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Ferie zimowe nie rozpieszczały nas zimową aurą, po-
skąpiły śniegu i   nie raz zaskoczyły jesienną, zachlapaną
pogodą. N iel iczne śnieżne dni mieszkańcy Głuszycy wy-
korzystywal i więc bez umiaru. Udając się na spacer,
w  miejsca oddalone od centrum miasta, w  miejsca, w  któ-
rych spodziewamy się tylko cudownych, bajkowych wido-
ków (a  takich ci u   nas dostatek) mogliśmy spotkać
niejedną znajomą twarz. Także dzieci korzystające z  atrak-
cji oferowanych przez Centrum Kultury oraz świetl ice
wiejskie nie mogły narzekać na nudę. Mimo kapryśnej
pogody był to czas obfitujący w  ciekawe wydarzenia.
Końcem stycznia podpisano Deklarację Sowiogórską
w  pociągu relacji Wałbrzych – Kłodzko na jednej z  naj-
piękniejszych tras kolejowych Dolnego Śląska. Poprzez
podpisanie tekstu l istu intencyjnego wolę współpracy
i   chęć promowania wspólnego produktu turystycznego,
jakim są Góry Sowie, zadeklarowali włodarze ośmiu gmin
tworzących Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich
oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Dolnośląskiego i   Kolei Dolnośląskich. Do mię-
dzygminnego stowarzyszenia promującego Góry Sowie
Głuszyca przystąpiła 29 września 201 5 r. za zgodą Rady
Miejskiej. Wydarzenie to pokazuje, że zmierzamy jako
gmina w  dobrym kierunku, co więcej, zmierzamy szybko,
bo koleją. Są to zmiany istotne dla przyszłości naszego
miasta. Dobrze, że jesteśmy częścią tych zmian.

Piątego lutego odbył się bal charytatywny dla Andrze-
ja, byłego bramkarza Miejskiego Klubu Sportowego Włók-
niarz Głuszyca, który ciężko zachorował i   przeszedł
operację kości udowej. N iestety dojście do pełni zdrowia

wymaga kosztownej rehabil itacji . W  tym celu został po-
wołany Komitet Społeczny pod nazwą „Przyjaciele An-
drzeja” i   do 31 sierpnia na terenie Gminy Głuszyca będzie
on przeprowadzał zbiórkę publiczną. To nie pierwsze ak-
cja, w  której mieszkańcy Głuszycy próbują wspólnymi si-
łami pomóc. Pomagal iśmy już naszym siłaczom,
pomagal iśmy Sarze, mam przeczucie, że wielu jeszcze
potrzebującym pomożemy. Widać więcej jest w  mieszkań-
cach Głuszycy siły i   wiary niż mogłoby się na pozór wyda-
wać. Jest moc - jak powiedziałby Jurek Owsiak. I   niech
zawsze będzie.

Rozpoczęły się także długo oczekiwane pierwsze zaję-
cia w  domu seniora „Senior-WIGOR”. W  trakcie ośmiogo-
dzinnego pobytu pomiędzy  godz. 9.00 a  1 7.00 seniorzy
mają zapewniony posiłek oraz opiekę,  m.in. masażysty
oraz pielęgniarki. Odbywają się zajęcia kulturalno- oświa-
towe, w  tym zajęcia malarskie i   dekoratorskie. W  czasie
zajęć aktywizujących ruchowo seniorzy uczestniczą w  co-
dziennej porannej gimnastyce, chodzą na spacery i   trenu-
ją z  opiekunami nordic walking. Dzienny Dom
Senior-WIGOR wsparciem obejmuje docelowo niestety
tylko 1 5 osób. Starzejące się społeczeństwo to problem
nie tylko samorządów, ale całego kraju. Tworzenie takich
miejsc jest niezwykle istotne szczególnie dla osób, które
są samotne (gdy np. rodziny wyjechały). Takie osoby, star-
sze i   samotne, bardzo często padają ofiarą oszustw, wyłu-
dzeń i   innych przestępstw. Spragnione bl iskości
i   zainteresowania ze strony drugiego człowieka, łatwo ule-
gają sprawcom oszustw metodą „na wnuczka” oraz wszel-
kim modyfikacjom tej metody. Rozmawiajmy ze swoimi
rodzicami w  podeszłym wieku i   ostrzegajmy. Tak możemy

ich ustrzec przed nieszczęściem.
6 lutego odbył się I I I Głuszycki Marsz Nordic-Walking-

przez głuszyckie lodospady do Koliby Łomnickiej, 1 3 lute-
go Ziowy Turniej Siatkówki przy SP nr  2, 28 lutego odbę-
dzie się Bieg Tropem Wilczym. Podoba mi się ta zmiana.
Zamiast apel i, pochodów i   uroczystości- sportowe zawo-
dy. Często zabiegani i   zatroskani codziennymi obowiązka-
mi, problemami i   rachunkami nie dostrzegamy, że
Głuszyca ma ogromne możl iwości stać się miejscem koja-
rzonym z  aktywnym spędzaniem czasu wolnego, miej-
scem wypadowym dla wszelkiej maści sportowców, którzy
szukają ciekawych i   wymagających miejsc na treningi,
miejscem urzekającym pięknem dzikiej natury. Miejscem,
w  którym człowiek czuje, że żyje. Głuszyca - poczuj, że ży-
jesz! Tak widzę moją Głuszycę w  przyszłości i   chciałabym,
żeby tak widziel i ją turyści i   odwiedzający. Kiedy czytam
komentarze uczestników naszych imprez sportowych
z  całej Polski, to mam wrażenie, że jest to cel jak najbar-
dziej w  zasięgu ręki. Dobrze czasem spojrzeć na własny
dom oczami gości, przyjrzeć się sobie cudzymi oczyma-
to, co zobaczymy może nas bardzo pozytywnie zaskoczyć.

Serdecznie zapraszam do lutowego wydania „Kuriera
Głuszyckiego”.
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Wprawdzie zima trochę odstrasza, ale jak się później
okazuje, nie jest tak źle, a   trudy pieszej wędrówki w  góry
rekompensują nadzwyczajne widoki, jakich nie znajdzie-
my w  innych porach roku.

Jestem na Rogowcu. To
wydarzenie, które na długo
zapisze się w  mojej pamięci.
Wydawało się, że to zwyczaj-
ny półgodzinny spacer, bo
przecież podjechal iśmy
w  górę Grzmiącej samocho-
dem. Oczywiście – bral iśmy
pod uwagę, że niedawno
spadł śnieg i   ścieżka w  górę
na Rogowiec może być nie-
wydeptana. Okazało się, że
trafil iśmy w  dziesiątkę. Jeśl i
nawet pokazywały się jakieś
ślady, to od nowa przykrył je
świeży śnieg. Wspinaczka
w  kierunku ruin zamku oka-
zała się dość trudna. Ale jak
to w  życiu bywa, mamy zwy-
kle coś za coś. O  takich wido-
kach, jakie rozpościerały się
przed oczyma nikt z  nas nie
był w  stanie pomarzyć. To
rzecz fantastyczna, co potrafi
uczynić śnieżna zima.

Codziennie widzę Rogo-
wiec z  okien domu, każdego
dnia inaczej, raz bl iżej, raz
dalej, raz wyraziściej, raz
mgliściej. Z  Głuszycy nie wy-
daje się tak strzel isty i   tak
groźny jak z  drogi do Rybni-
cy Leśnej, gdzie sterczący
wierzchołek góry na skraju
urwiska stwarza wrażenie
niedostępnej głuszy i   trudno
uwierzyć, że tu właśnie
w  średniowieczu było gniaz-

do wojowników strzegących książęcych rubieży przed wro-
giem. Teraz będąc na Rogowcu, patrzę na resztki
omszałych murów dawnej warowni obronnej i   zastana-
wiam się, jak tu można było żyć, czym się zajmowano, co

robiono poza obserwa-
cją drogi wiodącej do
granicy księstwa.
Z  czego żyl i zamknięci
w  swej twierdzy ryce-
rze – rabusie, napada-
jący od czasu do czasu
na przejeżdżające
w  dole tabory kupiec-
kie lub napastujący
okol icznych mieszkań-
ców, zwłaszcza gdy
przyszła śnieżna
i   mroźna zima. Co czy-
nił w  tym zamku wypę-
dzony z  Legnicy
w  1 31 2 roku przez
swego brata Bolesława
I I I Rozrzutnego książę
Władysław, kiedy wra-
cał z  wypraw łupież-
czych, mszcząc się za
doznane krzywdy?

To przykre, że
z  tych czasów zacho-
wało się tak mało do-
kumentów, źródeł
materialnych lub pisa-
nych, że wiemy o  nich
tak niewiele. Pozostaje
nam pobudzać do
działania imaginację
i   snuć rozważania
o  dawnych czasach.
Ale zanim to nastąpi
spróbujmy zebrać
garść wiadomości, któ-
re udało się dotąd

zgromadzić.
N iewielka, historyczna wieś, Krzeszów, u   stóp Gór Kru-

czych, pod Kamienną Górą, zasłynęła w  całej Polsce z  Sank-
tuarium Matki Boskiej Łaskawej. Zespół pocysterski
w  Krzeszowie jest perłą architektury barokowej na Dolnym
Śląsku, miejscem pielgrzymek i   wycieczek turystycznych,
a   także siedzibą ojców cystersów i   sióstr benedyktynek
i   elżbietanek. W  najważniejszym obiekcie sakralnym, Bazy-
l ice Wniebowzięcia NMP, dobudowane zostały dwie kapl ice
przykryte kopułami, przypominającymi Kapl icę Zygmun-
towską na Wawelu. To właśnie tu znajduje się bezcenne
mauzoleum książąt świdnicko-jaworskich,  m. in. Bolka I   Su-
rowego i   Bolka I I Małego, wywodzących się bezpośrednio
z  rodu Piastów. Zarządzal i oni w  XI I I i   XIV w. zamkiem na
Rogowcu, podobnie jak i   zamkami: Nowy Dwór pod Wał-
brzychem, Grodno w  Zagórzu Śląskim i   Radosno na dro-
dze z  Przełęczy Trzech Dolin obok „Andrzejówki” do
Sokołowska.

