnienia naszej Gminy jako miejsca do za-
mieszkania, inwestowania i  wypoczynku – mówi burmistrz
Głuszycy Roman Głód.
W  budżecie Gminy Głuszyca zaplanowano w  201 6 roku

następujące zadania inwestycyjne:
• „Budowa centrum przesiadkowego przy ul icy Kolejowej
w  Głuszycy” - dotacja 1 .700.000,00 zł, środki z  budżetu Gmi-
ny Głuszyca 300. 000, 00 zł, planowany całkowity koszt in-
westycji 2.000.000, 00 zł,
• „Rewital izacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych

na terenie miasta Głuszyca” – dotacja 1 .475.000,00 zł, środki
z  budżetu Gminy Głuszyca – 225 000, 00 zł, planowany cał-
kowity koszt inwestycji 1 .700.000,00 zł,
• „Termomodernizacja Przedszkola w  Głuszycy” – dotacja
1 65.000,00 zł, środki z  budżetu Gminy Głuszyca 35.000 zł,
planowany całkowity koszt inwestycji – 200.000,00 zł,
• „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ul icznego
w  Gminie Głuszyca” - dotacja 850.000,00 zł, środki z  budże-
tu Gminy Głuszyca 1 50.000, 00 zł, planowany całkowity
koszt inwestycji – 1 .000.000,00 zł,
• „Termomodernizacja Centrum Kultury Miejskiej Bibl ioteki
Publ icznej w  Głuszycy”- dotacja 260.000,00 zł, środki z  bu-
dżetu Gminy Głuszyca 40.000, 00 zł, planowany całkowity
koszt inwestycji – 300.000,00 zł.
Wśród zadań ujętych w  wydatkach Gminy Głuszyca na

rok 201 6 znajdują się także: dofinansowanie rozbudowy
Podziemnego Miasta Osówka, modernizacja obiektów spor-
towych znajdujących się na terenie Gminy Głuszyca takich
jak basen miejski i   boisko sportowe przy ul. Dolnej oraz bu-
dowa skate parku i   siłowni zewnętrznych przy ul. Ogrodo-
wej i   Łukasiewicza.
Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i   pożyczek

w  tegorocznym budżecie Gminy Głuszyca przeznaczona bę-
dzie kwota przychodów na 201 6 rok w  wysokości
870.000,00 zł z  tytułu emisji obl igacji komunalnych. Rozcho-
dy w  201 6 roku wynosić będą 1 .366.965,56 zł, na co składa-
ją się: spłata kredytu w  Banku Gospodarstwa Krajowego –
270.000,00 zł, spłata dwóch kredytów w  banku Spółdzielcza
Grupa bankowa – 220.495,00 zł, spłata dwóch pożyczek
w  MW Trade – 876.470,56 zł.

oprac. SJ

Radni uchwalili budżet Gminy Głuszyca na 201 6 rok
3

W  dniu 22 grudnia 201 5 r. Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i   Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ogłosił konkursowy nabór wniosków
o  dofinansowanie przedsięwzięć
zgodnych z  gminnymi programami
usuwania azbestu: „programu priory-
tetowego NFOŚiGW cz.2 usuwanie
wyrobów zawierających azbest”, w  ra-
mach którego Gmina Głuszyca ma
możl iwość ubiegania się o  środki fi-
nansowe na usuwanie wyrobów azbestowych z  terenu nie-
ruchomości znajdujących się na jej obszarze.

Gmina Głuszyca w  201 6 r. planuje wystąpić do Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i   Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu o  dofinansowanie tych przedsięwzięć.
Kosztami kwalifikacyjnymi zadania, tzn. takimi, na które
można uzyskać dofinansowanie, są koszty dotyczące: de-
montażu, zbierania, transportu i   unieszkodl iwiania wyrobów
zawierających azbest.

Maksymalne dofinansowanie ze środków WFOŚiGW oraz
NFOŚiGW może wynieść do 85% kosztów. Wnioski o  przy-
znanie dofinansowania oraz oświadczenia o  udziale w  pro-
gramie na zasadach określonych przez WFOŚiGW można
składać w  Urzędzie Miejskim w  Głuszycy w  terminie do 1 lu-
tego 201 6 r. Wnioski i   oświadczenia są dostępne w  Biurze
Obsługi Kl ienta, pok. nr  1 i   na stronie http://www.gluszy-
ca.pl/zloz-wniosek-i-pozbadz-sie-azbestu/81 4.
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Złóż wniosek
i   pozbądź się azbestu!

W  dniu 28 grudnia burmistrz Głuszycy Roman Głód
przekazał Zdzisławowi Wiatrowi, naczelnikowi wałbrzysko-
kłodzkiej grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia
Ratowniczego dwa zestawy ratownicze przeznaczone dla
psów, biorących udział w  akcjach poszukiwawczych.

Zestawy„Astro 320” z  obrożą T5 wyposażone w  nadajnik
GPS zostały zakupione przez Gminę Głuszyca dzięki dotacji
pozyskanej z  Fundacji PZU. Przyznana kwota dotacji
w  wysokości 5   tys. zł w  1 00  % pokrywa koszt zakupu
zestawów przekazanych do używania ratownikom górskim.

-Nowy sprzęt zapewni sprawniejszy przebieg akcji
poszukiwawczych osób zaginionych na terenie działania
wałbrzysko-kłodzkiej grupy GOPR, która swoim zasięgiem
działania obejmuje także górskie tereny położone w  obrębie
GminyGłuszyca - dodaje burmistrz Głuszycy Roman Głód.
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Gmina Głuszyca wspiera GOPR

Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji
w  grudniu br. zakończyło remont ujęcia wody w  Grzmiącej.
Odbiorcy wody we wsi Grzmiąca zasilani są z  ujęć
powierzchniowych zlokalizowanych w  górnej części ul.
Wiejskiej. System ciągów drenażowych w  pobliżu retencyjnego
zbiornika wody stanowił podstawowe zaopatrzenie
mieszkańców w  wodę pitną. Z  uwagi na warunki hydrologiczne
oraz pogodowe (bezśnieżna zima, suche lato) eksploatowane
ciągi drenażowe zostały zarośnięte i   wyschły, dlatego też woda
do mieszkańców Grzmiącej dowożona była beczkowozami.

