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Miasto budzi się z  nowymi nadziejami cz. 1

Kurier Głuszycki jak sama nazwa wskazuje
w  orbicie swego zainteresowania ma tylko jeden
podstawowy byt- Głuszycę. Wszystko cokolwiek
piszemy, jakikolwiek obraz przedstawiamy czy-
telnikom, czy są to wydarzenia czy ciekawi ludzie
– wszystko posiada jedno tło, jeden punkt odnie-
sienia, którym jest Głuszyca. Na tym więc tle
chciałabym umieścić wydarzenie, obok którego
mało kto przechodził w  maju obojętnie- wybory
prezydenckie.

Trudno uniknąć tematu, skoro każda gazeta
i   każdy program telewizyjny zarzuca nas tonami
informacji, których przecież nie jesteśmy w  stanie
w  żaden rzetelny sposób zweryfikować. Musimy
w  tej sytuacji zaufać własnej intuicji i   uwierzyć, że
nasza ocena faktów jest właściwa. W  żadnym in-
nym okresie słowa o  tym, że prawda ma wiele
twarzy nie przytłaczają tak bardzo jak w  czasie
trwania kampanii wyborczej. Jeśl i kogoś nie inte-
resuje ten temat, może przejść do kolejnego aka-
pitu. Dla tych z  Państwa, którzy chciel iby
wiedzieć jak mieszkańcy Głuszycy głosowali
w  pierwszej turze wyborów prezydenckich przy-
gotowałam garść podstawowych informacji. Fre-
kwencja w  Głuszycy wyniosła 40,78  % (dla
porównania w  Wal imiu- 40,58%, w  Jedl inie-Zdrój
44,06%). Mieszkańcy Głuszycy oddal i 1 267 gło-
sów na B. Komorowskiego co stanowi 43,20%,

767 głosów na A. Dudę co stanowi 26,1 5%
i   625 głosów na P. Kukiza co stanowi
21 ,31 %. Oto pierwsza trójka. Pozwoliłam
sobie przytoczyć te dane, ponieważ
w  chwil i , gdy będą je Państwo czytal i , nie będą
już miały żadnego znaczenia pol itycznego, po-
nieważ będzie już po wyborach. Wyników drugiej
tury przytoczyć nie mogę, bo nikt jeszcze ich nie
zna. Najwyższą frekwencję zanotowała SP nr  3
w  Głuszycy. Komentarzy tych wyników jest za-
pewne tak wiele jak mieszkańców Głuszycy.

Przejdźmy do wydarzeń nie mniej znaczących
niż wybory prezydenckie, do rzeczy nie mniej
„wielkich”. Oto w  Głuszycy przy ul. Sienkiewicza
59a rozpoczyna swą działalność Centrum Me-
dyczne SOLARIS Bartosza i   Barbary Solarz. Jeśl i
chcą Państwo wiedzieć jaką wizję działalności
mają właściciele Centrum, koniecznie przeczytaj-
cie wywiad z  Bartoszem Solarzem. To człowiek
z  wielką pasją, kolejny niezwykły Głuszyczanin.
Mógł śladem wielu swoich kolegów wyemigro-
wać do innego kraju lub do dużego rozwiniętego
miasta, wybrał jednak zadanie trudniejsze. Po
uzyskaniu wykształcenia i   praktyki powrócił do
rodzinnego miasta, by tworzyć i   budować, do-
słownie i   w  przenośni. Życzyłabym i   sobie i   Pań-
stwu więcej takich ludzi w  naszym mieście. Za
SOLARIS będę trzymała mocno kciuki.

W  numerze znajdą czytelnicy także inne wy-
wiady np. z  Edytą Popek- Vice Przewodniczącą
Rady Miejskiej oraz z  Ewą Sobieraj- aktywną
Głuszyczanką, sportsmenką, biegaczką, trenerką,
matką, córką, pielęgniarką itd. jednym słowem
kobietą uniwersalną. Wiele jest takich kobiet
w  Głuszycy. Nie przedstawimy ich wszystkich, ale
to nie znaczy, że nie będziemy próbować.

Powinnam zaznaczyć także wiele innych cie-
kawych wydarzeń, które miały miejsce w  Głuszy-
cy i   o  których mogą Państwo przeczytać
w  Kurierze, ale chciałabym podziel ić się inną re-
fleksją. Codziennie przekonuję się, że Głuszyca
jest bogata na różne sposoby. Jest bogata w  pro-
blemy, bogata w  piękno natury, bogata w  histo-
rię, nierzadko smutną i   bolesną. Jest także,
a   może nawet przede wszystkim bogata w  nie-
zwykłych ludzi, których mijamy często na ul icy
nie mając świadomości jak bardzo są ciekawi,
pełni pasji tworzenia, zahartowani w  dążeniu do
celu . I   nie wiem czy nie jest to bogactwo najcen-
niejsze.

MW

NASZE BOGACTWA…

Czy Głuszyca może się stać miastem tury-
stycznym? To pytanie staje się coraz bardziej na
czasie, kiedy legły w  gruzach sny o  potędze prze-
mysłowej Głuszycy. Od kilkunastu lat nie ma już
ZPB „Piast”, jednej z  największych fabryk włókien-
niczych na Dolnym Śląsku. Czas „Promyka”, a   dalej
kolejnych mutacji ZB „Dal l”, był tylko przedłuże-
niem agonii. Na naszych oczach odbywał się pro-
ces unicestwienia dużego przedsiębiorstwa, które
z  różnych przyczyn nie wytrzymało wolnorynko-
wej konkurencji . W  fabryce, która przez dziesiątki
lat dawała chleb prawie czterotysięcznej załodze,
pojawiła się prywatna firma robiąca interes na
rozbiórce budynków i   sprzedaży złomu. Nie spo-
dziewal iśmy się tego. Do samego końca nie do-
puszczal iśmy myśl i , że nasz „Piast”, a   po nim
i   sąsiedni „Argopol” mogą podziel ić los zakładów
lniarskich pobliskiego Walimia. Dziś gdy gruzowi-
ska murów zrównano z  ziemią, a   po dawnych
wielkich zabudowaniach fabrycznych nie ma już
prawie śladu, nie mamy złudzeń. To koniec. Nie-
odwracalny kres dumnych tradycji włókienni-
czych Głuszycy. Zadajemy sobie pytanie, co dalej?
Czy upadek przemysłu oznacza zarazem początek
końca miasta? Czy dawna fabryka „Indriana”,
a   dziś prywatna firma angielskiego przedsiebior-
cy J. Cottona zdoła uratować włókiennicze trady-
cje miasta? Czy Głuszyca ma szanse przetrwać

czas recesji , zwłaszcza że jest to miasto nietypo-
we, niewiele różniące się od wsi. Ale i   o  rozwoju
gospodarki rolnej nie ma tu mowy, bo miejsco-
wość leży w  górach.

Wielu z  nas, Głuszyczan, ulega malkontenc-
kim nastrojom, przyjmując za dobrą monetę zło-

wieszcze wróżby, że miasto umiera, emigruje
z  niego masowo młodzież, ludzie żyją na granicy
nędzy, brakuje pracy i   pieniędzy, szerzy się alko-
hol izm i   narkomania. To wina złej władzy w  mie-
ście, która nie zdołała uratować „Piasta” i   niewiele
robi, żeby pomóc bezrobotnym.

Popul istyczne, bezrefleksyjne narzekanie nic
nie zmieni, nie odwróci biegu wydarzeń. Łatwo
jest rzucać oskarżenia na prawo i   lewo, znacznie
trudniej znaleźć wyjście z  tej trudnej sytuacji .
Już w  XIX wieku poeta Adam Asnyk pisał:

„Daremne żale – próżny trud,
bezsilne złorzeczenia,

przeżytych kształtów żaden cud
nie wróci do istnienia…

Trzeba z  żywymi naprzód iść,
po życie sięgać nowe,

a  nie w  uwiędłych laurów liść,
z  uporem stroić głowę.”

W  mieście i   gminie wiele się zmieniło, po-
dobnie jak i   w  całej Polsce, w  Europie… na świe-
cie. Mamy zupełnie nową jakość. Przede
wszystkim zmienił się ustrój, a   co za tym idzie –
system sprawowania władzy. Mamy demokrację.
Sami decydujemy o  wyborze burmistrza i   rad-
nych. Mamy też zupełnie nowe perspektywy roz-
woju.

Nasz głos l iczy się coraz bardziej, ale także
nasza aktywność w  życiu społeczno-gospodar-
czym. Odchodzimy od gospodarki państwowej
na rzecz prywatnej. Uruchomiony został wolny
rynek, a   wraz z  nim nowe możliwości zarobkowa-
nia. Warto pomyśleć, czy w  nowej sytuacji ekono-
micznej przemysł jest tak ważny i   tylko od niego
zależą możl iwości bytowe ludności? Czy nie moż-
na go czymś innym zastąpić?
I   tutaj dochodzimy do meritum sprawy. Co jest
w  stanie zastąpić fabryki włókiennicze w  Głuszy-
cy, czy jest coś takiego, czy bez nich da się żyć?

Odpowiedzi na to pytanie poszukam w  ko-
lejnym numerze „Kuriera Głuszyckiego”.

Stanisław Michal ik

Motto: „Ludzie boją się zmian, nawet tych,
które zmieniają na lepsze”

JózefIgnacyKraszewski

W  bieżącym numerze:
str.  5 - wywiady z  Mariuszem Wachem i   Edytą Popek
str.  6 - wywiad z  Bartoszem Solarzem
str.  7 - wywiad z  Ewą Puzio-Sobieraj
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W  promieniach majowego słońca, przy pełnych
energii dźwiękach bawil i się miłośnicy zumby fitness
w  sobotę 9 maja 201 5 r. od   godz. 1 5.00 do 1 8.00 na
boisku Orl ik przy ul. Dolnej w  Głuszycy. Dzięki stara-
niom wielu ludzi dobrej woli, przy honorowym patro-
nacie burmistrza Głuszycy Romana Głoda i   pomocy
dyrektor głuszyckiego Centrum Kultury Moniki Rej-
man odbył się charytatywny maraton zumby, w  cza-
sie którego przeprowadzona została zbiórka
publiczna Stowarzyszenia Przyjaciół Głuszycy „Pomoc
dla Sary”. Oprócz burmistrza Głuszycy uczestników
maratonu powital i : posłanki panie Izabela Katarzyna
Mrzygłocka, Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, radni po-
wiatu wałbrzyskiego - pani Grażyna Owczarek i   pan
Grzegorz Walczak oraz przewodniczący Rady Miejskiej
pan Grzegorz Milczarek z  głuszyckimi radnymi panem
Mirosławem Żołopą i   panią Mariolą Trawczyńską.

