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Gmina Głuszyca zbl iża się do real izacji projektu związa-
nego z  możl iwością pozyskiwania zasobów geotermalnych
do celów ciepłowniczych, energetycznych oraz rekreacyjno-
wypoczynkowych. Dzięki uzyskanej w  zeszłym roku dotacji
w  wysokości 1 5,4  mln złotych pochodzącej z  Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej, która
w  całości pokryje koszty projektu, możl iwym będzie wyko-
nanie odwiertu badawczego.

Po wykonaniu odwiertu próbnego okaże się, czy Gmina
Głuszyca posiada zasoby wód geotermalnych.

-Inwestycja ta jest ogromną szansą na rozwój zarówno dla
Gminy Głuszyca, jak i  dla całego rejonu. Jeśli okaże się, że
w  głębi Ziemi jest woda, która ma odpowiednie parametry,
Gmina Głuszyca dołączy do grona polskich miast, w  których
źródło geotermalne wykorzystuje się na wielu płaszczyznach,
tj. jako możliwość ogrzewania budynków mieszkalnych na te-
renie gminy i  zasilania miasta- mówi Burmistrz Głuszycy Ro-
man Głód. - Źródła geotermalne stwarzają także szanse na
rozbudowę zaplecza sportowego i   rekreacyjno-wypoczyn-
kowego, czyl i budowę basenów termalnych, rozwój sieci
hotel i i   miejsc noclegowych. Dzięki geotermii Gmina Głuszy-
ca może stać się bardzo popularnym i   atrakcyjnym tury-
stycznie miejscem, co przyczyni się do rozwoju
turystycznego całego rejonu oraz stworzenia nowych miejsc
pracy- dodaje Roman Głód.

Warto wspomnieć, że 29 l istopada br. w  wyniku przepro-
wadzonego postępowania wyłoniono inżyniera projektu,
którym będzie Multiconsult Polska sp. z  o.o.  z  Warszawy.
Gmina Głuszyca wspólnie z  inżynierem projektu będą pra-
cować nad wyłonieniem firmy, która wykona odwiert ba-
dawczy. Planowane jest osiągnięcie odwiertu o  głębokości
2,5   km.

Dawniej przemysłowa gmina, która swój rozwój za-
wdzięczała odpowiedniej wodzie, docenionej przez włó-
kienniczych fabrykantów, po raz kolejny może sięgnąć po
swój naturalny skarb. Mamy nadzieję, że uda się zreal izować
zamierzone cele tej niezwykle ważnej dla przyszłości Głu-
szycy inwestycji , która na etapie odwiertu próbnego jest
w  całości sfinansowana ze środków zewnętrznych.
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KOLEJNY KROK KU SZANSIE NA
TERMYW  GŁUSZYCY

2 mil iony siedemset tysięcy złotych kosztowało przygo-
towanie nowoczesnego terenuz 1 2 wytyczonymi działkami
inwestycyjnymi w  Strefie Aktywności Gospodarczej w  Głu-
szycy.

Głuszyca jest jedyną gminą w  rejonie, której z  powodzeniem
udało się zakończyć tego typu projekt. Real izacja zadania
była możl iwa dzięki pozyskanym środkom, pochodzącym
w  większości z  ostatnich już pieniędzy z  funduszy europej-
skich poprzedniej perspektywy finansowej.

Do dyspozycji przyszłych i   obecnych przedsiębiorców oraz
inwestorów, którzy zdecydują się rozpocząć swoją działal-
ność w  Głuszyckiej Strefie Aktywności Gospodarczej, są
uzbrojone działki inwestycyjne oraz miejsca parkingowe.
Wybudowano także nową drogę dojazdową oraz własną
oczyszczalnię ścieków. Strefa zajmuje powierzchnię około 3
hektarów.

– To wyjątkowo atrakcyjny teren, położony w  bezpośredniej bli-
skości drogi wojewódzkiej, która łączy Wałbrzych i  Kłodzko, tuż
przy dworcu i  bocznicy kolejowej. W  połączeniu z  infrastruktu-

rą, którą oddajemy inwestorom oraz zapierającym dech w  pier-
siach, malowniczym położeniem, jest to, mogę śmiało
przyznać, jedna z  najbardziej atrakcyjnych lokalizacji w  regio-
nie – mówi Roman Głód, Burmistrz Głuszycy.

I nwestorów Gmina Głuszyca potrzebuje jak tlenu. Przełom
XX i   XXI wieku to załamanie przemysłu włókienniczego, któ-
ry przez wiele lat utrzymywał gminę oraz jej mieszkańców.
Dziś strefa jest nie tylko alternatywną dla oddalonej o  ki lka-
naście kilometrów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej, lecz także to przede wszystkim ogromna szansa dla
gminy, jej mieszkańców oraz dla wykwalifikowanych pra-
cowników, to szansa na powstanie nowych miejsc pracy,
bez ponoszenia wysokich kosztów na dojazdy.

Oferta Strefy Aktywności Gospodarczej w  Głuszycy skiero-
wania jest zarówno do przedsiębiorców już prowadzących
działalność, myślących o  samorozwoju i   przyszłych inwesty-
cjach, jak i   dla start-upów, rozpoczynających działalność go-
spodarczą.
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DOBIEGŁA KOŃCA BUDOWA GŁUSZYCKIEJ STREFY AKTYWNOŚCI
GOSPODARCZEJ

Burmistrz Głuszycy Roman Głód podpisałumowę z  inżynierem projektu, fot. UM

Strefa Aktywności Gospodarczej, fot. użyczone



2 grudzień 2022 · KURIER GŁUSZYCKI

Radosne zabawy ruchowe z  elfami i   śnieżynkami, świą-
teczne tańce i   opowieści, a   przede wszystkim spotkanie ze
św. Mikołajem dostarczyło dzieciom, które odwiedziły głu-
szyckie Centrum Kultury-MBP, mnóstwo radości. Długo
oczekiwany gość przybył do Głuszycy już w  sobotę 3 grud-
nia i   obdarował wszystkie dzieci słodkim poczęstunkiem. 6
grudnia odwiedził także dzieci w  świetl icy wiejskiej w  Kol-
cach.

Był to czas pełen kreatywnej zabawy z  animacjami, nie
zabrakło też ulubionych brokatowych tatuaży w  świątecz-
nym klimacie, a   także samodzielnego wykonywania bożona-
rodzeniowych ozdób. Dzieci mogły też upamiętnić radosne
chwile na pamiątkowej fotografii ze św. Mikołajem, który
przybył do dzieci z  wymarzonymi prezentami.

Dziękujemy Burmistrzowi Głuszycy Romanowi Głodowi
i   Gminie Głuszyca za dofinansowanie mikołajek, a   także ani-
matorom z  Kamayu Art za moc atrakcji i   świetną świąteczną
zabawę.

SJ

SKRZYPCEW  OGNIU! POLISH VIOLIN DUOW  GŁUSZYCY

Doskonały repertuar, wybitni wykonawcy z  niesamowitą
energią i   pasją - koncert duetu skrzypcowego- Polish Violin
Duo, który 1 9 l istopada wystąpił na scenie głuszyckiego
Centrum Kultury, na długo zapisze się w  pamięci publ iczno-
ści. Duet tworzony przez utalentowanych skrzypków Martę
Gidaszewską i   Roberta Łaguniaka podbił serca publiczności
swoim wysokim kunsztem artystycznym i   miłością do wyko-
nywanej muzyki. Duet zaprezentował wysokiej klasy utwory
światowej wiol inistyki- wybrane kompozycje takich twór-
ców jak G. Bacewicz, G. Barta. A. Derecskei, A. Igudesman, J.
Feld, M. Rozsa i   B. McLean.

Koncert odbył się w  ramach cyklu "Z  klasyką przez Pol-
skę" - projektu real izowanego przez Narodowy I nstytut Mu-
zyki i   Tańca, a   na Dolnym Śląsku współorganizowany przez
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego z  inicja-

tywy Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego Krzysz-
tofa Maja, który osobiście powitał głuszycką publiczność.
Operatorem przedsięwzięcia był Ośrodek Kultury i   Sztuki we
Wrocławiu - Dolnośląskie Laboratorium Kultury, którego kie-
rownik – Marek Sztark przybl iżył twórczość Pol ish Viol in
Duo. Przybyłych na koncert powital i Burmistrz Głuszycy Ro-
man Głód oraz Sabina Jelewska- dyrektor CK-MBP.

Projekt sfinansowano ze środków Ministra Kultury i   Dzie-
dzictwa Narodowego oraz z  budżetu Samorządu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. Partnerami projektu byl i : Gmina
Głuszyca oraz Centrum Kultury-Miejska Bibl ioteka Publiczna
w  Głuszycy.