W  związku z  powyższym zarząd WPWiK podjął decyzję
o  odbudowie i   renowacji ujęcia wody powyżej wsi Grzmiąca.
W  trakcie prac związanych z  renowacją ujęcia
powierzchniowego wymieniono 200 mb ciągów drenażowych
o  średnicy DN1 1 0 PE. Ciągi te zostały umieszczone na
podsypce i   w  obsypce ze żwirku płukanego. Z  uwagi na
warunki terenowe oraz znaczne namoknięcie gruntu zarówno
odkrycie starych ciągów drenażowych, jak i   ułożenie nowych
wraz z  ich przykryciem wykonano w  sposób ręczny. Ciągi te
sprowadzone zostały do studni zbiorczej, skąd przewodem DN
1 1 0 o  całkowitej długości 460 mb całość zbieranej wody
sprowadzana jest do zbiornika retencyjnego. Koszt
wykonanych prac wynosi 260 000 zł.

-Cieszę się z  zakończonej inwestycji, która w  znaczącym
stopniu poprawi jakość życia mieszkańców Grzmiącej,
borykających się w  ostatnim czasie z  problemem braku bieżącej
wodypitnej –dodaje Roman Głód, burmistrz Głuszycy.
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Ujęcie wody w  Grzmiącej
już po remoncie W  poniedziałek 21 grudnia przy wigil ijnym stole zasiedli

przedstawiciele różnych środowisk wspomagających Gminę
Głuszyca w  działalności społecznej.
W  Jadłodajni Finezja spotkali się przedstawiciele Głuszyc-

kiej Rady Biznesu, Gminnej Rady Działalności Pożytku Pu-
blicznego, reprezentanci głuszyckich klubów sportowych
i   redaktorzy„Kuriera Głuszyckiego”. Burmistrz Głuszycy Roman
Głód podziękował wszystkim osobom, angażującym się
w  działalność na rzecz mieszkańców naszej Gminy oraz życzył
zebranym i  ich rodzinom spokojnego, radosnego świętowa-
nia Bożego Narodzenia oraz samych sukcesów, optymizmu
i   energii do podejmowania nowych wyzwań w  201 6 roku.
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Spotkanie opłatkowe

Orkiestra dęta, występy taneczne,
pokazy siłaczy, koncerty rockowy, hip-
hopowy i   popowy towarzyszyły 24 fi-
nałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy w  Głuszycy. - Zebral iśmy
kwotę 5.020, 65 zł – podaje szefowa
głuszyckiego sztabu Natal ia Smoliń-
ska.
Od rana na ul icach Głuszycy można

było zobaczyć kwestujących 1 5
–u  wolontariuszy, którym nie prze-
szkadzała niska temperatura. W  godzi-
nach popołudniowych finał
WOŚP-u   przeniósł się do sal i widowi-
skowej Centrum Kultury. Na scenie pojawil i się: Głuszycka
Orkiestra Dęta z  kapelmistrzem Eugeniuszem, a   także mło-
dzieżowa i   dziecięca grupa taneczna z  Głuszycy z  instruk-
torką zumby fitness Magdaleną Truszczyńską. Publ iczność
mogła zobaczyć przygotowywanych przez Jacka Kędzier-
skiego zawodników Uczniowskiego Klubu Sportowego GIM
Głuszyca w  pokazowym treningu trójboju siłowego. Dla fa-
nów rocka zagrał zespół STRUKTURA z  okol ic Legnicy, a   dla

fanów hip-hopu KOVSKY z  Wał-
brzycha. Na zakończenie 24 fina-
łu dla głuszyckiej publ iczności
zaśpiewała Ola Turoń, biorąca
udział w  ostatniej edycji show
TVP1 „The Voice of Poland”.
Organizatorami 24 finału WOŚP
w  Głuszycy byl i: Gmina Głuszyca,
Centrum Kultury-MBP, Firma Con-
cept art.  Dziękujemy Wioletcie
Olszewskiej z  restauracji „Stara
Piekarnia” i   Grzegorzowi Czepilo-
wi z  Jadłodajni Finezja za zaspon-
sorowanie i   przygotowanie

cateringu dla wolontariuszy i   występujących na scenie ze-
społów.
Wielkie dzięki dla wszystkich, którzy wsparl i pracę nasze-

go sztabu i   przyłączyl i się do zbiórki finansowej przeznaczo-
nej na pomoc medyczną dla dzieci i   osób w  podeszłym
wieku.
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MIERZYMY WYSOKO” – WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
ZAGRAŁAW  GŁUSZYCY

Szkoła Podstawowa nr  2 w  Głuszycy we współpracy
z  Miejskim Klubem Sportowym Włókniarz Głuszyca, Gminą
Głuszyca i   otrzymanymi środkami finansowymi z  funduszu
Toyoty wydaje kalendarz na rok 201 6 pod nazwą „Odkrywa-
my talenty - działamy dla wspólnego dobra”. Real izowane
w  ciągu roku szkolne przedsięwzięcia, uczniowie wszystkich
klas oraz głuszyccy piłkarze z  MKS Włókniarz Głuszyca zosta-

l i uwidocznieni na poszczególnych kartach kalendarza.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom, które

przyczyniły się do powstania naszego wspólnego dzieła. Ka-
lendarz szkoły SP nr  2 będzie można nabyć już od 20 stycz-
nia.

oprac. SP2

Kalendarz na rok 201 6 ze Szkołą Podstawową nr  2



Zima po raz kolejny się spóźnia, więc warto przypomnieć so-
bie, jak to kiedyś bywało. Czas ferii świąteczno-noworocznych
zwykle spędzało się na wszelkich górkach, które stawały się sta-
cjami narciarskimi. Przez wiele lat funkcjonował wyciąg „wyrwi-
rączka” na górce Bochenków powyżej obecnej trafo-stacji na ul.
Niecałej. Dziatwa szkolna zadowalała się mniejszymi stokami.
Najpopularniejsza była ”Zaleska” z  możl iwością dojazdu do sa-
mego strumienia, ale równie mocno oblegana była górka p.Woj-
nowskiego, gdzie zjazd kończył się na podwórzu gospodarza.
Również ul ica Górna zmieniała się w  tor zjazdowy.