Budowle zostały zapoczątkowane jeszcze wcześniej
w  XI I w. przez innego Piastowicza, księcia wrocławskiego,
Bolka I   Wysokiego. Kontynuowali to dzieło książęta świd-
niccy, Bolko I , Bernard i   Bolko I I . N ie znamy dokładnej daty
budowy zamku na Rogowcu. Wiemy, że zamki spełniały
ważną rolę w  obronie granic świeżo rodzących się w  wyni-
ku rozbicia dzielnicowego Śląska księstw - wrocławskiego,
świdnickiego, a   następnie świdnicko-jaworskiego. Wybór
miejsca pod budowę warowni na Rogowcu zasługuje na
uwagę. Stromy, stożkowaty i   skal isty szczyt l iczący 870  m
wyrasta nad dol iną rzeki Rybnej jak niebosiężny posąg.
Grzbiet porasta las świerkowo-bukowy. Z  wierzchołka góry
w  dół rzeki rozpościera się przepaść, dotarcie do zamku
jest tu niemożl iwe. Jedynie ścieżkami leśnymi od strony
Rybnicy Małej lub Grzmiącej można się wspiąć na górę.

Geograficznie rzecz biorąc, Rogowiec jest jednym
z  wierzchołków dłuższego pasma Gór Suchych z  Jeleńcem
Małym (770  m) i   Jeleńcem (902  m). Stąd rozpościera się
znakomity widok na dużą część Sudetów i   Przedgórza Su-
deckiego, a   w  dole na rozległą dol inę Rybnej, którędy pro-
wadził w  średniowieczu trakt handlowy do Czech, zwany
Hoch Strasse (Wysoka Droga).

Stanisław Michal ik
cd. na str.  5

Na Rogowcu bliżej do nieba



Choć śnieżna zima nie zagościła na długo w  Głuszycy,
uczniowie wypoczywający w  czasie tegorocznych ferii nie
mogli jednak narzekać na nudę i   brak zajęć.

Atrakcyjną ofertę dla dzieci i   młodzieży zorganizowało
Centrum Kultury –Miejska Bibl ioteka Publiczna w  Głuszycy
wraz ze świetl icami wiejskimi w  Głuszycy Górnej, Kolcach,
Sierpnicy i   Grzmiącej. Poza tym w  pierwszym tygodniu zimo-
wego wypoczynku już po raz drugi głuszyckie placówki
oświatowe przygotowały dla swoich podopiecznych zajęcia
sportowo-kulturalne. Uczniowie, którzy nigdzie nie wyjechali
w  czasie ferii, miel i więc zapewnioną opiekę i   ciekawy spo-
sób spędzenia wolnego czasu
w  gronie rówieśników.

„Powrót do przeszłości” to
przewodnie hasło zimowiska
w  CK-MBP, w  czasie którego od-
były się  m.in. kreatywne spotka-
nia z  prehistorią w  ramach
warsztatów geo-zabawa. Nieza-
pomnianym przeżyciem był wy-
jazd do sal i zabaw „Bajkolandia”
w  Drogosławiu. Uczestnicy zimo-
wiska bral i udział w  zajęciach na
siłowni, warsztatach plastycznych
i   manualnych oraz w  wielu grach
i   zabawach integracyjnych. Dzieci
odwiedziły także głuszycki zakład
John Cotton Europe Sp.
z  o.o.  Opiekunowie świetl ic wiej-
skich również zadbali o  wiele atrakcji dla wypoczywających.
Oprócz zajęć świetl icowych zorganizowane zostały  m.in. wy-
jazdy na basen, na lodowisko i   do kina. Odbywały się wy-
cieczki, ogniska, zajęcia profilaktyczne połączone
z  konkursami plastycznymi i   pogadankami z  zakresu profilak-
tyki antyalkoholowej.

W  Szkole Podstawowej nr  2 dzieci brały udział w  zaję-
ciach muzycznych, sportowych, plastycznych, teatralnych,
manualnych oraz w  zajęciach rekreacyjnych na świeżym po-
wietrzu. Uczniowie bardzo chętnie korzystal i podczas zajęć
z  piłek do siedzenia i   z  hamaków, czyli z  nowego wyposaże-

nia uzyskanego z  programu „Bezpieczna plus”.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr  3 uczestniczyl i w  zaję-

ciach sportowo-rekreacyjnych w  sal i gimnastycznej, gdzie
odbył się turniej piłki siatkowej oraz zajęcia samoobrony
przygotowane przez trenera klubu Only Fighting Głuszyca
pana Mariusza Lesia. Odbywały się także warsztaty kulinarne,
tkackie, spotkanie z  ciekawą książką, poranek z  angielską baj-
ką, zabawa w  teatr oraz zajęcia z  pierwszej pomocy. Dzieci
spędzały czas przy grach planszowych, grach logicznych
i   strategicznych, zabawach z  przyrodą i   z  komputerem. Lepiły
z  masy solnej, oglądały film w  zimowym kinie. Swoimi wspo-
mnieniami z  czasów szkolnych podziel iły się studentki Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku z  Głuszycy - panie Joanna

Wawrzyniak i   Grażyna Antkowiak
w  czasie niezwykle sympatyczne-
go spotkania w  murach swojej by-
łej szkoły.

Dla uczniów Gimnazjum Publicz-
nego w  Głuszycy przygotowano
zajęcia sportowe, komputerowe,
turniej gier planszowych, roz-
grywki szachowe i   warcabowe
oraz konkursy plastyczne.

W  Niepublicznej Szkole Podsta-
wowej Fundacji Jawor w  Głuszycy
Górnej z  oferty zajęć mogły korzy-
stać także osoby niebędące
uczniami szkoły. W  trakcie zimo-
wiska odbywały się konkursy mu-
zyczne, zajęcia sportowe,
taneczne, plastyczne, językowe,

a  także warsztaty zdrowego odżywiania. Zainteresowaniem
cieszyły się łamigłówki oraz gra w  szachy, warcaby i   w  scrab-
ble.

-Dziękuję wszystkim organizatorom i  opiekunom zajęć przy-
gotowanych w  czasie tegorocznych ferii zimowych dla głuszyc-
kich uczniów. Cieszę się, że dzięki dobrej współpracy wielu
instytucji udało się zapewnić dzieciom i  młodzieży z  naszej
Gminy atrakcyjną i  bezpieczną alternatywę spędzania wolnego
czasu w  czasie przerwy międzysemestralnej - dodaje burmistrz
Głuszycy Roman Głód.

oprac. SJ

2

Dwunastu uczniów głuszyckich szkół uczestniczyło w  I I
etapie XXI Dol nośl ąskiego Konkursu Recytatorskiego „Pe-
gazik”201 6. El iminacje miejsko-gminne odbyły się
w  czwartek 28 stycznia w  sal i widowiskowej Centrum Kul-
tury-MBP w  Głuszycy. Młodsi uczniowie recytowal i wybra-
ny wiersz, natomiast starsi wiersz i   fragment prozy.

W  kategori i „młodsi” wzięły udział drużyny z  trzech
szkół podstawowych z  terenu Gminy Głuszyca. N iepubl icz-
ną Szkołę Podstawową Fundacji Jawor w  Głuszycy Górnej
reprezentowal i Wiktoria Borensztajn (kl . VI ) , Szymon Pro-
rok (kl . I V) oraz Ol iwia Rogal ska (kl . I V) , a   opiekunem arty-
stycznym grupy była Magdal ena Jagodzińska. Drużynę ze
Szkoły Podstawowej nr  2 w  składzie Patrycja Gol emiec (kl .
VI ) , Paul ina Jel ewska (kl . I V) , Szymon Kwiatkowski (kl . V) do
występu przygotowała Marzena Michal ik. Reprezentację
Szkoły Podstawowej nr  3 stanowil i Kornel ia Kopczyńska
(kl . I V) , Maja N owińska (kl . VI ) , Kacper Steciuk (kl . I V) ,
a   opiekunem grupy była Marta Borowiec.

W  kategori i szkół podstawo-
wych zwyciężyła Maja Nowińska ,
miejsce drugie zajął Szymon
Kwiatkowski , a   miejsce trzecie
Kacper Steciuk. Do kol ejnego eta-
pu jury zakwal ifikowało wszystkie
trzy nagrodzone osoby.

W  kategori i „starsi” wzięły udział
trzy uczennice Gimnazjum Publ icz-
nego w  Głuszycy. Miejsce pierwsze
zdobyła Natalia Hupało (kl . I I b) ,
miejsce drugie Roksana Twaróg
(kl . I I I c) , miejsce trzecie Patrycja
Puwalska (kl . I   c) . W  etapie powia-
towym Gminę Głuszyca reprezentować będą N atal ia H upa-
ło i   Roksana Twaróg. Jury w  składzie Bożena Wal iszewska
(przewodnicząca) , Renata Sokołowska, N atal ia Smol ińska,
Stanisław Michal ik doceniło bardzo dobre występy wszyst-
kich uczestników el iminacj i .

Wiceburmistrz Głuszycy Grzegorz Szymański wręczył

wyróżnionym nagrody rzeczowe
ufundowane przez Gminę Głuszyca,
pamiątkowe dypl omy i   upominki
wszystkim występującym oraz po-
dziękowania dl a pol onistów i   jury.
U czestnikom tegorocznej edycji „Pe-
gazika” serdecznie dziękujemy za
piękne recytacje, gratul ujemy na-
grodzonym i   życzymy powodzenia
w  kol ejnym etapie konkursu.