Trzygodzinny maraton zumby poprowadziły try-
skające uśmiechem i   pozytywną energią znane in-
struktorki zumby fitness: Magdalena Truszczyńska,
Beata Rejek, Magdalena Wiech, Agata Gryciuk, Al icja
Janicka, Sylwia Ratowicz. Oprócz świetnej zabawy na

uczestników maratonu czekały ciasta
upieczone przez głuszyckie gospody-
nie, gril lowane kiełbaski oraz atrakcyj-
ne nagrody.

Dziękujemy wszystkim osobom,
które swoją pracą, zaangażowaniem
i   ofiarnością wsparły zbiórkę na rzecz
chorej na postępujący zanik mięśni,
25-letniej głuszyczanki. W  imieniu Sary
dziękujemy pani Magdalenie Krysty-
niak, która była pomysłodawcą i   „do-
brym duchem” całej imprezy, radnej
Rady Miejskiej w  Głuszycy pani Mariol i
Trawczyńskiej, która koordynowała
akcję pieczenia ciast oraz pani Justynie
Kłos z  Wal imia i   pracownikom CK-MBP
w  Głuszycy. Dziękujemy naszej nieza-
stąpionej Ochotniczej Straży Pożarnej
z  Głuszycy Górnej na czele z  prezesem
panem Romanem Kocurem i   naczelni-
kiem panem Tomaszem Trawczyńskim. Za opiekę
medyczną podczas imprezy dziękujemy panu dokto-
rowi Bartoszowi Solarzowi z  niebawem otwieranej,
nowej przychodni „Solaris” w  Głuszycy i   pani pielę-
gniarce Krystynie Kusiak. W  imieniu Sary serdecznie
dziękujemy za przybycie, wspaniałą zabawę i   wspar-
cie naszej akcji instruktorkom zumby fitness oraz
uczestniczkom i   uczestnikom charytatywnego mara-
tonu zumby, którzy przyjechal i do Głuszycy z  Jedl iny
Zdroju, z  Wal imia, z  Jugowic, z  Wałbrzycha, z  Nowej
Rudy, ze Strzegomia, z  Witoszowa, ze Szczawna Zdro-
ju, ze Świebodzic, a   także l icznej grupie z  samej Głu-
szycy.

Dziękujemy za zrozumienie i   za okazaną pomoc
materialną wszystkim sponsorom sobotniego mara-
tonu. Są nimi: Organizacja Usług Turystycznych Zbi-
gniew Górnicki z  Jedl iny Zdroju, Zamek Grodno,
Sztolnie Walimskie, Pensjonat „Słowik” z  Jedl iny Zdro-
ju, Oberża PRL z  Jedl iny Zdroju, Restauracja „Gościniec
Sudecki” w  Głuszycy, Studio Urody Sylwia Tomczyk,
Podziemne Miasta Osówka, firma transportowa Beaty

i   Leszka Żołnieruków, Krzysztof Drapała- Stacja Ob-
sługi Pojazdów As w  Głuszycy, salon fryzjerski „Beata”
Beata Drapała, sklep internetowy z  markową biel izną
Beaty Żółtańskiej www.krainaokazji .pl, Edyta Ceda -
salon kosmetyczny Eden w  Głuszycy, studio fryzjer-
skie Sławek S. z  Wałbrzycha, Gospoda „Tkalnia Sma-
ków” z  Jedl iny Zdroju, Jadwiga Jędras – salon
fryzjerski z  solarium w  Jedl inie Zdroju, Andrzej Szmyt
- salon fryzjerskim „Styl” w  Głuszycy, Rafał Krystyniak
Tartak w  Jedl inie Zdroju, piekarnia Jugowice, Zofia
Łakomow, Małgorzata Kierzanowska.

Całkowity dochód z  sobotniej imprezy jest prze-
kazany na rzecz Sary i   stanowi część zbiórki publ icz-
nej „Pomoc dla Sary” o  numerze 201 5/279/OR.
Zbiórka trwa od 1 lutego do końca maja br. O  wyso-
kości zebranej kwoty poinformujemy Państwa na po-
czątku czerwca.

Pieniądze można także wpłacać na konto Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Głuszycy, nr  konta: BZ WBK O/1
Głuszyca 73 1 090 231 4 0000 0001 1 778 7084 z  do-
piskiem „Pomoc dla Sary”.

„Pomoc dla Sary” -
charytatywny maraton zumby

W  sobotę 25 kwietnia uczniowie głuszyckich
podstawówek wzięl i udział w  pierwszej edycji Ligi
Lekkoatletycznej Szkół Podstawowych
zorganizowanej przez Burmistrza Głuszycy
Romana Głoda, Komisję Oświaty, Kultury i   Sportu
Rady Miejskiej w  Głuszycy oraz dyrektora Centrum
Kultury-Miejskiej Bibl ioteki Publ icznej w  Głuszycy
Monikę Rejman. Uczniowie rywal izowali
indywidualnie w  biegach na dystansach krótkich
od 30m do 60m oraz długich od 200m do 600m.

Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy
i   zapraszamy do uczestnictwa w  kolejnych
edycjach l igi 30 maja i   1 9 czerwca. Do dalszej
rywal izacji sportowej zachęcamy także uczniów,
którzy nie bral i udziału w  kwietniowych biegach!
Organizatorzy l igi dziękują wolontariuszom -

pani Joannie Ignasiak, pani Janinie Pałys, Natal i i
Hudzik oraz nauczycielom wychowania
fizycznego –pani Joannie Grabce, pani Elżbiecie
Zglejszewskiej, pani Iwonie Pawełczak za pomoc

w  sprawnym przebiegu imprezy, pielęgniarce pani
Monice Walkowicz oraz Zespołowi Szkół
w  Głuszycy za udostępnienie nagłośnienia.
Szczególne podziękowania dla sponsorów ligi,
a   są nimi: pan Łukasz Mongiałło, pan Grzegorz
Czepil - Jadłodajnia Finezja, pan Jerzy Rudnicki –
Łowisko Pstrąga „Złota Woda”, ZNiD Grzegorz
i   Piotr Walczak sp.j., TOP Materiały Budowlane, pan
Robert Krok.

oprac. UM

Pierwsza edycja Ligi Lekkoatletycznej Szkół Podstawowych w  Głuszycy

Burmistrz Głuszycy informuje wszystkie osoby, które bezumownie zajmują grunty gminne oraz osoby, które posta-
wiły bez zezwolenia garaż o  możl iwości podpisania umowy dzierżawy na zajmowaną nieruchomość w  Urzędzie
Miejskim w  Głuszycy do dnia 30 czerwca 201 5 r. bez ponoszenia dodatkowych opłat i   kar z  tytułu bezumownego

użytkowania nieruchomości. Właściciele nieruchomości, którzy postawil i bez zezwolenia garaż lub pomieszczenie gospodarcze
na własnym gruncie, powinni zgłosić ten fakt, składając deklarację na podatek od nieruchomości oraz wpisać w  deklaracji po-
wierzchnię i   sposób użytkowania pomieszczenia do 30 czerwca 201 5 r. bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Jeżel i nierucho-
mość użytkowana bez umowy lub zabudowa wzniesiona bez zezwolenia zostanie ujawniona przez pracowników Urzędu
Miejskiego w  Głuszycy w  trakcie kontrol i , użytkownik będzie obciążony opłatą za nieruchomość za trzy lata wstecz. W  przypad-
ku gdy użytkownik nie zgodzi się dobrowolnie zawrzeć umowę dzierżawy lub nie będzie opłacać podatku od nieruchomości,
sprawa zostanie skierowana na drogę sądową.

Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód

Burmistrz Głuszycy informuje
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Na zaproszenie burmistrza Głuszycy Romana Głoda,
prezesa OSP w  Głuszycy Górnej Romana Kocura i   na-
czelnika OSP w  Głuszycy Górnej Tomasza Trawczyń-
skiego na uroczyste obchody Dnia Strażaka w  dniu 2
maja 201 5 r. przybyl i mieszkańcy Gminy i   honorowi
goście: posłanka RP Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, za-
stępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej
w  Wałbrzychu Krzysztof Szyszka, przewodniczący Rady
Miejskiej w  Głuszycy Grzegorz Milczarek wraz z  radny-
mi, radny powiatu wałbrzyskiego Grzegorz Walczak,
dyrektor CK-MBP Monika Rejman. W  świętowaniu

brały udział także jednostki OSP
z  Czech i   Boguszowa Gorc.
Uroczystość rozpoczęła się