Pol ish Viol in Duo tworzą skrzypkowie Marta Gidaszew-
ska, absolwentka Akademii Muzycznej w  Poznaniu oraz Ro-
bert Łaguniak, doktorant Akademii Muzycznej w  Łodzi.
Muzycy są laureatami l icznych międzynarodowych i   ogólno-
polskich konkursów skrzypcowych oraz kameralnych. Wy-
stępowali również z  orkiestrami,  m.in. z  Fi lharmonią
Kameralną w  Łomży, Orkiestrą „Progress” i   „Poznańskie
Smyczki”. Zostal i dwukrotnie laureatami projektu „Scena Mu-
zyki Polskiej”, organizowanego przez Narodowy I nstytut Mu-
zyki i   Tańca. Gościl i w  wielu programach radiowych
i   telewizyjnych. Nagral i pierwszą płytę i   przygotowują kolej-
ne dwie z  muzyką polskich kompozytorów XX wieku, a   także
twórców czeskich i   węgierskich. Duet planuje trasę koncer-
tową po USA, Francji i   Chinach, gdzie zagra w  najbardziej
prestiżowych salach dzieła polskich kompozytorów. Dzięku-
jemy organizatorom i   duetowi za niesamowity koncert
w  Głuszycy.

SJ

GŁUSZYCKIE MIKOŁAJKI DLA
DZIECI

Ręcznie wykonane świąteczne ozdoby, domowe przy-
smaki, kolędy i   pastorałki, a   także mnóstwo życzl iwości
i   otwartych serc stworzyły niesamowitą atmosferę Jarmarku
Bożonarodzeniowego zorganizowanego w  piątek 1 6 grud-
nia w  ścisłym centrum Głuszycy. Prawdziwie zimowa pogo-
da dodała uroku wydarzeniu, podczas którego sztab
wolontariuszy i   ludzi dobrej woli wsparł zbiórkę publiczną
„WALKA ANETY” prowadzoną na rzecz 31 -letniej głuszyczan-
ki.

W  świąteczny nastrój wprawil i zebranych występujący
na scenie lokalni artyści: Głuszycka Orkiestra Dęta, Chór Se-
niorów Renoma oraz młode wokal istki trenujące śpiew pod
okiem Radosława Zychala: Ol iwia Zelek, Zuzanna Grzesiak,
Łucja Olczak, Marcel ina Popik i   Jul ia Mongiałło. Do odwie-
dzających jarmark przybył św. Mikołaj z  workiem słodyczy
i   w  asyście swoich pomocników- Elfa i   Sowy oraz dzielnych
strażaków z  OSP Głuszyca Górna. Na dzieci czekał kreatywny
namiot prowadzony przez pracowników Ośrodka Pomocy
Społecznej, gdzie można było ozdobić świąteczne pierniczki

i   bombki. O  świąteczne kul inaria zadbal i lokalni restaurato-
rzy: „Jadło” i   restauracja „Osówka”. Na jarmark przybyły także
młode harcerki z  ZHP z  Betlejemskim Światłem Pokoju, które
zostało przekazane dalej mieszkańcom naszej gminy oraz
dotarło do głuszyckich parafii , dzięki uprzejmości OSP Głu-
szyca Górna.

Głuszycki Jarmark Bożonarodzeniowy organizowany
przez Burmistrza Głuszycy Romana Głoda i   Centrum Kultu-
ry-Miejską Bibl iotekę Publiczną to wydarzenie, w  które z  za-
angażowaniem włączyły się głuszyckie jednostki: Żłobek
Gminny, Przedszkole Samorządowe, Szkoła Podstawowa
nr  2, Szkoła Podstawowa nr  3, Ośrodek Pomocy Społecznej,
Podziemne Miasto Osówka, Zakład Usług Mieszkaniowych
i   Komunalnych, pracownicy Urzędu Miejskiego, a   także
Ochotnicza Straż Pożarna w  Głuszycy Górnej, panie z  Rady
Kobiet, „Jadło”, LGD Partnerstwo Sowiogórskie, lokalni wy-
stawcy oraz silna grupa wolontariuszy z  Komitetu Społecz-
nego „Walka Anety”. Podziękowania dla występujących na
scenie: Głuszyckiej Orkiestry Dętej, Chóru Seniorów Renoma
oraz Radosława Zychala i   młodych wokal istek.

Dziękujemy wszystkim za przedświąteczne spotkanie
pełne radości, pokoju i   ciepła mimo mroźnej aury.
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ŚWIĄTECZNIE NA GŁUSZYCKIM JARMARKU

Koncertem z  okazji 1 04 rocznicy Odzyskania N iepodle-
głości świętowano 1 1 Listopada w  Głuszycy. Wcześniej w  ko-
ściele pw. Chrystusa Króla odprawiona została Msza św. za
Ojczyznę, a   przy Pomniku N iepodległości kwiaty i   znicze
w  hołdzie Bohaterom, którzy walczyl i o  wolną Polskę, złożyl i :
Burmistrz Głuszycy Roman Głód, Przewodniczący Rady Miej-
skiej Grzegorz Milczarek wraz z  delegacją radnych miejskich
oraz przedstawicie duchowieństwa, instytucji gminnych
i   placówek oświatowych, a   także harcerze i   reprezentanci

mieszkańców Gminy.
Popołudniowy koncert, który odbył się w  sal i widowisko-

wej Centrum Kultury-MBP, rozpoczęła Głuszycka Orkiestra
Dęta pod batutą kapelmistrza Eugeniusza Lecia. Na scenie
pojawiły się także młode wokal istki, które trenują pod okiem
nauczyciela śpiewu- Radosława Zychala. Wielu chwil wzru-
szeń dostarczyły publiczności piękne wykonania znanych
polskich utworów, które zaprezentowały: Łucja Olczak, Iga
Smusz, Jul ia Mongiałło oraz Maria Kuźma- tegoroczna zwy-
ciężczyni konkursu „Wałbrzych ma Talent” , a   także Joanna
Surma - final istka konkursu „Wałbrzych ma Talent”. Do
wspólnego śpiewania pieśni legionowych i   patriotycznych
zachęcił zebranych w  czasie swojego występu Chór Senio-
rów Renoma przy akompaniamencie Ryszarda Ogorzelca
(akordeon) oraz Józefa Dylonga (klawisze). Gratulujemy
wszystkim występującym na scenie.

Miłym akcentem uroczystości było wręczenie Panu Eu-
geniuszowi Leciowi tytułu honorowego „Zasłużony dla Mia-
sta i   Gminy Głuszyca” - tytułu przyznawanego przez radnych
Rady Miejskiej w  Głuszycy. Treść uchwały odczytał Przewod-
niczący Rady Miejskiej w  Głuszycy Grzegorz Milczarek, a   gra-
tulacje przekazał Burmistrz Głuszycy Roman Głód.
Dziękujemy wszystkim za wspólne świętowanie w  Głuszycy.
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GŁUSZYCZANIE DLA NIEPODLEGŁEJ

Polish Violin Duo w  Głuszycy, fot. CK-MBP

Zabawa mikołajkowa, fot. CK-MBP

„Spróbuj odnaleźć siebie” to tytuł wyjątkowego wieczoru
z  udziałem gwiazd popularnego programu telewizyjnego
„Sanatorium miłości” oraz zaproszonych gości. Spotkanie
odbyło się 25 października w  Centrum Kultury-MBP w  Głu-
szycy. Gości i   zgromadzoną publiczność przywital i Burmistrz
Głuszycy Roman Głód oraz Sabina Jelewska, dyrektor CK-
MBP.

Królowa i   król turnusu trzeciej edycji „Sanatorium miło-
ści”, czyl i Jadwiga Schwebs-Kostkiewicz, zawodowa tancer-
ka, mieszkanka Głuszycy oraz Zdzisław Wasiak-
emerytowany nauczyciel i   harleyowiec z  Krapkowic podzie-
l i l i się z  publ icznością swoimi doświadczeniami związanymi
z  produkcją telewizyjną, opowiedziel i o  sobie i   o  swoich naj-
bl iższych planach i   marzeniach. Popularność i   rozpoznawal-
ność, jaką zapewnił program, sprawia, że oboje angażują się
w  działalność społeczną, zwlaszcza na rzecz osób w  wieku
dojrzałym. Jadwiga Schwebs-Kostkiewicz cały czas robi, to,
co kocha - uczy tańczyć dzieci, prowadzi grupę taneczną dla
seniorek. Zdzisław Wasiak jest honorowym ambasadorem
kwartalnika „Głos Seniora”, brał także udział w  kampanii spo-
łecznej „Stop manipulacji”.

Na spotkanie do Głuszycy przybyły także trzy siostry
Zdzisława Wasiaka, na stałe przebywające za granicą. Graży-
na Wasiak-Maxwell , autorka promowanej w  czasie spotkania
książki „Sanatorium bez miłości? czyl i serialowe przygody
Zdzisława Wasiaka”, mieszka w  Londynie, gdzie publikuje ar-
tykuły w  londyńskiej prasie, jest kronikarzem w  Związku Pi-
sarzy Polskich na Obczyźnie, współtworzy Salony Literackie,
a   w  2020 roku została ambasadorem kwartalnika „Głos Se-
niora”. Spotkanie poprowadziła Regina Wasiak-Taylor, prezes
Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w  Londynie. Głos za-
brała także Danuta Kowalski – lekarz z  Chicago, obecnie zaj-
mująca się medycyną estetyczną.