Jeździło się na wszystkim. W  ruch szły sanki i   narty drewniane
pamiętające jeszcze czasy sprzed I I wojny światowej, samoróbki
spawane „po cichu” na warsztatach głuszyckich zakładów, bob-
sleje montowane z  desek i   łyżew. Jednak najbardziej ekstremalny
był zjazd na butach tzw. narciarkach. Oryginalnie miały sztywną
podeszwę z  protektorem i   pierwszą rzeczą, jaka należało zrobić
po zakupie, to zdarcie go na „blachę” . Dla wszystkich uprawiają-
cych sporty zimowe w  Głuszycy nieodzowne było posiadanie
w  kieszeni kawałka parafiny, który często był najciekawszą „pa-
miątką” z  wycieczki do przędzalni. Ważnym etapem popularyza-
cji sportów zimowych było rozpoczęcie w  latach 70-tych
organizacji w  Andrzejówce kolejnych edycji Biegu Gwarków. To
wtedy z  inicjatywy nauczyciel i wychowania fizycznego i   działa-
czy TKKF przy wsparciu finansowym zakładów zakupiono dla
szkół wiele kompletów nart, butów i   kijów do narciarstwa biego-
wego. Zorganizowano również kilka edycji Biegu Włókniarzy
(fot.1 ) . Dziś tę tradycję odbudowuje Janusz Pawłowski prowa-
dzący wypożyczalnię i   serwis nart biegowych w  Gospodarstwie
Agroturystycznym Pograniczna na ul. Granicznej 8. Wyciąg nar-
ciarski w  Łomnicy i   obiekt gastronomiczny pod zmienioną nazwą
„Koliba Łomnicka” mają nowego dzierżawcę i   trzeba mieć na-
dzieję, że zaplanowane inwestycje, np. sztuczne naśnieżanie
przyczynią się wzbogacenia oferty.

Tradycje uprawiania sportów zimowych sięgają dawnych cza-
sów. Wynikają oczywiście z  konieczności funkcjonowania w  wa-
runkach górskich. Przemieszczanie się po okolicy przy bardzo
obfitych opadach śniegu (fot.2) wymagało odpowiedniego
sprzętu. Pozyskiwanie drewna w  okresie zimowym było ułatwio-
ne dzięki zastosowaniu sań (fot. 3). Głuszyckie ul ice również nie
były odśnieżane „do zera” (fot. 4), a   jedynie wyrównywane tak,
aby sanie nadmiernie się nie przechylały. Możl iwość uprawiania
sportów zimowych stała się już w  latach 30-tych elementem
oferty turystycznej kierowanej do odwiedzających nasza gminę
gości. Foldery reklamowe zachęcające do przyjazdu opisywały
uroki Zimnej Wody i   Łomnicy (fot.5) jako idealnych miejsc do
uprawiania narciarstwa. Oficjalny stempel pocztowy (fot.6) głosił:
”Wüstegiersdorf Sommerfrische Wintersport bekannt durch Se-
ine Webereien”, co oznacza: „Głuszyca letnisko ośrodek sportów
zimowych znana również ze swoich tkalni”. Repl ika stempla do-
stępna jest w  Jadłodajni Finezja, turyści z  chęcią przybijają ją so-
bie jako potwierdzenie punktów na szlaku.

Wierzę, że umiarkowanie śnieżna zima jednak przyjdzie i   po-
zwoli na czerpanie radości z  uroków sportów zimowych oraz za-
chęci turystów do odwiedzania naszej gminy.

Grzegorz Czepil
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fot. 1

ZIMOWĄ PORĄ…

fot. 2

fot. 3

fot. 4

fot. 5
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Kurier Głuszycki- Proszę przybl iżyć czytelnikom
swoją postać, szczególnie tym, którzy nie miel i
nigdy okazji poznać Pana osobiście i   są ciekawi,
jakim jest Pan człowiekiem ?

Mariusz Kostrzyca- Witam Państwa. Jestem
mieszkańcem Głuszycy od 44 lat. Urodziłem się
w  Jaśle, lecz gdy miałem rok, przeprowadziłem
się wraz z  rodzicami do Głuszycy. Z  wykształce-
nia jestem technikiem górnikiem, lecz niestety
po upadku większości kopalni
zająłem się usługami budow-
lanymi, które po dziś dzień
wykonuję dla naszych miesz-
kańców. Od 5 lat na terenie
Głuszycy prowadzę wraz
z  małżonką sklep wielobranżo-
wy. Mam jednego syna Dawi-
da, który dwa lata temu
ukończył studia na Pol itechni-
ce Wrocławskiej z  tytułem in-
żyniera urządzeń sanitarnych.
W  tym roku wraz z  żoną ob-
chodzimy 27 rocznicę ślubu.

KG- Czym zajmuje się Pan za-
wodowo, czyl i co Pan robi kie-
dy nie sprawuje funkcji
radnego?

MK- Jak wcześniej wspomnia-
łem zajmuję się prowadzeniem
własnej działalności gospodar-
czej, czyl i sklepu. Wymaga to
ode mnie dużego nakładu pra-
cy, bo chciałbym, aby wszystko
działało tak, jak to sobie wyobrażam. Oprócz te-
go wykonuję kompleksowe usługi budowlane,
począwszy od najprostszych usług monterskich
po kapitalne remonty mieszkań.

KG- Jakie są Pańskie pasje i   zainteresowania?

MK- Jeśl i znajdę czas na odpoczynek, który coraz
trudniej znaleźć między pracą a   obowiązkami
związanymi z  domem i   rodziną, wówczas naj-
chętniej udaję się na wyprawy rowerowe, po-
przez szlaki prowadzące przez pobl iskie
głuszyckie krajobrazy i   n ie tylko. Jadąc samo-
chodem wzdłuż Głuszycy, nie da się docenić
uroku krajobrazów w  takim stopniu, w  jakim

umożl iwiają to wycieczki ro-
werowe. Moją drugą pasją są
narty. Staram się każdego ro-
ku, w  miarę możl iwości i   wa-
runków na stoku, wykorzystać
zimę na sto procent. Mam
wielką nadzieję, że w  najbl iż-
szych latach będę real izował
swoje hobby także na naszym
wyciągu w  Łomnicy.

KG- Dlaczego chciał Pan zo-
stać radnym i   jak wyobraża
Pan sobie swoją służbę społe-
czeństwu, czyl i jaka jest Pań-
ska wizja doskonałego
radnego?