Po przesłuchaniach w  przerwie
obrad jury spotkanie z  l i teraturą
piękną uatrakcyjniło przedstawienie
teatral ne „Prawo do szczęścia” w  wy-

konaniu uczniów kl. I I I a   ze Szkoły Podstawowej nr  3 .
O  piękne dekoracje i   stroje małych aktorów zadbała wy-
chowawczyni kl asy pani Grażyna Bul ka, która na co dzień
w  szkol e prowadzi kółko teatral ne i   „zaraża” podopiecz-
nych swoją pasją.
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„PEGAZIK” 201 6

Medal e Prezydenta RP za
długol etnie pożycie małżeń-
skie, l isty gratul acyjne i   kwiaty
od głuszyckiego samorządu
gminnego zostały wręczone
przez burmistrza Głuszycy Ro-
mana Głoda ośmiu parom głu-
szyczan świętującym
w  ostatnim czasie jubil eusz 50-
l ecia zawarcia związku małżeń-
skiego. –Gratuluję Państwu zło-
tego jubileuszu małżeńskiego
i  życzę wielu lat dalszego wspól-
nego życia w  zdrowiu, szczęściu oraz pomyślności – powie-
dział burmistrz Głuszycy.

Serdeczne życzenia dl a Państwa: Janiny i   Kazimierza Li-
beckich, I reny i   Jerzego N owackich, Renaty i   Ryszarda Pise-

rów, Stanisławy i   Zygmunta
Smol akowskich, Antoniny i   Edwarda
Greberów, El żbiety i   Józefa Łazorków,
H el eny i   Władysława Baszewskich oraz
dl a Pani Barbary Bal awajder przekaza-
ła obecna na jubil euszu kierownik
U rzędu Stanu Cywil nego w  Głuszycy
Wiesława Moździerz.

U roczystość, która odbyła się
w  czwartek 28 stycznia w  sal i konfe-
rencyjnej U rzędu Miejskiego w  Głuszy-
cy, dostarczyła jubil atom wiel u chwil
wzruszenia, była też okazją do miłych

wspomnień i   podziel enia się wiel oma refl eksami z  minione-
go półwiecza. Po części oficjal nej na zaproszonych gości
czekał jubil euszowy tort.
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Pomagamy Andrzejowi!ZŁOTE GODY GŁUSZYCKICH MAŁŻEŃSTW

FERIE 201 6W  GŁUSZYCY
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- Nasz kolega, były bramkarz Miejskiego Klubu Sportowe-
go Włókniarz Głuszyca ciężko zachorował, przeszedł operację
kości udowej, ma endoprotezę. Niestety dojście do pełni zdro-
wia wymaga kosztownej rehabilitacji. Postanowiliśmy wspo-
móc Andrzeja i  psychicznie , i  finansowo. W  tym celu
powołaliśmy Komitet Społeczny pod nazwą „Przyjaciele An-
drzeja” i  do 31 sierpnia na terenie Gminy Głuszyca przepro-
wadzamy zbiórkę publiczną - mówi Sławomir Kul ik, prezes
MKS Włókniarz Głuszyca.

I nauguracją zbiórki było zorganizowanie przez klub
we współpracy z  Burmistrzem Głuszycy Romanem Głodem
balu charytatywnego, który odbył się w  sobotę 30 stycznia
w  bezpłatnie użyczonej sal i widowiskowej głuszyckiego
Centrum Kultury. Dzięki zaangażowaniu wielu osób o  wiel-
kim sercu udało się zorganizować świetną zabawę dla setki
osób. Całkowity dochód z  balu przeznaczony jest na po-
moc dla Andrzeja. Serdecznie dziękujemy za każdy gest
wsparcia i   pomoc wszystkich wolontariuszy. Obecny na
balu burmistrz Głuszycy Roman Głód przekazał szczególne
podziękowania dla zarządu MKS Włókniarz Głuszyca, dla
Sławomira Kul ika, Andrzeja Włodarczyka, Grzegorza Bach-
matiuka, Dariusza Gluzy oraz żon klubowych piłkarzy, dla
DJ’a   Dariusza Dydrycha, Moniki Rejman - dyrektor i   pra-
cowników CK-MBP w  Głuszycy, za ciepły posiłek dla Wiolet-
ty Olszewskiej ze „Starej Piekarni” i   Grzegorza Czepila
z  Jadłodajni Finezja.

W  ramach zbiórki publ icznej o  numerze 201 6/392/KS
„Pomagamy Andrzejowi” na terenie Gminy Głuszyca do
końca sierpnia br. w  wielu miejscach publicznych będą
usytuowane skarbony stacjonarne, które obecnie znajdują
się w  pawilonie przy ul. Ogrodowej, w  sklepie państwa
Gawronów, w  sklepie pani Piechaczek na ul. Boh. Getta,
w  sklepie pani Bystrzyckiej na osiedlu, w  sklepie narzędzio-
wym na ul. Boh. Getta, w  Jadłodajni Finezja.

Wysokość zebranych środków finansowych zostanie
podana do publicznej wiadomości po zakończeniu zbiórki,
czyl i po wakacjach. I nformacje dotyczące naszej zbiórki
znajdą Państwo także na stronie www.zbiorki.gov.pl .

oprac. SJ

W  zabawnym przedstawieniu
"O  babci , wil ku i   kol orowych czapecz-
kach" wystąpi l i uczniowie kl asy I   a   ze
Szkoły Podstawowej nr  3 w  Głuszycy
podczas uroczystości zorganizowanej
21 stycznia w  Centrum Kul tury z  oka-
zj i Dnia Babci i   Dziadka. Dl a swoich
najbl iższych dzieci przygotowały
wierszyki , piosenki i   tańce.

- Wiem, że warto uczyć się od Pań-
stwa, jak żyć, jak zachowywać i  pielę-
gnować to, co najważniejsze: miłość,
rodzinne ciepło, życzliwość i  życiową
mądrość. Dla swoich dzieci i  wnucząt
jesteście Państwo niezwykle ważnymi osobami. Bycie babcią
czy dziadkiem to spełnianie bardzo ważnej roli społecznej,
a  Państwa pomoc w  wychowywaniu młodego pokolenia jest
bezcenna. Dni takie jak 21 i  22 stycznia skłaniają do wyraże-

nia wdzięczności za poświęcenie,
pracowitość, opiekuńczość i  wrażli-
wość, jaką obdarzacie Państwo swo-
ich bliskich. W  imieniu samorządu
Gminy Głuszyca życzę Państwu dużo
zdrowia oraz długiego i  pięknego ży-
cia w  gronie kochającej rodziny oraz
najbliższych- powiedział obecny na
uroczystości wiceburmistrz Głuszy-
cy Grzegorz Szymański .

N ajserdeczniejsze życzenia
przekazały zebranym: prezes głu-
szyckiego koła Pol skiego Związku
N iewidomych Bogumiła Kochanek,

dyrektor SP nr  3 Dorota H ałas oraz prowadząca uroczystość
dyrektor Centrum Kul tury Monika Rejman, która po przed-
stawieniu zaprosiła wszystkich na słodki poczęstunek.

SJ

Dzień Babci i   Dziadka w  głuszyckim Centrum Kultury
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W  niedzielne popołudnie
24 stycznia na głuszyckiej
scenie Centrum Kultury moż-
na było zobaczyć młodych,
uzdolnionych muzycznie i   te-
atralnie artystów. Przed l icz-
nie zgromadzoną
publicznością wystąpil i
uczniowie Sowiogórskiej
Akademii Muzycznej działa-
jącej przy Fundacji Katol icka
I nicjatywa Berit oraz grupa
teatralna "AKYSZ" prowadzo-
na przez instruktor CK-MBP
w  Głuszycy Angel ikę Szpat.

Na fortepianie znane kolę-
dy zagral i Jacek Sakowicz, Paweł Mastalerz, Jul ia Lejsa, Kac-
per Steciuk, Hania Laszkiewicz, Marta Pąklak, Mateusz
Damaszek, Emil Ryś, Kal ina Hac oraz Natal ia Janik na fagocie
i   saksofonie. Gościnnie w  koncercie kolęd wzięła udział tak-
że Hania Wojtynia - uczennica Zespołu Szkół Muzycznych

im. Stanisława Moniuszki
w  Wałbrzychu.
- Dzisiejszy koncert to nasze
wspólne dzieło, którego
efekty i  postępy widzimy
i  słyszymy z  roku na rok.
Dziękuję wszystkim uczą-
cym się w  Sowiogórskiej
Akademii Muzycznej za za-
angażowanie i  mozolną
pracę oraz rodzicom moich
uczniów za motywowanie
swoich dzieci – powiedziała
Ewelina Korba, nauczyciel
w  Sowiogórskiej Akademii
Muzycznej.

W  pięknej zimowej scenerii zaprezentowali się młodzi
głuszyccy aktorzy z  grupy teatralnej „AKYSZ” działającej przy
CK-MBP we własnej interpretacji znanej baśni o  Królowej
Śniegu.

SJ

Rodzinne popołudnie kolędowo-baśniowo
3

„Mając na uwadze wielostronne korzyści płynące ze
współpracy Kolei Dolnośląskich S.A. , Miasta Bielawa, Gminy
Dzierżoniów , Miasta Dzierżoniów, Miasta Głuszyca, Miasta
Pieszyce, Gminy Nowa Ruda, Gminy Stoszowice, Gminy Walim,
a  także Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich, wy-
rażamy intencję nawiązania współpracy w  zakresie integracji
połączeń kolejowych z  lokalnym transportem autobusowym,
wspólnej organizacji promocji turystyki w  rejonie Gór Sowich,
a  także wydłużenia połączenia kolejowego Wrocław - Dzierżo-
niówdo Bielawy.

Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca będzie bardzo
dobrze służyć całej społeczności lokalnej, a  korzyści wynikające
z  integracji transportu zbiorowego trwale poprawią warunki
życia mieszkańców i  atrakcyjność obszaru dla turystów” – czy-
tamy w  „Deklaracji Sowiogórskiej”, której podpisanie miało
miejsce w  dniu 31 stycznia w  pociągu relacji Wałbrzych -
Kłodzko - na jednej z  najpiękniejszych tras kolejowych Dol-
nego Śląska.

