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Budowa jednej z  najbardziej priorytetowych inwestycji
Gminy Głuszyca - Strefy Aktywności Gospodarczej powoli
dobiega końca. Koszt budowy opiewa na łączną kwotę
2,4  mln zł, z  czego dofinansowanie Gminy pochodzące ze
środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglome-
racji Wałbrzyskiej wynosi 1 ,6  mln złotych.

Wykonanie oficjalnego odbioru głuszyckiej Strefy Ak-
tywności Gospodarczej pozwoli udostępnić ten teren zain-
teresowanym przedsiębiorcom, chcącym rozpocząć tu
swoją działalność. Przypomnijmy, że obszar strefy obejmuje
powierzchnię prawie trzech hektarów i   mieści się na terenie
sołectwa Grzmiąca.

- Jesteśmy dumni z  tego projektu i  wierzymy, że w  najbliż-
szych miesiącach będziemy mogli przywitać na tym terenie
pierwszych przedsiębiorców, chcących wybudować tu swoje
magazyny lub zakłady produkcyjne takie jak np. stolarnie.
Chcemy, aby dzięki tej inwestycji Gmina Głuszyca znów zaczęła
się rozwijać i  iść w  takim samym kierunku jak kraje zachodnie,
w  których tego typu miejsca na stałe wpisały się w  krajobraz
mniejszych miejscowości – mówi Burmistrz Głuszycy Roman
Głód.

Obecnie trwają ostatnie prace wykończeniowe. Wszyst-
kie podstawowe media zostały doprowadzone. Ukończono
prace brukarskie związane z  układaniem kostki na ogólnym
parkingu, chodnikach i   drogach wewnętrznych. Wzdłuż dro-
gi wewnętrznej zamontowano oświetlenie. Zamontowano
także oczyszczalnię. Niebawem zostaną wykonane wszyst-
kie niezbędne przyłącza do sieci.
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OTWARCIE STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W  GŁUSZYCY CORAZ BLIŻEJ!

-Gmina Głuszyca otrzymała promesę o  przyznaniu dofi-
nansowania w  wysokości 6,8  mln złotych w  ramach Rządowe-
go Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na
realizację zadania „Adaptacja pomieszczeń po byłym gimna-
zjum na potrzeby Przedszkola Samorządowego  w  Głuszycy”.
Budowa przedszkola samorządowego jest jedną z  najbardziej
wyczekiwanych inwestycji przez mieszkańców Głuszycy- infor-
muje Burmistrz Głuszycy Roman Głód.

W  ramach zadania część budynku po byłym gimnazjum
zostanie przystosowana na nową siedzibę Przedszkola Sa-
morządowego w  Głuszycy. Warto przypomnieć, że w  201 8
roku jedną z  kondygnacji budynku przy ul. Grunwaldzkiej 37
przystosowano już na potrzeby Żłobka Gminnego. Pozosta-
ła część budynku z  powodu konieczności poniesienia zna-
czących nakładów finansowych była nieużytkowana.

Zakres planowanych prac ma obejmować architekturę
wraz z  konstrukcją budynku, termomodernizację obiektu,
instalacje sanitarne, elektryczne oraz ogrzewanie (centralne
ogrzewanie i   ciepłą wodę użytkową). Teren wokół obiektu
ma zostać zagospodarowany. Wokół obiektu zostanie za-
montowane ogrodzenie, przewiduje się budowę placu za-
baw, zagospodarowanie terenów zielonych, a   także zakup
wyposażenia przedszkola, tj. kuchni, sal przedszkolnych,
szatni, itp.

Real izacja zadania jest jednym z  priorytetowych celów
Gminy Głuszyca. Nowe miejsca przedszkolne pozwolą za-
spokoić potrzeby mieszkańców gminy, czego następstwem
będzie możl iwość podjęcia aktywności zawodowej przez ro-
dziców.
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Gmina Głuszyca rozpoczęła kolejną inwestycję - budo-
wę toru rolkowego. Wykonawca, firma 4SKATE Sp.
z  o.o.   z  Jeleniej Góry, rozpoczął już pierwszy etap prac,
związanych z  przygotowaniem terenu. Postawiono tymcza-
sowe ogrodzenie i   przystąpiono do zdzierania wierzchniej
warstwy ziemi.

- Chcemy stworzyć miejsce, które zachęci do aktywności
fizycznej zarówno młodsze, jak i  starsze pokolenie. Zdrowy
tryb życia stał się bardzo popularny, a  świadomość społeczeń-
stwa na ten temat cały czas się rozwija. Odpowiednia infra-
struktura taka jak np. ścieżki dla rowerzystów, trasy biegowe,
siłownie zewnętrzne, boiska, skateparki czy też tory rolkowe
to miejsca, które pomagają stwarzać szereg możliwości, by

zadbać o  zdrowie i  aktywnie spędzać czas w  plenerze – infor-
muje Burmistrz Głuszycy Roman Głód.

Planowana inwestycja obejmie wykonanie trasy dla rol-
karzy, a   także strefy dla użytkowników wykonujących ewo-
lucje na rolkach, hulajnogach, deskorolkach. Obiekt będzie
ogrodzony, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom
i   zabezpieczyć przed niekontrolowanym wyjazdem na ul .
Dolną.   Zamontowane będą także ławki z  oparciem, stojaki
na rowery, kosze na śmieci . Projekt jest współfinansowany
w  ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwe-
stycj i Strategicznych.
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ROZPOCZĘŁA SIĘ BUDOWA TORU ROLKOWEGONOWE PRZEDSZKOLE
SAMORZĄDOWEW  GŁUSZYCY
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Większość z  nas deklaruje, że ochrona środowiska jest
sprawą niezwykle ważną. Nie chodzi tu wyłącznie o  sytuację
globalną, ale przede wszystkim o  tę lokalną, najbl iższą nam
samym. Śmieci zalegające w  każdym możliwym miejscu są
ogromnym problemem. Zdawać by się mogło, że każdy
z  nas wie doskonale, do jakich celów służą śmietniki stojące
przy drogach, w  alejkach w  parku czy na chodnikach. Nie-
stety nie jest to sprawa tak oczywista.

Człowiek idący na spacer do lasu czy parku, turysta wy-
ruszający na szlak z  pełną torbą czy plecakiem, ma zawsze
przygotowany prowiant. Jednak w  wielu przypadkach jest
tak, że w  drodze powrotnej człowiek ten nie niesie już opa-
kowań po prowiancie. Dlaczego? Bo porzucił je w  lesie, na
ścieżce lub wyrzucił do rowu przy drodze. Pytamy ponow-
nie: dlaczego? Bo lepiej wyrzucić je za siebie? Albo czekać
aż inni posprzątają za nas?

W  piątek 1 6 września mieszkańcy naszej gminy na czele
z  Burmistrzem Głuszycy Romanem Głodem zebral i się na Ka-
mykach, by włączyć się do akcji sprzątania świata. Tegorocz-
na akcja prowadzona pod hasłem „Wszystkie śmieci są
nasze” zaowocowała zebraniem prawie 350  kg śmieci. Wśród
l icznych butelek – szklanych i   plastikowych, znaleziono rów-
nież części z  samochodu, które zamiast trafić na PSZOK zo-
stały porzucone w  okol icy bardzo urokl iwego miejsca.

Podziękowania za udział w  akcji kierujemy do wszystkich
obecnych mieszkańców gminy, a   w  szczególności do mło-
dzieży ze Szkół Podstawowych Nr 2 i   3 w  Głuszycy. Podzię-
kowania dla radnych miejskich: Grzegorza Milczarka,
Mirosława Żołopy, a   także dla Joanny Milczarek, Urszul i Mro-
zińskiej, Roberta Kandefera oraz Michała Adamczyk z  ro-
dzinką.

Organizatorami głuszyckiej akcji byl i : Burmistrzem Głu-
szycy Roman Głód oraz Centrum Kultury- Miejska Bibl ioteka
Publiczna w  Głuszycy. Koordynator 29. akcji sprzątania świa-
ta: Polska to Fundacja Nasza Ziemia.
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SUDECKA ŻYLETA - MARATON DLA PASJONATÓW GÓR I   WYZWAŃ!