o  godz. 9.00 mszą św. w  intencji
Ochotniczej Straży Pożarnej
w  Głuszycy Górnej w  kościele pa-
rafialnym pod wezwaniem NMP
Królowej Polski. Świętowanie
w  Parku Jordanowskim trwało
od  godz. 1 1 .00. W  uznaniu za dłu-
goletnią, pełną poświęcenia i   od-
wagi ofiarną służbę w  ratowaniu
ludzkiego życia i   mienia z  inicjatywy burmistrza Głu-
szycy pana Romana Głoda Rada Miejska w  Głuszycy
uchwałą nr  VI I I/51 /201 5 z  dnia 28 kwietnia 201 5 r.
przyznała honorowy tytuł „Zasłużony dla Miasta i   Gmi-
ny Głuszyca” Ochotniczej Straży Pożarnej w  Głuszycy
Górnej. Przewodniczący Rady Miejskiej w  Głuszycy pan
Grzegorz Milczarek odczytał uzasadnienie do ww.
uchwały i   wręczył wraz z  burmistrzem Głuszycy hono-
rowe odznaczenie OSP w  Głuszycy Górnej na ręce pre-
zesa OSP pana Romana Kocura i   naczelnika OSP pana
Tomasza Trawczyńskiego. Słowa uznania dla głuszyc-
kich strażaków –ochotników wyrazil i burmistrz Głuszy-
cy oraz zastępca komendanta Państwowej Straży
Pożarnej w  Wałbrzychu. W  imieniu prezesa Wałbrzy-
skiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i   Kanal izacji sp.
z  o.o.  pana Marka Mielniczuka prezent dla OSP- węże
strażackie- przekazała pani poseł Agnieszka Kołacz –
Leszczyńska, która głuszyckim strażakom złożyła gra-
tulacje za odwagę w  czasie przeprowadzania różnego
rodzaju akcji ratowniczych. Wielu strażaków zostało

wyróżnionych specjalnymi odznaczeniami za wielolet-
nią służbę w  OSP w  Głuszycy Górnej.
Uroczystość uświetnił występ głuszyckiej orkiestry

dętej pod batutą kapelmistrza pana Eugeniusza Lecia.
Podczas świętowania Dnia Strażaka o  słodki poczęstu-
nek dla przybyłych na uroczystość zadbały żony, mamy
i   sympatie naszych strażaków. Wszyscy miel i okazję
pooglądać z  bl iska wozy strażackie i   ekwipunek zabie-
rany na akcje ratownicze oraz obejrzeć pokaz ratow-
nictwa drogowego w  wykonaniu OSP w  Głuszycy
Górnej. Świętowanie Głuszyckiego Dnia Strażaka za-
kończył uroczysty przejazd wozów bojowych ul icami
Głuszycy.
Burmistrz Głuszycy pan Roman Głód, prezes OSP

w  Głuszycy Górnej pan Roman Kocur i   naczelnik OSP
w  Głuszycy Górnej pan Tomasz Trawczyński składają
serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które
włączyły się w  organizację Głuszyckiego Święta Stra-
żaka.

Oprac. UM

Głuszycki Dzień Strażaka
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Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”
pod patronatem Burmistrza Głuszycy Romana Głoda,
przy współpracy Centrum Kultury-Miejskiej Bibl ioteki
Publ icznej w  Głuszycy zorganizowała w  dniach 2-3
maja 201 5 r. Głuszyckie Święto Wypieków z  warsztata-
mi Tradycje Wypieków w  Górach Sowich. W  sobotę 2
maja w  Jadłodajni „Finezja” w  Głuszycy i   w  piekarni
przy Fundacji Katol icka Inicjatywa Berit uczestnicy
warsztatów wypiekal i chleby i   ciasta, które były pre-
zentowane, oceniane i   degustowane następnego dnia
– 3 maja - w  czasie Głuszyckiego Święta Wypieków
w  Parku Jordanowskim. Jury w  składzie: pan Henryk
Frąckowiak ( „Frąckowiak- Piekarnie, Cukiernie” sp.
z  o.o.) , pani Hanna Jankowska ( cukiernia „Hanusia”
Wałbrzych), pani Iweta Głód (Lokalna Grupa Działania
„Partnerstwo Sowiogórskie”) oraz burmistrz Głuszycy
oceniało wypieki uczestników warsztatów oraz torty
domowego wypieku zgłoszone do konkursu. -Wszyst-
kie wypieki prezentowały się znakomicie i   były bardzo
smaczne – powiedział przewodniczący jury pan Hen-
ryk Frąckowiak.
W  kategorii ciasta jury przyznało nagrodę (odku-

rzacz) pani Krystynie Górecznej, która uczestniczyła
w  warsztatach prowadzonych przez pana Grzegorza

Czepila z  Jadłodajni Fi-
nezja. W  kategorii wy-
piek chleba zwyciężyła
uczestniczka warszta-
tów prowadzonych
przez panią Marię Gło-
wacką z  piekarni przy
Fundacji Katol icka Ini-
cjatywa Berit - Alek-
sandra Śl iwińska
i   otrzymała urządzenie
halogen oven. Sołec-
two Kolce reprezento-
wane przez panią
sołtys Barbarę Soko-
łowską i   panią Iwonę
Drzymalską wygrało
Konkurs na Tort Domo-
wego Wypieku. Głów-
ną nagrodą był serwis

kawowy. W  konkursie wyróżniono tort pani Małgorza-
ty Zając, która otrzymała żelazko oraz tort ucznia Rze-
mieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Oskara
Jankowskiego, który wygrał tablet. Nagrodzono rów-
nież tort najmłodszej uczestniczki konkursu – dziewię-
cioletniej Natal i i Kraczek oraz jedynego mężczyznę
biorącego udział w  warsztatach –pana Andrzeja War-
dy. Organizatorzy konkursu składają serdeczne po-
dziękowania pani Urszul i Białek i   uczennicom
Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w  Wał-
brzychu – Zuzannie Łostowskiej i   Annie Sommerfeld
za uczestnictwo w  Konkursie na Tort Domowego Wy-
pieku.
Podczas Głuszyckiego Święta Wypieków publicz-

ność oprócz degustacji ciast, tortów i   pieczywa mogła
uczestniczyć w  konkursie bicia piany, w  którym bez-
konkurencyjny okazał się uczeń klasy cukierniczej
z  wałbrzyskiej RzZSZ - Oskar Jaskowski, który w  nagro-
dę otrzymał paletę jaj. Kapela ElektoGórale umilała
czas swoją muzyką, wprawiała obecnych w  dobry hu-
mor i   zachęcała do wspólnej zabawy. Malowanie twa-
rzy, zabawy plastyczne i   pokaz dekoracji ciastek

w  wykonaniu uczniów wałbrzyskiej szkoły cieszyły się
szczególną popularnością wśród dzieci. Można było
także zrobić sobie zdjęcie z  żółtym mercedesem firmy
Suhorovsky Design prezentowanym na światowych
wystawach samochodowych lub w  aucie terenowym
z  niedawnego rajdu samochodów terenowych Kamyki
201 5. Prezentowane auta wspierały zbiórkę publiczną
„Pomoc dla Sary” prowadzoną na terenie Gminy przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy. W  zbiórce czynny
udział wzięl i głuszyccy siłacze z  Klubu Sportowego
GIM Głuszyca.
LGD Partnerstwo Sowiogórskie, burmistrz Głuszycy

Roman Głód i   dyrektor CK-MBP Monika Rejman ser-
decznie dziękują osobom zaangażowanym w  organi-
zację Głuszyckiego Święta Wypieków, szczególnie
wszystkim uczestnikom warsztatów wypieku ciast
i   chleba z  panem Grzegorzem Czepilem i   panią Marią
Głowacką na czele, członkom jury – panu Henrykowi
Frąckowiakowi i   pani Hannie Jankowskiej. Specjalne
podziękowania kierowane są do osób biorących udział
w  konkursie na Tort Domowego Wypieku, pani Anety
Musik, uczniów Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły

Zawodowej w  Wał-
brzychu, pracowników
Centrum Kultury-Miej-
skiej Bibl ioteki Publ icz-
nej w  Głuszycy, Prezesa
Podziemnego Miasta
Osówka pana Zdzisła-
wa Łazanowskiego.
Dziękujemy panu Sła-
womirowi Suchorow-
skiemu, a   także panu
Jackowi Chomiakowi
ze Stowarzyszenia Su-
dety Offroad, oraz
wszystkim osobom za
wsparcie zbiórki pu-
bl icznej „Pomoc dla
Sary”.
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Głuszyckie ŚwiętoWypieków

Burmistrz Głuszycy Roman Głód ostrzega przed żmijami zygzakowatymi, które występują na terenie naszej gminy. Żmija zygzakowata jedyny wąż jadowity na
terenie Polski. Podlega ochronie gatunkowej. Najczęściej można ją spotkać na terenach podgórskich, łąkach, pastwiskach, występuje w  trzech odmianach:
szarej, brunatnej i   czarnej. Rozpoznaje się ją głównie po białym zygzaku na grzbietowej części ciała. Jad żmii zygzakowatej jest stosunkowo słaby. Zawiera he-

morraginę (uszkadza ściany naczyń), koagul inę (powoduje zatory) i   cytol izynę, która uszkadza komórki. Szczególnie podatne na jego działanie są dzieci ze względu na
małą masę ciała. Ukąszenie może być nieuświadomione przez osobę poszkodowaną, szczególnie jeśl i jest to dziecko. Jad żmii jest najsi lniejszy wiosną, gdyż jest najbar-
dziej stężony. Nie każde ukąszenie żmii jest związane z  wprowadzeniem jadu do organizmu człowieka. Zdarzają się tak zwane „suche ukąszenia’', kiedy jad nie jest wpro-
wadzany do ciała. Nawet martwe węże mogą„ukąsić” do kilku godzin po swojej śmierci! Miejscowo obserwowane są dwa ślady po zębach jadowych oddalone o  5-1 0  mm,
pojawia się ból, zaczerwienienie, obrzęk, martwica. Po różnym czasie (minuty, godziny) rozwijają się objawy ogólne u   około 25% ukąszonych (ból głowy, nudności, wy
mioty, biegunka, powiększenie węzłów chłonnych, niepokój, spadek ciśnienia, duszność, zaburzenia świadomości) prowadzące do wstrząsu. Śmiertelność po ukąszeniu
żmii jest oceniana na ok. 1 %. Pierwsza pomoc polega na obmyciu zranienia zimną wodą i   unieruchomieniu kończyny najlepiej poniżej poziomu ciała. Nie należy ukąszeń
obmywać spirytusem! Wskazane jest ochłodzenie kończyny za pomocą woreczków z  lodem, okrycie poszkodowanego i   podanie płynów najlepiej pozajel itowo oraz uspo-
kojenie chorego. Nie należy nacinać ran, upuszczać krwi, nie stosować opasek uciskowych, nie wysysać jadu. Należy monitorować funkcje układów krążenia i   oddecho-
wego. Konieczny jest transport do szpitala. Przyczynowym postępowaniem jest podanie surowicy przeciwko jadowi żmii i   chirurgiczne opracowanie zranienia.
Postępowanie to powinno odbywać się na terenie ośrodka dysponującego zestawem przeciwwstrząsowym po próbie uczuleniowej. Surowica obowiązkowo powinna być
zastosowana u  dzieci i   kobiet ciężarnych, w  innych wypadkach wg uznania lekarza.