MK- Przed ostatnimi wybora-
mi zaistniała ogromna szansa
dla Głuszycy na pozytywną
zmianę. Uświadomiono mi, że
los Gminy nie jest jeszcze
przesądzony i   nawet w  tak
trudnej sytuacji , jaka panuje
w  głuszyckim budżecie, moż-

na, a   nawet trzeba próbować ratować nasze
miasto. Po zastanowieniu się stwierdziłem, że
wcale nie muszę stać z  boku i   patrzeć biernie, jak
zapadają ważne decyzje dla naszego miasta.

N ikt nie musi. Dzięki zaufaniu mieszkańców, do-
stałem szansę uczestniczenia osobiście w  pro-
cesie decydowania o  kluczowych sprawach dla
naszej miejscowości.

KG- Czym chciałby Pan zająć się przede wszyst-
kim jako radny? Co najbardziej leży Panu na ser-
cu?

MK- Najbardziej zależy mi na tym, aby pomóc
w  rozwoju istniejących firm oraz powstawaniu
nowych miejsc pracy, które chętniej zatrudnia-
łyby młodych ludzi z  Głuszycy. Zależy mi rów-
nież na poprawie wizerunku i   estetyki naszego
miasta, aby ludzie z  zewnątrz docenil i uroki na-
szej pięknie położonej miejscowości i   chętniej
osiedlal i się na naszych terenach.

KG- Jak ocenia Pan aktualną sytuację w  Głuszy-
cy?

MK- Ubiegły rok, a   zarazem pierwszy w  mojej
kadencji był trudnym rokiem, ponieważ zapada-
ło wiele znaczących decyzji . Zostały one jednak
pomyślnie przeprowadzone, co pozwala nam
spoglądać w  nowy rok bardziej optymistycznie.
Zrobimy wszystko, aby owoce naszej pracy były
zauważalne gołym okiem. Nad tym właśnie pra-
cujemy.

KG- Mieszkańcom Głuszycy chciałbym powie-
dzieć przede wszystkim, że …?

MK- …Głuszyca miała wiele szczęścia w  ostat-
nich wyborach. Burmistrz oraz Rada Miasta to
ludzie zaangażowani i   los gminy nie jest im obo-
jętny. Jestem pewien, że możemy żyć tu lepiej.

Z  Mariuszem Kostrzycą
rozmawiała Marta Wróblewska

„ZALEŻY MI NA ROZWOJU LOKALNYCH FIRM I   MIEJSC PRACY” -
WYWIAD Z  RADNYM MARIUSZEM KOSTRZYCĄ

Zapraszamy do udziału w  zajęciach
Dziennego Domu Senior – WIGOR w  Głu-
szycy. Zajęcia będą real izowane w  ramach
projektu „Dzienny Dom Senior-WIGOR
w  Gminie Głuszyca” współfinansowanego
przez Ministerstwo Pracy i   Pol ityki Społecz-
nej w  ramach Wieloletniego Programu Se-
nior-WIGOR oraz ze środków Gminy
Głuszyca. Celem projektu jest wsparcie se-
niorów, aktywizacja społeczna oraz inte-
gracja wewnątrz- i   międzypokoleniowa.
Projekt skierowany jest do osób, które

łącznie spełniają następujące warunki:
• zamieszkują na terenie Miasta i   Gminy
Głuszyca,
• są w  wieku 60+,
• są nieaktywne zawodowo (nie pracują
i   nie poszukują pracy).
Dzienny Dom Senior-WIGOR obejmie

wsparciem 1 5-u   seniorów.
O  planowanym terminie rozpoczęcia za-

jęć programowych informować będziemy
na bieżąco zakwalifikowanych uczestni-
ków.
W  ramach projektu proponujemy wszyst-
kim kompleksowe wsparcie obejmujące:
• dostęp do zajęć przez 8 godzin od ponie-
działku do piątku,
• usługi socjalne, w  tym posiłek,
• terapię zajęciową, treningi umiejętności
społecznych i   pamięci,

• szeroko pojętą aktywizację, w  tym ogól-
ną gimnastykę usprawniającą,
• zajęcia aktywizujące społecznie (w  tym
wolontariat międzypokoleniowy),
• warsztaty terapii zajęciowej,
• trening kul inarny i   samoobsługi,
• inne w  zależności od potrzeb uczestni-
ków.
Nabór dokumentów rekrutacyjnych od

chętnych uczestników trwa od 21 grudnia
201 5 r. do odwołania. Prosimy o  pobiera-
nie i   składanie kwestionariuszy w  siedzibie
Urzędu Miejskiego w  Głuszycy ul. Grun-
waldzkiej 55, w  Biurze Obsługi Kl ienta, pok.
nr  1 . Szczegółowe informacje dotyczące
funkcjonowania Dziennego Domu Senior
WIGOR udzielane są pod numerem tel. 74
88 66 740.

oprac. SJ

REKRUTACJA SENIORÓW DO DZIENNEGO DOMU SENIOR –WIGOR

Wszystkie osoby, które chciałyby pomóc
Sarze z  Głuszycy prosimy o  wsparcie i   prze-
kazanie na swojego 1 % podatku dochodo-
wego. Pieniądze przeznaczone na
rehabil itację Sary, która cierpi na niedo-
wład kończyn i   postępujące zwiotczenie
mięśni, zbierane są za pośrednictwem
Fundacji Polsat i   Fundacji Votum.

Fundacja Polsat
Ul. Ostrobramska 77
04-1 75 Warszawa
KRS 0000 1 3 59 21

Wpłat można także dokonywać na konto
Plus Bank SA o/Warszawa pod numerem:
21 1 680 1 248 0000 3333 4444 5555 z  do-

piskiem „Sara Młynarska Głuszyca”