Tegoroczna letnia edycja legendarnego Maratonu Pie-
szego „Sudecka Żyleta” przeszła już do historii . Również tym
razem nie zabrakło śmiałków, którzy zdecydowali się przeżyć
niesamowicie piękną przygodę i   wyruszyć w  nocny marsz
po górach.

W  piątek 26 sierpnia, punktualnie o  godzinie 20:00 na
starcie trasy, l iczącej prawie 70  km i   3   tys. metrów przewyż-
szeń, stanęło 51 8 osób. Pierwsza trójka zawodników pojawi-
ła się na mecie już przed 6 rano! Ostatecznie maraton
ukończyło 431 osób. Organizatorzy zadbal i o  to, by trasa zo-
stała na długo w  pamięci i   poprowadzil i ją  m.in. przez Go-
mólnik Mały, Wal igórę, Szpiczak, Włodzicką Górę i   Wielką
Sowę. Nowy sponsor „Żylety”, którym została firma Milwau-
kee, zadbał o  znakomite oświetlenie punktów kontrolnych,
w  szczególności Muflonowej Perci, którą dzięki dobrej pogo-
dzie mogli zobaczyć nie tylko uczestnicy maratonu, ale rów-
nież wszyscy mieszkańcy Głuszycy.

„Sudecka Żyleta”, jak chyba większość maratonów gór-
skich, wyzwala w  ludziach wiele emocji. Udział w  tym nie-
zwykłym wydarzeniu pozwala poznać swoje własne
ograniczenia, stanąć twarzą w  twarz ze swymi słabościami,
a   także jest okazją do nawiązania nowych, często dłuższych
i   wyjątkowych znajomości. Kl imat oraz cała atmosfera „Su-
deckiej Żylety” sprawiają, że ludzie chcą uczestniczyć w  ko-
lejnych edycjach wydarzenia, bo tutaj nie ma podziału,
klasyfikacji , miejsc na podium. W  „Sudeckiej Żylecie” każdy,
kto przekroczy l inię mety, bez względu na czas i   własny stan,
jest wygranym.

W  imieniu Burmistrza Głuszycy Romana Głoda dziękuje-
my wszystkim za przybycie, podjęcie wyzwania, walkę, po-
zytywną energię, radość i   wyrozumiałość! Podziękowania
dla organizatorów maratonu – Centrum Kultury-Miejskiej Bi-
bl ioteki Publ icznej w  Głuszycy, Marcina Wiącka, Wojciecha
Wesołowskiego, a   także dla pracowników Urzędu Miejskie-
go i   Szkoły Podstawowej nr  3 w  Głuszycy oraz wszystkich
partnerów i   sponsorów wydarzenia, a   byl i nimi: Milwaukee,
Masterform, Decathlon Szczawno-Zdrój, Fundacja na Rzecz
Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL, Podziemne Mia-
sto Osówka, Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowio-
górskie”, Schronisko Andrzejówka, Fotograf i   Ja, Gurohol icy –
Ekstremalne Eksploracje, Górskie Wyrypy, Krynica Witamin,
Czarniecki, agriturystyka Pograniczna. Serdeczne podzięko-
wania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w  Głuszycy Górnej,
obecnych na trasie ratowników medycznych oraz ratowni-
ków GOPR. Ogromne wyrazy uznania za zaangażowanie dla
wszystkich wolontariuszy, który włożyl i wiele serca, by jede-
nasta edycja „Sudeckiej Żylety” pozostawiła wiele niezapo-
mnianych przeżyć.
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WSZYSTKIE ŚMIECI SĄ NASZE!

NARODOWE CZYTANIE 2022 W  GŁUSZYCY

Po raz kolejny głuszyczanie przyłączyli do Narodowego
Czytania. Tym razem scena w  CK-MBP rozbrzmiewała wier-
szem romantycznym. W  ustanowionym przez Sejm RP Roku
Romantyzmu Polskiego jako lekturę wybrano „Ballady i   Ro-
manse” Adama Mickiewicza - dzieło, które ukazało się równo
200 lat temu w  Wilnie i   zapoczątkowało nową epokę literacką
w  Polsce.

„Ballady i   romanse” zaprezentowano w  Głuszycy 2 wrze-

śnia w  godzinach przedpołudniowych dla młodzieży szkolnej,
a  po południu dla widzów dorosłych. W  wersji dla młodzieży,
poza interpretacją wierszy, młoda publiczność mogła otrzy-
mać sporą dawkę informacji dotyczących specyfiki gatunku li-
terackiego, charakterystycznych cech utworów
romantycznych, a  także ponadczasowych wartości. Części in-
terpretacji i   omówień towarzyszyły multimedialne prezenta-
cje. Scenariusz tegorocznej edycji Narodowego Czytania
opracował Robert Delegiewicz.

W  obu odsłonach akcji wzięli udział mieszkańcy Głuszycy:
Magdalena Kandefer, Anna Furs-Zalewska, Lena Stępień, Miro-
sław Żołopa, Krzysztof Piasecki, Daniel Okarma, Szymon
Kwiatkowski oraz Robert Delegiewicz. W  imieniu Burmistrza
Głuszycy Romana Głoda oraz Centrum Kultury-MBP w  Głuszy-
cy serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w  wydarzeniu.

Narodowe Czytanie to ogólnopolska akcja społeczna pro-
pagującą czytelnictwo i  znajomość literatury narodowej, za-
początkowana w  201 2 roku i   objęta Honorowym Patronatem
Pary Prezydenckiej.

CK-MBP

„Plastikowa Apokal ipsa” to fi lm w  reżyseri i Roberta De-
legiewicza, który powstał w  ramach „Sowiogórskich warsz-
tatów fi lmowych”- zadania grantowego zreal izowanego
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy w  partnerstwie
z  Centrum Kultury-Miejską Bibl ioteką Publ iczną w  Głuszy-

cy, Podziemnym Miastem Osówka i   Chórem Seniorów Re-
noma.

Fi lm porusza tematykę ochrony środowiska oraz zmian
kl imatycznych. Zdjęcia kręcone były na terenie dwóch
gmin obszaru LGD – Głuszycy i   Jedl iny-Zdroju,   m.in. w  Pod-
ziemnym Mieście Osówka, na Kamykach oraz w  Pałacu Je-
dl inka. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia fi lmu na
kanale you tube.

Zadanie grantowe „Sowiogórskie warsztaty fi lmowe” re-
al izowane w  ramach projektu grantowego pn. „Nasze Góry
Sowie”, współfinansowane jest ze środków Unii Europej-
skiej w  ramach działania 1 9. „Wsparcie dla rozwoju lokalne-
go w  ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 1 9.2
„Wsparcie na wdrażanie operacj i w  ramach strategi i rozwo-
ju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu
Rozwoju ObszarówWiejskich na lata 201 4-2020.

SPG, CK-MBP

O  NOWYM FILMIE "PLASTIKOWA APOKALIPSA"

Miło nam poinformować, Centrum Kultury-Miejska Bi-
bl ioteka Publiczna w  Głuszycy otrzymało dofinansowanie
w  ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Roz-
woju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibl iotek
publicznych Kierunek interwencji 1 .1 . Zakup i   zdalny dostęp
do nowości wydawniczych. Przyznana kwota dofinansowa-
nia ze środków Ministra Kultury i   Dziedzictwa Narodowego
wynosi 7.580 zł. W  ramach wkładu własnego Organizator,
czyl i Gmina Głuszyca przeznaczyła w  2022 roku również
kwotę 7.580 zł na zakup nowości wydawniczych.

Zachęcamy czytelników do korzystania z  zasobów naszej
bibl ioteki i   zgłaszanie bibl iotekarzom propozycji tytułów do
zakupu.

Zadanie Dofinansowania dla bibl iotek publicznych na
zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu
do książek w  formatach e-booków i/lub audiobooków i   /lub
synchrobooków – Priorytet 1 , Kierunek interwencji 1 .1 . dofi-
nansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i   Dzie-
dzictwa Narodowego w  ramach real izacji Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 -2025.

CK-MBP

DOFINANSOWANIE NA ZAKUP
NOWOŚCI WYDAWNICZYCH

Miło nam poinformować, że ukazała się kolejna publika-
cja związana z  Głuszycą - album „Tu jest mój dom – wiersze
wybrane z  bloga Stanisława Michal ika wzbogacone fotogra-
fiami”. Album wydało Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy.