UWAGA NA ŻMIJE



Rozwój przemysłu w  drugiej połowie XIX w. zapo-
czątkował dynamiczne zmiany w  krajobrazie i   archi-
tekturze Głuszycy. Ponad miejscowością zaczęły
wyrastać hale produkcyjne i   kominy fabryczne. Stale
rozbudowujące się zakłady zwiększały zapotrzebowa-
nie na siłę roboczą. Naturalnym zapleczem były oko-
l iczne wsie, których mieszkańcy trudnil i się wcześniej
chałupniczą produkcją i   uszlachetnianiem płótna.
Z  czasem jednak to przestało wystarczać. Napływ no-
wych pracowników był możl iwy pod warunkiem za-
pewnienia miejsc noclegowych. Do pewnego
momentu okoliczne gospody – Gasthhofy- zapew-
niały zakwaterowanie. Do naszych czasów zachował
się dawny „Gasthof zur alten Brauerei” znany jako „Je-
leń” przy ul. Grunwaldzkiej 44 (fot 1 ). Jest to jednocze-
śnie pamiątka typowej zabudowy z  końca XVII I w.
Jednak i   to okazało się za mało i   przed fabrykantami
stanęło wyzwanie zapewnienia lokum dla stale zwięk-
szającej się l iczby pracowników. Przykładem budow-
nictwa „zakładowego” końca XIX w. są budynki przy
ul icy Częstochowskiej 2 i   Kolejowej 1 (fot. 2). Na po-
trzeby mieszkaniowe zaadoptowano również jeden
z  budynku manufaktury Grossmanna przy ul.Boh.Get-
ta 36. Głównym celem było zapewnienie podstawo-
wych potrzeb lokalowych dla osiedlających się
w  Głuszycy robotników. Chodziło o  zapewnienie miej-

sca do spania i   kuchni do przygotowa-
nia posiłków. Budynki posiadały
najczęściej wspólny punkt czerpania
wody na korytarzu i   wspólne toalety na
półpiętrze. W  budynku przy ul.Kolejo-
wej 1 z  latach 20-tych XX wieku miesz-
kały 32 rodziny pracownicze. Innym
rozwiązaniem potrzeb lokalowych była
budowa głuszyckich „familoków”, czyl i 8
budynków przy ul. Dolnej, która od ich
l iczby nosiła do 1 945 r. nazwę Acht
Hauser (fot.3) Podobny charakter miały
budynki przy ul.Leśnej i   ul .Wysokiej,
w  kórych mieszkal i pracownicy firmy
Meyer Kauffmann Textilwerk. Dla pod-
niesienia poziomu życia mieszkańców
przy większości budynków wyznaczony

był teren pod ogródki działkowe, w  których
uprawiano warzywa i   owoce. Również po I I wojnie
światowej ogródki spełniały taką właśnie rolę i   były
pielęgnowane przez głuszyczan. Wiekowe jabłonie,

śl iwy czy czereśnie owocują do dziś. W  ostatnich la-
tach przegrywają jednak z  motoryzacyjnym bumem,
a  na ich terenie stawiane są garaże, często niestety
bez ładu i   składu.

Rozbudowa zasobów mieszkaniowych głuszyckich
firm była procesem stałym. Warto
wspomnieć o  budynku przy ul.Gór-
nej 5(fot.4) , który wzboga-
cił swoją bryłą panoramę
Głuszycy w  1 904 r. Jego
charakterystyczne górne
piętra są chyba przejawem
tęsknoty za stylem zabu-
dowy, który został zastą-
piony prostymi formami
domów z  czerwonej cegły.
Dziś prawdziwymi perełka-
mi architektury są budynki
z  murem pruskim, oprócz
„Jelenia” to również budy-
nek przy ul. Parkowej 5,
większość z  nich jednak
wyburzono lub przebudo-
wano tak, aby zwiększyć ich

„pojemność”. Można jednak, spacerując po Głuszycy
i   okol icznych wioskach, dostrzec domy z  przysadzi-
stym parterem i   murem o  grubości ponad 1   m, na
którym opierają się kolejne kondygnacje o  dużo del i-
katniejszej konstrukcji . W  1 924 r. firma Meyer Kauff-
mann Textilwer AG. posiadała bl isko 800 mieszkań
zakładowych, 350 ogrodów działkowych i   ogródków
przydomowych, własny hotel robotniczy dla kobiet
i   osobny dla mężczyzn. Przy budowie tak wielu do-
mów wykorzystywano cegły z  własnej cegielni zloka-
l izowanej przy ul.Dąbrowskiego dawnej Ziegelweg
,niem. Ziegel - cegła(fot.5) oraz kilku innych,  m.in. na
terenie późniejszego tartaku przy ul.Kolejowej. Wzno-
szono również budynki dla kadry technicznej i   pra-
cowników administracji , które miały wyższy standard.
Wysokie na ponad 3  m pomieszczenia, metraż często
powyżej 1 00 mkw, własna łazienka i   toaleta. Wiele
z  tych mieszkań zasiedlano po I I wojnie, dzieląc je
między dwie lub więcej rodzin. Często więc spotyka
się dziś mieszkania ze wspólnym przedpokojem i   ła-
zienką, kuchnię przypisano jednej rodzinie, a   druga
adoptowała na ten cel jeden z  pokoi. Znam to dobrze
z  mojego rodzinnego domu przy ul. Grunwaldzkiej.
Jeden z  kolejnych artykułów poświęcę budowlom
technicznym, wil lom i   pałacom fabrykanckim.

Grzegorz Czepil
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Wykorzystanie walorów krajobrazowych Głu-
szycy położonej w  rozległej kotl inie górskiej, ale ze
wszystkich stron otoczonej pierścieniem zalesionych
wierzchołków z  jednej strony Gór Sowich, z  drugiej
Suchych i   Wałbrzyskich, stało się priorytetem planów
strategicznych gminy. Wyrazem tego jest wyznacze-
nie, uporządkowanie i   stała pielęgnacja niezwykle
atrakcyjnych tras biegowych kolarstwa górskiego.
Dzięki temu Głuszyca mogła się wpisać na stałe do
kalendarza ogólnopolskich wyścigów kolarskich dłu-
godystansowych pod nazwą Maraton Kolarski MTB
i   spotykać się z  dobrą oceną tras kolarskich, które są
jednymi z  najciekawszych i   najtrudniejszych w  całym
wyścigu. Wystarczy powiedzieć, że trasa kolarska
prowadzi   m. in. przez Wielką Sowę w  Górach Sowich
i   przy „podziemnym mieście Osówka” i   obok najwyżej
położonych w  Polsce ruin zamku Rogowiec, a   jak po-
wiedział Adam Szczurowski, trener Klubu Kolarskiego
„Wałbrzych” jest ewenementem w  skal i europejskiej.

Warto o  tym pamiętać, że trasy te są dostęp-
ne dla każdego amatora jazdy rowerem po górach
przez cały rok, stanowią doskonały „pol igon do-
świadczalny” dla tych, którzy chcą się sprawdzić
w  wyścigach, ale także doskonałe miejsce do pozna-
wania uroków krajobrazowych naszego regionu.

Głuszyca zmienia skutecznie swój image
z  miasta przemysłowego na miejscowość rekreacyj-
no-wypoczynkową. Wprawdzie problem najtrudniej-

szy jest taki sam jak w  Wałbrzychu – brak pieniędzy
na renowację brudnych, sypiących się elewacji do-
mów, na naprawę dróg i   utrzymanie czystości ul ic,
parków i   placów, otoczenia budynków publicznych
i   posesji wspólnotowych. Ale gdyby stał się cud
i   udało się dokonać rewital izacji okazałoby się, że jest
to niezwykle urocze miasteczko, utopione w  zieleni
i   kwiatach, wkomponowane w  naturalną szatę rośl in-
ną otaczających je gór i   lasów.

Taki cud ma miejsce na obrzeżach miasta,
w  okalających Głuszycę majestatycznie położonych
wsiach, pnących się wysoko w  górę wąskimi przełę-
czami, nad bystrymi potokami krystal icznej wody -
Sierpnicy, Łomnicy, Grzmiącej. Jak grzyby po deszczu
powstają tu gospodarstwa agroturystyczne, remon-
towane i   upiększane są budynki gospodarcze, budo-
wane są nowe domki jednorodzinne, pensjonaty,
pokoje gościnne, punkty gastronomiczne. To już zu-
pełnie inny świat w  porównaniu do nie tak jeszcze
odległej siermiężnej rzeczywistości PRL-u.

Może jeszcze nie teraz, ale już późną wiosną,
latem lub jesienią, naprawdę warto tu przyjechać,
pospacerować wiejskim gościńcem pod górkę, po-
dziwiając kwitnące sady i   ogrody pełne kwiatów, a   im
podejdziemy wyżej, tym więcej jest czym oko nacie-
szyć, bo roztaczające się krajobrazy widziane z  góry
są naprawdę oszałamiające. Można tez pooglądać za-
bytkowe drewniane kościółki w  Grzmiącej i   Sierpnicy

lub posiedzieć w  pięknie położonej przy wyciągu
narciarskim nowo zbudowanej „Łomnickiej Chacie”.
Można też znaleźć zaciszne miejsca by odpocząć
i   posil ić się świeżą rybką prosto ze stawu na „Łowi-
skach Pstrąga” w  Łomnicy, Sierpnicy lub Rybnicy Ma-
łej. Wszędzie jak przystało na wsie letniskowe są już
punkty gastronomiczne, są miejsca noclegowe, są
gościnni i   mądrzy gospodarze.