Poprzez podpisanie ww. tekstu l istu intencyjnego wolę
współpracy i   chęć promowania wspólnego produktu tury-
stycznego, jakim są Góry Sowie, zadeklarowali włodarze
ośmiu gmin tworzących Stowarzyszenie Turystyczne Gmin
Gór Sowich oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego i   Kolei Dolnośląskich S.A. Po-
dróż pociągiem uatrakcyjniła dwugodzinna przerwa prze-
znaczona na zwiedzanie Podziemnego Miasta Osówka
leżącego na terenie Gminy Głuszyca.

- Celem statutowym Stowarzyszenia Turystycznego Gmin
Gór Sowich jest podejmowanie różnego rodzaju działań mają-
cych na celu rozwój turystyki, wypoczynku, rekreacji oraz
ochrona walorów krajobrazowych i  przyrodniczych regionu
Gór Sowich. Do międzygminnego stowarzyszenia promujące-
go Góry Sowie Głuszyca przystąpiła 29 września 2015 r. za zgo-
dą Rady Miejskiej wyrażoną w  formie uchwały– informuje
burmistrz Głuszycy Roman Głód.

oprac. SJ

„Deklaracja Sowiogórska”
podpisana

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu pozytywnie
zaopiniowała uchwałę budżetową Gminy Głuszyca na rok 201 6
oraz uchwałę w  sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Głuszyca na lata 201 6-2027.

Pozytywna opinia RIO dotyczyła prawidłowości planowanej
kwoty długu przedstawionej w  uchwale Rady Miejskiej w  Głu-
szycy Nr XVIII/1 1 4/201 5 z  dnia 29 grudnia 201 5 r. w  sprawie
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na
lata 201 6-2027 oraz w  uchwale budżetowej na rok 201 6 Nr
XVIII/l 1 5/201 5 z  dnia 29 grudnia 201 5 r. RIO pozytywnie zaopi-
niowało także możliwości sfinansowania deficytu przedstawio-
nego w  wymienionej uchwale w  sprawie budżetu.

Podstawą prawną pozytywnych opinii RIO są art.  21 7, 242
i  243 ustawy o  finansach publicznych. W  wydawanej opinii Re-
gionalna Izba Obrachunkowa oceniła możliwość sfinansowania
deficytu Gminy na podstawie wskazanych źródeł jego finanso-
wania oraz ich wpływu na kształtowanie się długu jednostki sa-
morządu terytorialnego.

Skład Orzekający RIO ustalił, że w  201 6 r. zaplanowano do-
chody budżetu Gminy Głuszyca w  kwocie 29,506.708,51 zł, z  te-
go: dochody bieżące w  kwocie 24.31 6.708,51 zł i   dochody
majątkowe w  kwocie 5.1 90.000 zł, w  tym dochody ze sprzedaży
majątku 740.000 zł. Wydatki budżetu wynosić będą
31 .509.742,95 zł, z  tego: wydatki bieżące w  kwocie
23.809.742,95 zł i   wydatki majątkowe w  kwocie 7,700.000 zł. De-
ficyt budżetu w  kwocie 2.003.034,44 zł zostanie sfinansowany
przychodami pochodzącymi z  emisji obligacji przychodowych.
Przychody zwrotne budżetu wynosić będą 3,370.000 zł (emisja
obligacji). Rozchody budżetu w  kwocie 1 .366.965,56 zł przezna-
czone będą na spłaty rat kredytów i  pożyczek.

Wieloletnią prognozę finansową opracowano na lata 201 6-
2027 i  dla każdego roku objętego prognozą określono wielkości
budżetowe, o  których mowa w  art.  226 ust. 1 ustawy o  finan-
sach publicznych. Integralną częścią prognozy finansowej jest
prognoza długu, która została opracowana dla całego okresu je-
go spłaty. Przewidywana na koniec 201 6 r. kwota długu wynosi
1 3.743.436,90 zł, co stanowi 46,58  % prognozowanych docho-
dów ogółem.

oprac. SJ

POZYTYWNE OPINIE RIO DLA
GMINY GŁUSZYCA

Już po raz dwudziesty
Głuszyckie Stowarzyszenie
Osób Niepełnosprawnych
zorganizowało spotkanie wi-
gil ijne, w  którym w  tym roku
uczestniczyło prawie 80
osób. W  świąteczny nastrój
zebranych w  sobotę 1 6
stycznia w  sal i biesiadnej Ło-
wiska Pstrąga „Zimna Woda”
w  Łomnicy wprowadziła Głuszycka Orkiestra Dęta. Dzięki hoj-
ności sponsorów jak co roku do osób niepełnosprawnych
z  Głuszycy przyszedł z  podarunkami św. Mikołaj.

– To niezwykły moment w  ciągu roku dla osób zmagających
się z  na co dzień z  niepełnosprawnością. Wspólne śpiewanie ko-
lęd, składanie sobie życzeń i  spożycie wieczerzy wigilijnej,
a  przede wszystkim możliwość spotkania się z  innymi osobami
wywołują radość i  wzruszenie - stwierdził obecny na spotkaniu
burmistrz Głuszycy Roman Głód, który przekazał wszystkim
uczestnikom spotkania najserdeczniejsze życzenia.

Prezes Głuszyckiego Stowarzyszenia Osób Niepełnospraw-
nych Władysława Ciura dziękuje za dar serca wszystkim, którzy
wsparl i finansowo organizację tegorocznego spotkania.
Szczególne podziękowania dla Panów Jerzego i   Gracjana
Rudnickich, dla Państwa Grażyny i   Jarosława Witkowskich, dla
Pani Marioli Sandury, dla Pana Romana Szewczuka, dla Pań-
stwa Marii i   Jana Jugowskich oraz dla wszystkich anonimo-
wych darczyńców.

SJ

Jubileuszowa wigilia osób
niepełnosprawnych

W  niedzielę 1 7 stycznia odbyło się spotkanie świąteczne,
w  którym uczestniczyły osoby zaangażowane w  organiza-
cję dwóch wydarzeń mających miejsce w  ostatnim czasie na
terenie naszej Gminy – „Żywego Betlejem” i   Orszaku Trzech
Król i .

Dzięki wysiłkom wielu osób prywatnych, bardzo dobrej
współpracy pomiędzy Gminą Głuszyca a  parafiami, szkołami
i   wieloma organizacjami działającymi na terenie naszej
miejscowości w  czasie minionych świąt Bożego Narodzenia
i   święta Trzech Król i udało się w  Głuszycy stworzyć piękne,
wspólne dzieła. Za wszelką pomoc okazaną przy organizacji
„Żywego Betlejem” i   Orszaku Trzech Król i serdeczne podzię-
kowania złożyl i przybyłym na uroczystość ks.  Sławomir Au-
gustynowicz oraz burmistrz Głuszycy Roman Głód.

Wyrazem wdzięcz-
ności za okazaną
pomoc było wręcze-
nie aniołów „Żywe-
go Betlejem”
osobom, które
w  różnoraki sposób
włączyły się w  orga-
nizację wymienio-
nych wydarzeń.

Wspólne kolędowanie, dzielnie się opłatkiem, wigil i jna
wieczerza i   jasełka w  wykonaniu uczniów ze Szkoły Podsta-
wowej nr  2 nadały spotkaniu świątecznego charakteru.

SJ

Anioły„Żywego Betlejem” – w  podziękowaniu

SPOTKANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE GŁUSZYCKIEJ OSP

W  sobotnie przedpołudnie 6 lutego miłośnicy chodzenia
z  kijkami spotkali się na II I Głuszyckim Marszu Nordic-Walking.
Profesjonalną rozgrzewkę przed wyruszeniem w  drogę na Ka-
myki, a   potem do „Koliby Łomnickiej” poprowadził trener nor-
nic-walkingu, nasz głuszycki radny - Krzysztof Krzymiński.
Słoneczna pogoda i   podziwianie pięknych górskich krajobra-
zów naszej Gminy dodatkowo uatrakcyjniły wspólne masze-
rowanie.

-Nordic-walking łączy pokolenia. Cieszę się z  obecności
i  młodszych, i  nieco starszych głuszyczan, zwłaszcza z  licznej re-
prezentacji studentówUniwersytetu Trzeciego Wieku w  Głuszycy-
stwierdziła uczestnicząca w  marszu wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej w  Głuszycy Edyta Popek.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom zimowej edycji głu-
szyckiego marszu i   zapraszamy już na kolejny wspólny trening
wiosną. Serdeczne podziękowania za gościnne przyjęcie
w  „Kolibie Łomnickiej”.

SJ

ZIMOWA EDYCJA GŁUSZYCKIEGO
MARSZU NORDIC-WALKING

Głuszyczanie
uczestniczą już w  za-
jęciach organizowa-
nych dla seniorów
przy ul. 1 1 Listopada
6a. Projekt „Dzienny
Dom Senior-WIGOR
w  Gminie Głuszyca”
współfinansowany
przez Ministerstwo
Pracy i   Polityki Spo-
łecznej w  ramach
Wieloletniego Pro-

gramu Senior-WIGOR oraz ze środków Gminy Głuszyca zakła-
da wsparcie dla seniorów, aktywizację społeczną oraz
integrację wewnątrz- i   międzypokoleniową.

W  trakcie pobytu seniorzy mają zapewnioną szeroko pojętą
opiekę, zajęcia integrujące, czas na rozmowę, śpiew, rozwija-
nie swoich zainteresowań  m.in. redagowanie artykułów do lo-
kalnych biuletynów i  inne. Dla seniorów przygotowano ofertę
zajęć kulturalno-oświatowych – filmoterapię, zajęcia teatralne,
malarskie i   dekoratorskie. Miłym akcentem urozmaicającym
zajęcia będzie wolontariat międzypokoleniowy.
Dzienny Dom Senior-WIGOR dysponuje jeszcze wolnymi miej-
scami. Wsparciem obejmuje docelowo 1 5 osób, które łącznie
spełniają następujące warunki: zamieszkują na terenie Miasta
i   Gminy Głuszyca, są w  wieku 60+, są nieaktywne zawodowo –
nie pracują i   nie poszukują pracy.