Publ ikacja zawiera wiersze śp. Stanisława Michal ika, któ-
re ukazywały się do 201 8 r. się na autorskim blogu „Tu jest
mój dom”, a   także zdjęcia lokalnych pasjonatów fotografii :
Michała Adamczyka, Roberta Janusza i   Wojciecha Jelewskie-
go. Fotografie przedstawiają Głuszycę w  wielu odsłonach
i   barwach - jej piękne, górskie położenie, dziedzictwo histo-
ryczne i   kulturalne.

Zainteresowanych regionalnymi publikacjami zaprasza-
my do wypożyczalni głównej w  Centrum Kultury.

Album ukazał się dzięki pozyskaniu środków finanso-
wych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy w  ramach
zadania grantowego „Góry Sowie - piękno do odkrycia” re-
al izowanego z  projektu pn. „Atrakcyjne Góry Sowie” współfi-
nansowanego ze środków Unii Europejskiej w  ramach
działania 1 9. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w  ramach ini-
cjatywy LEADER”, poddziałania 1 9.2 „Wsparcie na wdrażanie
operacji w  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 201 4-2020.
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TU JEST MÓJ DOM – ALBUM ZE
ZDJĘCIAMI I   WIERSZAMI

W  ostatni wrześniowy
weekend w  Głuszycy
i   o  Głuszycy było wyjątko-
wo głośno. Wszystko za
sprawą I   Głuszyckiego Pik-
niku Mil itarnego, który zor-
ganizowała Fundacja
Szlakiem Riese w  partner-
stwie z  Gminą Głuszyca. Ca-
ła impreza odbyła się na
terenach po byłym Zakła-
dzie Przemysłu Bawełniane-
go „Piast” przy ul.
Bohaterów Getta.

Wydarzenie przyciągnę-
ło tłumy miłośników mil ita-
riów z  całej okol icy. Zainteresowani miel i okazję, by
uczestniczyć w  pokazach prowadzonych przez Ochotniczą
Straż Pożarną w  Głuszycy Górnej, Grupę Poszukiwawczo-Ra-
towniczą OSP Wałbrzych, a   także w  prezentacjach: Wojsk
Obrony Terytorialnej, Pol icji , 1 0. Brygady Kawalerii Pancer-
nej. Duże zainteresowanie wzbudzał tank crash, czyl i pokaz

polegający na rozjeżdżaniu
czołgiem zdezelowanych
samochodów ściągniętych
ze szrotu. Każdy, kto tylko
miał ochotę, mógł przyjrzeć
się z  bl iska lub przejechać
tymi najnowszymi i   nieco
starszymi pojazdami woj-
skowymi. Do dyspozycji by-
ły bojowe wozy piechoty,
czołg czy amfibia, a   także
motocykle oraz samocho-
dy. A  po aktywnie spędzo-
nym czasie wśród ciężkiego
sprzętu i   huku wystrzałów
uczestnicy wydarzenia miel i

możl iwość zjedzenia prawdziwej wojskowej grochówki i   za-
poznania się z  ofertą wystawców mil itariów.

W  imieniu organizatorów przekazujemy serdeczne po-
dziękowania dla wszystkich sponsorów i   partnerów wyda-
rzenia oraz wolontariuszy.
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I   GŁUSZYCKI PIKNIK MILITARNY
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Ochotnicza Straż Pożarna w  Głuszycy Górnej otrzymała
od Państwowej Straży Pożarnej w  Wałbrzychu wóz bojowy,
który będzie wspierać jednostki pierwszego uderzenia.

- Nowy pojazd, który otrzymała nasza jednostka, mimo że
ma już swoje lata, posłuży nam jeszcze przez jakiś czas i  przy-
czyni się do zwiększenia skuteczności prowadzonych akcji po-
żarniczych nie tylko na terenie Gminy Głuszyca, ale i  dwóch
innych gmin. Przekazany wóz będzie mógł dostarczać większą
ilość wody potrzebną podczas gaszenia pożarów- informuje
Burmistrz Głuszycy Roman Głód.

Nowy wóz bojowy to Mercedes Benz Axor. Wyposażony
został w: zestaw PSP-R1 , agregat prądotwórczy, aparaty
ODO, piły i   pi larki, sprzęt burzący, armaturę gaśniczą
oraz stożki ostrzegawcze. Wóz może zabrać ze sobą 5000  l
wody i   500  l środka pianotwórczego.

AM

OSP Z  NOWYMWOZEM BOJOWYM

Rozpoczął się I   etap prac związanych z  real izacją inwesty-
cji pn. „Sowiogórska przestrzeń aktywności w  Głuszycy -
modernizacja boiska przy ul. Dolnej w  Głuszycy”. Gmina Głu-
szyca oficjalnie przekazała teren budowy wykonawcy inwe-
stycji- firmie ACTIVA z  Łodzi. Rozpoczęły się prace
przygotowawcze związane z  budową bieżni.

- Pragniemy, aby miejsca takie jak stadion miejski przycią-
gały kolejne grupy młodych osób, chcących aktywnie spędzać

czas na świeżym powietrzu. Modernizacja boiska pozwoli na
bardziej komfortowe korzystanie z  tego terenu podczas wszel-
kiego rodzaju zawodów, jak i  rozgrywek piłkarskich naszej lo-
kalnej drużyny – przyznaje Burmistrz Głuszycy Roman Głód.

Zakres pierwszego etapu prac związanych z  moderniza-
cją boiska przy ul. Dolnej obejmuje: demontaż 8 rzędów sie-
dzisk, dotychczasowej bramy, furtki oraz montaż nowej
wjazdowej przesuwanej manualnie bramy stadionowej
i   furtki wejściowej, a   także montaż nowych systemowych
siedzisk stadionowych wykonanych z  materiałów polimero-
wych, budowę bieżni 4-torowej prostej o  długości 80 me-
trów z  nawierzchni pol iuretanowej.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Euro-
pejskiej w  ramach działania 1 9. „Wsparcie dla rozwoju lokal-
nego w  ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 1 9.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w  ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Roz-
woju ObszarówWiejskich na lata 201 4-2020.

AM

Gmina Głuszyca pracuje nad zwiększeniem atrakcyjno-
ści i   potencjału jej terenów. Wspólnie ze spółką SIM Sudety
opracowywana jest koncepcja architektoniczna budowy
nowego budynku wielorodzinnego, który ma zostać wybu-
dowany na terenie Gminy Głuszyca w  najbl iższym czasie.

Budynek mieszkalny będzie zlokal izowany w  okol icach
ul . Dolnej. Będzie posiadał łącznie 27 mieszkań (minimum
1 mieszkanie dla osób niepełnosprawnych, kawalerki ,
mieszkania dwu- i   trzypokojowe) i   tyle samo miejsc parkin-
gowych. Przy budynku powstaną miejsca parkingowe,
boksy śmietnikowe, droga dojazdowa oraz będzie zago-
spodarowana zieleń.

- Realizacja tego projektu wspólnie ze spółką SIM Sudety
pozwoli Gminie Głuszyca powiększyć bazę mieszkaniową
i  zachęcić ludzi do zamieszkania w  wyjątkowo dogodnej lo-
kalizacji,
w  samym centrum Głuszycy, w  bliskiej odległości od komplek-
su sportowego (boisko, stadion, basen, powstający tor rolko-
wy), a  także w  pobliżu Żłobka Gminnego i  planowanego
nowego Przedszkola Samorządowego – dodaje Burmistrz
Głuszycy Roman Głód.

Rozpoczęcie inwestycj i planowane jest na 2023 r. Koszt
inwestycj i ma wynosić prawie 1 0  mln złotych.

AM

W  GŁUSZYCY POWSTANIE NOWY BUDYNEKWIELORODZINNY

SOWIOGÓRSKA PRZESTRZEŃ AKTYWNOŚCI – MODERNIZACJA
BOISKA ROZPOCZĘTA

Sala ślubów w  nowej siedzibie Urzędu Miejskiego w  Głu-
szycy przy ul. Parkowej 9 cieszy się coraz większą popular-
nością. Wykonanie modernizacji w  budynku po dawnym
Zespole Szkół sprawiło, że kolejne pary spoza terenu Gminy
Głuszyca pragną zawierać związki małżeńskie właśnie u   nas!