Na scenie wystąpił prowadzony przez Jadwigę Schwebs-
Kostkiewicz, pełen radosnej energii i   witalności, zespół ta-
neczny Baby-Jagi ze Stowarzyszenia Nowe Życie ze Szczaw-
na-Zdroju. Miłym akcentem muzycznym był także występ
Roberta Delegiewicza.

„Wszyscy wiemy, że życie jest jedno, i  żyje się tyko raz. Nie
musimy wcale tego słyszeć od uczestników sanatoryjnej tele-
noweli, żeby zrozumieć, że afirmacja życia to nie tylko koncept,
to jest recepta i  strategia na mądre, pełne i  świadome życie”-
powiedziała w  swoim wystąpieniu Grażyna Wasiak-Maxwell .

SJ

GWIAZDY„SANATORIUM
MIŁOŚCI”W  GŁUSZYCY

Koncert dla Niepodległej, fot. CK-MBP

Spotkanie z  uczestnikami programu Sanatorium miłości i  przyjaciółmi, fot. CK-MBP

Walka Anety- Głuszycki Jarmark Bożonarodzeniowy, fot.UM

Głuszycka Orkiestra Dęta z  koncertem kolęd, fot. UM
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"Ogłaszam, że w  dniu dzisiejszym ukonstytuowała się
Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa,
w  zgodzie z  postanowieniami Konstytucji , wprowadziła dziś
o  północy stan wojenny na obszarze całego kraju”- te słowa
wypowiedziane 1 3 grudnia 1 981 przez Wojciecha Jaruzel-
skiego rozpoczęły prawie dwuletni okres stanu nadzwyczaj-
nego na terenie całej Polski. W  tym czasie internowano
ponad 1 0  tys. działaczy NSZZ „Sol idarność”, życie straciło
prawie 40 osób.

Pamięć tego wydarzenia uczcil i w  imieniu Mieszkańców
i   swoim Burmistrz Roman Głód, Zastępca Burmistrza Grze-
gorz Szymański, Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz
Milczarek, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Janusz Rech,
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mirosław Żołopa oraz
Dyrektorzy jednostek gminnych, składając przy Pomniku
N iepodległości kwiaty oraz znicze.

UM/AM

41 ROCZNICAWPROWADZENIA STANU WOJENNEGO

I nformujemy, że Gmina Głuszyca rozpoczęła dystrybucję
węgla po cenie preferencyjnej. Sprzedaż odbywa się we-
dług określonej procedury. Pracownik Urzędu Miejskiego
w  Głuszycy kontaktuje się z  osobami, które złożyły wniosek
o  preferencyjny zakup pal iwa stałego według daty wpływu
wniosku do urzędu. Wnioskodawca zostanie później poin-
formowany, co należy zrobić, by węgiel dotarł do jego do-
mu.

UM/AM

DYSTRYBUCJAWĘGLAW  GMINIE
GŁUSZYCA

-Już na wiosnę 2023 roku będziemy mogli cieszyć się z  no-
wo powstałego toru rolkowego w  naszej gminie. Obecnie trwa-
ją prace związane z  przygotowaniem nawierzchni toru na
wcześniej przygotowanym terenie. Miłośnicy rolek, hulajnóg,
deskorolek zyskają kolejne nowe miejsce aktywności na mapie
Głuszycy- zapowiada Burmistrz Głuszycy Roman Głód.

Cała inwestycja przyczyni się do zachęcenia głuszyczan
do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powie-
trzu, a   także może stać się bezpiecznym miejscem spotkań
z  rówieśnikami i   znajomymi, którzy dzielą podobne pasje.
N ie zabraknie też miejsca na chwile wytchnienia dla użyt-
kowników czy obserwatorów, ponieważ przy obiekcie poja-
wią się ławeczki, a   także elementy zieleni. Obiekt ten
dołączy do innych obiektów sportowych znajdujących się
przy ul icy Dolnej i   mamy nadzieję, że zostanie równie do-
brze zaakceptowany jak skatepark w  Ogrodzie Jordanow-
skim. Real izacja całego projektu możl iwa była dzięki
współfinansowaniu w  ramach Rządowego Funduszu Polski
Ład: Program I nwestycji Strategicznych. Koszt powstającej
inwestycji to kwota 1   380  000 złotych.

AM

TOR ROLKOWY BĘDZIE NOWYM
MIEJSCEM DO AKTYWNOŚCI
W  GŁUSZYCY

Trwają prace modernizacyjne boiska sportowego, znaj-
dującego się przy ul icy Dolnej. Obecnie zakończył się etap
związany z  budową bieżni oraz wstawieniem nowej bramy
wjazdowej oraz furtki. Głuszycka drużyna piłkarska i   trenu-
jący zawodnicy zyskają odświeżone boisko do rozgrywania
najważniejszych spotkań sportowych i   zdobywania gol i .

-Boisko sportowe stanowi istotny element w  życiu naszej
lokalnej społeczności. Odbywają się tutaj najważniejsze piłkar-
skie rozgrywki Miejskiego Klubu Sportowego „Włókniarz Głu-
szyca”. Jest to również miejsce, na którym odbywają się
głuszyckie imprezy, festyny czy biegi w  ramach Ligi Lekkoatle-
tycznej Szkół Podstawowych- mówi Burmistrz Głuszycy Ro-
man Głód.

Real izacja projektu była możl iwa dzięki dofinansowaniu
z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa
Dolnośląskiego 201 4-2020 ramach LGD „Partnerstwo So-
wiogórskie”. Koszt real izacji projektu wynosi 31 2  1 46,02 zł,
a   kwota dofinansowania to 1 42 426,00 zł .

Gmina Głuszyca planuje kontynuować prace moderni-
zacyjne obiektu. Zakres zadań zaplanowanych na kolejnych
etapach inwestycji to: budowa trybun oraz montaż oświe-
tlenia płyty boiska, renowacja nawierzchni wraz z  wygro-
dzeniem strefy boiska oraz montaż bramek.

-Dalsza modernizacja boiska będzie możliwe, jeżeli Gmina
uzyska dofinansowanie z  Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ramach LGD
„Partnerstwo Sowiogórskie”. Wniosek został złożony, teraz
oczekujemy na jego rozpatrzenie i  podpisanie umowy o  dofi-
nansowanie- dodaje Roman Głód.

AM

BOISKO SPORTOWEW  TRAKCIE
MODERNIZACJI

ZAKOŃCZYŁ SIĘ REMONT UL.
WARSZAWSKIEJ

Miło nam poinformować, że zakończył się remont drogi
gminnej w  ciągu ul. Warszawskiej w  Głuszycy. Prace związa-
ne były przede wszystkim z  wykonaniem nowej nawierzchni
oraz zjazdów do posesji . Real izacja zadania pn. „Poprawa
bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont drogi
gminnej ul. Warszawska w  Głuszycy” była możl iwa dzięki
środkom pochodzącym z  Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg. Kwota uzyskanego dofinansowania to 596  1 51 , 20 zło-
tych.

AM

Burmistrz Głuszycy Roman Głód i  Przewodniczący Rady
Miejskiejw  Głuszycy GrzegorzMilczarek, fot. UM

Tor rolkowy przy ul. Dolnej, fot. UM

Nowa nawierzchnia ul. Warszawska, fot. UM

Modernizacja boiska ul. Dolna - nowa bieżnia, fot. użyczone

POWSTANIE TARASWIDOKOWY
NA GOMÓLNIKU MAŁYM
W  dniu 25 października 2022 Burmistrz Głuszycy Roman
Głód oraz Skarbnik Gminy Agnieszka Świędrych podpisal i
umowę na budowę tarasu widokowego na Gomólniku Ma-
łym. Wykonaniem prac zajmie się firma SORTED Sp.
z  o.o.  z  Piaseczna. Wartość inwestycji to 273  060 złotych.
Gomólnik Mały to wzniesienie w  Sudetach Środkowych,
a   dokładniej w  środkowej części Gór Suchych. Na jego szczy-
cie znajduje się punkt widokowy, na którym ma powstać ta-
ras widokowy.
Z  tego miejsca rozpościera się panorama na Wielką Sowę,
Ślężę oraz Górę Borową oraz na leżącą u  stóp szczytu
Grzmiącą i   Głuszycę. Gomólnik Mały sąsiaduje z  bardziej
znanym szczytem - Rogowcem.
-Nowy taras widokowy stanie się kolejną trakcją turystyczną
w  naszej gminie i  zachęci wiele osób do odwiedzenia szlaków
turystycznych przebiegających przez Głuszycę- dodaje Bur-
mistrz Głuszycy Roman Głód.