Więcej informacji na temat funkcjonowania i   rekrutacji do
Dziennego Domu Senior -WIGOR można znaleźć na stronach:
http://parafia-gluszyca.pl/juz-dzialamy-dzienny-dom-se-

nior-wigor/
http://parafia-gluszyca.pl/rekrutacja-seniorow-do-dzien-

nego-domu-senior-wigor/
Wszelkich informacji udziela także Dawid Okarma, tel. 792

382 641 , e-mail : dawid.gluszyca@gmail.com.
oprac. SJ

Miejsce dla głuszyckich seniorów

Sprawozdania z  działalności Ochotniczej Straży Pożarnej
w  Głuszycy Górnej oraz wybory nowych władz OSP były
najważniejszymi tematami spotkania, które odbyło się
w  sobotę 30 stycznia w  sal i konferencyjnej Urzędu
Miejskiego w  Głuszycy. W  spotkaniu uczestniczyl i
zaproszeni goście: zastępca Komendanta Państwowej Straży
Pożarnej w  Wałbrzychu młodszy brygadier Krzysztof
Szyszka, dowódca jednostki ratowniczo - gaśniczej nr  1
młodszy brygadier Piotr Miłosz, wiceprezes zarządu
powiatowego OSP Konrad Wójcik oraz burmistrz Głuszycy
Roman Głód.

Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w  Głuszycy Górnej
Tomasz Trawczyński przedstawił sprawozdanie z  działalności
OSP z  minionych pięciu lat. Prezes OSP Roman Kocur
odczytał sprawozdanie finansowe jednostki za miniony rok
oraz zapoznał zebranych z  planem działań i   planem
finansowym na rok 201 6. Protokół z  przeprowadzonej
kontrol i finansów oraz sprzętu OSP odczytał

przewodniczący komisji rewizyjnej Aleksander N ienajadło.
Obecni na zebraniu członkowie udziel i l i zarządowi OSP

absolutorium. Następnie wybrano nowe władze na lata
201 6-2021 . Prezesem OSP został ponownie wybrany Roman
Kocur, jego zastępcą został Marek Fedoronok. Na naczelnika
OSP wybrano również ponownie Tomasza Trawczyńskiego,
którego zastępować będzie Aleksander N ienajadło. Jacek
Kocur pełnić będzie funkcję sekretarza, a   Bartłomiej
Jaworski skarbnika OSP.

W  zebraniu głos zabral i przybyl i goście. Poruszony
został  m. in. temat dbałości o  bezpieczeństwo mieszkańców
Gminy Głuszyca. Zarząd OSP podziękował Burmistrzowi
Głuszycy Romanowi Głodowi oraz pracownikom Urzędu
Miejskiego w  Głuszycy za wzorową współpracę, wyrażając
nadzieję na bardzo dobrą współpracę również w  latach
następnych.
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Dziś Głuszyca kojarzy się z  ciszą, świeżym powietrzem i   niestety struktural-
nym bezrobociem. Na kartach historii , a   dosłownie na kartkach pocztowych, już
na przełomie XIX i   XX wieku oglądamy naszą miejscowość jako duży ośrodek
przemysłowy z  majestatycznymi kominami fabrycznymi (fot. 1 ) . Dziś komin ko-
tłowni zakładów Kauffmanna jest swoistym wspomnieniem dawnej epoki.

Jednak najstarszym znanym mi przedstawieniem rozwoju przemysłowego
okolicy jest rysunek z  1 862 r. (fot. 2) autorstwa Marii Kauffmann żony Meyera
Kauffmann, założyciela największej firmy działającej w  okol icy. Jest to rok budo-
wy wil l i na ul. Parkowej. Rysunek przypomina nieco twórczość dzieci z  pierw-
szych klas szkoły podstawowej, jednak oddaje ducha epoki węgla i   pary . Na tle
dziewiczych gór i   lasów dymią kominy fabryki, w  której dzięki maszynie parowej
napędzającej setki krosien wre nieprzerwana praca. Obrazek znalazł się jubile-
uszowym wydawnictwie z  okazji 1 00-lecia firmy założonej w  1 824 r. Proporcje
przedstawionych budynków świadczą o  tym, że życie autorki skupiało się raczej
wokół ogniska domowego, a   budynki fabryczne stanowią industrialne tło.
W  podpisie czytamy „Fabrik Tannhausen”, czyl i fabryka w  Jedl ince. Trzeba pa-

miętać, że granice administracyjne zmie-
niały się przez lata, a   Głuszyca
w  obecnym kształcie istnieje od lat 30-
tych XX w. Wiadomo już, że po okresie
niepewności budynek, który przez wiele
lat służył jako szkoła włókiennicza, dzięki
staraniom władz miejskich, przy zaanga-
żowaniu radnych powiatowych został
przejęty przez Gminę Głuszyca. Będzie
remontowany i   przeznaczony na siedzibę
Urzędu Miejskiego. N ie należy się dziwić,
że wielokrotnie znajdował się na kart-
kach pocztowych (fot. 3). Również urzą-
dzony z  dużym rozmachem w  stylu
angielskim park otaczający wil lę za-
chwycał swoją urodą.
Spływająca z  gór woda zasilała w  pierw-
szej kolejności zakłady, ale pomyślano
też, aby niewielki strumień skierować
częściowo na sztuczny wodospad i   sa-
dzawkę (fot. 4). Remontując budynek
przyszłego urzędu, warto wiele czasu
poświęcić na zagospodarowanie tere-
nów zielonych tak, aby stanowiły dopeł-
nienie tej znakomitej lokal izacji . W  latach
70-tych XX w. z  inicjatywy nauczyciel i
wychowania fizycznego przygotowano

ścieżkę zdrowia. Różne urządzenia i   przeszkody do ich pokonania wymagały si-
ły, sprytu, zwinności, a   także współpracy.

W  1 888 r. firma Meyer Kauffamann Textilwerk AG odkupiła od rodzin Re-
ichenheim zakłady w  Głuszycy – późniejszy I I zakład ZPB Piast, a   dziś John Cot-
ton Europe. Kilka lat później w  1 894 r. wniesiono w  sąsiedztwie drugą
reprezentacyjną wil lę (fot. 5) . Bardzo często przedstawiana była na tle fabryki
tak, aby podkreśl ić pozycję jej właściciel i . Otoczenie - podobnie jak wcześniej -
stanowił park, do obsadzenia którego sprowadzano drzewa z  najodleglejszych
zakątków świata. W  latach powojennych park został zaadoptowany na Ogród
Jordanowski dzięki pracy robotników głuszyckich fabryk.
Przeszukując I nternet, natrafiłem na wzmiankę, że budowniczym Vil l i Scheff –
tzw. Zameczku (fot. 6) był jeden z  synów Meyera Kauffmanna – Robert ( wyma-
ga to potwierdzenia w  innych źródłach). Dr Adam Organisty – z  Akademii Sztuk
Pięknych w  Krakowie, badacz twórczości Josepha Langera (1 865-1 91 8) pocho-
dzącego z  Ziębic, śląskiego malarza i   podróżnika, udostępnił głuszyckiej bibl io-
tece kopie zdjęć prezentujących freski zdobiące niegdyś podcienia tarasu tego
wspaniałego pałacyku. W  dawnym budynku Zespołu Szkół oraz w  wil l i w  Ogro-
dzie Jordanowskim zachowały się wspaniałe piece kaflowe, elementy stolarki
drzwiowej i   okiennej. Tak więc trzy najładniejsze , w  mojej ocenie, budowle Głu-
szycy byłyby dziełem przedstawiciel i jednego rodu.

W  kolejnych numerach „Kuriera” będziemy na bieżąco informowani o  przy-
gotowaniach, a   później o  przebiegu remontu budynku przy ul. Parkowej. Liczę,
że w  niedługim czasie pozostałe dwa obiekty otworzą podwoje dla gości i   będą
dostępne dla szerszego ogółu. Wil la w  Ogrodzie Jordanowskim czeka na nowy
pomysł. Przez pewien czas żyl iśmy wiadomością o  możl iwości uruchomienia
kasyna, choć ostatecznie wygrała inna lokal izacja. Cóż na razie nie będziemy
polskim Las Vegas. Vil la Scheff wymaga jeszcze wielu prac remontowych i   nale-
ży kibicować obecnemu właścicielowi, aby dokończył bardzo trudnego dzieła.

Grzegorz Czepil
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Każdy z  nas ma w  swoim otoczeniu osoby, na
których zawsze może pol egać. Dzisiaj przedsta-
wiam Państwu taką właśnie osobę, radną Mariol ę
Trawczyńską.

Kurier Głuszycki - Proszę przybliżyć czytelnikom
swoją postać, szczególnie tym, którzy nie mieli
nigdy okazji poznać Pani osobiście i   są ciekawi
jakim jest Pani człowiekiem?

Mariol a Trawczyńska - Mam 39 l at. W  Głuszycy
mieszkam od urodzenia. Jestem mężatką i   mam
trzech synów : 1 6-l etniego Mateusza, 1 2-l etniego
Kacpra oraz 1 ,5 rocznego Ol iwiera. Choć to nie l ada
wyzwanie, jestem szczęśl iwa i   dumna z  tego, że mo-
gę być matką mojej wspaniałej „trójcy”.

KG- Czym zajmuje się Pani zawodowo, czyli co
Pani robi kiedy nie sprawuje funkcji radnego?