Wszyscy planujący zawrzeć cywilny związek małżeński,
mogą skontaktować się z  Kierownikiem Urzędu Stanu Cy-
wilnego Panią Anną Kabat, by ustal ić termin oraz obejrzeć
salę.

AM

ŚLUBW  GŁUSZYCKIEJ SALI
ŚLUBÓW? DLACZEGO NIE!

LICZY SIĘWYGODA
MIESZKAŃCÓW!

Miło nam poinformować, że w  Urzędzie Miejskim w  Głu-
szycy zamontowano dwa nowe urządzenia: opłatomat oraz
ABOK (automatyczne biuro obsługi kl ienta). Ich zadaniem
jest podniesienie komfortu mieszkańców chcących załatwić
wiele różnych spraw, np. dokonanie opłat za podatek lub
złożenie wniosku o  wydanie właściwego dokumentu.

Urządzenia te zostały zakupione w  ramach projektu „ Cy-
frowa Gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską
w  ramach EFRR, Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Koszt
zakupu obu urządzeń 1 1 2  001 ,36 zł.

AM

Informujemy, że w  Urzędzie Miejskim w  Głuszycy
w  dalszym ciągu można składać wnioski o  dodatek
węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych z  tytułu
wykorzystywania niektórych źródeł ciepła   (pel let drzewny,
drewno kawałkowe,  inny rodzaj biomasy,  gaz skroplony
LPG,  olej opałowy). Kompletnie wypełnione wnioski należy
składać do 30 l istopada 2022 r. w  Biurze Podawczym Urzędu
Miejskiego w  Głuszycy (pok. nr  2) lub za pośrednictwem
platformy ePUAP.

Dodatki przysługują wszystkim gospodarstwom, które
złożyły deklarację do CEEB (Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków) do dnia 1 1 sierpnia 2022 r.

MCz

Szanowni Mieszkańcy!



Z  jednej strony tytuł to przymiarka do zebrania w  jednym miejscu (niekoniecznie jako
książka) artykułów publikowanych na łamach „Kuriera Głuszyckiego”, a   z  drugiej to tak wła-
śnie często przedstawiam się gościom „Jadła”, gdy po wysłuchaniu jakiejś opowieści pytają,
czy jestem przewodnikiem turystycznym. Nie ukończyłem żadnych formalnych kursów, ale
gdy tylko pojawia się okazja, aby porwać kogoś „w  teren” - robię to z  wielką przyjemnością.

Na początku l ipca już po raz trzeci w  ramach wakacyjnej akcji pod nazwą „Odkrywaj lo-
kalnie” prowadzonej przez członków Lokalnej Organizacji Turystyczne Aglomeracji Wałbrzy-
skiej (w  skrócie LOT AW), której Gmina Głuszyca jest członkiem, miałem przyjemność
poprowadzić kilkugodzinną wycieczkę po Głuszycy. Tym razem hasło przewodnie wycieczki
po naszej gminie brzmiało: „Głuszyca – miasto włókniarzy, śladami fabrykantów”. O  historii
włókiennictwa na Dolnym Śląsku, w  tym w  Głuszycy i   w  okol icach, można powiadać godzi-
nami, jednak dziś pragnę przywołać
tylko kilka pobocznych wątków.

Wycieczka rozpoczęła się na sta-
cji PKP Głuszyca (fot.1 ) . Pogoda do-
pisała i   - ku mojemu zaskoczeniu-
na miejscu zbiórki zameldowało się
ponad trzydziestu pasjonatów od-
krywania. Po doświadczeniach z  lat
poprzednich postanowiłem zaopa-
trzyć się już w  zestaw nagłaśniający,
by być dobrze słyszalnym. Na wstę-
pie przedstawiłem informacje o  na-
szym najstarszym zabytkowym
miejscu, jakim są ruiny zamku Rogo-
wiec. Bogata historia średniowiecz-
nego zamku zarówno jako strażnicy
granicznej księstwa świdnicko- ja-
worskiego strzegącej traktu kupiec-
kiego z  Wrocławia do Pragi, jak i  
dwieście lat później jako siedziby ry-
cerzy rabusiów łupiących okol iczne
wsie i   miasteczka, rozpal iła wy-
obraźnię uczestników wycieczki.

Ważnym wątkiem mojej waka-
cyjnej opowieści była rola, jaką
w  rozwoju Głuszycy odegrała kolej.
To w  końcówce XIX w. po urucho-
mieniu trasy Wałbrzych – Kłodzko
zaczęła docierać tu bawełna, zmie-
niając asortyment produkcji miejscowych zakładów, a   na początku XX w. rozpoczęto eksplo-
atację melafiru z  kamieniołomu na zboczach Ostoi. Znacząco zwiększył się też ruch
osobowy, co miało wpływ na rozwój turystki i   bazy noclegowej. Najstarszym, znanym mi ty-
powym przewodnikiem w  formacie kieszonkowym, jest ten wydany już w  1 905 r.(fot. 2), opi-
sujący ofertę noclegowo-gastronomiczną oraz trasy wycieczek po Górach Wałbrzyskich
(Waldenburger Bergland) i   Górach Sowich (Eulengebirge). Wspomniałem również naszym
gościom o  jednej z  najbardziej tajemniczych „miejscówek”, czyl i hałdzie po kopalni uranowej
(fot. 3) jako rel ikcie zimnowojennego wyścigu zbrojeń i   programie budowy radzickiej bom-
by atomowej.

Kolejnym przystankiem na naszej trasie była tzw. kolonia, czyl i zabudowa ulic Piastow-
skiej i   1 1 Listopada. Jest to przykład niemieckiej koncepcji architektonicznej Neue Seidlung
(Nowa osada) zainicjowanej w  latach 20-tych XX w., a   rozwiniętej w  czasach I I I Rzeszy. Głów-
nym założeniem była budowa małych, skromnych domów, często bl iźniaków lub maksymal-
nie 4-rodzinnych z  przyległymi ogrodami tak, aby zapewnić dostęp do świeżych warzyw
i   owoców. Domy te miały też dostęp do bieżącej wody, dzięki czemu posiadały skromne ła-
zienki i   toalety. Budowę domów na kolonii prowadzono w  drugiej połowie lat 30-tych. Teren

został doceniony ponownie również przez naszych inwestorów w  latach 70-tych, gdy po-
wstało kilka „kwadraciaków”. W  latach 80-tych i   90-tych powrócono do skośnych dachów.
Kolejne lata to dalsza rozbudowa „osiedla”, które dziś rozciąga się już częściowo na terenie
wiejskim, bo to na terenie już Grzmiącej leży jedna z  najnowszych gminnych ul ic – ul ica
Górska.

Dalsze kroki skierowaliśmy na ul icę Bolesława Chrobrego, gdzie tylko rzucil iśmy okiem
na pochodzący z  1 929 r. remontowany właśnie kościół pw. Chrystusa Króla. Po przejściu mo-
stem przez Bystrzycę, znaleźl iśmy się w  paśmie Gór Sowich. Po krótkim spacerze parkiem
oczom gości ukazał się w  pełnej krasie budynek nowej siedziby Urzędu Miejskiego, wznie-
siony w  1 862 r. jako dawna siedziba rodu Kauffmanów (szerzej historię trzech wil l i opisałem
w  poprzednim numerze „Kuriera Głuszyckiego”).

Dzięki przychylności Burmi-
strza Głuszycy Romana Głoda mo-
gl iśmy zajrzeć do wnętrza budynku.
Okazało się, że rodzice kilku przy-
jezdnych osób to absolwenci funk-
cjonującego tu przez lata Zespołu
Szkół. Wśród głuszyczan biorących
udział w  wycieczce było także kilku
absolwentów i   dyrektor szkoły Pani
Magdalena Kruszelnicka. Wielkie za-
interesowanie wzbudziły domy przy
ul. Parkowej 1 i   3 jako przykład kolo-
salnego skoku cywil izacyjnego, jaki
miał miejsce w  Głuszycy w  czasie
rozkwitu przemysłu. Budynek z  mu-
ru pruskiego, pamiętający zapewne
przełom XVII I i   XIX wieku w  czasach
tkactwa chałupniczego, masywny,
bez wygód oraz wybudowany pod
koniec XIX w. dom dla wyższej ka-
dry technicznej i   administracyjnej
z  wysokimi, dużymi mieszkaniami,
często ponad 1 00-metrowymi, z  ła-
zienkami i   toaletami, a   w  okresie
funkcjonowania fabryki zasilany
w  energię cieplną z  sieci zakładowej
(fot. 4).