AM

W  ramach Funduszu Sołeckiego w  2022 roku Gmina Głuszy-
ca zreal izowała zadania poszczególnych sołectw:
- Sołectwo Głuszyca Górna - wykonanie solarnego oświetle-
nia ul icznego wzdłuż ul. Dworcowej w  Głuszycy Górnej,
kwota wydatku to 41   400 zł,
- Sołectwo Grzmiąca - zakup altany wiejskiej wraz z  utwar-
dzeniem terenu oraz doposażenie świetl icy wiejskiej, utwar-
dzenie terenu pod kostkę ażurową na siłowni plenerowej
i   zakup maty gumowej na plac zabaw, utrzymanie zieleni
i   porządku, planowana kwota wydatku to 31   949,35 zł,
- Sołectwo Kolce - wymiana podłogi w  kuchni w  świetl icy
wiejskiej, pokrycie dachu wiaty na boisku oraz zakup urzą-
dzeń na siłownię zewnętrzną, zakup pal iwa, planowana
kwota wydatku to 1 7  560,97 zł,
- Sołectwo Łomnica - modernizacja oświetlenia ul icznego
oraz I   etap budowy boiska do koszykówki przy boisku do
piłki nożnej, planowana kwota wydatku to 31   984,72 zł,
- Sołectwo Sierpnica - zakup ziemi humus na boisko w  Sierp-
nicy oraz zakup wyposażenia zewnętrznego boiska, plano-
wana kwota wydatku to 1 8  097,1 8 zł.
Łączna kwota planowanych wydatków w  2022 r. ramach
Funduszu Sołeckiego wynosi 1 34  276,62 zł.

UM/AM

REALIZACJA FUNDUSZU
SOŁECKIEGOW  2022 ROKU

NOWE OŚWIETLENIE PRZY
ULICACH DWORCOWEJ
I   POMORSKIEJ

Nowe oświetlenie ul. Dworcowa, fot. AM

Pojawiły się nowe iluminacje w  Parku Jordanowskim, a   to
oznacza, że sezon świąteczny jest już w  pełni! Serdecznie za-
praszamy do wspólnej zabawy. Zachęcamy do wykonywa-
nia pamiątkowych zdjęć w  Parku Jordanowskim przy
głuszyckich iluminacjach i   udostępniania zdjęć w  I nternecie.

UM/AM

NOWE ILUMINACJEW  PARKU
JORDANOWSKIM

Iluminacje w  Parku Jordanowskim, fot. UM

REMONT DROGI ŁĄCZĄCEJ
GRZMIĄCĄ Z  ŁOMNICĄ
UKOŃCZONY

Łącznik Grzmiąca - Łomnica ukończony, fot. AM

Burmistrz Głuszycy Roman Głód wraz z  Grzegorzem Macko -
Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego odwiedzil i
ukończoną inwestycję gminną pn. "Grzmiąca - dojazd do
gruntów rolnych". Modernizacja drogi dojazdowej możl iwa
była dzięki środkom przekazanym Gminie Głuszyca w  for-
mie dotacji celowej z  budżetu Województwa Dolnośląskie-
go.
Przy okazji wizyty w  Głuszycy Marszałek Macko zobaczył
także wyremontowaną drogę w  ciągu ul. Warszawskiej, a  
także budowę toru rolkowego oraz modernizowane boisko
miejskie przy ul. Dolnej.

UM/AM

Gmina Głuszyca wykonała nowe oświetlenie solarne przy ul.
Dworcowej w  Głuszycy Górnej. Zadanie zostało zreal izowa-
ne częściowo z  budżetu Gminy Głuszyca oraz z  Funduszu
Sołeckiego Sołectwa Głuszyca Górna. Takie samo oświetle-
nie powstało również przy ul. Pomorskiej. Koszt inwestycji
pokryty został z  budżetu Gminy Głuszyca. Montażem no-
wych lamp solarnych zajęła się firma „Solumen” z  Miłobądza.

UM/AM



Są tacy, którzy do odkrywania histori i używają ki l ofa i   łopaty. Odsłaniając ruiny starych
budowl i , przesiewają tony ziemi interpretują znal eziska archeol ogiczne. Ja zaprzągłem do
pracy swój smartfon. N owoczesna technol ogia pozwal a na skanowanie i   n iemal natych-
miastowe tłumaczenie tekstu, nawet pisanego niemieckim gotykiem. Dzieje Głuszycy
i   okol ic zapisane na kartach kroniki Oskara Vogta „Aus vergangenen Tagen” (tłum. „Z  mi-
nionych dni” ) przywołują obrazy z  życia naszej gminy do 1 878 r., kiedy to ukazały się dru-
kiem. Warto przy tej okazj i wspomnieć, że wydawcą był Moritz Jakob, który prowadził
drukarnię przy ul . Grunwal dzkiej 7 w  l okal u dzisiejszej Apteki Fl os. To tu również była dru-
kowana l okal na gazeta „Wüstegiersdorf Grenzbote” i   na jej łamach Oskar Vogt drukował
fel ietony historyczne (przypadek?) . Moje wcześniejsze artykuły inspirowane kroniką Vogta
pomijały pewne wątki , do których warto jednak wrócić.

Znajdujemy tu wzmiankę, że książę Bol ko Surowy (fot.1 ) w  1 292 r. ufundował kl asztor
cystersów w  Krzeszowie (fot.2) w  miejscu kl asztoru benedyktynów założonego w  1 242 r.
przez swoją babkę księżnę Annę (fot.3) , żonę H enryka Pobożnego. Ks. Bol ko Surowy spro-
wadził do Krzeszowa mnichów z  Lubiąża i   Schul pforta (dziś dziel nica miasta N aumnburg
k/Lipska) , nadał im ziemię i   władzę oraz nakazał zagospodarowanie l asów i   pół. I nsceni-
zację l egendy o  cudownym ocal eniu księcia i   jego obietnicy złożonej aniołowi, że wznie-
sie świątynię w  miejscu bijącego źródła można ogl ądać w  trakcie nocnego zwiedzania
kl asztoru. Wzrost potęgi gospodarczej księstwa świdnicko-jaworskiego postępował  m.in.
wraz z  zagospodarowaniem terenów pomiędzy Krzeszowem a  Wiel ką Sową. N ie istniała tu
żadna trwała droga handl owa, a   jedynie przeprawy do zamków granicznych. Ok. 1 300 ro-
ku przebudowano zamek Rogowiec (niem. H ornschl oss) - fot. 4, choć na pewno jeszcze
przed 1 1 98 r. istniała tu drewniana strażnica. Powstał z  czasem trakt kupiecki nazwany
„Wysoka Drogą” (niem. H ochstrasse) , który z  Wrocławia i   Świdnicy wiódł przez dol inę By-
strzycy u   stóp zamku Grodno, Jedl inkę (niem. Tannhausen), Gl in icę (niem. Lehmwasser) .
Trak następnie wpinał się po zboczach do dzisiejszych Kamionek k/ Rybnicy Leśnej, a   na-
stępnie okrążał zbocza Wal igóry ponad Andrzejówką pod osłoną zamku Radosna i   opadał
do Sokołowska. Dal ej przez Mieroszów i   Broumov kupcy kierowal i się do Pragi . N a stro-
nach cytowanej kroniki znajdujemy potwierdzenie, że pierwotna nazwa terenów naszej

gminy to Gerhadrtswal d (l as Gerarda – jednego z  rycerzy księcia administrujących tym
obszarem), a   jej gwarowe brzmienie to Gierswal d. Wraz z  rozwojem osadnictwa przemia-
nowana na Giersdorf. Miało to miejsce w  1 428 roku, gdy na terenie l eżącym dziś w  rozwi-
dl eniu ul ic Grunwal dzkiej i   Kościuszki powstał tartak i   skład drewna. Były to niespokojne
czasy wojen husyckich, co przyczyniło się do upadku zamku Rogowiec. Legenda głosi , że
panem na zamku był hrabia Rickel Bol cze, który mieszkał tu ze swoją żona, synem Konra-
dem i   przybraną córką Agnieszką. Młodzi dorastal i wspól nie, a   czasem ich przyjaźń za-
mieniła się w  romans. N a wieść o  krwawych zajściach w  Krzeszowie, gdzie husyci
spl ądrowal i kl asztor, a   następnie wymordowal i 45 zakonników i   dotarl i do zamku Radosna
, który udało im się zdobyć, a   po spl ądrowaniu zniszczyl i mury i   pozostawil i jedynie ruinę,
władający już zamkiem Konrad wezwał na pomoc wal ecznego rycerza Georga z  N achodu.
Z  uwagi na bardzo gęste brwi i   ponurą twarz nazywany był Czarnym Georgiem. Od same-
go początku Georg przerażał Agnieszkę swoim wygl ądem oraz usposobieniem i   ta nie-
ustająco nal egała, aby Konrad go odprawił. Konrad wiel okrotnie odmawiał młodej żonie
spełnienia tego żądania. Georg dowiedział się o  tym i   poprzysiągł zemstę. Dochodziło
w  tym czasie do wiel u brutal nych napaści husytów na okol iczne wsie i   l icznych odweto-
wych wypraw rycerstwa śl ąskiego. Głównodowodzący wojskami król ewskimi w  Świdnicy
zwołał odprawę dowódców granicznych zamków oraz dowódców wojsk śl ąskich groma-
dzących się pod miastem, aby wspól nie zapl anować obronę terenów dawnego księstwa
i   kol ejną wyprawę wojenną. Wieczorem zaproszono wszystkich na wystawną ucztę z  tań-
cami. To w  czasie tego przyjęcia Konrad zauroczył się młodą dziewczyną o  imieniu Maria,
która nudziła się w  towarzystwie ponurego rycerza N icol asa. Młodzi cały wieczór tańczyl i
ze sobą, co nie spodobało się jej towarzyszowi i   tyl ko dzięki interwencji głównodowodzą-
cego nie doszło do pojedynku między rycerzami. Wojska śl ąskie ruszyły przez Mieroszów,
a   następnie zdobyły Broumov i   wyparły husytów. Główne siły skierowały się do N achodu,
który pomimo trwającego kil ka tygodni obl ężenia nie został zdobyty. Zanim jednak woj-
ska śl ąskie odstąpiły od miasta, doszło do wiel u aktów przemocy, a   cały region został za-
mieniony w  pustkowie.