W  ciepłe słoneczne weekendy będziemy
szukać miejsc, gdzie można aktywnie odpocząć
w  bezpośrednim kontakcie z  naturą. Tym z  Państwa,
którzy są wrażl iwi na piękno przyrody i   krajobrazów,
lubią odkrywać miejsca rzadko odwiedzane przez
turystów, poznawać tajemnice z  niedalekiej prze-
szłości - proponuję, moim zdaniem bardzo atrakcyj-
ną i   nie wymagającą wielkiego wysiłku, przykładową
trasę wycieczkową w  gminie Głuszyca. Najlepiej od-
być ją pieszo, dojeżdżając do celu dowolnym środ-
kiem lokomocji. Oferta dotyczy miejsca, które może
się stać w  niedalekiej przyszłości odkryciem tury-
stycznym regionu, jeśl i gminie Głuszyca uda się zre-
al izować projekt turystycznego zagospodarowania
tej atrakcji .

Mam na uwadze teren bardzo mało znany
nawet dla mieszkańców gminy, a   mianowicie - byłe
kamieniołomy w  Głuszycy Górnej...

Stanisław Michal ik
c.d. w  kolejnym numerze

Czym Głuszyca może zadziwić? cz.3

maj/czerwiec 201 5 · KURIER GŁUSZYCKI

„Gasthofzur alten Brauerei”znany jako „Jeleń”przy ul. Grunwaldzkiej 44

Budynki przy ul. Dolnej - AchtHauser Budynki przy ulicy Częstochowskiej 2 i  Kolejowej 1

Budynek przy ul.Górnej 5

Cegielna przy ul.Dąbrowskiego (dawnej Ziegelweg)

Mieszkać w  Głuszycy
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Mistrzowie boksu w  Głuszycy! Wywiad z  MariuszemWachem i  Piotrem Wilczewskim
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-KG: Panie Mariuszu, zacznijmy od nadchodzących
wydarzeń. W  mediach pojawiła się informacja o  po-
tyczce pomiędzy Panem a  Davidem Pricem 6 czerwca
br. na gali w  Liverpoolu. Czy kontrakty są już podpi-
sane? Czy starcie dojdzie do skutku? Spekulowano
także , że jako rywalem Anglika będzie jego rodak –
Dereck Chisora? Co Pan to?
-Mariusz Wach: Z  tego ,co wiem Dereck odrzucił ofertę,
która została wystosowana do niego ze strony promoto-
rów Price’a. Wydaje mi się, że ja jestem głównym kandy-
datem do tego starcia. Co prawda walka nie jest jeszcze
„zaklepana”, aczkolwiek rozmawiałem wczoraj z  moim
promotorem Mariuszem Kołodziejem, który oznajmił mi,
że wszystko jest na tak i   czekamy na kontrakt. Jeśl i się
pojawi, od razu go podpisujemy i   szóstego czerwca szy-
kuje się dobra walka.
-KG: Trzymam zatem kciuki. Dużo do stracenia, ale
również do zyskania ma Pan dzięki temu starciu. Jest
to pewnego rodzaju przepustka do wielkich gal, na-
zwisk, ale i   pieniędzy?
-Mariusz Wach: Na pewno tak. Zawodnik jest znany, ce-
niony na ringu europejskim, więc wygrana z  nim otwo-
rzy mi furtkę do jeszcze lepszych walk.
-KG: Obawia się Pan spotkania w  ringu z  tym zawod-
nikiem?
-Mariusz Wach: Gdybym się bał, nie wchodziłbym na rin-
gu (śmiech). Przemawia za mną na pewno doświadcze-
nie, które buduje we mnie przewagę psychologiczną
nad dużo młodszym zawodnikiem, jakim jest David.
Oglądałem różne jego walki i   widziałem, że rywale słabsi
ode mnie urwal i mu 1 , 2 czy 3 rundy w  każdym poje-
dynku. Co prawda później ich i   tak odłączał i   stopował,

ale wynikało to z  braku przygotowania do po-
jedynku tych zawodników. Ja wiem, że będę
w  1 00% przygotowany i   dam z  siebie wszyst-
ko, ponieważ chcę za wszelką cenę wygrać.
Dodatkową motywacją jest dla mnie to, że ja-
dę na teren przeciwnika, trzeba pokazać się
zdecydowanie, a   tym będzie właśnie wygrana
przed czasem.
-KG: Licząc od przyszłego tygodnia do wali-
ki pozostałoby 6 tygodni? Czy jest to opty-
malny czas na przygotowanie?
-Mariusz Wach: Sześć tygodni w  dzierżoniow-
skim gymie nie jest to za mało, ponieważ od
1 ,5 miesiąca jestem cały czas w  treningu. Po-
czątkowo była to Warszawa, natomiast teraz
przyjechałem tutaj.
-KG: Zmieńmy teraz temat. Po walce Marci-
na Rękowskiego z  Olokunem przymierza-

no Rexa do starcia z  Panem. Co uważa Pan
o  pojedynkach na naszym podwórku? Czy jest Pan
otwarty na takie wyzwania?
-Mariusz Wach: Powiem Ci, że tak. Nie widzę w  tym żad-
nego problemu. Marcin jest twardym zawodnikiem.
Znamy się od dłuższego czasu. Osobiście do niego nic
nie mam. Bardziej promotorzy czy doradcy. Jeżel i zade-
cydują, że ta walka jest najlepszą opcją, to podają ter-
min, a   ja przygotowuję się i   spotykamy się na ringu.
-KG: Panie Piotrze, jak układa się Pańska współpraca
z  Mariuszem Wachem? Jest pomiędzy wami jedynie
rok różnicy? Czy są to relacje
koleżeńskie czy trenerskie?
-Piotr Wilczewski: Powiem tak:
poza salą jesteśmy kolegami,
ale jak spotykamy się na trenin-
gu, to wszystkie przyjaźnie idą
na bok. Mariusz darzy mnie
szacunkiem. Gdyby tego nie
było, to nie byłoby współpracy.
Znamy się już na tyle, że on sam
wie, kiedy mnie słuchać i   ma
także świadomość, że jeżel i nie
będzie miał tego głosu z  boku,
to źle na tym wyjdzie. Poza tym
jest posłuszny na sal i (śmiech).
Myślę, że razem tworzymy
zgrany team. Nie chcę tutaj po-
wiedzieć, że rozmawiasz z  nie-
wiadomo jaką osobistością
trenerską, bo do tego to jeszcze

siedmiomilowy krok, aczkolwiek wzajemnie poznajemy
siebie, staramy się el iminować występujące błędy, któ-
rych popełniamy coraz mniej, a   także staramy się wycią-
gać wnioski ze wszystkiego, co robimy.
-KG: Co według Panów jest najważniejsze do odnie-
sienia sukcesu, do kolejnej wygranej?
-Mariusz Wach: Przede wszystkim chodzi o  to, żeby
wszystkie czynniki takie jak: budowanie formy podczas
obozu przygotowawczego, treningów i   cała otoczka -
dieta, rodzina, pogoda, samopoczucie, znajomi - „zgrały”
się na ten jeden dzień, na te 30 minut, podczas których
dajesz z  siebie wszystko. Tak naprawdę wszystko się na
to składa - mądrość treningów, mądrość trenera, mą-
drość zawodnika. To musi być jedna precyzyjna maszy-
na.
-Piotr Wilczewski: Ważna też jest mocna psychika. Zna-
komita forma, idealny trener, super obóz, najlepsi spa-
ringpartnerzy nie pomogą, gdy „z  głową” będzie coś nie
w  porządku i   walka się nie powiedzie. Zawodnik musi
potrafić sobie radzić ze stresem i   z  własną psychiką.
Wtedy i   tylko wtedy odniesie sukces.
-KG: Dzięki Panowie za wywiad. Życzymy powodze-
nia, owocnego okresu przygotowawczego oraz wy-
granej w  Liverpoolu.
-Mariusz Wach i   Piotr Wilczewski: Dzięki.

Rozmawiał Dawid Okarma podczas spotkania Mariusza
Wacha i  Piotra Wilczewskiego z  głuszyczanami w  hali SP
nr  2 w  dniu 24 kwietnia 2015.

Radni Miejscy to osoby wybrane przez nas,
w  związku z  tym powinny to być osoby nieprzeciętne.
Pani Edyta Popek, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
w  Głuszycy z  pewnością do takich osób należy. Należy
do kategorii tych ludzi, z  których emanuje ciepło, opty-
mizm i   energia, a   to cechy bez wątpienia przydatne
w  trudnych czasach. Zachęcam do poznania tej pozy-
tywnej osoby i   przeczytania krótkiego wywiadu.
KG- Proszę przybliżyć czytelnikom swoją postać,
szczególnie tym, którzy nie mieli nigdy okazji po-
znać Pani osobiście i   są ciekawi, jakim jest Pani
człowiekiem ?
Edyta Popek: Nazywam się Edyta Popek, je-
stem szczęśl iwą mężatką od 23 lat. Cieszę się
z  bycia mamą. Moja córka Anna jest student-
ką trzeciego roku inżynierii biomedycznej
we Wrocławiu, próbuję też wychowywać 1 6-
letniego syna Jakuba, co stanowi dla mnie
ogromne wyzwanie. Edukację zakończyłam
na poziomie szkoły średniej w  Sosnowcu
(tam wówczas mieszkałam z  bratem i   rodzi-
cami).   "Specjal ista do spraw ekonomii i   orga-
nizacji kopalń" to mój tytuł, wówczas moja
szkoła była pod patronatem Ministerstwa Gór-
nictwa i   Energetyki, takie ciekawe to były
czasy.... Mieszkam w  Głuszycy od 23 lat
i   jest to moje miejsce na ziemi. Miejsce
mojego dzieciństwa i   corocznych
powrotów na wakacje do babci,
której obecnością cieszę się do
dziś.   Jestem również praktyku-
jącym "katolem", wiara nadaje
mojemu życiu sens.
KG- Czym zajmuje się Pani za-