W  programie miel iśmy rów-
nież wizytę w  dwóch pozostałych

pałacykach. Po drodze goście dostrzegl i pozostałości innych małych zakładów rzemieślni-
czych, dawnych sklepów, rzeźni, stolarni. Wspomniałem o  randze Głuszycy jako siedziby
nadleśnictwa dóbr należących do rodu Hochbergów z  Książa - ul. Włókniarzy (fot. 5) i   ich
zasługach, jakie wnieśl i w  rozwój naszej gminy. Budynki dawnej przychodni zakładowej
i   obecnego przedszkola wchodziły w  skład kompleksu fabrycznego dawnych zakładów
Meyer Kauffmann Textilwerk AG. Właściciel pałacyku przy ul. Grunwaldzkiej 21 był nieobec-
ny i   pozostało nam podziwianie budowli z  zewnątrz i   skupienie uwagi na detalach architek-
tonicznych. Przykładem wspaniałego zagospodarowania historycznych budowli jest
siedziba fundacji rodziny Reicheheim, a   dziś Placówka Opieki Geramus (fot. 6). Za zgodą no-
wego właściciela „zameczku” mogliśmy także wejść do środka i   na własne oczy zobaczyć, i le
pracy i   środków potrzeba na przywrócenie go do funkcjonowania. Trasa powrotna do stacji
kolejowej wiodła przez ul. Dolną, czyl i nasze familoki wzniesione w  latach 70-tych XIX w.
Wielu z  naszych gości pierwszy raz usłyszało o  bogatej historii Głuszycy, wielu zapowiedzia-
ło kolejne samodzielne wizyty, by lepiej poznać uroki naszej „małej ojczyzny”.

Grzegorz Czepil

4 październik 2022 · KURIER GŁUSZYCKI

fot. 1

GŁUSZYCKI PÓŁPRZEWODNIK
fot. 2
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fot. 5 fot. 6
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22 września 2022 r. setną rocznicę urodzin obchodziła
Pani Antonina Rogalska. Szanownej Jubilatce życzenia oso-
biście złożyl i Burmistrz Głuszycy Roman Głód oraz Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego w  Głuszycy Anna Kabat. Gratulacje
przesłal i też Prezes Kancelarii Rady Ministrów Mateusz Mo-
rawiecki oraz Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski.

Pani Antonina urodziła się 22 września 1 922 r. jako jedna
z  sześciorga rodzeństwa. Doczekała się 6 dzieci, 1 0 wnuków,
23 prawnuków i   7 praprawnuków. Dostojnej Jubilatce ży-
czymy przede wszystkim zdrowia i   uśmiechu oraz wielu cu-
downych chwil spędzonych w  gronie najbl iższej rodziny.

MCz

SETNE URODZINY GŁUSZYCZANKI

Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło 2 października
Międzynarodowym Dniem bez Przemocy. Nadchodzący
dzień jest doskonałą okazją, by uzmysłowić najmłodszym,
czym jest przemoc i   jak jej zapobiegać. Burmistrz Głuszycy
Roman Głód wraz z  Zespołem Interdyscypl inarnym ds. Prze-
ciwdziałania Przemocy w  Rodzinie zorganizował w  Głuszycy
w  środę 24 września „Dzień bez przemocy”.

Podczas wydarzenia głuszyccy uczniowie wzięl i udział
w  warsztatach profilaktycznych z  zakresu emocji i   zachowań
społecznych. Następnie wraz z  nauczycielami przeszl i w  ko-
lorowym orszaku z  transparentami pod Urząd Miejski
w  Głuszycy, gdzie uczestniczyl i w  happeningu. Wiele pozy-
tywnych emocji wzbudziło wspólne wykonanie tańca, któ-
rego przygotowanie wymagało dużego zaangażowania ze
strony młodzieży szkolnej i   organizatorów. Uczestnicy wy-
darzenia zobaczyl i także pokaz specjalnie wyszkolonego
psa pol icyjnego. Ponadto funkcjonariusze Komendy Miej-
skiej Pol icji w  Wałbrzychu zaprezentowali sprzęt i   wozy poli-
cyjne. Można było także zobaczyć z  bl iska wóz bojowy
Ochotniczej Straży Pożarnej w  Głuszycy Górnej.

Burmistrz Głuszycy Roman Głód składa podziękowania
Zespołowi Interdyscypl inarnemu ds. Przeciwdziałania Prze-
mocy w  Rodzinie za zaangażowanie w  przygotowaniu wy-
darzenia. Podziękowania również dla Ośrodka Pomocy
Społecznej w  Głuszycy, Szkoły Podstawowej nr  2, Szkoły
Podstawowej nr  3, Centrum Kultury-Miejskiej Bibl ioteki Pu-
bl icznej w  Głuszycy, Komendy Miejskiej Pol icji w  Wałbrzychu
oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w  Głuszycy Górnej.

MCz

WSPÓLNIE POWIEDZIELI „NIE”
PRZEMOCY

W  czwartek 1 5 września w  sal i widowiskowej CK-MBP
w  Głuszycy odbyło się spotkanie poświęcone bezpieczeń-
stwu osób starszych w  ramach akcji : SENIORZE, NIE DAJ SIĘ
OSZUKAĆ!
Prowadzący spotkanie głuszyccy policjanci - podinsp. Seba-
stian Sabadach, Komendant Komisariatu Pol icji w  Głuszycy
oraz dzielnicowy st. asp.  Jacek Markowski opowiedziel i ,
w  jaki sposób dochodzi najczęściej do wyłudzeń i   oszustw,
przedstawil i także metody, którymi posługują się oszuści.

-Wierzymy, że to spotkanie sprawi, że nasi seniorzy będą
czuli się pewniej i  bezpieczniej przy odbieraniu nieznanych po-
łączeń, a  także w  rozmowach z  nieznajomymi, którzy, stosując
różne podstępne metody, próbują wyłudzić wrażliwe dane oso-
bowe – powiedział obecny na spotkaniu Roman Głód, Bur-
mistrz Głuszycy.

Spotkanie zorganizowali: Burmistrz Głuszycy Roman
Głód, Komisariat Pol icji w  Głuszycy oraz Centrum Kultury-
Miejska Bibl ioteka Publiczna w  Głuszycy.

CK-MBP

SENIORZE, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ!

Już wakacji minął czas ...

Po raz kolejny Fundacja Orange obdarzyła zaufaniem
Szkołę Podstawową nr  2 w  Głuszycy i   zostal iśmy zakwalifiko-
wani do programu #SuperKoderzy. Od września ruszamy
z  nowym projektem pt.: „Odkrywcy fizyki”.

Ścieżka ta będzie real izowana na zajęciach fizyki w  kla-
sach siódmych i   ósmych. Dzięki wsparciu Fundacji już
wkrótce będziemy mogli przejść do real izacji zajęć z  wyko-
rzystaniem otrzymanego zestawu, na który składają się: dwa
roboty Photon, suwmiarki, l inijki, siłomierze, ciężarki, me-
trówki, latarka i   stoper.

Uczniowie podczas lekcji będą miel i okazję połączyć
wiedzę teoretyczną z  wiedzą praktyczną. Fizyczne wykorzy-
stanie robota marki Photon pozwali uczniom na poznawa-
nie świata i   zasad fizyki poprzez eksperymenty oraz
wykonywanie doświadczeń w  nietuzinkowy i   ciekawy spo-
sób.

SP2

#SuperKoderzy – odkrywcy fizyki
w  Dwójce!

W  piątek 23 września, dzięki współpracy Szkoły
Podstawowej nr  3 z  Podziemnym  Miastem  Osówka, po raz
kolejny uczniowie klas ósmych wzięl i udział w  lekcji historii
w  terenie. Po pieszej wędrówce uczniowie zeszl i do
podziemi kompleksu Osówka, gdzie zapoznal i się z  genezą I I
wojny światowej oraz  historią więźniów pracujących
w  Górach Sowich podczas drążenia sztolni. Duże wrażenie
na uczniach zrobiły scenki rodzajowe w  formie hologramów
oraz  gabloty ze sprzętem i   narzędziami używanymi podczas
budowy kompleksu RIESE.  Po nauce był również czas na
przyjemności   oraz integrację klas przy wspólnym ognisku.