Fundacja Votum
Ul. Wyścigowa 56 i
53-01 2 Wrocław
KRS 0000 27 22 72

Wpłat można także dokonywać na konto
o  numerze: 32 1 500 1 067 1 21 0 6008 31 82
0000 z  dopiskiem: „Dla Sary Młynarskiej na

leczenie i   rehabil itację”.
oprac. SJ

1% dla Sary
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Trasa spacerowa nad stawami, odpowiednio upo-
rządkowana i   zagospodarowana, z  tabl icami infor-
macyjnymi i   dobrze oznaczonym szlakiem
turystycznym w  górę do Przełęczy Marcowej, a   da-
lej na Włodarza, to byłby strzał w  dziesiątkę dla pro-
mocji turystycznej miasta.
Powracam nadal do czasów przedwojennych. Nie

jest zagadką fakt, którego potwierdzenie możemy
znaleźć w  materiałach źródłowych, że na Włodarzu
królowała zbudowana z  bal i drewnianych wieża wi-
dokowa. To znakomite miejsce, by móc podziwiać
z  bl iska fantastyczne położenie Głuszycy, Jedl iny-
Zdroju i   Wal imia, nie mówiąc o  Wałbrzychu i   innych
miejscowościach. Dotyczy to także okalających nas
gór. Podobna wieża widokowa była postawiona
powyżej Grzmiącej, u   stóp Rogowca i   Jeleńca.
Stamtąd zaś rozpościerał się widok na przeciwległą
panoramą Gór Sowich. Byl i gospodarze terenu za-
dbal i o  to, by swoje gniazdo rodzinne można było
oglądać ze wszystkich stron i   nim się szczycić na
cały kraj. Dbal i też o  to, by było czym przyciągnąć
turystów, by im zaproponować to wszystko, co naj-
lepsze. Głuszyca była wówczas miastem przemysło-
wym, można było na tym poprzestać, ale tak
mogliby zrobić ludzie bez wyobraźni. Właśnie z  te-
go powodu, ze kwitł przemysł włókienniczy, trzeba
było dla pracujących tworzyć warunki do aktywne-
go wypoczynku. Liczył się także napływ turystów,
bo turystyka, niezależnie od jej wartości samej
w  sobie, to nie mniej ważne niż przemysł źródło za-
robkowania.
Co jeszcze ciekawego można zobaczyć z  góry?

Proponuję spacer w  kierunku cmentarza w  Głuszy-
cy wijącą się dróżką od strony torów kolejowych?
Otóż stamtąd właśnie można dostrzec i   docenić
urok przeciwległego wieńczącego kotl inę pasma
Gór Suchych. Z  dołu nie robi to takiego wrażenia,
a   najwyższy szczyt w  granicach administracyjnych
miasta - Waligóra – nie jest tak dobrze widoczny
jak właśnie z  góry obok cmentarza. To olbrzymia,
góra w  kształcie dwugarbnego wielbłąda, góra,
pod którą znajduje się jedno z  piękniejszych schro-
nisk turystycznych „Andrzejówka”. Dawniej za
Niemców tu na Waligórze również była wieża wido-
kowa. Dziś o  wieży nie ma mowy, a   góra jest jakby
niczyja. Głuszyca traktuje ją jak niechciane dziecko,
chętniej przyznaje się do Rogowca z  ruinami zam-
ku piastowskiego, ale zarówno jedno jak i   drugie
tak atrakcyjne turystycznie miejsca nie są dosta-
tecznie wypromowane.
Spróbujmy podsumować to, co powyżej powie-

działem. W  latach międzywojennych, czyl i niecałe
sto lat temu w  małej Głuszycy na najwyższych gó-
rach były aż trzy wieże widokowe, a   dziś na osłodę
mamy tylko czeską wieżę na Spiczaku, tylko że ona
„pracuje” głównie na rzecz rozwoju turystyki cze-
skiej.
Możemy się pocieszyć tym, że rozległe krajobrazy

wokół kotl iny, w  której leży Głuszyca, możemy
oglądać z  wielu odsłoniętych miejsc widokowych

na okolicznych wznie-
sieniach i   górach. Ta-
kich miejsc mógłbym
wymienić sporo. Myślę,
że bardzo potrzebnym
jest coś na kształt małej
broszurki lub folderu
lokal izującego te miej-
sca na mapce, wskazu-
jącego ścieżki dojścia
i   opisującego to, co
można w  tych miej-
scach zobaczyć. Byłby
to dobry początek nie-
zbędnych kroków
zmierzających do lo-
kalnej promocji tury-
stycznej gminy. Inne
kroki nasuną się same,
trzeba tylko koniecznie
spojrzeć na nie „z  gó-
ry”(z  wysokości fotela
burmistrza i   ław miej-
skiego samorządu).
Dodam tylko, że mia-

sto i   gmina sąsiedzkie-
go powiatu kłodzkiego
biorą udział w  polsko-
czeskim projekcie, któ-
ry zakłada wyremon-
towanie, odbudowę
lub postawienie cał-
kiem nowych wież wi-
dokowych. Projekt nosi
nazwę "Polsko-Czeski Szlak Grzbietowy - część
wschodnia" i   polega na stworzeniu szlaku wież wi-
dokowych na pograniczu polsko-czeskim.
Real izacja projektu planowana jest od l ipca 201 6
roku do grudnia 201 8.
Wieże miałby powstać na szczytach gór w  odpo-
wiednich lokal izacjach, a   mianowicie: powiat kłodz-
ki - Kłodzka Góra, Bardo - Ostra Góra, Bystrzyca
Kłodzka, Duszniki Zdrój - Orl ica, Mieroszów - Lesi-
sta, Międzylesie - Czerniec, Nowa Ruda-Słupiec
-szyb pokopalniany, Lądek Zdrój – Radoszka. Pro-
jekt obejmuje też gminę Nowa Ruda – Włodzicka
Góra, Radków - Guzowata, Nadleśnictwo Świdnica -
Mała Sowa, Zamek Międzylesie – Czarna Wieża,
a   w  Wal imiu - Wrona.
Jako wieża widokowa ma zostać zaadoptowany

szyb po byłej kopalni w  Nowej Rudzie, gdzie obec-
nie znajduje się ścianka wspinaczkowa. Na szczycie
szybu powstanie platforma widokowa. Po ze-
wnętrznej ścianie miałaby poruszać się zewnętrzna
winda wywożąca turystów na szczyt. W  okol icach
Nowej Rudy znajdują się już dwie odnowione wieże
widokowe: na Górze Wszystkich Świętych oraz
Świętej Anny.
Nasi czescy sąsiedzi 5 grudnia 201 5 r. otworzyl i

swoją nową atrakcję w  Dolnej Morawie. W  położo-

nej zaledwie 1 3   km
od granicy miejsco-
wości Boboszów, wy-
budowali wieżę
o  dźwięcznej nazwie
"Spacer w  Obłokach".
Wieża ma 55  m wyso-
kości, a   pomiędzy jej
poziomami można
poruszać się w  trady-
cyjny sposób lub za
pomocą siatkowych
rękawów. Nie lada
urozmaiceniem jest
również możl iwość
zjechania na dół,
zjeżdżalnią o  długości
1 01 metrów.
Przyznam się, że