wodowo, czyli co Pani robi kiedy nie sprawuje funk-
cji radnej?
EP: Moje życie zawodowe związane jest z  handlem, pra-
cowałam u  kilku głuszyckich właściciel i punktów sprze-
daży, kilka lat byłam kierownikiem drogerii Schlecker
w  Wałbrzychu, a   obecnie znają mnie Państwo z  naszej
Biedronki, gdzie dane jest mi tworzyć zespół wraz z  mo-
imi współpracownikami. Zawsze lubiłam pracować
z  ludźmi, sprawia mi   to ogromną radość i   satysfakcję, ce-
nię sobie każdego człowieka, szanuję i   chcę być szano-

wana.
KG- Jakie są Pani pasje i   zainteresowa-
nia?
EP: Razem z  mężem kochamy narty
i   sprawia nam to ogromną radość. Poza
tym góry, górki, góreczki, spacery
i   spotkania z  przyjaciółmi, których mia-
łam okazję poznać na przestrzeni
lat.  Jestem pozytywnie nastawionym
człowiekiem do życia i   lubię angażować
się na 1 00%. Dla mnie szklanka jest za-
wsze do połowy pełna. Kiedy jednak nie
jestem kierownikiem w  Biedronce, nie peł-
nię służby w  Urzędzie i   nie śpiewam  z  diako-
nią w  Kościele, pozwalam sobie na bycie

mamą i   żoną.
KG- Dlaczego chciała Pani zostać

radną i   jak wyobraża Pani sobie
swoją służbę społeczeństwu,
czyli jaka jest Pani wizja do-
skonałego radnego?
EP: Nigdy nie planowałam, aby
zostać Radną, ta propozycja
przyszła przed wyborami od pa-

ni Ewy Dorosz, choć małżonek kilka lat wcześniej prze-
widział ten scenariusz- wówczas zbyłam go śmiechem.
Kompletnie  nie wierzyłam w  swoje zwycięstwo, mandat
zaufania ogromnie mnie zaskoczył. Nie było we mnie
euforii radości, bo poczułam od razu bagaż odpowie-
dzialności. I   przyszły trudne decyzje do podjęcia, i   zu-
pełnie inna perspektywa patrzenia, nie moje małe
gospodarstwo  rodzinne, lecz Dom- Głuszyca.
KG- Czym chciałaby Pani zająć się przede wszystkim
jako radna? Co najbardziej leży Pani na sercu?
EP: Zawsze lubiłam pomagać i   z  taką właśnie służbą in-
nym postrzegam swoje "radnowanie". Najbardziej jed-
nak leży mi na sercu moje "podwórko", na którym
mieszkam, czyl i ul . Ogrodowa, plac zabaw dla dzieci i   tu
taka ciekawostka, możemy mieć go za darmo od firmy
Nivea, wystarczy tylko kl iknąć, oddając głos i   nie ma
chętnych.... tego nigdy nie zrozumiem. Bardzo bym
chciała dla naszej młodzieży Skatepark i   siłownię pod
chmurką dla nas.
KG- Jak ocenia Pani aktualną sytuację w  Głuszycy?
EP: Jest wiele spraw, które należy rozwiązać i   naprawić.
Nasza Gmina jest w  trudnej sytuacji , ale nie  w  bezna-
dziejnej. Turystyka jest naszą szansą. Jest bardzo wiele
osób, które zarażają pozytywną energią i   wiele dobrego
zaczyna się dziać w  naszym Mieście, ale Burmistrz  sam
wszystkiego za nas nie zrobi.
KG- Mieszkańcom Głuszycy chciałabym powiedzieć
przede wszystkim, że …?
EP: ….potrzebujemy Państwa cierpl iwości i   zaangażo-
wania we wspólne sprawy,  poczucia odpowiedzialności
za przepiękne nasze Miasto.
KG- Bardzo dziękuję za poświęcony czas.

Rozmawiała MW

„DLA MNIE SZKLANKA JEST ZAWSZE DO POŁOWY PEŁNA…”
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Po zdrowie do nowej przychodni „Solaris” –
rozmowa z  doktorem Bartoszem Solarzem

Kurier Głuszycki: Jest Pan uznanym leka-
rzem, praktykiem. Proszę przybliżyć nam
swoją osobę.

Bartosz Solarz: Od zawsze wiedziałem, co
chcę w  życiu robić. Już od szkoły podstawo-
wej chciałem być lekarzem i   konsekwentnie
na to pracowałem. Po studiach nie zostałem
w  dużym mieście oferującym mnóstwo cieka-
wych rozwiązań i   miejsc pracy, ale wraz z  żo-
ną wróciłem do Głuszycy. Teraz pracuję
w  czterech miejscach w  szpitalu im. A. Soko-
łowskiego w  Wałbrzychu. Są to: Oddział Cho-
rób Wewnętrznych, Zakład Endoskopii
Zabiegowej, gdzie od lat wykonuję gastro-
skopię i   kolonoskopię, Szpitalny Oddział Ra-
tunkowy oraz Centrum Pulmunologii.
Posiadam specjal izację z  chorób wewnętrz-
nych oraz specjal izuję się w  gastroenterologii,
która jest moją pasją.

KG: Można więc powiedzieć, że kariera
rozwija się w  błyskawicznym tempie, a  Pan
nabiera wiatru w  żagle. Skąd zatem po-
mysł na otworzenie przychodni zdrowia
w  Głuszycy?

Bartosz Solarz: Ja jestem z  tej kategorii ludzi,
których cieszy kreowanie i   tworzenie. Wielo-
krotnie słyszałem pytanie, dlaczego taką dużą
inwestycję postanowiłem zlokal izować w  ma-
łej, biednej miejscowości, gdzie być może nie
ma zapotrzebowania na specjal istyczne usłu-
gi medyczne. Myślę, że to dlatego ponieważ
kocham Głuszycę i   jestem lokalnym patriotą.
Oczywiście wypadkową decyzji była suma
różnych czynników, tak więc również czynnik
biznesowy. Myślę, że w  naszym regionie jest
duże zapotrzebowanie na usługi medyczne,
które zamierzamy świadczyć.
KG: Czy przychodnia będzie miała podpi-
saną umowę z  Narodowym Funduszem
Zdrowia?

Bartosz Solarz: Jak wiemy – region nie nale-
ży do najbogatszych, dlatego też nastawienie
się wyłącznie na usługi prywatne byłoby
przysłowiowym samobójstwem ekonomicz-
nym. Wierzę, że naszej społeczności należy
zaoferować jak najwięcej usług refundowa-
nych przez NFZ. Dlatego też podstawą działa-
nia będzie POZ, czyl i Podstawowa Opieka
Zdrowotna, wsparta szeregiem gabinetów
specjal istycznych. Doceniam wsparcie obec-
nych władz, a   szczególnie Pana Burmistrza,
który dokłada wszelkich starań, aby rozmowy
z  NFZ w  temacie wielu poradni specjal istycz-
nych, zakończyły się pozytywnie. Władze
obiektywnie oceniają zapotrzebowanie re-
gionu na różne usługi, w  tym także medycz-
ne.

KG: Czy jest już znana lista specjalistów,
którzy będą dostępni w  nowej przychod-
ni?

Bartosz Solarz: Tak. Chcę podkreśl ić, że w  za-
sadzie wszyscy lekarze, którzy będą tutaj
przyjmowali są w  chwil i obecnej zawodowo
związani ze szpitalem im. A. Sokołowskiego
w  Wałbrzychu, co nie jest bez znaczenia, po-
nieważ praca w  szpitalu daje praktykę. Tak
więc poza doświadczonymi internistami i   pe-
diatrami, będą poradnie: kardiologiczna, chi-
rurgiczna, diabetologiczna, neurologiczna,
ginekologiczna, stomatologiczna, logope-
dyczna, medycyny pracy, medycyny sporto-
wej. W  fazie rozmów jest kilka dodatkowych
gabinetów specjal istycznych,  m.in. urolog
i   ortopeda. Siłą wiodącą przychodni będzie
poradnia gastroenterologiczna i   zakład endo-
skopii zabiegowej.

KG: Proszę zatem opowiedzieć co będzie
wyróżniało Pańską placówkę od szeregu
innych?

Bartosz Solarz: Chcę podkreśl ić, że zakładu
endoskopii zabiegowej, czyl i pracowni, gdzie
wykonuje się gastroskopię i   kolonoskopię, nie
ma żadna wałbrzyska przychodnia. Będzie to
jedyna taka poradnia w  powiecie wałbrzy-
skim. Pracownia endoskopii zabiegowej to
jest to, czym się pasjonuję, czym  m.in. zajmu-
ję się, pracując w  szpitalu i   co chciałbym robić
w  ramach swojej przychodni. Kolejny atut to
pracownia rentgenowska, która będzie jedy-
ną w  najbl iższej okol icy. Osobiście zajmuję się
ultrasonografią, tak więc będzie również pra-
cownia USG. Chcę podkreśl ić, że ważna dla
mnie jest duża niezależność diagnostyczna,
która pozwoli na przeprowadzenie większości
badań na miejscu, co będzie wygodne dla pa-
cjenta. Pediatra i   internista będą dostępni dla
pacjentów codziennie. Od początku cała do-
kumentacja będzie prowadzona w  programie
dedykowanym dokładnie takiej placówce
specjal istycznej jak nasza, co pozwoli na
sprawną obsługę pacjentów oraz szybki
wgląd w  historię choroby, a   co za tym idzie
szybszą diagnozę. Stawiamy właśnie na to –
diagnostykę na miejscu. Przygotowywać bę-
dziemy również szereg akcji diagnostycznych.
Już pracujemy nad pierwszą akcją - choleste-
rolową. Należy również dodać, że na pierw-
szym poziomie naszej przychodni będzie
apteka z  niezależnym wejściem. Nasz budy-
nek wyposażony jest w  windę, co pozwoli na
łatwiejsze dotarcie do gabinetów ludziom
ciężko chorym, starszym, ciężarnym i   poru-
szającym się na wózkach inwal idzkich. Oferu-
jemy również niezależne wejście do poradni
pediatrycznej oraz warunki przyjazne dzie-
ciom.