SP3

LEKCJA HISTORII W  TERENIE
1 września Przedszkole Samorządowe powitało w  swo-

ich progach nie tylko dzieci, które uczęszczały już do przed-
szkola, ale także nowe dzieci i   nowych nauczyciel i . Rok
przedszkolny 2022/23 już rozpoczęty.

Z  tej okazji wszystkim przedszkolakom życzymy pełnego
radosnych zabaw, nowych wrażeń i   sukcesów roku przed-
szkolnego, a   Rodzicom - aby dzieci codziennie zaskakiwały
swoimi osiągnięciami i   sukcesami. 

Przedszkole Samorządowe

LEKCJA POSZANOWANIA
PRZYRODYW  TRÓJCE

„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszano-
wania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia,
edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym
zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Tego-
roczne hasło kampanii brzmi: „Wszystkie śmieci są nasze”.

W  Szkole Podstawowej nr  3 – w  klasach I-I I I i   oddziałach
przedszkolnych   dzieci,  oglądając film edukacyjny,, Segre-
gowanie śmieci”, a   w  klasach IV-VI ,,Była sobie Ziemia - Recy-
kl ing”,  zostały uwrażl iwione na kwestię szacunku do
przyrody wyrażającą się w  zabieraniu własnych śmieci ze so-
bą  i     umieszczaniu     ich   w  przeznaczonych do tego miej-
scach. Klasy VI-VI I I wykonały plakaty do tegorocznego hasła
kampanii, które zostały umieszczone w  holu szkoły.

Chciel ibyśmy, by wyedukowani w  ten sposób młodzi lu-
dzie, przerwal i łańcuch nieodpowiednich zachowań wobec
bogactwa niszczonej przyrody. Zmiany zaczynają się od ma-
łych rzeczy, które wielokrotnie powtarzane, w  perspektywie
czasu stają się wielkie.

SP3
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Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w  Głuszy-
cy została podjęta Uchwała L/357/2022 w  spra-
wie zmiany Uchwały nr  XXIX/21 4/2020 Rady
Miejskiej w  Głuszycy z  dnia 07 grudnia 2020 r.
w  sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustale-
nia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o  okre-
ślonej pojemności. Na mocy tych zmian od września 2022r.
stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wynosi 29 zł od osoby oraz 27 zł od osoby w  przypadku
zgłoszenia w  deklaracji kompostownika. Jednakże stawka ta
jest porównywalna do stawek obowiązujących w  regionie.
Dla przykładu w  Wałbrzychu wynosi ona 35 zł od osoby, w 
Jedl inie-Zdrój 34 zł od osoby, w  Nowej Rudzie 32 zł od oso-
by, a   w  Wal imiu 31 zł od osoby.

Jak stwierdził prezes Krajowej Izby Gospodarki Odpada-
mi, zamówienia publiczne sprzed 24 lutego tego roku były
zawarte w  innych real iach. Drastycznie wzrosła cena pal iwa,
droższe są samochody i   inwestycje, takie jak sortownie
i   kompostownie. Ceny wzrosły w  ciągu roku o  1 5,6 procent,
a   to jeszcze nie koniec: z  nowego raportu NBP wynika, że
szczytową wartością ma być w  tym roku 1 8,8 procent. Kon-
tynuowanie więc świadczenia usług według obecnego cen-
nika prowadziłoby do ponoszenia strat, na które
przedsiębiorstwa nie mogą sobie pozwolić. I   n ie pozwalają.

W  takiej sytuacji w  całym kraju przedsiębiorstwa zajmu-
jące się wywozem odpadów rozpoczęły negocjacje w  spra-
wie podwyższenia stawek za wykonywaną usługę. Drożyzna
pojawia się wszędzie – nawet w  kwestii wywozu odpadów.

Głuszyca nie jest w  tym przypadku wyjątkiem. Przedsiębior-
cy chcą takich stawek, które realnie zrekompensują im po-
niesione koszty. Gotowi są do zrywania umów, jeśl i nie uda
się im dojść do porozumienia z  samorządami. Na herme-
tycznym, wąskim i   kosztownym rynku odpadowym, argu-
ment ten ma porażającą moc sprawczą.

Dodatkowym czynnikiem negatywnie wpływającym na
samorządy jest rosnąca inflacja. Koszty utrzymania miast ro-
sną, a   wpływy do budżetu maleją. Na podstawie ankiety zro-
bionej wśród 68 miast Związek Miast Polskich (ZMP) podaje,
że podwyżki cen prądu dla budżetów miast i   sektora gospo-
darki komunalnej będą – w  zależności od wielkości miasta –
kosztowały je od kilku do kilkudziesięciu mil ionów złotych
rocznie. Sześciokrotne podwyżki stóp procentowych w  tym
roku także nie pozostają bez wpływu na obsługę kredytów
zaciąganych przez samorządy. Wiele inwestycji real izowa-
nych jest nie tylko ze środków własnych budżetu miast
i   gmin, ale także ze środków zewnętrznych, których opro-
centowanie wciąż rośnie. Oczywiście można nie inwestować,
ale co w  takim razie z  inwestycjami, które zostały rozpoczęte
w  latach poprzednich, w  całkowicie odmiennej sytuacji eko-
nomicznej?

Dzisiaj wiele samorządów nie myśl i o  nowych inwesty-
cjach. Dzisiaj muszą myśleć o  tym, czy uda się zreal izować
bieżącą działalność i   jednocześnie domknąć budżet. W  tym
roku deficyt na półrocze zaraportowało 22 procent samorzą-
dów. Od co najmniej pięciu lat odsetek ten nie przekraczał
1 3 procent. Drugiego września na pilnym posiedzeniu Sejm
pracował nad projektem zmian ustawowych powiększają-

cym wsparcie dla samorządów na dopłaty do ciepła oraz
działalność bieżącą. Projekt został przegłosowany i   trafił do
Senatu. Panuje jednak powszechne przekonanie, że wspar-
cie to raczej nie zrekompensuje samorządom strat, które po-
niosły w  wyniku wejścia w  życie Polskiego Ładu i   kryzysu
inflacyjnego. Pojawiły się propozycje rozwiązań ustawo-
wych, które samorządowcy przekazal i do Senatu. Składają
się one z  dwóch części. Druga z  nich to tzw. działania doraź-
ne, które określono jako samorządową tarczę antyinflacyjną.
Działania doraźne dotyczą  m.in. obniżenia do zera stawki
VAT na usługi transportu publicznego oraz na usługi związa-
ne z  gospodarką odpadami.

Samorządy nie funkcjonują w  próżni, a   sytuacja makro-
ekonomiczna kraju skupia się w  budżetach samorządowych
jak w  soczewce. Częste i   nieprzemyślane regulowanie prawa
na szczeblu krajowym, powoduje trudności w  adaptacji ta-
kiego prawa do lokalnych warunków. Nierzadko wdrożenie
w  życie takiego prawa i   jego stosowanie trzeba przeprowa-
dzić tak, żeby zminimal izować negatywne skutki jego od-
działywania na mieszkańców. Na małych społecznościach,
na gminach, decyzje w  skal i makro odbijają się silniej,
a   i   możl iwości uporania się z  nimi są zdecydowanie mniej-
sze. Fakt, że gmina Głuszyca pomimo podwyżki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ma tę stawką
jedną z  najniższych w  regionie, świadczy o  wysiłkach, jakie
podejmuje samorząd, by nie przerzucać ciężaru trudnej sy-
tuacji gospodarczej w  kraju na barki mieszkańców.

Marta Wróblewska

WZROST OPŁATY ZAWYWÓZ ODPADÓWODWRZEŚNIA 2022R.