włos mi się zjeżył na
głowie, wprost trud-
no uwierzyć w  taki
program. Ale wiem,
że w  układzie z  Cze-
chami można wiele
osiągnąć. Czesi zu-
pełnie poważniej
traktują turystykę niż
my Polacy. Dlatego
w  Czechach notujemy
ruch turystyczny wie-
le razy większy niż
w  Polsce.
A  gdybyśmy w  Głu-

szycy postawil i przynajmniej jedną wieżę, z  której
moglibyśmy dostrzec na własne oczy parabol iczne
położenie miasteczka w  otoczeniu przecudownych
gór. Znam takie miejsce, a   wieża nie musiałaby być
niebosiężna, zaś z  wieży można byłoby spoglądać
w  okna gabinetu naszego burmistrza i   vice versa.
Opowiedziałem moim Czytelnikom o  tym, co in-

teresującego można pooglądać z  góry w  mojej
Głuszycy, ale wiadomo że tak samo jest w  wielu in-
nych miejscowościach. Ciekawych miejsc widoko-
wych mamy wszędzie sporo. Warto o  tym pamiętać,
zwłaszcza że piesze wędrówki w  góry nie są u   nas
zimą tak niebezpieczne jak w  Tatrach lub Beski-
dach. A  zima ma swoje uroki. Mogą to potwierdzić
amatorzy narciarstwa biegowego, dla których
oznakowane są atrakcyjne szlaki górskie w  Głuszy-
cy, cieszące się dużym zainteresowaniem na całym
Dolnym Śląsku. W  maleńkiej Łomnicy można sko-
rzystać z  wyciągu narciarskiego, a   także odpocząć
w  schronisku górskim pod Słodną, które zmieniło
właśnie gospodarza, no i   swoją nazwę z  „Łomnic-
kiej Chaty” na „Kol ibę Łomnicką”. Zapraszam więc
w  najbl iższe weekendy do Łomnicy. Myślę, że war-
to!

Stanisław Michal ik

Zaproszenie w  góry - dokończenie ze str.   1

1 4 grudnia 201 5 roku nastąpiło uroczyste otwar-
cie „Kol iby Łomnickiej” w  Łomnicy. Na mocy uchwały
Rady Miejskiej w  Głuszycy obiekt będący własno-
ścią Gminy Głuszyca został oddany w  dzierżawę pry-
watnemu przedsiębiorcy na lat 20. Dzięki staraniom
Państwa Dominiaków obiekt funkcjonujący do nie-
dawna pod nazwą
„Łomnicka Chata” nabrał
nowego blasku. Nowi
gospodarze restauracji
oraz stoku narciarskiego
przystępują do działań
mających w  sposób zna-
czący wypromowanie
tego urokl iwego zakątka
naszej Gminy.
„Kol iba Łomnicka” to

przede wszystkim miej-
sce spotkań z  doskonałą
kuchnią, możl iwość or-
ganizacji wszelakich im-
prez w  nieocenianym

klimacie drewnianej chaty, gdzieś z  dala od zgiełku
cywil izacji i   codziennych trosk.
Miejsce to posiada również stok narciarski skiero-

wany do najmłodszych oraz do osób rozpoczynają-
cych przygodę z  nartami czy snowboardem. Plany
inwestycyjne nowych gospodarzy obiektu pozwolą

na poprawienie zaplecza
infrastruktury wyciągu
(nowe oświetlenia, po-
prawienie tras, a   w  nie-
odległej przyszłości
sztuczne dośnieżanie
oraz budowa nowych
urządzeń wyciągowych).

Dopełnieniem ofer-
ty „Kol iby Łomnickiej”
i   jej najbl iższego otocze-
nia będzie promowanie
aktywnego stylu życia,
modernizacja tras bie-
gowych, wspieranie ini-
cjatyw sportowych oraz

kulturalnych. W  porozumieniu z  innymi podmiotami
zostaną wytyczone oraz opisane nowe trasy turysty-
ki pieszej w  regionie Łomnicy.
Dla nowych gospodarzy „Kol iby Łomnickiej” nie

bez znaczenia pozostaje fakt zawiązania współpracy
z  lokalnymi władzami samorządowymi oraz placów-
kami oświatowymi i   kulturalnymi w  celu podejmo-
wania wspólnych działań promocyjnych Głuszycy
oraz okol icznych atrakcji turystycznych.
Obecnie „Kol iba Łomnicka” oferuje dania z  karty

kuchni polskiej, chleb z  własnego wypieku oraz do-
mowe przetwory w  słoiczkach. Lokal czynny jest już
w  dni weekendowe od piątku do niedziel i do godzi-
ny 21 :00. Istnieje również możl iwość wynajmu sal
„Kol iby” we wszystkie dni tygodnia w  oparciu
o  wcześniejszą rezerwacje. W  nieodległej przyszłości
restauracja czynna będzie we wszystkie dni tygo-
dnia. Więcej informacji, rezerwacja miejsc pod nr  te-
lefonu +48 603 77 89 77.
Gorąco zapraszamy!

oprac. „Kol iba Łomnicka”

„Koliba Łomnicka” zaprasza!
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WYSTAWA ZDJĘĆ W  GŁUSZYCY GÓRNEJ

Dla Dorotki

„Szlachetna Paczka” z  Głuszycy
W  piątkowe popołudnie 1 1 grudnia w  restauracji „Stara

Piekarnia” powstała ogromna „Szlachetna Paczka”, która za
sprawą ludzi o  wielkich sercach z  Głuszycy i   z  okol ic trafiła na-
stępnego dnia do potrzebującej pomocy rodziny znajdującej
się na l iście oczekujących Stowarzyszenia Wiosna.