MT- Moje dotychczasowe życie zawodowe w  szcze-
gól ności sprowadzało się do handl u oraz gastrono-
mii . Z  wykształcenia jestem technikiem hotel arstwa
i   administracji . Praca z  l udźmi, a   przede wszystkim
dl a l udzi , zawsze dawała mi ogrom satysfakcji .
W  chwil i obecnej „zawodowo” zajmuję się wycho-
wywaniem mojego 1 ,5 rocznego synka, który na ja-
kiś czas wstrzymał moją aktywność zawodową.
Pomimo tego jestem bardzo szczęśl iwa, że mogę
spędzać z  n im jak najwięcej czasu.

KG- Jakie są Pani pasje i   zainteresowania?

MT- Wychowywanie dziecka jest na tyl e absorbują-
ce, że wbrew pozorom wol nego czasu nie pozostaje
zbyt wiel e. Jednakże jeśl i tyl ko uda mi się wygospo-
darować chwil ę dl a siebie, zaszywam się w  kącie
z  dobrą książką l ub eksperymentuję w  moim ku-
chennym król estwie. Uwiel biam „kucharzyć”. Ponad
wszystko jestem człowiekiem bardzo rodzinnym
i   d l atego każda chwil a spędzona z  moją rodzinką
w  kompl ecie jest dl a mnie bezcenna.

KG- Dlaczego chciała Pani zostać radnym i  jak
wyobraża Pani sobie swoją służbę społeczeń-
stwu, czyli jaka jest Pani wizja doskonałego rad-
nego?

MT-Podjęcie tej decyzji było ogromnie trudne. Z  jed-
nej strony obawa i   strach, z  drugiej zaś ogromne
wyzwanie i   ważna misja do spełnienia. Wygrało to
drugie i   stąd moja decyzja. Wynik wyborów, a   tym
samym zaufanie wyborców jeszcze bardziej uświa-

domiły mi, że to dobra decyzja. Chcę służyć swoją
pomocą oraz zaangażowaniem mieszkańcom Głu-
szycy, a   w  szczegól ności Głuszycy Górnej, która jest
mi bardzo bl iska. Jestem skromną osobą, dl atego
nie l ubię mówić o  sobie. Wol ę, aby robil i to inni
i   mam nadzieję, że moja postawa nie wywołuje u   n i-
kogo negatywnych odczuć i   opini i . N ie ma dosko-
nałych l udzi, a   przecież radny to tyl ko człowiek.

KG- Czym chciałaby Pani zająć się przede wszyst-
kim jako radna? Co najbardziej leży Pani na ser-
cu?

MT- Jak już mówiłam wcześniej bardzo zal eży mi na
wizerunku mojej wsi. N ie chciałabym, żeby nasze
głuszyckie wsie zeszły na drugi pl an, bo tutaj też
mieszkają wspanial i l udzie, o  których nal eży zadbać
tak, aby kochal i to miejsce i   n igdy nie chciel i go
opuścić.

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

MT- Sytuacja, w  jakiej znajduje się Gmina niestety
nadal odbiega od ideału, jednakże dzięki dobrej
i   zgodnej współpracy oraz dzięki podjętym często
niepopul arnym decyzjom powol i staje się kl arowna
i   przejrzysta. Głuszyca zaczyna budzić się z  l etargu
i   myśl ę, że wkrótce dzięki zapl anowanym na najbl iż-
szy czas inwestycjom dostrzegą to wszyscy miesz-
kańcy.

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

MT- Cierpl iwość, zgoda i   wspól na ciężka praca to je-
dyna właściwa droga do sukcesu. Wszyscy razem
musimy wal czyć o  l epsze jutro naszej małej Ojczy-
zny.

KG- Bardzo dziękuję za poświęcony czas.

Rozmawiała MW

"ZALEŻY MI NAWIZERUNKU NASZYCH GŁUSZYCKICH WSI" -
WYWIAD Z  RADNĄ MARIOLĄ TRAWCZYŃSKĄ

Z  niewielkiej ruiny. jaka się zachowała do dziś na
Rogowcu, można sądzić, że była to budowla z  łama-
nego kamienia na planie wydłużonego trapezu
w  kierunku wschód - zachód. Wewnątrz murów
obronnych w  południowo – zachodnim narożniku
usytuowano budynek mieszkalny. W  części wschod-
niej wzniesiono okrągłą wieżę, o  średnicy 1 0  m. bez-
pośrednio wiążąc ją z  murami, co stanowi
ewenement na Śląsku, bowiem wieże były to na ogół
budowle wolno stojące. Ogólna powierzchnia wa-
rowni ,około 700 m2, sytuuje ją jako budowlę niezbyt
okazałą.

Dzieje zamku nie są dobrze udokumentowane,
zwłaszcza co do czasu trwania i   kosztów budowy.
Można się spodziewać, że nie było rzeczą łatwą zbu-
dować mury obronne, wznieść budynek mieszkalny
i   wieżę, mając na uwadze niezbyt jeszcze rozwiniętą
technikę budowlaną i   trudności z  dostarczeniem na
górę materiałów. N ie wiemy też, kto bezpośrednio
zawiadywał warownią w  czasie jej budowy. W  „Słow-
niku geografii turystycznej Sudetów” pod redakcją
Marka Staffa czytamy, że w  latach 1 292 - 1 299,
a   więc jeszcze w  czasach Bolka I   Surowego, burgra-
bią był tu rycerz Reinczko Schoff ze sławnego później
śląskiego rodu Schaffgotschów. Był to wówczas je-
den z  ważniejszych zamków w  księstwie świdnickim.
Trudno się dziwić, że właśnie tu w  1 31 7 roku schronił
się przed swoim bratem wspomniany książę legnicki
Władysław, skąd organizował łupieżcze wyprawy.
Najlepszy okres rozbudowy miał miejsce w  latach
1 361 – 1 374, kiedy burgrabią był Nocolaus de Bolcze,
sędzia i   ochmistrz dworski, reprezentujący ogromnie
zasłużonego dla księstwa świdnicko-jaworskiego
Bolka I I Małego. Tenże książę, ostatni suwerenny
Piast śląski, zmarł bezpotomnie w  roku 1 368. Pocho-
wano go w  klasztorze krzeszowskim, gdzie znajdo-
wały się groby prawie wszystkich książąt
świdnickich. Jeszcze przez kilkadziesiąt lat do roku
1 392 władzę w  księstwie sprawowała jego żona
Agnieszka. Z  jej śmiercią zamek z  całym księstwem
stał się własnością korony czeskiej, skutkiem czego

utracił znaczenie strategiczne Przekazywany był róż-
nym rodom rycerskim, stając się często siedzibą ry-
cerzy - rabusiów. W  okresie wojen husyckich w  1 428
roku został opanowany i   częściowo zniszczony przez
husytów, a   następ-
nie stał się miejscem
wypadowym roz-
bójników. Z  wieży
zamkowej miel i oni
doskonały widok na
drogę. Gdy dostrze-
gl i wędrujące tabory
kupieckie zjeżdżal i
konno z  Rogowca
i   atakowali prze-
jezdnych. Taki pro-
ceder prowadzil i
przez lata bracia
Wenzel i   Hans
Schel lendorfowie.
Opanowali oni całą
okol icę, stal i się też
właścicielami zamku
Radosno. Dal i się tak
we znaki okol icznej
ludności i   przejeżdżającym karawanom kupieckim,
aż interweniować musiał sam król węgierski i   czeski
Maciej Korwin, który zobowiązał starostę Jerzego
von Steina do zrobienia porządku. Wojska królewskie
dowodzone przez starostę zdobyły oba zamki i   za-
mieniły je w  gruzy, by zapobiec w  przyszłości wyko-
rzystywaniu ich do grabieży. Stało się to w  roku 1 497
i   od tego momentu zamek Rogowiec opustoszał, po-
padając w  coraz to większą ruinę. Do naszych czasów
zachowały się fragmenty dwumetrowej grubości
murów obwodowych i   resztki obronnej wieży.

Ruiny już w  XIX wieku cieszyły się zainteresowa-
niem niemieckich turystów. Przyciągała ich niezwy-
kłość położenia trudnej do zdobycia warowni
i   wspaniała panorama ze szczytu, zarówno na jedną
jak i   drugą stronę Rogowca. Od strony wschodnio –

południowej rozpościera się rozległy widok na kotl i-
nę Głuszycy i   Góry Sowie z  masywem Włodarza
i   Wielkiej Sowy. Tutaj wierni z  Parafii Chrystusa Króla
w  Głuszycy w  latach 90-tych osadzil i masywny biały

krzyż drewniany,
widoczny przy do-
brej pogodzie
z  wielu miejsc
w  Głuszycy. W  la-
tach 1 988 i   1 992
podjęte zostały ba-
dania archeolo-
giczne ruin przez
studentów Uni-
wersytetu Wro-
cławskiego, które
wskazują, że wa-
rownia była więk-
sza niż dotychczas
sądzono. Badania
te są z  pewnymi
przerwami konty-
nuowane.

Rogowiec
dla Głuszycy jest

miejscem tak symbolicznym jak Giewont dla Zako-
panego. N iestety, jeszcze wciąż mało się robi dla
promocji tej bezcennej atrakcji turystycznej. Warto
byłoby zacząć od rzucającego się w  oczy oznakowa-
nia turystycznego szlaków na Rogowiec z  Grzmiącej
i   Rybnicy Małej. Gdyby Głuszyca mogła umieścić na
Rogowcu jakiś z  daleka widoczny maszt, a   na nim
planszę promocyjną czytelną dla przejeżdżających
drogą z  Rybnicy do Głuszycy, wskazującą że tu wła-
śnie jest Rogowiec, atrakcja turystyczna gminy, byłby
to krok milowy do wzbudzenia zainteresowania tym
miejscem, a   także historią tego regionu. A  historia
Piastów świdnickich jest niezwykle barwna i   frapują-
ca, o  czym, mam nadzieję, będę mógł jeszcze Pań-
stwu opowiedzieć.

Stanisław Michal ik

Na Rogowcu bliżej do nieba (dokończenie ze str.1)
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Kurier Głuszycki: Jest Pani Prezesem Fundacji Emu.
Proszę przybliżyć czytelnikom Kuriera Głuszyckiego,
czym się zajmujecie?