Nowa strategia dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”
(Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Gmina Nowa Ruda, Pieszyce i  Walim)

Dobiega końca real izacja Lokalnej Strategii Rozwoju Kiero-
wanego przez Społeczność (LSR)
w  ramach PROW na lata 201 4-2020, pora rozpocząć prace
nad kolejnym dokumentem dotyczącym nowej perspekty-
wy. Warto przypomnieć, iż dzięki pozyskanym dotychczas
przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”
środkom gminy i   mieszkańcy obszaru wykorzystal i ponad
9  000  000,00 złotych. Powstały nowe przedsiębiorstwa i   roz-
winęły się już istniejące tworząc jakże potrzebne miejsca pra-
cy. Mieszkańcy i   turyści mogli uczestniczyć w  wydarzeniach
organizowanych przez Grantobiorców w  ramach projektów
grantowych, a   także korzystać z  nowopowstałych infrastruk-
tur.
Czekamy na ogłoszenie konkursu na wybór LSR oraz bardziej
szczegółowe informacje, ale już teraz rozpoczęliśmy działa-
nia przygotowujące nową strategię, na podstawie której bę-
dziemy działać. Powołal iśmy grupę roboczą ds. utworzeniu
Lokalnej Strategii Rozwoju   (LSR) w  perspektywie programo-
wania 2023-2027.  Wraz z  powołaną grupą roboczą ustalono
zakres prac oraz harmonogram spotkań konsultacyj-
nych  i   warsztatów.
W  każdej z  Gmin zostały zorganizowane spotkania konsulta-
cyjne i   warsztaty z  udziałem mieszkańców, które poświęcone
zostały w  szczególności określeniu potrzeb rozwojowych
i   potencjału danego obszaru, celów strategii. Poruszone zo-

stały zagadnienia:
• innowacyjności,
• cyfryzacji,
• środowiska i   kl imatu,
• zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem

starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania się obszaru
planowanego do objęcia LSR,

• partnerstwa w  real izacji LSR polegającego na wspólnej
real izacji przedsięwzięć i   projektów.

Poza spotkaniami bezpośrednimi przewidywana jest dalsza
możliwość konsultowania poszczególnych, tworzących się
części LSR z  wykorzystaniem zróżnicowanych form komuni-
kacji,
w  tym elektronicznej. Będą miel i Państwo możliwość wno-
szenia pomysłów i   uwag za pośrednictwem:
• strony internetowej, na której poza wszelkimi obowiązko-

wymi informacjami zostanie zamieszczony formularz zgła-
szania uwag
• punktu konsultacyjnego w  siedzibie LGD umożliwiające-

go bezpośrednie składanie
i   pobieranie ankiet w  tradycyjnej formie, możliwość składa-
nia własnych inicjatyw
i   pomysłów oraz uwag do LSR

• formularza kontaktowego (e-mail ) po przedstawieniu
opracowanego materiału ze spotkań na stronie internetowej
www.partnerstwo-sowiogorskie.pl
Na Państwa opinie będziemy czekal i przez cały czas tworze-
nia Strategii, piszemy ją dla Państwa
i   chciel ibyśmy, aby była jak najbardziej zgodna z  oczekiwa-
niami naszych mieszkańców.

LGD Partnerstwo Sowiogórskie

KOLOROWOW  GŁUSZYCY
Gmina Głuszyca, chcąc wprowadzić nieco więcej koloru

do otoczenia, postanowiła wykonać nasadzenia rośl in
w  wielu różnych miejscach na terenie całej gminy, tj. na
skwerach, wzdłuż ul ic, przy placach zabaw, przy przystan-
kach i   na ogrodzeniach. Na terenach placów zabaw przy ul.
Ogrodowej, ul. Sienkiewicza (przy stacji pal iw ORLEN) oraz
ul. Łukasiewicza (Centrum Przesiadkowe) stanęły kolorowe
ławki z  donicami na kwiaty, które nie tylko zdobią, ale i   dają
powód do chwilowego wytchnienia.

AM

Proces tworzenia LSR współfinansowany  jest ze środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju ObszarówWiejskich w  ramach Programu Rozwoju

ObszarówWiejskich na lata 201 4-2020 - w  ramach inicjatywy LEADER
poddziałanie 1 9.1 "Wsparcie przygotowawcze".

W  niedzielę 9 października 2022 r. Miejski Klub Sportowy
Włókniarz Głuszyca grał na boisku lidera wałbrzyskiej klasy
A  – niepokonanego w  tej rundzie Klubu Sportowego Walim.
Po zawziętym meczu i   znakomitej grze nasz Włókniarz wyje-
chał z  Walimia z  dorobkiem 4 bramek i   stratą 1 bramki. Bram-
ki dla naszej drużyny trafil i: Pedro, Fil ip Brzeziński oraz
Henrique Martins. Dzięki temu zwycięstwu MKS Włókniarz
Głuszyca zasiadł na fotelu lidera!

Szczególne podziękowania kierujemy do licznie zgroma-
dzonych kibiców, którzy w  kulturalny i   niezwykle fantastycz-
ny sposób ponieśli głuszycką drużynę do zwycięstwa. Po
meczu piłkarze zgodnie stwierdzil i: „w  Walimiu graliśmy

w  dwunastkę”.
Dobra passa w  głuszyckim klubie trwa już od dłuższego

czasu. Warto także przypomnieć, że w  sobotę 8 października
pierwsze zwycięstwo w  V Lidze Okręgowej D1 Wałbrzych
Młodzik odnieśli młodzicy i   pokonali „Orła” Lubawkę 2:1 .
Bramki strzelil i: Nataniel Charczuk i   Kuba Igras.

Wszystkich chcących rozpocząć swoją przygodę z  piłką
nożną informujemy, że w  dalszym ciągu trwa nabór do na-
szych głuszyckich sekcji: ŻAK (grupa wiekowa 201 4 i   młodsi),
ORLIK (grupa wiekowa 201 2 i   młodsi), MŁODZIK (201 0 i   młod-
si) i   TRAMPKARZ (2008 i   młodsi). Serdecznie zapraszamy!

MKSWłókniarz Głuszyca

MKSWŁÓKNIARZ GŁUSZYCA NA FOTELU LIDERA!
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Dotarły do nas dobre wieści – dobrze znany wielu głuszycza-
nom i  w  połowie głuszycki zespół PARANOJA nagrał w  profesjo-
nalnym studiu swoją pierwszą płytę „Pytania” z  autorskimi
utworami. Płyta już jest dostępna do nabycia. Mamy nadzieję,
że przypadnie słuchaczom do gustu. Zachęcamy do przeczyta-
nia rozmowy redakcji „Kuriera Głuszyckiego” z  Krzysztofem
Haorem, leaderem zespołu Paranoja.

Kurier Głuszycki: To zacznijmy od początku. Kiedy po-
wstał zespół i   jak wyglądały początki jego działalności?
Krzysztof Haor: Zespół powstał w  marcu 201 2 roku jako
duet „Paranoja Hotel”. Założony został przez Piotra Gałka -
wokal istę i   gitarzystę oraz przeze mnie, w  zespole grającego
na gitarze. Koncertowaliśmy wówczas sporadycznie.
KG: Jakie zmiany personalne nastąpiły w  ciągu 1 0 lat ist-
nienia zespołu?
KH: Do 201 7 roku skład duetu był stały. W  201 7 roku, w  mar-
cu do zespołu dołączył Ryszard Ogorzelec (bas) i   Mieczysław
Gorzała (perkusja) oraz we wrześniu 201 7 roku Krzysztof
Kurnyta (saksofon). W  roku 2020 Piotra Gałka zastąpił Wie-
sław Hermanowicz (wokal) i   skład kapel i , można powiedzieć,
się ustabil izował.
KG: Proszę przybliżyć naszym Czytelnikom, skąd pocho-
dzą muzycy Paranoi?
KH: Ja i   Krzysztof Kurnyta mieszkamy w  Wałbrzychu, Mie-
czysław Gorzała i   Ryszard Ogorzelec w  Głuszycy, a   Wiesław
Hermanowicz w  Boguszowie Gorcach. Można zatem powie-
dzieć, że wszyscy jesteśmy mieszkańcami Aglomeracji Wał-
brzyskiej.
KG: W  obecnym czasie każdy zespół chcący zaistnieć na
rynku muzycznym posiada osobę, która zajmuje się
marketingiem i  promocją. Czy Paranoja też ma swojego
managera ?
KH: Naszym menadżerem jest głuszyczanin, Tomasz Link -
dobry duch zespołu, jednocześnie producent naszej płyty
pt. ”Pytania”. Tomek bardzo nam pomógł w  kwestiach finan-
sowych i   muzyczno-tekstowych przy produkcji płyty. Jest
szóstym członkiem naszego zespołu.
KG: Przypomnijmy jeszcze naszym Czytelnikom, jaki ro-
dzaj muzyki uprawia zespół?
KH: Paranoja gra szeroko rozumianą muzykę blues-rockową
z  elementami muzyki progresywnej i   jazzu.
KG: Cechą charakterystyczną Waszej muzyki jest współ-
brzmienie gitary i   saksofonu. Czy zawsze tak było?
KH: To charakterystyczne współbrzmienie gitary i   saksofonu
- dość nietypowe w  muzyce, pojawiło się dopiero w  201 7 ro-
ku wraz z  dołączeniem do zespołu saksofonisty Krzysztofa
Kurnyty.
KG: Kto jest Waszym autorem tekstów, a  kto kompozyto-
rem muzyki?
KH: Część tekstów jest mojego autorstwa, część napisał
Krzysztof Kurnyta, a   także nasz zaprzyjaźniony tekściarz
z  Warszawy - Maciej Wroński. Muzyka jest głównie moja
i   Krzysztofa Kurnyty. Mamy także na koncie takie utwory,
które skomponowali wszyscy członkowie zespołu.
KG: Jak wygląda u  Was proces twórczy? Co powstaje naj-
pierw: tekst czy muzyka?
KH: Najpierw powstaje muzyka, potem staramy się napisać
tekst do utworu. Dodam także, że teksty piszemy wyłącznie
w  języku polskim, co nie jest takie proste.
KG: Gdzie zespół do tej pory koncertował?
KH: Praktycznie we wszystkich regionach kraju. Nasze kon-
certy odbyły się w  takich miejscach jak Wałbrzych, Głuszyca,
Mieroszów, Gorzów Wielkopolski, Radzyń, Suwałki, Zakopa-
ne oraz za czeską granicą w  Broumovie. W  ciągu 1 0 lat dzia-
łalności zespół zagrał około 60 koncertów.
KG: Czy są jakieś miejsca, w  których gra się Wam szcze-
gólnie dobrze?