Cała wyprawa zakończyła się bez osiągnięcia znaczących sukcesów. Konrad powierzył
na czas wojny Czarnemu Georgowi rol ę dowódcy obrony zamku Rogowiec, co było dl a
niego ujmą na honorze i   pewnego dnia zdecydował się opuścić zamek. Po powrocie
z  wojny Konrad ożenił się z  Agnieszką, l ecz nie okazywał jej nal eżnych wzgl ędów i   wspo-
minał Marię. Rok później brutal ne niel udzkie zachowanie wojsk śl ąskich pod N achodem
przyniosło krwawy odwet husytów. Wojska husyckie coraz bardziej zaczęły zagrażać zam-
kowi Rogowiec i   Konrad wraz małym oddziałem rzucił się gal opem do Świdnicy, aby uzy-
skać wsparcie stacjonujących tam oddziałów, jednak po drodze jego koń się wywrócił
i   przez uraz głowy musiał ki l ka tygodni dochodzić do siebie. Co gorsza, pełen nienawiści
i   pragnący odwetu za upokorzenia Czarny Georg był przewodnikiem najeźdźców. Brał
udział w  pl ądrowaniu Grzmiącej, Jedl inki i   Gl in icy. Ki l ka dni husyci gromadzi l i się w  rejonie
zamku Rogowiec i   pewnej nocy podczas intensywnej burzy udało im się jednak zdobyć
si l n ie broniony zamek. W  czasie szturmu Agnieszka modl iła się w  zamkowej kapl icy i   tu
odl azł ją żądny zemsty Czarny Georg. N ie zważywszy na żadne świętości , Georg sztyl etem
przeszył pierś Agnieszki i   pozbawiał ją życia. N a wieść o  ataku na zamek Konrad pomimo
tego, że nie uzyskał żadnego wsparcia, wyruszył ze Świdnicy. Po drodze mijał spal one
wsie i   w  oddal i dostrzegł na zamkiem słup dymu. Pełen obaw dotarł do kapl icy i   odnal azł
na stopniach ołtarza ciało swojej młodej żony. Gdy modl ił się z  ból u nad swoją ukochaną,
usłyszał kroki i   schował się za ołtarzem. Georg wraz z  czwórką kompanów powróci l i , aby
wyrwać z  drzwi kraty i   w  tym czasie Konrad rzucił się do ataku i   śmiertel nie zranił Czarne-
go Georga. Sam rzucił się do ucieczki i   po dotarciu do Świdnicy oddał się pod komendę
dowódcy wojsk śl ąskich.

Konrad po okresie żałoby odnal azł Marię, która odeszła od rycerza N icol asa i   wziął
z  Marią śl ub. Zamek Rogowiec wpadł ręce husytów, a   po ustaniu wojen przez wiel e l at był
siedzibą rycerzy rabusiów, którymi dowodzi l i bracia Schel l endorf. Al e o  tym już w  jednym
z  kol ejnych artykułów...

Grzegorz Czepil
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HISTORIE ZE SMARTFONA
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KOLEJNE PROJEKT REALIZOWANE PRZEZ OPSW  GŁUSZYCY
Aktywizacja. Integracja. Praca

Ośrodek Pomocy Społecznej w  Głuszycy wspólnie z  firmą
OMK Consulting we Wrocławiu prowadzi rekrutację do pro-
jektu pn. "Aktywizacja. Integracja. Praca".
Jeżeli: zamieszkujesz na terenie Gminy Głuszyca, masz ukoń-
czone 1 8 lat, jesteś osobą zagrożoną ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym, pozostajesz bez zatrudnienia (jesteś osobą
bierną zawodowo lub bezrobotną, wobec której zastosowa-
nie wyłącznie instrumentów i  usług rynku pracy jest niewy-
starczające i   istnieje konieczność zastosowania w  pierwszej
kolejności usług aktywnej integracji o  charakterze społecz-
nym), nie jesteś osobą odbywającą karę pozbawienia wolno-
ści (lub jesteś objęty/-a  dozorem elektronicznym), zapraszamy
do kontaktu pod numerem telefonu 748456-343. W  ramach
projektu oferujemy: diagnozę indywidualnych potrzeb i   po-
tencjałów, uczestników projektu (w  tym opracowanie IŚR), po-
radnictwo psychologiczne, szkolenie z  zakresu kompetencji
społecznych, szkolenie zawodowe, kompleksowe i   indywidu-
alne pośrednictwo pracy, staż zawodowy.
Uczestnicy projektu otrzymają: stypendium szkoleniowe, sty-
pendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu, egzaminy zawo-
dowe, materiały szkoleniowe, catering.

Twoja droga do sukcesu
Ośrodek Pomocy Społecznej w  Głuszycy we współpracy

z  OMK Consulting we Wrocławiu realizuje projekt pn. "TWOJA
DROGA DO SUKCESU". Zapraszamy osoby chętne do udziału
w  projekcie, które: zamieszkują (w  rozumieniu przepisów Ko-
deksu Cywilnego) w  powiecie wałbrzyskim, osoby w  wieku 1 8
lat i   więcej, osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, osoby korzystające ze świadczeń pomocy spo-
łecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy
społecznej, pozostające bez zatrudnienia (są bierni zawodo-
wo lub bezrobotni, wobec których zastosowanie wyłącznie
instrumentów i  usług rynku pracy jest niewystarczające i   ist-
nieje konieczność zastosowania w  pierwszej kolejności usług
aktywnej integracji o  charakterze społecznym); nie są osoba-
mi odbywającymi karę pozbawienia wolności (lub objętymi
dozorem elektronicznym), o  niskich kwalifikacjach, w  wieku
50+, korzystające z  PO PŻ, z  niepełnosprawnościami. W  ra-
mach projektu oferujemy: diagnozę indywidualnych potrzeb
i   potencjałów uczestników projektu, poradnictwo specjali-
styczne (prawne, rodzinne, psychologiczne), poradnictwo za-
wodowe, warsztaty umiejętności i   kompetencji społecznych,
szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy, staż zawodowy.
Uczestnicy projektu otrzymają: stypendium szkoleniowe oraz
stażowe, zwrot kosztów dojazdu, egzaminy zawodowe, cate-
ring. Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu - 74
8456 343.

OPS

„GWIAZDKA DLA SENIORA”

Gwiazdka dla Seniora, fot. OPS

CZESKA DELEGACJA Z WIZYTĄ
W  GŁUSZYCY

Czeska delegacja z  wizytą w  Głuszycy, fot. UM

„Każdy gest, nawet najdrobniejszy zmienia
świat…czyjś świat”. Grudzień to czas wyjątkowy dla każde-
go człowieka. Real izowany projekt „Gwiazdka dla Seniora”
jest wsparciem najbardziej potrzebującej części społeczno-
ści lokalnej oraz odpowiedzią na zdiagnozowaną potrzebę
poczucia przynależności i   akceptacji , zwłaszcza w  okresie
świątecznym. W  okresie Bożego Narodzenia nikt nie powi-
nien być samotny.

W  dniach 1 4 i   1 5 grudnia Burmistrz Głuszycy Roman
Głód, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w  Głuszycy Ka-
tarzyna Starzyńska oraz Pracownicy socjalni głuszyckiego
ośrodka w  ramach projektu socjalnego "Gwiazdka dla senio-
ra" odwiedzil i w  domach osoby starsze. Osoby te z  rożnych
powodów nie wychodzą z  domu, często są samotne lub
mają bl iskich zamieszkałych w  różnych częściach kraju.

-Potrzeba realizacji działań skierowanych do seniorów wy-
nika z  postępującego procesu starzenia się społeczności naszej
gminy. Seniorzy często podkreślają w  rozmowach z  pracowni-
kami socjalnymi fakt, że z  uwagi na migracje, obowiązki zawo-
dowe dorosłych dzieci, niekiedy konflikty wewnątrzrodzinne
żyją w  osamotnieniu. Dlatego to właśnie osoby starsze, samot-
ne, niepełnosprawne, chore są tą grupą, na którą OPS zwraca
szczególną uwagę. Z  myślą o  nich powstał projekt socjalny pt.
, ,Gwiazdka dla seniora” zainicjowany przez Pracowników So-
cjalnych OPS Głuszyca, którzy z  dużym zaangażowaniem wy-
konali własnoręcznie gałązki świąteczne oraz podarunki
świąteczne- dodaje Katarzyna Starzyńska, Dyrektor OPS-
u   w  Głuszycy.