Magda Sawicka: Jestem założycielem i   fundatorem fun-
dacji „EMU” im. Elżbiety Marii Urbańskiej, fundacji po-
wstałej z  inicjatywy pozytywnie zwariowanych ludzi,
którzy zarazil i się kilka lat temu najpiękniejszym
projektem świata - Brave Kids. Fundacja powstała
z  myślą o  tych, którzy potrzebują pomocy i   wspar-
cia. Osoby związane z  fundacją dzielą się sobą, swo-
im doświadczeniem, wiedzą i   każdą możl iwą chwilą.
Budujemy pozytywne więzi między ludźmi po to,
aby świat stał się lepszy. To fundacja rodzinna, na-
wiązuje do ciekawych historii prawdziwych bohate-
rów z  rodziny Urbańskich.

KG: Fundacja Emu prowadzi projekt pod nazwą
Brave Kids. Czym jest to przedsięwzięcie i   kto
jest jego pomysłodawcą?

Magda Sawicka: Misją i   zasadniczym celem projektu
jest spotkanie artystycznych grup dziecięcych
i   młodzieżowych z  różnych stron świata, dla których
praktykowanie sztuki jest formą pracy nad swoją
sytuacją społeczną. To projekt edukacyjny, polega
na zaproszeniu dzieci i   młodzież do Polski. Podczas
projektu prowadzimy warsztaty artystyczne dla
dzieci pochodzących ze środowisk ubogich, z  miejsc
dotkniętych konfl iktami społecznymi i   zbrojnymi,
a   także grup pochodzących z  państw wysoko roz-
winiętych, które borykają się z  problemami i   choro-
bami cywil izacyjnymi takimi jak konsumpcjonizm,
depresja czy samotność. Ci młodzi artyści używają
sztuki jako narzędzia ułatwiającego społeczną prze-
mianę, pomagającego wyzwolić się z  niszczących
ograniczeń. Poprzez Brave Kids pragniemy również
pokazać różnorodność kultury światowej, a   przez to
promować postawy zrozumienia i   otwartości
względem drugiego człowieka. Projekt składa się
z  dwóch etapów. Pierwszy etap to dwa tygodnie
w  tzw. mieście goszczącym, gdzie dzieci mają
warsztaty i   są goszczone u  polskich rodzin. Etap ten
kończy się przedstawieniem. Następnie wszyscy
wyjeżdżają w  jedno miejsce i   mają kolejne warszta-
ty, na których pracują, aby ze swoich przedstawień
stworzyć jeszcze większe dzieło tzw. finałowe
przedstawienie, które jest pokazywane we Wrocła-
wiu na Brave Festivalu. Dr Akong Tulku Rinpoche –
tybetański lama, lekarz, fi lantrop był pomysłodawcą
Brave Kids – od początku miał pieczę nad kształtem pro-
jektu. To dzięki niemu odważne dzieciaki spotykają się
w  Polsce. Rinpoche zawsze powtarzał, że spotkanie dzie-
ci uda się, gdy damy im możliwość wymiany umiejętno-
ści, swobodę działania bez niepotrzebnych ograniczeń
świata dorosłych. Tę ideę i   pomysł przejął Grzegorz Bral,
dyrektor Brave Kids i   Brave Festival oraz Teatru „Pieśń Ko-
zła” we Wrocławiu. Prowadzi i   rozwija ten projekt od po-
czątku.

KG: Ile edycji projektu Brave Kids odbyło się do tej
pory?

Magda Sawicka: W  Polsce w  tym roku odbędzie się 8.
edycja projektu. W  Wałbrzychu jest planowana już 3.
edycja. Wałbrzyska edycja, jak również w  pozostałych
miastach, są uzależnione od pozyskanych środków. Do-
tychczas wiele osób związanych z  projektem wykonywa-
ło w  całości lub w  części swoje zadania w  formie
wolontariatu. A  projekt to efekt prawie rocznych przygo-
towań. W  przypadku wrocławskiego biura Brave Kids
wszyscy pracownicy są finansowani przez cały rok przez
Miasto Wrocław. To daje im możl iwość organizowania
większej i lości działań oraz inicjatyw na większą skalę.
W  Wałbrzychu mamy pewne ograniczenia, ale mam na-
dzieję, że to się zmieni .

KG: Czy jest Pani w  stanie określić, ile osób wzięło do
tej pory udział w  akcji (rodzin goszczących, partne-
rów, sponsorów, wolontariuszy)?

Magda Sawicka: Jeśl i chodzi o  samą wałbrzyską edycję,
to było to dotychczas ok. 40 rodzin goszczących, ponad
50 wolontariuszy, ponad 50 partnerów przy jednej edycji
projektu. W  skal i całego kraju to było już prawie 400 ro-
dzin, bl isko 800 dzieci z  całego świata, które wzięły udział
w  projekcie. I   ki lka, a   może nawet kilkanaście tysięcy
osób, które uczestniczyły w  wydarzeniach Brave Kids.

KG: Jaki jest plan na ten rok? Gdzie odbędą się zajęcia
z  dziećmi? Czy wiadomo już coś na temat szczegółów
tegorocznej edycji?

Magda Sawicka: Trwają ustalenia, wszystko niestety jest

uzależnione od środków finansowych, jakie uda nam się
zdobyć  m.in. od Miasta Wałbrzych. Czekamy na decyzje
władz Miasta. W  ubiegłym roku rekomendowałam Ze-
spół Pieśni i   Tańca „Wałbrzych” do Brave Kids i   byl i pierw-
szą folklorystyczną polską grupą w  projekcie. Spodobal i
się i   w  tym roku zostal i ponownie zaproszeni. Jeśl i uda
nam się pozyskać środki z  Europe Creative, to ta grupa

pojedzie do Gruzji . Jeśl i wszystko uda nam się zorganizo-
wać, to w  tym roku razem z  Zespołem i   Stowarzyszeniem
Zespołu będę organizować projekt w  naszym mieście.

KG: Jakie warunki powinny spełniać rodziny goszczą-
ce dzieci, które do nas przybędą?

Magda Sawicka: Szukamy rodzin, które będą chętne
przyjąć do swojego domu dzieci lub l iderów. Wiemy
z  doświadczenia, że goszczenie uczestników Brave Kids
niesie ze sobą wiele ciekawych sytuacji i   n iezapomnia-
nych wspomnień. To ciekawe doświadczenie. Przez dwa
tygodnie, od 1 8 czerwca do 3 l ipca, rodziny goszczą mło-
dych artystów lub/i   ich opiekunów tzw. l iderów w  swoich
domach, zapewniając im nie tylko nocleg, śniadania, ko-
lacje, dowóz na warsztaty i   spektakle, ale przede wszyst-
kim opiekę, gościnność i   ciepło domowego ogniska.
Dzieci są zazwyczaj goszczone dwójkami, aby było im
raźniej. Ważne jest, aby udostępnić im na ten czas od-
dzielny pokój. Wiele rodzin, które dotychczas się do nas
zgłaszały, to rodziny mieszkające z  dziećmi w  mieszkaniu
dwupokojowym. Ale były na tyle otwarte i   chętne, że na
dwa tygodnie udostępnial i jeden ze swoich dwóch pokoi
dla dzieci. To wielkie przeżycie móc ugościć przedstawi-
ciela odmiennej kultury i   przy okazji nieść pomoc innym.
Przed przyjazdem dzieci i   l iderów zawsze jest zorganizo-
wany dla wolontariuszy i   rodzin cykl szkoleń dotyczący
komunikacji międzykulturowej i   potencjalnych proble-
mów wynikających z  różnic kulturowych.

KG: O  czym powinni wiedzieć ci, którzy chcieliby za-
prosić dzieci do swoich domów?

Magda Sawicka: Polskie rodziny co roku udowodniają
swoją gościnność, pokazują szerokie granice tolerancji ,
odwagę i   chęć dzielenia się swym sercem i   czasem z  in-
nymi. Rodziny goszczące oraz ich dzieci uczestniczą
w  szeregu atrakcji towarzyszących Brave Kids: w  para-
dzie, piknikach, spektaklach i   warsztatach artystycznych.
Dzieci z  rodzin są zapraszane także na warsztaty prowa-
dzone przez l iderów Brave Kids i   następnie stają się arty-
stami Brave Kids i   też występują na scenie.
W  poprzedniej edycji w  całej Polsce aż 80 polskich rodzin
wzięło udział w  projekcie i   ki lka z  nich odwiedziło nawet

swoich gości w  ich krajach. Praktyka gościnności, szczo-
drości i   cierpl iwości umożl iwia naukę dialogu pełnego
tolerancji , bezpośredniego spotkania z  inną kulturą oraz
integrację z  innymi rodzinami. W  ubiegłym roku odwie-
dziłam wszystkie dzieci z  I ndii i   Nepalu, które dotychczas
brały udział w  projekcie. To była ważna podróż dla mnie
i   także ważne zadanie, aby „sprawdzić”, jak udział w  pro-

jekcie wpłynął na dzieci i   jakie korzyści przyniósł
w  miejscu, w  którym żyją.
Rodziny powinny pamiętać, że różnice kulturowe
mogą dziel ić, ale także łączyć. Dzięki temu świat jest
bardziej ciekawy. Dla tych dzieci, które nas odwie-
dzają, bardzo ważne jest dzielenie się radością, mi-
łością oraz umiejętnościami, jakie posiadają.
Przyjeżdżają, aby pokazać nam swoją kulturę, trady-
cję, podziel ić się swoimi zwyczajami i   wprowadzić
w  nasze życie też pewne zmiany. Po takiej wizycie
nieco inaczej patrzymy na świat i   na siebie. Mniej
w  sposób konsumpcyjny i   materialny.
Sama zaczynałam swoją przygodę w  Brave Kids od
goszczenia dzieci. W  201 2 roku gościłam w  swoim
domu 3 dziewczynki z  Tanzanii, które zupełnie zmie-
niły życie moje i   mojej rodziny oraz podejście do ży-
cia i   do świata. Poza tym dały nam tyle radości
i   miłości.