KH: Lubimy grać w  klubie A’Propos w  Wałbrzychu i   w  Głu-
szycy w  czasie imprez w  Centrum Kultury. Szczególnie do-
brze wspominamy koncert w  Gorzowie Wielkopolskim,
w  renomowanym klubie „Pod Filarami” prowadzonym przez
Bogusława Dziekańskiego.
KG: Jak to jest z  graniem zespołu Paranoja - gracie dla
pieniędzy czy dla przyjemności?
KH: Gramy przede wszystkim dla przyjemności, a   pieniądze
oczywiście potrzebne są nam na prowadzenie bieżącej dzia-
łalności, zakup instrumentów itp. oraz na wydawanie nagrań
na różnych nośnikach.
KG: Kto jest Waszym ulubionym artystą blues-rocko-
wym, bluesowym lub artystą z  innego gatunku muzycz-
nego?
KH: Mówiąc szczerze, słuchamy różnej muzyki i   staramy się
nie naśladować nikogo w  tym, co robimy.
KG: Jak to się stało, że postanowiliście nagrać płytę stu-
dyjną?
KH: Każdy muzyk ma potrzebę zarejestrowania swojej twór-
czości, nie inaczej jest z  nami. Rejestracja płyty studyjnej to
jest jakaś forma zapisu dokonań zespołu i   jego promocji.
KG: Gdzie została nagrana płyta „Pytania”?
KH: Nagrania zreal izowano w  profesjonalnym miejscu- Rec-
Publ ica Studio w  Lubrzy. Real izatorem nagrań był Piotr Ze-
gzuła, który zajął się także miksem i   masteringiem.
Producentem wykonawczym płyty był Tomasz Link.
KG: Jak przebiegała praca w  profesjonalnym studiu na-
graniowym?
KH: Bardzo sprawnie, ponieważ byl iśmy do nagrań przygo-
towani i   miel iśmy szczęście, że trafil iśmy na real izatora na-
grań, który mobil izował nas do wydajnej pracy. Cały materiał
został zarejestrowany w  ciągu trzech dni, łącznie w  studiu
spędzil iśmy 24 godziny.

KG: Czy mieliście jakieś założenia odnośnie muzyki
przed nagraniem tej płyty?
KH: Oczywiście, chciel iśmy nagrać płytę, która zaciekawi
słuchacza i   spowoduje, że każdy wysłucha jej do końca.
I   mamy szczerą nadzieję, że taki efekt uda się nam osiągnąć.

KG: Płyta sprawia wrażenie bardzo przemyślanej pod
względem muzycznym. Na początku i   końcu są bardzo
ważne utwory podkreślone przez intro i   outro. Pozosta-
łe też poruszają ważne dla każdego tematy. Nie chcieli-
ście "pójść na skróty" i   nagrać tzw. bardziej
„przystępny”materiał?
KH: Uważamy, że na rynku muzycznym jest bardzo dużo
przystępnej muzyki, dlatego też postanowil iśmy, że nie bę-
dziemy robić żadnych skrótów, przeciwnie: będziemy robić
swoje, niezależnie od panujących trendów.
KG: Jak to się stało, że na Waszej płycie, w  jednym utwo-
rze zagrał solo gitarowe jeden z  największych gitarzy-
stów bluesowych w  Polsce - Jacek Jaguś (lider zespołu
J.J. Band)?
KH: Chciel iśmy urozmaicić trochę brzmienie i   jednocześnie
zrobić niespodziankę słuchaczom. Jacka znal iśmy już wcze-
śniej z  koncertu podczas Wałbrzyskiej Wiosny Bluesowej
i   nie było problemu, żeby się zgodził. Zagrał dobre solo osa-
dzone w  korzeniach muzyki bluesowej.
KG: Płyta jest wydana bardzo starannie, wręcz perfek-
cyjnie. Czy oprawa graficzna jest dla Was równie ważna
jak sama muzyka?
KH: Oczywiście, uważamy, że oprawa płyty jest równie waż-
na co jej zawartość i   musi być z  nią spójna.
KG: Wydanie płyty to spory koszt. Skąd w  tak trudnych
czasach pozyskaliście środki na ten cel?
KH: W  wydaniu płyty pomogli nam sponsorzy, a   właściwie
mecenasi, którzy nam zaufal i , przede wszystkim firma Ni-
trol l z  Głuszycy, która jest głównym sponsorem oraz dodat-
kowo firmy Tartak Urbaniak z  Jedl iny-Zdroju oraz GJK Styl ing
(Motos) z  Głuszycy.
KG: Czy liczycie na to, że nakłady poniesione na wydanie
płyty się zwrócą?
KH: Chciel ibyśmy, aby sprzedaż płyty pozwoliła nam wydać
następną płytę CD.
KG: Czy macie nadzieję, że Wasza muzyka zagości w  ra-
diu?
KH: Liczymy na to, że niebawem dotrzemy do szerszej pu-
bl iczności w  kraju, także do radiosłuchaczy.
KG: Życzymy zespołowi, by wszystkie Wasze marzenia
się spełniły, a  płytę można było usłyszeć w  popularnych
stacjach radiowych. Mam też nadzieję, że wielu naszych
czytelników zechce wybrać się na Wasz koncert i   nabyć
płytę, zapytam więc na koniec, jakie są plany zespołu na
następne miesiące?
KH: Planujemy grać koncerty, promować nową płytę i   przy-
gotowywać materiał muzyczny na następny krążek. Już 1 4
października zagościmy w  Wałbrzyskim Ośrodku Kultury na
wydarzeniu „Bluesowy Wałbrzych”. Gorąco zapraszamy na
nasz koncert. A  5 l istopada zapraszamy do Centrum Kultury
w  Głuszycy na spotkanie promujące naszą płytę i   wyjątkowy
koncert. Będzie także okazja, by zakupić naszą płytę CD. Do
zobaczenia i   do usłyszenia!
KG: Życząc wielu sukcesów i  dalszego rozkwitu zespoło-
wi, serdecznie zachęcamy do udziału w  zapowiedzia-
nych najbliższych wydarzeniach, podczas których
będzie można posłuchać muzyki w  wykonaniu zespołu
Paranoja. Dziękujemy za miłą rozmowę.

Z  Krzysztofem Haorem rozmawiała
Sabina Jelewska

Paranoja Q&A  - wywiad z  leaderem zespołu
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