OPS

Gmina Głuszyca rozpoczęła rozmowy z  czeskim Krajem
Pardubickim w  sprawie projektu transgraniczego. Podczas
rozmów przeprowadzonych w  Głuszycy czeska delegacja
przedstawiła swoje propozycje. Omówione zostały także
formy finansowania wspólnego projektu.

Planowany projekt dotyczyć będzie po stronie czeskiej
udostępnienia nowych, zamkniętych do tej pory obiektów
w  twierdzy artyleryjskiej Bouda oraz po stronie polskiej za-
gospodarowania terenów przy Podziemnym Mieście Osów-
ka (m.in. modernizacja placów postojowych, drogi do
wejścia do podziemi). Ważnym elementem projektu jest
również aspekt ekologiczny - montaż odnawialnych źródeł
energii w  celu ograniczenia zużycia energii , montaż zbiorni-
ków na wodę deszczową w  celu jej gospodarczego wyko-
rzystania, co będzie miało na celu ograniczenie
negatywnego wpływu na środowisko i   ograniczenie kosz-
tów związanych z  utrzymaniem obiektów.
Szacunkowa wartość projektu to 2  mln euro, jego real izacja
będzie możl iwa po uzyskaniu dofinansowania w  ramach
programu INTERREG V-A  Czechy –Polska.

AM

CZYSTE POWIETRZEW  GMINIE
GŁUSZYCA
W  najnowszym rankingu dwutygodnika „Wspólnota” Gmina
Głuszyca znalazła się
na wysokim 21 . miejscu w  zestawieniu małych miast, które
w  latach 201 8-2021 przeznaczyły najwięcej na ochronę po-
wietrza. Samorząd wydał w  tym okresie aż 834,97 zł na
mieszkańca.
Wysokie miejsce Gminy Głuszyca w  takim rankingu nie po-
winno nikogo dziwić.
Od wielu lat nasi włodarze podejmują szereg działań, by po-
prawić jakość powietrza.
W  roku 201 7 zreal izowano zadanie „Eko Głuszyca – tu miesz-
kam, tu żyję – montaż instalacji OZE w  budynkach szkol-
nych”. Na budynkach Szkoły Podstawowej nr  2 i   3 oraz
obecnego Żłobka Gminnego zamontowane zostały panele
fotowoltaiczne o  ogólnej mocy 55 kWh oraz 2 pompy ciepła
do ciepłej wody użytkowej, wartość zadania wyniosła ogó-
łem 474.1 5 zł, uzyskano dofinansowanie w  kwocie 399.755
zł. I lość produkowanej energii z  instalacji OZE na budynkach
szkolnych można śledzić na bieżąco na stronie http://oze.in-
teleko.pl/gluszyca.
W  latach 201 8-2020 real izowane było zadanie „Eko Gminy –
montaż instalacji OZE w  dorzeczu rzek Barycz i   Bystrzyca” –
zadanie real izowane w  partnerstwie z  Gminą Nowa Ruda
i   N iechlów. Wartość zadania to 8  069 798 zł, uzyskano dofi-
nansowanie na kwotę 6  839 31 9,41 zł z  Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
201 4-2020. W  ramach projektu zamontowane zostały ogó-
łem 382 instalacje OZE o  mocy ogółem 3751 ,73 kW (panele
fotowoltaiczne, pompy ciepła, kotły na biomasę),
z  tego na terenie gminy Głuszyca zamontowano 1 26 instala-
cji (55 instalacji fotowoltaicznych
o  mocy 3 i   5 kW, 47 pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej
oraz do ogrzewania budynków
i   24 kotły na biomasę).
W  201 8 r. zreal izowane było zadanie „Ograniczenie niskiej
emisji na terenie Gminy Głuszyca – zmiana systemu ogrze-

wania, wymiana pieców” – koszt zadania
to 1   050 328,37 zł, uzyskano dofinansowanie dla mieszkań-
ców w  kwocie 491 379.06 zł
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i   Gospodarki Wodnej. Dzięki dofinansowaniu zl ikwidowano
88 starych kotłów węglowych, zamontowano 58 kotłów ga-
zowych, 1 pompę ciepła, 4 ogrzewania elektryczne, 1 4 ko-
tłów na pel let oraz 1 kocioł 5 klasy.
Obecnie trwa real izacja projektu „Wymiana wysokoemisyj-
nych źródeł ciepła
w  budynkach i   lokalach mieszkalnych na terenie wybranych
gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” – zadanie real izowane jest
przez 1 5 gmin. Kwota przeznaczona w  formie dotacji celo-
wej dla grantobiorców to 27  321   571 ,43 zł, z  czego do
mieszkańców Gminy Głuszyca trafi 1   330  483,77 zł. Środki na
real izację zadania pochodzą z  Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Dolnośląskiego 201 4-2020. Warto
wspomnieć,
że środki na wszystkie zadania udało się pozyskać za po-
średnictwem ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej.

UM/AM

Eko Głuszyca - instalacja paneli fotowoltaicznych, fot. UM
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W  poniedziałek 1 2 grudnia 2022 odbył się koncert cha-
rytatywny organizowany przez Przedszkole Samorządowe
w  Głuszycy pt. "Jasełkowe Granie Aniołkowe" na rzecz ro-
dzin sprawujących pieczę zastępczą w  naszym mieście. 

Dzieci wraz z  nauczycielami przygotowały wzruszające
przedstawienie „O  Bałwanku, co miał złote serce",  nie zabra-
kło wspólnego kolędowania oraz występów tanecznych.  Na
koncert przybyły lokalne rodziny zastępcze, z  którymi prze-
prowadzono wzruszające rozmowy. Gościem specjalnym
wydarzenia była współorganizatorka projektu „Aniołkowe
Granie" Katarzyna Głowik – Jamróz.    Wydarzenie przycią-
gnęło l iczną publiczność, która nagrodziła małych aktorów
oraz rodziny zastępcze owacjami na stojąco. Koncert zapad-
nie na długi czas w  pamięci mieszkańców Głuszycy. 

Dyrektor, Pracownicy i   dzieci z  Przedszkola Samorządo-
wego w  Głuszycy składają wszystkim Czytelnikom „Kuriera
Głuszyckiego” serdeczne życia,  niech dobro serc otula Was
w  ten świąteczny czas!  

Przedszkole Samorządowe

JASEŁKOWE GRANIE ANIOŁKOWE

BOISKA KOMPLESKU ORLIK
BĘDĄ MODERNIZOWANE

Gmina Głuszyca otrzymała dofinansowanie w  wysokości
293  546 zł w  ramach programu modernizacji kompleksów
sportowych „Moje boisko – ORLIK 201 2”. Modernizacja
kompleksu boisk „Orl ik” przy ul. Dolnej planowana jest
w  2023 r. Będzie to kolejny etap odnawiania istniejących już
obiektów sportowych zlokal izowanych przy ul. Dolnej.
Głuszycki samorząd w  przyszłości ma w  planach także
remont obiektu kąpielowego.

AM/UM

Modernizacja Orlika ul. Dolna, fot. UM

W  dniach 1 8-1 9 l istopada 2022 r. uczniowie ze Szkoły
Podstawowej nr  3 oraz Szkoły Podstawowej nr  2, wspólnie
z  koleżankami i   kolegami ze szkół w  Wal imiu i   Boguszowie -
Gorcach, wzięl i udział w  wycieczce do Warszawy w  ramach
projektu „Edukacja przez inspiracje”. Pomysłodawcą projektu
jest radny Powiatu Wałbrzyskiego Łukasz Kazek.

Podczas pierwszego dnia pobytu w  Warszawie ucznio-
wie zobaczyl i Pałac Kultury i   Nauki, Muzeum Powstania War-
szawskiego oraz zobaczyl i Placu Zamkowego, Kolumnę
Zygmunta i   Pałac Prezydencki. Drugi dzień pobytu był nie-
zwykle ekscytujący, gdyż młodzież miała możl iwość wejścia
do stacji telewizyjnej TVN, a   przewodniczką grupy była
dziennikarka tej stacji - Arleta Zalewska, która opowiadała
o  swojej niezwykle ciekawej pracy i   pokazała telewizję „od
kuchni”. W  trakcie wizyty w  studiu telewizyjnym uczniowie

sprawdzal i swoje kompetencje dziennikarskie i   wzięl i udział
w  warsztatach przygotowanych przez dziennikarkę Arletę
Zalewską.

Wyjazd do Warszawy to dwa dni intensywnego zwiedza-
nia stol icy, ale też czas integracji i   wzmacniania relacji mię-
dzy uczniami powiatu wałbrzyskiego. Jedno jest pewne - tę
wycieczkę wszyscy zapamiętają na długo. Serdecznie dzię-
kujemy organizatorom - Staroście Powiatu Wałbrzyskiego
Krzysztofowi Kwiatkowskiemu, Radnym Rady Powiatu Wał-
brzyskiego, a   w  szczególności organizatorom wyjazdu Łuka-
szowi Kazkowi i   Ewie Dorosz Radnej. Podziękowania za
dofinansowanie wyjazdu dla Gminy Głuszyca i   Burmistrza
Głuszycy Romana Głoda. Podziękowania dla opiekunów
uczniów z  Głuszycy- Ewy Sejdy i   Agnieszki Bystrzyckiej.