KG: Czy spełnia Pani swoje marzenia? Czy Brave
Kids to jedno z  nich?

Magda Sawicka: Uważam, że Brave Kids to najpięk-
niejszy projekt świata. Poprzez Brave Kids spełniam
swoje marzenia. Ten projekt daje mi wiele radości
i   satysfakcji . Zakochałam się w  nim. Wspaniale jest
patrzeć na dzieci, widzieć ich wielką radość, widzieć,
jak się zmieniają i   jak zmienia się ich świat.
Kiedyś jedna z  uczestniczek napisała, że „wspólnie
z  dzieciakami doświadczyła czegoś więcej niż wspa-
niałej, międzynarodowej wymiany kulturowej, na
którą składały się wielorakie aspekty jak pokonywa-
nie bariery językowej, rozwijanie w  sobie tolerancji
i   akceptacji , przełamywanie nieśmiałości. Że to
wszystko było jednocześnie motorem napędowym
i   efektem łączącej wszystkich miłości. Przeszłam
pewną metamorfozę”. Jedna z  wolontariuszek po-
wiedziała nam, że ludzie z  Brave Kids jako pierwsi
w  nią uwierzyl i . Dzięki udziałowi w  projekcie odkryła,
co chce robić w  życiu – pomagać innym. Dzieci
z  Brave Kids mówią nam, że trzy tygodnie spędzone
w  Polsce to najpiękniejsze chwile w  ich życiu. I   dla-
tego warto robić takie rzeczy. Widzę w  tym sens.

Dzięki temu spełniam i   ja swoje marzenia.

KG: Jakmożna pomóc Fundacji?

Jako rodzina goszcząca Brave Kids – zapraszamy ro-
dziny, które chciałyby przyjąć do swojego domu dzieci
lub l iderów z  zagranicznych grup Brave Kids. Jako wo-
lontariusz Brave Kids - poszukujemy wolontariuszy,
którzy chciel iby współtworzyć wałbrzyską edycję projek-
tu Brave Kids 201 6. Zapraszamy do wielkich przygoto-
wań i   real izacji wyjątkowego projektu. Każdy może stać
się częścią zespołu Brave Kids, poznać dzieci z  całego
świata, wpłynąć pozytywnie na lokalne środowisko, od-
być warsztaty edukacyjno-rozwojowe, szkolenie z  mię-
dzykulturowości, a   także wspierać zespół produkcyjny
Brave Kids w  procesie przygotowania i   real izacji . Jako
widz wydarzeń Brave Kids można uczestniczyć w  otwar-
tych spotkaniach, przedstawieniach, warsztatach. Poznać
inne kultury, zwyczaje. Wstęp na wszystkie wydarzenia
Brave Kids w  Wałbrzychu jest bezpłatny.
Można nas wspomóc rzeczowo lub finansowo. Dzieciom,
które wezmą udział w  projekcie Brave Kids, chcemy
stworzyć przyjazne warunki pobytu w  naszym mieście
oraz zapewnić ciekawe formy wypoczynku. Real izując
Brave Kids, opieramy się w  głównej mierze na wsparciu
sponsorów oraz partnerów, dlatego też zwracamy się
z  prośbą o  wsparcie rzeczowe, finansowe umożl iwiające
real izację tego przedsięwzięcia. Można zakupić potrzeb-
ne materiały, żywność dla uczestników Brave Kids lub
dokonać wpłat na nasze konto (w  tytule : darowizna Bra-
ve Kids):

93 2030 0045 1 1 1 0 0000 0261 81 1 0 (BANK BGŻ, Fun-
dacja im. Elżbiety Marii Urbańskiej)

Zapraszamy do kontaktu: bravekids.wal-
brzych@gmail.com, tel. 666 1 25 446

KG: Dziękujemy za rozmowę. Życzymy kolejnego
sukcesu w  poprawianiu jakości życia dzieciom,
a  wszystkich mieszkańców Głuszycy namawiamy do
kontaktu z  Fundacją. My również możemy uczestni-
czyć w  tym wydarzeniu.

Z  Magdą Sawicką rozmawiała Magdalena Kandefer

"Brave Kids to najpiękniejszy projekt świata"
- rozmowa zMagdą Sawicką
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1 0 września br. od-
będzie się ekstremalny
bieg Waligóra Run Cross
Głuszyca. Trwają już za-
pisy chętnych do uczest-
nictwa w  zawodach.

To pierwsza edycja
imprezy, alej już dzisiaj
Wal igóra Run Cross Głu-
szyca można zal iczyć do
najtrudniejszych biegów

górskich w  Polsce. Wykorzystanie specyfiki Gór Su-
chych, w  których zawody będą rozgrywane, umożl i-
wiło wytyczenie bardzo trudnej technicznie trasy.
Bardzo ostre podbiegi zmuszą zawodników do
przejścia do marszu, natomiast niebezpieczne zbiegi
będą wymagały zachowania szczególnej uwagi.

N iewątpl iwie piękne widoki i   ciekawe miejsca,
które są zlokal izowane na trasie, zrekompensują tru-
dy zawodów.

Trasa ultramaratonu Waligóra Run Cross Głuszyca
będzie przebiegała przez kilkanaście szczytów, mię-
dzy innymi przez Rogowiec (870  m n.p.m.), Wal igórę
(936  m n.p.m.), Ruprechticki Szpiczak (880  m n.p.m.),
Włostawę (905  m n.p.m.), Kostrzynę (906  m n.p.m.),
Suchawę (928   m n.p.m.), Stożek Wielki (841   m
n.p.m.), Bukowiec (898m n.p.m.).

Do najciekawszych miejsc, jakie będą miel i oka-
zję podziwiać zawodnicy, należy zal iczyć ruiny śre-
dniowiecznego zamku Rogowiec umiejscowionego
na szczycie góry o  tej samej nazwie.

Długość trasy ultramaratonu wynosi 53   km, a   su-
ma podejść przekracza 2500  m. Pod względem pro-

filu trasy można ją porównać
do Supermaratonu Gór Sto-
łowych, gdzie na 50  km dy-
stansu zawodnicy pokonują
podbiegi o  wysokości 2300m.

Organizatorzy pomyślel i
również o  mniej przygotowa-
nych biegaczach. Równolegle
na części trasy zostanie roze-
grany Półmaraton Górski WRC
Głuszyca. Dystans tego biegu
to 25  km, a   suma wzniesień
wynosi około 1 000  m.
W  ramach tego biegu zostaną
także rozegrane Mistrzostwa
Służb Ratowniczych o  Puchar
Naczelnika Wałbrzysko-
Kłodzkiej Grupy GOPR.

Zapisy do biegu rozpo-
częły się już 1 lutego br. Ceny
pakietów startowych w  po-
czątkowym okresie rejestracji
są atrakcyjne, dlatego zapra-
szamy zawodników do zapi-
sów już teraz. Rejestracja
zawodników oraz szczegóło-
wy regulamin zawodów do-
stępne są na stronie biegu
http://www.waligorarun-
cross.com/.

Od kl iku miesięcy na trasie zawodów organizato-
rzy prowadzą już cykl iczne treningi. Najbl iższy od-
będzie się w  niedzielę 21 lutego 201 6 roku. Zbiórka

chętnych do uczestnictwa we wspólnym treningu
o  godzinie 9:00 przy schronisku PTTK Andrzejówka.
Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy
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Stowarzyszenie Przyjaciół
Głuszycy ogłasza konkurs na
logo. Zapraszamy projektan-
tów, grafików, studentów,
amatorów! Do wygrania atrak-
cyjna nagroda. Regulamin kon-
kursu już niebawem.

oprac. SPG

GOŚCINIEC SUDECKI ZAPRASZA!

NOWY, ALE BARDZOWYMAGAJĄCY BIEG GÓRSKI - WALIGÓRA RUN CROSS 201 6
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Skład redakcji „Kuriera Głuszyckiego”: Marta Wróblewska - redaktor
naczelny, Stanisław Michalik, Grzegorz Czepil, Magdalena Kandefer,
Aleksandra Pawłowska, Sabina Jelewska, Daniel Jaremenko, Dawid
Okarma. Redakcja zaprasza mieszkańców do współpracy w  tworzeniu
„Kuriera Głuszyckiego”, skład redakcji jest otwarty. Zachęcamy do za-
mieszczania bezpłatnych ogłoszeń i  reklam lokalnych firm, które pro-
simy przesyłać do 20-go każdego miesiąca na adres:
kurier@gluszyca.pl. „Kurier Głuszycki” dostępny jest w  następujących
miejscach na terenie Gminy: Urząd Miejski (Biuro Obsługi Klienta, pok.
1 ), Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna, punkt Totalizatora
Sportowego, Jadłodajnia „Finezja”, Restauracja „Gościniec Sudecki”, księ-
garnia, „Dzwoneczek”, kiosk państwa Makułowiczów, salon fryzjerski pa-
ni Gumnej, apteka „Flos”, apteka „Stara”, apteka „Farmi”, pizzeria „Mona”,
sklep pani Swobody, sklep państwa Tomczyków, sklep pani Łakomow,
Komisariat Policji, sklep w  Kolcach, sklep w  Grzmiącej, sklep „Eljan”, pie-
karnia ul. Ogrodowa, sklep pani Wdowiak, sklep pani Bystrzyckiej, sklep
państwa Wiżbickich, Łowisko Pstrąga „Złota Woda” w  Łomnicy, przy-
chodnia Unimed, Centrum Medyczne Solaris, przychodnia WAB-MED.
Adres do korespondencji:
Urząd Miejski w  Głuszycy, „Kurier Głuszycki”, ul. Grunwaldzka 55,
58-340 Głuszyca.
Kurier dostępny jest także w  wersji elektronicznej:
http://www.gluszyca.pl/quot-kurier-gluszycki-quot/511