KG: Czym jeszcze będzie wyróżniała się
Pańska przychodnia?

Bartosz Solarz: Bardzo zależy mi na tym, aby
złamać stereotypy krążące na temat funkcjo-
nowania podobnych placówek. Stawiamy na
miłą i   fachową obsługę. W  recepcji będą stale
pracowały dwie osoby, tak aby również reje-
stracja telefoniczne funkcjonowała praktycz-
nie. Nie trzeba będzie spędzać godzin przy
telefonie, próbując połączyć się z  przychod-
nią. W  niedługim czasie chcemy również
umożl iwić pacjentom rejestrację przez inter-
net. Będziemy miel i pielęgniarkę środowisko-
wą i   położną.

KG: Od kiedy planuje Pan otworzyć przy-
chodnię dla pacjentów?

Bartosz Solarz: Oficjalne otwarcie przychod-
ni odbędzie się 29 maja, ale już wcześniej ru-
szy akcja promocyjna, która będzie miała za
zadanie zapoznać naszych mieszkańców
z  ofertą nowej przychodni. Tak więc już
w  maju będziemy zbieral i deklaracje.

KG: Czyli już w  niedługim czasie każdy
mieszkaniec Głuszycy idąc na zakupy lub
odprowadzając dziecko do przedszkola
będzie mógł z  łatwością natrafić na infor-
mację o  przychodni Solaris?

Bartosz Solarz: Tak, oczywiście. Wszystko
będzie jasno i   klarownie wyjaśnione. Chciał-
bym też obal ić mit o  procedurze zmiany
przychodni. Każdy, kto chce dokonać zmiany
nie musi się „wypisywać” z  tej, w  której aktu-
alnie jest zapisany. Jedyne, co musi zrobić, to
udać się do nowej placówki i   zadeklarować
chęć przystąpienia. Tak więc zapraszamy już
w  maju na ul. Sienkiewicza 59A. Będzie nas
można znaleźć również w  innych miejscach
w  Głuszycy. Na pewno każdy zainteresowany
z  łatwością do nas trafi.

KG: Pana oferta brzmi interesująco, infra-
struktura jest również na najwyższym, eu-
ropejskim poziomie. Należy zatem życzyć
Panu, aby obsługa oraz oferta pozostawa-
ły na takim samym wysokim poziomie,
a  pacjentów na pewno nie zabraknie.
Dziękujemy za rozmowę!

Bartosz Solarz: Również bardzo dziękuję
i   zapraszam wszystkich chętnych do składa-
nia deklaracji . Przypominam, że akcja rusza
w  maju, a   my wraz z  żoną obiecujemy, że
energii oraz zapału do tworzenia miejsca
przyjaznego naszym pacjentom nam nie za-
braknie.

Rozmawiała M. Kandefer
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Kurier Głuszycki: Jaka jest Ewa?

Ewa Puzio-Sobieraj : Ewa to na pierwszym miejscu
mama. Na drugim miejscu również jest rodzina. Dzie-
sięć lat temu moja mama przeszła przeszczep nerki. Ca-
ły czas sama jej pomagam, ponieważ mój brat jest
daleko, mieszka wraz z  rodziną w  Barcelonie. Kolejne
miejsce zajmuje praca, a   na ostatnim miejscu jest ta
moja pasja, bieganie.

KG: Jak rozpoczęłaś swoją przygodę z  bieganiem?

Ewa Puzio-Sobieraj : Pracuję w  szpitalu na reanimacji.
Na oddział trafiają ludzie po wypadkach, pacjenci
w  bardzo ciężkim stanie. Dzieci z  urazami głowy, dzieci
uzależnione od narkotyków, takie, które przedawkowa-
ły, te po próbach samobójczych. Bardzo trudne sytu-
acje. Kiedy się biega, głowa lepiej pracuje. Można
wyrzucić z  siebie nagromadzony ciężar, przemyśleć so-
bie wszystko. Kiedy uprawia się sport, człowiek jest
bardziej dotleniony, dociera do ciebie więcej informa-
cji . W  ten sposób możesz też więcej z  tej głowy wyrzu-
cić. Kiedy miałam jakieś złe emocje, kiedy nie mogłam
się na przykład wypłakać w  pracy, bo musiałam sie-
dzieć przy dziecku podłączonym do respiratora, które
było w  ciężkim stanie lub umierało, a   rodzice nad nim
płakal i , to jedyne wyjście, aby móc żyć i   funkcjonować
dalej, to sport. Potrafiłam przyjechać do domu i   o  godz.
20.00 iść na trening. Moja córka mówiła, abym nie szła,
ale musiałam wyrzucić z  siebie to, co przeżyłam w  pra-
cy, aby tych złych emocji nie przenieść właśnie na nią.
I   kiedy tak się wybiegałam, to mogłam poczuć spokój,
porozmawiać z  dzieckiem, odrobić z  nią lekcje i   spokoj-
nie usnąć. Wiele osób przenosi problemy z  pracy do
domu, a   to nie jest dobre. Ja jak sobie pobiegam to złe
emocje przechodzą gdzieś bokiem.

KG: Zaczęłaś biegać dla siebie, dla wewnętrznego
spokoju. Co się stało dalej? Skąd te dalsze poczyna-
nia, sukcesy?

Ewa Puzio-Sobieraj : Na początku nie biegałam dłu-
gich dystansów. Początek to biegi łączone z  marszem.
Po przebiegnięciu 2  km zadyszka, tętno powyżej 1 70,
ale pomyślałam sobie, że to dobry czas, aby sprawdzić
swoje możl iwości. Zapisałam się na bieg we Wrocła-
wiu. 5 kilometrów - co to takiego dla mnie – pomyśla-
łam. Prawie tysiąc osób na starcie. W  połowie drogi
wyprzedziła mnie jakaś starsza pan, później dużo star-
szy ode mnie pan, kolejna pani w  naprawdę podeszłym
już wieku. Jedna dziewczyna, kolejna. Jakoś dobiegłam
do mety, ale padłam jak długa i   doszło do mnie, że nie
mam kondycji. Zdecydowałam wtedy, że dla zdrowia
i   ze względu na sportowego ducha, będę startowała
w  tego typu imprezach.
KG: To wtedy zaczęłaś biegać z  pulsometrem i  ze-
garkiem? W  wyznaczonych punktach sprawdzałaś
tętno, dystans?

Ewa Puzio-Sobieraj : Tak, wtedy zaczęłam traktować to
zajęcie bardziej poważnie. To wyczerpujący sport i   trze-
ba pracować nad kondycją. Pamiętam jeden z  pierw-
szych swoich biegów w  Poznaniu. To była dosyć głośna
sprawa, kiedy na trasie zmarł 45-latek. Organizatorzy
nawet nam o  tym nie powiedziel i , a   przecież ten pan
biegł tuż za nami. Każdy wbiegał na metę, cieszył się
swoim osiągnięciem, wynikiem, a   przecież powinniśmy
mieć prawo chociażby do minuty ciszy dla uczczenia
pamięci tego sportowca.

KG: Czy ten bieg w  Poznaniu to był dla Ciebie pierw-
szy sukces?

Ewa Puzio-Sobieraj : Pewnie! Ale też każdy bieg, który
ukończę to dla mnie ogromny sukces. Mogę wpaść na
metę ostatnia, ale się cieszę. Ważne jest, jak zaczniesz
bieg. Ja zawsze zaczynam powoli. Każdy biegacz ma
swój dzień. Możesz być bardziej zmęczona, możesz
mieć kontuzję. Zawsze rano mierzę sobie tętno spo-

czynkowe. Jeżel i mam powyżej 50, to wiem, że muszę
zacząć pomału, bo to nie jest zbyt dobry dzień na bieg.
Ale jeżel i mam mniej, to wiem, że mogę zacząć szyb-
ciej. To samo mówię dziewczynom, które trenuję. Za-
czynajcie powoli. Sprawdźcie, na ile was w  danym dniu
stać, a   później przyspieszajcie.

KG: Dlaczego wybrałaś akurat ten sport? Zaczęłaś
biegać, a  mogłaś pływać lub chodzić na siłownię.

Ewa Puzio-Sobieraj : To się zaczęło już w  szkole pod-
stawowej. Pani Jabłońska i   Pani Zglejszewska zawsze
wystawiały mnie do skoku w  dal i   do biegu na 1 600m.
Pamiętam, że mocno dopingowały. Już wtedy czułam,
że mam dobrą wydolność. Do tego doszły długie wy-
prawy rowerowe z  moim bratem. Ja nie jestem typem
szybkim, ale wytrzymałościowym. Rozkręcam się do-
piero po ośmiu kilometrach i   zaczynam trening przy-
gotowujący do maratonu. Jednak na biegach się nie
skończyło. Trzeba określać sobie jakiś cel i   tego samego
uczę swoją córkę. Ona postanowiła zostać mistrzynią
Dolnego Śląska w  karate. Powtarzałam jej, aby pomału
systematycznie do tego celu dążyła. I   tak też się stało.
Najpierw została wice-mistrzynią, a   następnie Mariusz
Leś poprowadził ją do mistrzostwa. A  moim kolejnym
celem stała się wyprawa na Kazbek w  Gruzji . To było
najlepsze co mogło mnie spotkać. Nigdy wcześniej nie
byłam na takich wysokościach. Lekarz musiał wyrazić
zgodę na tę wyprawę, ponieważ w  l ipcu było wyprawa
na szczyt, a   w  sierpniu miałam operację. Rok wcześniej
był wyjazd rowerowy na Fiordy. Do tej wyprawy przy-
gotowywałam się trzy lata. Trzeba zebrać odpowiednią
kwotę, przygotować sprzęt, pracować nad kondycją.

KG: Miałaś poważną kontuzję, która skończyła się
operacją. Czy możesz nadal biegać?