Oprócz artykułów spożywczych, kosmetyków, zabawek,
ubrań do wybranej rodziny trafiły nowe pralka, łóżko i   wiele
niezbędnych sprzętów AGD. A  wszystko to za sprawą osób,
które potrafią dawać radość innym i   dziel ić się z  potrzebują-
cymi pomocy. Szczególne podziękowania dla Magdaleny
Kandefer, która ideą tworzenia „Szlachetnej Paczki” zaraziła
już wiele osób. Podziękowania dla Wioletty Olszewskiej za
udostępnienie sal i oraz Piotrowi Dużyńskiemu za transport.
Istotą ogólnopolskiej, XV już akcji "Szlachetna Paczka" jest
bezpośrednia pomoc osobom potrzebującym, których adresy
pozyskiwane są przez działających lokalnie wolontariuszy.
Projekt real izowany jest przez Stowarzyszenie Wiosna. Na
dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia rodziny
otrzymują paczki odpowiadające ich materialnym potrze-
bom.

Z  roku na rok przybywa osób, które chcą udziel ić pomocy.
W  tym roku pomoc otrzyma 27,7  tys. rodzin. W  stosunku do
poprzedniego roku jest to około tysiąca rodzin więcej. Pomy-
słodawcą ogólnopolskiej akcji jest ks.  Jacek Stryczek, który za-
kłada, że paczka jest dostarczana danej rodzinie tylko raz po
to, aby oczekiwanie na pomoc nie stało się potem nawykiem.
Paczka to nie tylko przekazanie pomocy materialnej, uczy

także darczyńców wsłuchania się w  potrzeby innych, otwar-
tości, wspierania się, wzajemnej sol idarności. Głównym celem
projektu jest dodanie ludziom tkwiącym w  złych warunkach
odwagi do działań zmierzających do poprawy bytu. Mądra
pomoc trafia do ludzi w  trud-
nej sytuacji życiowej - choro-
ba, wielodzietność, podeszły
wiek, samotność, do ludzi,
którzy nie są nastawieni rosz-
czeniowo.

-Chcę przekazać ogromne
podziękowania tym, którzy od-
powiedzieli na mój apel. W  tym
roku dołączyli kolejni darczyńcy
– przedsiębiorcy oraz osoby
prywatne, mieszkańcy Głuszycy,
Jedliny-Zdroju, Tarnowa i  Po-
znania. Wszyscy z  zaintereso-
waniem słuchają o  projekcie,
o  ludziach w  potrzebie, mają
pomysły i  wielkie chęci. Dla nie-
których „Szlachetna Paczka” to
już stały punkt grudniowych
przedświątecznych działań. Dla
mnie czas świąt zaczyna się właśnie od przygotowań paczki.
Wiem, że podobnie myślą znajomi, z  którymi wspólnie przygoto-
wujemy podarunki. Wszyscy z  radością przyjęli pomysł udziału

dzieci, które z  ochotą wycinają kolorowe serduszka, aniołki,
kwiatki, którymi później ozdabiają zapakowane pudełka. Prze-
kazują też swoje zabawki, książki, robią laurki dla dzieci z  obda-
rowywanych rodzin. W  tym roku pomogliśmy wyjątkowej

rodzinie. Samotnej młodej mat-
ce dwóch chorych córeczek,
która opiekuje się również swo-
im młodszym bratem. W  tym
roku pierwszy raz w  życiu będą
mieli prawdziwą, pięknie ozdo-
bioną choinkę. Jak przekazała
wolontariuszka, rodzeństwo
stwierdziło, że nigdy nie otrzy-
mali tyle dobra od własnych ro-
dziców, ile od obcych,
nieznanych im osób. Dwie
dziewczynki wystrojone w  dia-
demy i  rękawiczki Elzy i  Anny
z  Krainy Lodu, z  lalkami boha-
terek bajki w  rękach śpiewały
„Mam tę moc…”. Tak, to jest
moc – pomagania oraz przy-
wracania wiary w  ludzi i  świat”
– mówi Magda Kandefer.

Mądra pomoc może stać się bodźcem do zmian w  życiu.
I   jeżel i tak się dzieje, to najważniejsze…

oprac. SJ
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Niedawno do naszej
Gminy wprowadziła się
młoda rodzina. 26 l istopada
201 5 roku urodziła im się
córeczka, rodzice nadal i jej
imię Dorotka. Niestety
przyszła na świat z  bardzo
poważną chorobą. Urodziła
się z  przepukl iną oponowo
- rdzeniową . Jest to naj-
cięższy i   najbardziej złożo-
ny typ rozszczepu
kręgosłupa. Część rdzenia
kręgowego oraz nerwów
wychodzących z  rdzenia
znajdują się poza kanałem
kręgowym i   widoczna jest
w  postaci guza na plecach.
Przepukl ina nie jest pokryta

skórą, tworzące powierzch-
nię guza opony lub rdzeń
kręgowy mają bezpośredni
kontakt z  otoczeniem.

Budowa rdzenia kręgo-
wego w  miejscu przepukl iny
jest zawsze nieprawidłowa.
Według różnych opracowań
ten typ wady stanowi
90–95% przypadków rozsz-
czepu kręgosłupa. Już
w  pierwszej dobie swojego
życia dziewczynka przeszła
bardzo skomplikowaną
operację, która była nie-
zbędna, aby nie doszło do
zakażenia. Na dzień dzisiej-
szy stan Dorotki jest stabil-
ny, jednak czeka ją wiele

wysiłków, aby powrócić do pełni zdrowia. W  związku z  tym
chcemy również przyłączyć się do pomocy. Zaczniemy od
zbiórki publ icznej środków finansowych, które będą przezna-
czone na cele poprawy zdrowia małej Dorotki. W  kilkunastu
miejscach publicznych w  Gminie Głuszyca rozmieścimy pusz-
ki z  napisem " Dla Dorotki " z  prośbą o  finansowe wsparcie (
nr  zbiórki publ icznej 201 6/49/OR, więcej informacji o  zbiórce
prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy na
stronie www.zbiorki.gov.pl) . Każdy mały gest może zdziałać
wiele. Jeśl i ktoś z  Państwa może wspomóc akcję, pieniążki
można również przesyłać na konto fundacji :

Fundacja Pomocy Dzieciom i  Młodzieży "SALVATOR"
58-300Wałbrzych, ul. Królewiecka 9

BZWBK 91 1 090 2271 0000 0001 1 920 6984
Kod SWIFTWBKPPLPP
w  tytule " Dla Dorotki ".