SP3

EDUKACJA PRZEZ INSPIRACJĘ

„ANIOŁY HOSPICJUM”

W  październiku i   l istopadzie 2022 r. uczniowie klas IV-VI I I ze
Szkoły Podstawowej nr  3 w  Głuszycy uczestniczyl i w  eta-
pach szkolnych Dolnośląskiego Konkursu Przedmiotowego
Zdolny Ślązak. Z  radością informujemy, że czterech uczniów
SP3 awansowało z  pięciu przedmiotów do II etapu o  zasięgu
powiatowym. Z  matematyki do etapu powiatowego za-
kwal ifikowali się: Patryk Chmielewski, Wojciech Gabrysiak
i   Alan Kujawski, z  fizyki: Patryk Chmielewski, Wojciech Ga-
brysiak, z  języka polskiego: Wojciech Gabrysiak, z  historii :
Wojciech Gabrysiak, z  języka niemieckiego: Szymon Szpo-
narski.
Etap powiatowy z  poszczególnych przedmiotów będzie się
odbywał w  styczniu 2023. Trzymajmy kciuki!

SP3

UCZNIOWIE Z  TRÓJKI
AWANSOWALI DO KOLEJNEGO
ETAPU ZDOLNEGO ŚLĄZAKA

W  studio TVN - wycieczka do Warszawy, fot. SP3

Jasełkowe Granie Aniołkowe, fot. PS

Uczniowie SP 3 zakwalifikowani do II etapu zDolnedo Ślązaka, fot. SP3

O  tym, że Głuszyca to miejsce niezwykłe, inspirujące do
tworzenia poezji, mogli się przekonać uczestnicy kolejnego
„Jesiennego spotkania z  poezją” zorganizowanego w  sobotę
25 października w  Centrum Kultury-Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w  Głuszycy.

Gośćmi spotkania były: Izabela Monika Bil l, Romana Wię-
czaszek, Stanisława Ziobrowska i   Agnieszka Musz- cztery ko-
biety piszące wiersze i   w  różny sposób związane z  Głuszycą.
Izabela Monika Bil l to wrocławska poetka, którą inspirują głu-
szyckie górskie krajobrazy,  m.in. Kamyki czy Soboń, wydała
kilka autorskich tomików poezji i   współtworzyła wiele alma-
nachów. Romana Więczaszek i   Stanisława Ziobrowska urodzi-
ły się w  Głuszycy, tu się wychowały i   spędziły lata młodości,
a   Głuszyca jest miejscem, do którego z  sentymentem wracają
i   czerpią inspirację do własnej twórczości, choć na stałe
mieszkają w  okolicach Brzegu na Opolszczyźnie. W  spotkaniu
uczestniczyła także głuszyczanka Agnieszka Musz, której pa-
sją jest pisanie wierszy i   prozy, a  także teatr i   florystyka. Pod-
czas spotkania, które poprowadziła Sabina Jelewska, dyrektor
CK-MBP, wspominano także osobę śp. Stanisława Michalika,
który od wielu lat współtworzył głuszyckie spotkania z  poezją
oraz śp. Marka Juszczaka, urodzonego w  Głuszycy byłego
sztygara z  Knurowa, powracającego w  swoich wierszach do
ukochanej krainy lat młodości. Miłą niespodzianką było przy-
bycie na spotkanie Pana Zbigniewa Brożka, który także zapre-
zentował swoje wiersze publiczności. To kolejna osoba, która
urodziła się i   wychowała w  Głuszycy, a  w  swoich wierszach
powraca z  rozrzewnieniem i  tęsknotą do miejsca swojego
urodzenia.

Uczestnicy spotkania mogli także poznać najnowsze pu-
blikacje, w  których zawarte są wiersze lokalnych po-
etów,  m.in. album wydany w  bieżącym roku przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy „Tu jest mój dom´- wiersze
wybrane z  bloga Stanisława Michalika wzbogacone fotogra-
fiami”, a   także zbiór poezji wydany w  2021 pod redakcją Ro-
many Więczaszek zawierający utwory przyjaciół Głuszycy:
Stanisława Michalika, Marka Juszczaka, Agnieszki Musz, Ro-
many Więczaszek i   Stanisławy Ziobrowskiej. Spotkanie umilil i
Wojciech Jelewski i   Sławek Gucwa nastrojowymi dźwiękami
gitary klasycznej.
Dziękujemy wszystkim za przybycie i   udział w  nastrojowym
spotkaniu, pełnym wzruszających wspomnień i   poezji, która
sprawia, że życie staje się piękniejsze.

SJ

Z  POEZJĄW  GŁUSZYCY-
W  JESIENNYM KLIMACIE

Jesienne spotkanie z  poezją, fot. CK-MBP

Wyróżnienie 'Anioły Hospicjum'dla
Burmistrza Głuszycy Romana Głoda, fot.

AM

Polskie Towarzystwo Opieki Pal iatywnej oddział w  Wałbrzy-
chu zorganizowało 1 5 października 2022 r. w  Teatrze Zdrojo-
wym w  Szczawnie-Zdroju uroczystą galę wręczenia
„Aniołów Hospicjum”.

Nagroda ta jest przyznawana od 201 3 roku osobom fizycz-
nym i   instytucjom, które danym w  roku bezinteresownie
działają na rzecz dobra podopiecznych Hospicjum im. Jana
Pawła I I w  Wałbrzychu.

W  bieżącym roku to szczególne wyróżnienie z  rąk Pani Rena-
ty Wierzbickiej - Prezesa Polskiego Towarzystwa Opieki Pa-
l iatywnej o.  Wałbrzych otrzymali Burmistrz Głuszycy Roman
Głód, a   także Szkoła Podstawowa nr  2 w  Głuszycy, w  imieniu
której statuetkę odebrała Aneta Musik, dyrektor szkoły. Jest
to wyraz podziękowania i   wdzięczności za czynne uczestnic-
two w  inicjatywach organizowanych przez Hospicjum oraz
na rzecz podopiecznych Hospicjum.

UM/SP2
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1 4 l istopada – w  Ogólnopolskim Dniu Seniora – święto-
wal i głuszyccy seniorzy. Głuszyckie Senioral ia 2022 upłynęły
w  radosnej atmosferze. Licznie zebranych w  sal i widowisko-
wej głuszyckiego Centrum Kultury powitał Prezes Stowa-
rzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w  Głuszycy - Jerzy
Janus. Najserdeczniejsze życzenia oraz dużo zdrowia, rado-
ści i   pogody ducha przekazal i seniorom Zastępca Burmi-
strza Grzegorz Szymański, dyrektor Przedszkola
Samorządowego, radna Powiatu Wałbrzyskiego Ewa Dorosz
oraz dyrektor CK-MBP Sabina Jelewska.

Głuszyckie Senioral ia rozpoczęły się ciekawym wykła-
dem o  życiu w  radości i   uważności wygłoszonym przez Pa-
nią Beatę Kras. Pełen energii występ zespołu tanecznego
Baby-Jagi ze Stowarzyszenia Nowe Życie ze Szczawna-
Zdroju wprawił wszystkich w  dobry humor. Po programie
tanecznym prowadząca zespół Jadwiga Schwebs-Kostkie-
wicz zaprosiła obecnych do wspólnego wykonania tańca
integracyjnego, co wywołało dużo pozytywnych emocji.
Miłą niespodziankę sprawil i Seniorom uczniowie ze Szkoły
Podstawowej nr  2 w  Głuszycy. Uczniowie przygotowali wła-
snoręcznie piękne laurki z  serdecznymi życzeniami dla se-
niorów przybyłych na uroczystość. Głuszyckie Senioral ia
dostarczyły świętującym dużo miłych wrażeń, był to czas
wypełniony wzajemną serdecznością i   okazją do spotkań
w  gronie przyjaciół. Dziękujemy wszystkim za obecność
i   aktywny udział.

Głuszyckie Senioral ia 2022 zorganizowali: Burmistrz
Głuszycy Roman Głód, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzecie-
go Wieku w  Głuszycy oraz Centrum Kultury-Miejska Bibl io-
teka Publiczna w  Głuszycy.

SJ

DZIEŃ SENIORAW  GŁUSZYCY

Utwory z  nowo wydanej płyty zespołu „Paranoja” można
było usłyszeć w  sobotni wieczór 5 l istopada w  sal i widowi-
skowej Centrum Kultury-Miejskiej Bibl ioteki Publ icznej
w  Głuszycy.

Zespół „Paranoja” tworzą pasjonaci muzyki z  Głuszycy,
Wałbrzycha i   Boguszowa-Gorc, czyl i Krzysztof Haor (gitara),
Ryszard Ogorzelec (bas), Mieczysław Gorzała (perkusja),
Krzysztof Kurnyta (saksofon), Wiesław Hermanowicz (wokal)
oraz Tomasz Link- menager zespołu. Grupa ma na koncie
wiele koncertów, gra muzykę bluesowo-rockową z  elemen-
tami progresywnymi i   jazzowymi. Zespół został doceniony
nagrodą publiczności i   główną nagrodą na festiwalu „Las,
Woda & Blues” w  Radzyniu k. Sławy w  201 8 r. W  tym samym
też roku występował na prestiżowym bluesowym festiwalu
„Suwałki Blues Festival”, a   w  plebiscycie Blues Top 2020 zo-
stał uznany za „Odkrycie roku”.