Ewa Puzio-Sobieraj : Gdybym nie zaczęła biegać, to
być może miałabym tę operację jako sześćdziesięcio-
latka. Maraton to duży wysiłek dla organizmu. Całe bie-
ganie opiera się na korpusie, pracują plecy, brzuch.
Nogi to kwestia wyćwiczenia. W  moim przypadku pro-
blemem stała się żyła brzuszna. Żyła udowa się zatkała,
poszerzyła i   cały odcinek musiał zostać usunięty. Teraz
mam podwyższone tętno, kiedy biegam. To już nie jest
takie bieganie, co kiedyś. Ale ja się cieszę, że zakładam
buty i   nadal biegam.

KG:Codalej?Masz jużwytyczonekolejnecele?

Ewa Puzio-Sobieraj: Zapisałam się już na kolejny pół-
maraton w  Jedl inie-Zdroju. Brałam udział w  zeszłym ro-
ku, a   w  tym roku zostałam zaproszona przez
organizatorów i   pobiegnę, bo to bardzo fajna impreza.
Poza tym przyjeżdża dużo znajomych biegaczy. Niektó-
rzy z  nich będą miel i u   mnie nocleg, tak więc tym bar-
dziej cieszę się na tę imprezę sportową. Przygotowuję
się również do przejścia w  czerwcu całego Szlaku Su-
deckiego. Jest to szlak czerwony, 440  km, od Prudnika
do Szklarskiej Poręby. Będzie to wyprawa z  noclegami,
ma trwać osiem dni. Planuję przejście po około 70  km
każdego dnia. Połowę tego szlaku już zrobiłam, ale ko-
lejnym celem jest przejście całej trasy. Przygotowuję
się, chodząc z  kijkami po około sześć godzin pod górkę.
Trasę przejdziemy razem z  moim chłopakiem.

KG: Pasja wiąże się również z  poznawaniem nowych
ludzi. Czy udało ci się poznać ciekawych ludzi? Czy
nawiązałaś bliższe przyjaźnie?

Ewa Puzio-Sobieraj : Jasne. Jak tylko pojawia się infor-
macja o  imprezie biegowej w  naszej okol icy, to natych-
miast kontaktują się ze mną ludzie z  całej Polski.
Organizuję im tutaj noclegi. Cały czas mamy kontakt,
obserwujemy swoje poczynania. Pomagam dziewczy-
nom w  treningach. Przekazuję im swoją wiedzę na te-
mat trenowania, odżywiania, szczególnie na początku
przygody z  bieganiem.

KG: Czy poprzez uprawianie sportu, poświęcenie się
swojej pasji, zauważyłaś jakieś zmiany w  swoim
charakterze?

Ewa Puzio-Sobieraj : Zawsze myślałam, że mam jakiś
potencjał, ale to, co można wykrzesać z  siebie może na-
prawdę zaskoczyć. Czasami ciało nie pozwala ci dłużej
biec, a   głowa mówi, że możesz. Sama siebie wewnętrz-
nie mobil izujesz do dalszej pracy. To tak samo jak w  in-
nych dziedzinach życia. Musisz walczyć o  dziecko, kiedy
jest chore, bo jesteś matką. Musisz walczyć o  pacjenta
do samego końca, bo to jest twoja praca. Kiedy biegnę
sama siebie mobil izuję. Myślę sobie – Ewka, dobie-
gniesz do tego drzewa, a   kiedy dobiegam do drzewa,
to wskazuję kolejny punkt. I   biegnę. A  wewnętrzny głos
mówi mi, że dam radę, że zdobędę to. Kiedy dobiegam

na metę, to nie siadam, bo adrenal ina mi na to nie po-
zwala. Jednak można z  siebie wykrzesać tę wewnętrzną
siłę i   to jest bardzo motywujące.

KG: Czy zawsze miałaś tego wewnętrznego moty-
watora w  sobie?

Ewa Puzio-Sobieraj : N ie. To właśnie dzięki uprawianiu
sportu stałam się silna. Kiedy przebiegnie się pierwszy
maraton, to się wszystko zmienia. Czujesz, że można
zrobić w  życiu już wszystko. Wszystko może się udać.
Przez siedem lat biegania zmobil izowałam wiele osób
do tego samego. I   każda kobieta powie, że zdobyta
meta sprawia, że stajesz się silniejsza. Masz poczucie, że
dasz radę ze wszystkim, cokolwiek będzie się działo.
Sport to walka z  samym sobą, to siła, energia i   to jest
piękne. Cieszę się, że mogę zarażać swoją pasją innych.

KG: Mówisz o  tym, że zmobilizowałaś już wiele osób
do biegania. Trenujesz kilka osób. Czy chcesz robić
to zawodowo?

Ewa Puzio-Sobieraj : N ie. Nie chcę na tym zarabiać,
przede wszystkim dlatego, że nie mam wystarczającej
wiedzy. Poza tym robię to dla przyjemności. Daje mi to
dużo radości. Ludzie sami zaczęl i do mnie przychodzić
i   prosić o  wskazówki. Widzę, że te osoby tak bardzo
cieszą się swoimi sukcesami. Zawsze powtarzam, że
w  nich wierzę, że przebiegną tę trasę, że uda im się na
pewno, tylko pomału, za rok zdobędą cel. Powtarzam,
że muszą pracować, zbudować siłę biegową, wytrzy-
małość. Na początku pracowałam z  dwoma chłopaka-
mi, jednak z  kobietami pracuje się inaczej. Nie
wystarczy tylko rozpisać trening, trzeba zaangażowania
i   konsekwencji, a   kobiety są w  tym bardzo dobre.

KG: Biegasz od siedmiu lat. Pokazałaś jak szybko
można osiągnąć sukces, przy systematycznej i   kon-
sekwentnej pracy. Czy dla osiągnięcia sukcesu waż-
ne jest to, aby skupiać się na jednym celu?

Ewa Puzio-Sobieraj: Dokładnie. Kiedyś postanowiłam
sobie, że w  jeden rok zrobię z  dobrymi czasami koronę
maratonów. Udało się, a   dodatkowo pobiłam wtedy
swój życiowy rekord. Bez względu na pogodę zakładasz
buty, czapkę i   idziesz biegać, bo wiesz, że jeżel i nie wy-
konasz tego treningu, to nie wykonasz kolejnego. A  za
miesiąc będzie ci trudno ukończyć to, co zamierzasz.
Tylko raz nie ukończyłam biegu. Było to spowodowane
złą decyzją trenera. Było bardzo gorąco i   ostatnie dzie-
sięć kilometrów przeszłam. Szłam i   płakałam, ale osią-
gnęłam metę i   mówiłam sobie, że przecież nic się nie
stało. Czasami motywuje widok innego sportowca.
Ostatnio biegłam i   zobaczyłam Krzyśka Drzygałę tre-
nującego na nartach do skitouringu. Niesamowita wy-
dolność. Tak mnie zmotywował ten widok, że zrobiłam
dłuższą trasę na Andrzejówkę.

KG: Czy tak regularne treningi to duże poświęcenie?

Ewa Puzio-Sobieraj : Wbrew pozorom treningi dodają
nam dużo energii na inne działania. Często słyszę, że po
tych treningach, to już chyba tylko leżę i   nic nie robię.
Nic bardziej mylnego. Właśnie po powrocie, prysznicu
i   śniadaniu, mam mnóstwo siły na dalszą część dnia.
Można zrobić dużo więcej. Każdy sportowiec powie, że
nie jest zmęczony. Wręcz odwrotnie. Głowa jest wypo-
częta, myśl i oczyszczone, więcej energii .

KG: Dziękujemy za rozmowę i  chęć wzięcia udziału
w  pierwszym wywiadzie do rubryki Głuszyczanki.
Życzymy zrealizowania celu ustalonego na ten rok,
czyli przejście czerwonego Szlaku Sudeckiego.
Od red.: Przygotowania można śledzić na stronie
www.facebook.com – wydarzenie pod nazwą Główny
Szlak Sudecki

Rozmawiała M. Kandefer

„Sport to walka z  samym sobą, to siła, energia i   to jest piękne.”
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Skład redakcji „Kuriera Głuszyckiego”:
Marta Wróblewska - redaktor naczelny, Stanisław Michal ik, Grzegorz
Czepil , Magdalena Kandefer, Aleksandra Pawłowska, Sabina
Jelewska, Daniel Jaremenko, Dawid Okarma.

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

Otwarcie wkrótce
Już w  czerwcu otwarte zostanie Centrum Medyczne So-
laris. Właścicielami są rodowici głuszyczanie Barbara i   Bar-
tosz Solarz. W  przychodni każdy będzie mógł skorzystać
z  podstawowej opieki medycznej oraz l icznych gabinetów
specjal istycznych. Innowacyjna w  naszym regionie będzie
bardzo szeroka oferta diagnostyczna w  ramach przychod-
ni   m.in pracownia RTG, USG oraz jedyna w  powiecie wał-
brzyskim diagnostyka endoskopowa przewodu
pokarmowego (gastroskopia, kolonoskopia). Chcemy za-
pewnić każdemu pacjentowi kompleksową opiekę medyczną
w  profesjonalnej i  miłej atmosferze-mówią właściciele.
Przyjmujemy zgłoszenia deklaracji do przychodni.
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Burmistrz Głuszycy Roman
Głód, dyrektor Centrum
Kultury Monika Rejman oraz
Magdalena Kandefer zapra-
szają Państwa na spotkanie,
które odbędzie się
w  czwartek 1 8 czerwca br.
o  godz. 1 2:30 w  Centrum
Kultury w  Głuszycy. Naszym
szczególnym gościem bę-
dzie Rafał Ławski, syn głu-
szyczanina – uznany
maratończyk, triatlonista,
ultra-maratończyk, członek
Drużyny Szpiku, Ambasador
Festiwalu Biegowego/Fo-
rum Ekonomicznego w  Kry-
nicy, współzałożyciel
drużyny firmowej Opel
Runnig Team. Pasjonat, tre-
ner, mentor. Serdecznie za-
praszamy dzieci, młodzież
oraz wszystkich pasjonatów
sportu.

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE Z  MARATOŃCZYKIEM

*Oferta dla głodomora dotyczymenu grillowego i  piwa