Krzysztof Krzymiński

Zapraszamy do
udziału w  Akcji pod
nazwą „Szkoła za 6"
organizowanej przez
Fundację Jawor
z  Grzmiącej, która pro-
wadzi Szkołę Podsta-
wową w  Głuszycy
Górnej. Prosimy
o  wpłatę 6 zł na rachunek bankowy szkoły. Uzbierane środki bę-
dą przeznaczone na funkcjonowanie szkoły, jej wyposażenie oraz
zajęcia z  Naszymi dziećmi.

Dane do wpłaty:
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Jawor w  Głuszycy

Górnej,
BankZachodni WBK 35 1 090 231 4 0000 0001 31 07 7932

Fundacja Jawor,
ul. Kłodzka 1 03
58-340 Głuszyca"

Link: https://www.facebook.com/events/553695491 446269

Elżbieta Greszta

Szkoła za 6!
W  zabytkowym kościele pw. Wniebowzięcia NMP

w  Głuszycy Górnej młodzież z  grupy „Active Up”: Agata Ku-
rowska, Ola Sowa, Sabina Rudnicka, Natal ia Korpysa, Anna
Nowak, Kornel ia Jaremenko, Mateusz Zaborowski , Mate-
usz Janczura, Dominik
Przybylski , Kuba Ko-
bus, Alan Jaremenko,
Marcin Kurowski , To-
masz Halko, Bartek
Warszczuk, Grzegorz
Prorok oraz radny Da-
niel Jaremenko zorga-
n izowal i wystawę
zdjęć.

Neogotycka, XVI -
wieczna świątynia
oraz znajdujący się
obok stary cmentarz
były niebanalnym te-
matem wystawionych
w  n iedzielę 1 3 grudnia

fotografi i autorstwa Marcina Soczawy – dwukrotnie wy-
różnionego przez magazyn „National Geographic”, Pawła
Schneidera i   g łuszyczanina Grzegorza Proroka. Wyekspo-
nowanym około 50-u   zdjęciom towarzyszyły fragmenty

wypowiedzi św. Jana
Pawła I I i   piękna opra-
wa muzyczna.

Gratu lu jemy
kreatywności wszyst-
kim osobom, które
zaangażowały się
w  przygotowanie cie-
kawej ekspozycj i . Głu-
szycka grupa „Active
Up” planuje przygoto-
wanie kolejnych wy-
staw fotograficznych,
które ukażą piękno
wielu miejsc w  naszej
Gminie.

SJ

W  sobotę 1 2 grudnia w  hal i sportowej przy Szkole Pod-
stawowej nr  2 w  Głuszycy odbył się zimowy Turniej Piłki
Nożnej. Brało w  nim udział 6 drużyn chłopców z  rocznika
2004 oraz młodsi zawodnicy.

Turniej pod względem pił-
karskim i   organizacyjnym stał na
wysokim poziomie. Dwa mecze
musiały być rozstrzygane przez
rzuty karne, co świadczy o  zaan-
gażowaniu i   poświęceniu mło-
dych piłkarzy. Ostateczne wyniki
turnieju:

1 miejsce: KS Zdrój Jedl ina Zdrój
2 miejsce: GórnikWałbrzych 1
3 miejsce: GórnikWałbrzych 2
4 miejsce Włókniarz Głuszyca 1
5 miejsce KS Berit Głuszyca
6 miejsce Włókniarz Głuszyca 2

Tytuł króla strzelców zdobył

Marcel Rewers (Górnik Wałbrzych, wychowanek Włókniarz
Głuszyca). Najlepszym bramkarzem turnieju został Woj-
ciech Tel icki (KS Zdrój Jedl ina Zdrój) .

Organizatorami turnieju byl i : MKS "Włókniarz" Głuszyca,

burmistrz Głuszycy Roman Głód oraz Centrum Kultury-
MBP w  Głuszycy.

Uczestnictwo w  turnieju było bezpłatne, a   dzięki hojno-
ści sponsorów na młodych zawodników czekały napoje,

słodycze oraz nagrody. Wielkie po-
dziękowania dla Państwa Ireny
i   Waldemara Stereckich, Pani Wie-
sławy Przudzik, Państwa Anety
i   Henryka Dobrowolskim (TRANS-
GAZ), Państwa Katarzyny i   Grzego-
rza Czepilów (JADŁODAJNIA
FINEZJA), Pana sołtysa Głuszycy
Górnej Tomasza Grygańca. Podzię-
kowania za bezpłatne użyczenie sal i
dla dyrektor SP nr  2 Pani Anety Mu-
sik i   zaangażowanie Panów Konrada
Czemarnika, Grzegorza Bachmatiu-
ka i   Sławomira Kul ika. Zapraszamy
na kolejne turnieje. Emocje gwa-
rantowane!

oprac. S. Kul ik
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Skład redakcji „Kuriera Głuszyckiego”: Marta Wróblewska - redaktor naczelny, Stanisław Michalik, Grzegorz Czepil, Magdalena Kandefer,
Aleksandra Pawłowska, Sabina Jelewska, Daniel Jaremenko, Dawid Okarma. Redakcja zaprasza mieszkańców do współpracy w  tworzeniu
„Kuriera Głuszyckiego”, skład redakcji jest otwarty. Zachęcamy do zamieszczania bezpłatnych ogłoszeń i  reklam lokalnych firm, które prosimy
przesyłać do 1 5-go każdego miesiąca na adres: kurier@gluszyca.pl. „Kurier Głuszycki” dostępny jest w  następujących miejscach na terenie
Gminy: Urząd Miejski (Biuro Obsługi Klienta, pok. 1 ), Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna, punkt Totalizatora Sportowego,
Jadłodajnia „Finezja”, Restauracja „Gościniec Sudecki”, księgarnia, „Dzwoneczek”, kiosk państwa Makułowiczów, salon fryzjerski pani Gumnej,
apteka „Flos”, apteka „Stara”, apteka „Farmi”, pizzeria „Mona”, sklep pani Swobody, sklep państwa Tomczyków, sklep pani Łakomow, Komisariat
Policji, sklep w  Kolcach, sklep w  Grzmiącej, sklep „Eljan”, piekarnia ul. Ogrodowa, sklep pani Wdowiak, sklep pani Bystrzyckiej, sklep państwa
Wiżbickich, Łowisko Pstrąga „Złota Woda”w  Łomnicy, przychodnia Unimed, Centrum Medyczne Solaris, przychodnia WAB-MED.
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-gluszycki-quot/511