W  czasie żywiołowego koncertu głuszycka publiczność
poznała kompozycje zespołu z  autorskimi tekstami i   własną
muzyką z  najnowszej płyty zatytułowanej „Pytania”. Był to
także doskonały czas, by bl iżej poznać dotychczasowe do-
konania zespołu oraz okol iczności związane z  wydaniem
krążka CD. Życzymy zespołowi „Paranoja” wielu ciekawych
projektów i   sukcesów na rynku muzycznym.

SJ

PARANOJA ZAGRAŁA DLA
GŁUSZYCKIEJ PUBLICZNOŚCI

Chcesz założyć firmę lub rozwinąć już istniejącą działalność?
Masz świetny pomysł na wydarzenie, warsztaty, koncert czy
wydanie publikacji?
Pomożemy w  przelaniu pomysłów na projekt, pozyskaniu
funduszy z  UE oraz w  jego rozl iczeniu.
Mamy kilkunastoletnie doświadczenie – chętnie podziel imy
się naszą wiedzą. Pomysły nasze i   naszych mieszkańców fi-
nansowane są  przez Unię Europejską w  ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Działamy na terenie gmin: Głuszyca, Nowa Ruda, Jedl iny -
Zdrój, Pieszyc i   Wal imia.
Aktualnie planujemy naszą działalność na lata 2023-2027 –
przyłącz się do nas.
Zreal izuj swoje cele i   marzenia razem z  nami!

Kończy się Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
na lata 201 4-2020 i   nadchodzi czas przygotowania się do
pozyskania nowych pieniędzy.
Opracowujemy Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023-
2027 i   każdy głos mieszkańca jest dla nas bardzo waż-
ny.  Swoje uwagi mogą Państwo kierować poprzez formularz
zgłaszania uwag  dostępny na naszej stronie internetowej.

Co jeszcze słychać w  Partnerstwie?
Real izujemy kolejny projekt współpracy pod nazwą: „ Piękno
i   Natura”. Naszymi partnerami są Lokalne Grupy Działania
z  Dolnego Śląska: "Ujście Baryczy" Gmin Góra - N iechlów -
Wąsosz oraz QWSI.

Wspólnie będziemy promować nasze obszary i   podnosić
wiedzę w  zakresie ochrony środowiska i   historii naszego re-
gionu. Działania te będą możl iwe dzięki wydaniu publikacji
w  formie albumu ukazującego atrakcje przyrodnicze i   histo-
ryczne. N ie zapominamy o  najmłodszych mieszkańcach, dla
których planujemy zorganizować we wszystkich gminach
partnerskich warsztaty edukacyjno-ekologiczne. Kolejnym

działaniem będzie możl iwość uczestnictwa w  wydarzeniu
polegającym na wspólnym wyjeździe do Centrum Bioedu-
kacji Multimedialnej w  Zagórzu Śląskim.
Na zakończenie projektu wybierzemy się na Międzynarodo-
we Targi Turystyki i   czasu wolnego we Wrocławiu.

Na początku 2023 roku ogłosimy kolejne nabory. Wszystkie
szczegółowe informacje, ogłoszenia oraz dokumentację
znajdą Państwo na naszej stronie www.partnerstwo-sowio-
gorskie.pl w  zakładce PROW 201 4-2020.

Zachęcamy do współpracy! Jesteśmy dla Was i   z  Wami!
Zarząd oraz pracownicy biura

Serdecznie zapraszamy
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”

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".

Głuszyckie Senioralia 2022, fot. CK-MBP

ZespółParanoja wGłuszycy, fot. CK-MBP
1 3 grudnia odbyło się co-

roczne rozdanie Nagród Starosty
Wałbrzyskiego w  dziedzinie
twórczości artystycznej, upo-
wszechniania i   ochrony kultury
w  2022 r. Miło nam poinformo-
wać, że w  2022 r. wśród laure-
atów w  kategorii indywidualnej
znalazł się głuszyczanin i   nasz
redakcyjny kolega - Grzegorz
Czepil.

Grzegorz Czepil już od po-
nad 20 lat działa na rzecz popu-
laryzowania lokalnej historii.
Swoją działalność rozpoczął
jeszcze jako mieszkaniec Świdni-
cy – kupił na tamtejszej Giełdzie
Staroci, Numizmatów i  Osobli-
wości pierwszą kartkę pocztową z  widokiem przedwojennej
Głuszycy. Dało to początek największej kolekcji kart poczto-
wych, map oraz innych pamiątek z  terenu Gminy Głuszyca
i   okolic. Nieodpłatnie udostępnia zgromadzone zbiory zain-
teresowanym wydawcom książek, lokalnym mediom,
uczniom i   studentom do prac dyplomowych. Dzięki publika-
cjom w  internecie nawiązuje szereg kontaktów z  byłymi
mieszkańcami regionu, udziela im informacji w  trakcie histo-
rycznych poszukiwań. Na co dzień prowadzi facebookowy
profil   Głuszyca na starej fotografii, a   reprodukcje swoich
zbiorów prezentuje w  minigalerii w  prowadzonym przez sie-
bie lokalu gastronomicznym „Jadło” w  Głuszycy.

Od 201 6 r. stale publikuje na łamach „Kuriera Głuszyckie-
go”, gdzie przybliża czytelnikom historię Gminy Głuszyca
i   Powiatu Wałbrzyskiego od średniowiecza do XX wieku.
Swoje zbiory użyczył na potrzeby albumu „Powiat Wałbrzyski
na dawnych pocztówkach” autorstwa Andrzeja Dobkiewicza
wydanego przez Wydawnictwo Errata. Był także konsultan-
tem tej publikacji. Kilkukrotnie, dzięki stałej współpracy
z  Centrum Kultury-Miejską Biblioteką Publiczną w  Głuszycy,
zorganizował wystawy swoich zbiorów, które za każdym ra-
zem cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców re-
gionu wałbrzyskiego. Ściśle współpracuje z  głuszyckim

Uniwersytetem Trzeciego Wie-
ku oraz Klubem Seniora Relax.
Jest też członkiem Głuszyckiej
Orkiestry Dętej działającej przy
Centrum Kultury-MBP. Za swoją
działalność związaną z  pielę-
gnowaniem dziedzictwa lokal-
nego został wyróżniony przez
Burmistrza Głuszycy Romana
Głoda statuetką „Honorowy Za-
służony dla głuszyckiego włó-
kiennictwa”.
  Wspólnie z  grupą pa-
sjonatów był współzałożycie-
lem i   pierwszym Prezesem
powstałego w  2006 r. Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Głuszycy.
Główne cele stowarzyszenia to

popularyzowanie walorów kulturowych, geograficznych
i   społecznych Gminy Głuszyca, zwłaszcza wśród dzieci i   mło-
dzieży. Chętnie udziela się w  mediach ogólnopolskich. Gościł
w  programach o  tematyce historyczno-turystycznej produk-
cji TVP, swoją wiedzą dziel i się ze słuchaczami Polskiego Ra-
dia, Radia Złote Przeboje oraz Radia Wnet. Był cytowany
w  publikacji   „Przewodnik po żydowskim Dolnym Śląsku.  Re-
gion Wałbrzyski”. Sprawdza się także w  rol i przewodnika po
gminie Głuszyca, czego mogli doświadczyć uczestnicy waka-
cyjnych wycieczek organizowanych w  ramach cyklu „Odkry-
waj lokalnie” przez Lokalną Organizację Turystyczną
Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Nagrodę wręczył Starosta Wałbrzyski Krzysztof Kwiat-
kowski, Przewodnicząca Rady Powiatu Wałbrzyskiego Sylwe-
stra Wawrzyniak oraz Członek Zarządu Powiatu
Wałbrzyskiego Mirosław Potapowicz. Wśród nagrodzonych
w  kategorii indywidualnej znaleźl i się również  Elżbieta
Chruszcz-Szomańska, Łukasz Kazek, a   w  kategorii zbiorowej
Stowarzyszenie Góral i Czarnoborskich z  siedzibą w  Czarnym-
Borze. Serdecznie gratulujemy!

MCz

NAGRODA STAROSTYWAŁBRZYSKIEGO DLA GRZEGORZA CZEPILA

Grzegorz Czepil z nagrodą StarostyWałbrzyskiego, fot. użyczone

CO SŁYCHAĆW  PARTNERSTWIE SOWIOGÓRSKIM?
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Skład redakcji „Kuriera Głuszyckiego”: Sabina Jelewska, Agnieszka
Malinowska, Marta Wróblewska, Marta Czepil , Grzegorz Czepil , Klaudia

Chętkowska.

Zdjęcia użyczone przez autorów tekstów.

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

na adres: kurier@gluszyca.pl.

Adres do korespondencji: Urząd Miejski w  Głuszycy, „Kurier
Głuszycki”,

ul. Parkowa 9, 58-340 Głuszyca.

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

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