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Coraz ciepl ej, coraz słoneczniej, coraz więcej okazji do
spędzania czasu wol nego na świeżym powietrzu. Kwie-
cień w  Głuszycy wystartował mocno, ostro i   z  sukce-
sem… prol ogiem WRC czyl i biegiem Kol iby Łomnickiej.
Całkiem niespodziewanie z  małej, kameral nej imprezy
zrobiło się wydarzenie, które zaszczyciło swoją obecno-
ścią l iczne grono odwiedzających nas sportowców z  całe-
go regionu. Dopisal i uczestnicy, dopisal i chętni
wol ontariusze, dopisała pogoda. To kol ejne wydarzenie
w  Głuszycy, o  którym mówiło się dużo, głośno i   z  zachwy-
tem w  mediach internetowych, na portal ach społeczno-
ściowych, al e także na portal ach specjal istycznych
o  charakterze sportowym. N ie wiem czy zasięg tych po-
chwał nie objął czasem całego województwa, al e nie zdzi-
wiłabym się. Mówi się o  Głuszycy, bez wątpienia i   mówi
się dobrze.

Dwudziestego trzeciego kwietnia odbyła się także Li-
ga Lekkoatl etyczna Szkół Podstawowych na boisku „Włók-
niarz” przy ul . Dol nej. Łącznie odbędą się trzy edycje Ligi ,
druga w  maju i   trzecia w  czerwcu. Każdy pomysł, który
ma na cel u „zarażenie” sportem naszych dzieci, szczegól-
nie w  czasach panowania gier komputerowych jest do-
brym pomysłem. Wątpię czy znajdą się tacy, którzy
uważają inaczej. Tego samego dnia po raz kol ejny odbył
się V Rajd Samochodów Terenowych Kamyki 201 6, do
którego zgłosiło się aż 70 załóg. Rywal izowały one na te-
renie byłych kamieniołomów w  Głuszycy Górnej, al e także

w  okol icach głuszyckich stawów, w  Grzmiącej i   w  Łomni-
cy. Wszystkie te wydarzenia zmieniają wizerunek gminy,
właściwie tworzą wizerunek gminy aktywnej, rozsławiają
nasze piękne tereny i   ściągają do Głuszycy całą rzeszę faj-
nych, młodych, aktywnych l udzi. Jest to bez wątpienia
ogromna wartość, której nie można nie doceniać. N igdy
nie wiadomo, czy nie znajdują się wśród nich przyszl i
mieszkańcy naszego miasta. Czyż można nie zakochać się
w  tej pięknej ziemi, kiedy się ją choć raz zobaczy? N iech
przyjeżdżają, niech mówią i   opowiadają, niech żyją tym
krajobrazem i   tym miejscem, którego my mieszkańcy cza-
sami nie zauważamy w  ferworze codziennych obowiąz-
ków.

Czy były to jedyne szczegól ne wydarzenia kwietniowe
w  Głuszycy? N ic bardziej myl nego. Siedemnastego kwiet-
nia w  Centrum Kul tury w  Głuszycy odbyło się po raz ko-
l ejny Święto Włókiennika. To moja wisienka. Żadne słowa
nie są w  stanie oddać w  pełni emocji i   wrażeń jakich do-
świadczyłam (razem z  innymi uczestnikami) tego dnia.
Rzadko brakuje mi słów, al e mam wrażenie bezsi l ności
,kiedy przypominam sobie Święto Włókiennika. Bezsi l no-
ści wobec nadmiaru emocji i   nadmiaru zachwytu. Podsu-
muję więc jednym zdaniem- znaczenie pewnych gestów
jest droższe niż mil ion najpiękniejszych słów. N ie sądzi-
łam, że doczekam w  Głuszycy wydarzeń kul tural nych o  ta-
kim znaczeniu symbol icznym i   h istorycznym. Przyszłość
nie może być zła, skoro potrafimy jeszcze piel ęgnować

nasze człowieczeństwo. Pomimo wszystko.
Jak już mówimy o  człowieczeństwie… . w  konkursie inter-
netowym N estl e Pol ska bierze udział projekt siłowni pl e-
nerowej w  Głuszycy przy ul . Sienkiewicza. Wystarczy
wejść na stronę N estl e Pol ska odnal eźć l okal izację i   zagło-
sować. To tak niewiel e. Codziennie można oddać tyl ko je-
den głos, dl atego tak ważne jest, aby jak największa i l ość
osób głosowała. Proszę czytel ników Kuriera – głosujcie!

N a koniec jeszcze jedna dobra wiadomość. Tak bardzo
przyzwyczail iśmy się, że nasi głuszyczanie odnoszą sukce-
sy sportowe, że prawie zapomniałam o  kol ejnych meda-
l ach. To byłoby niewybaczal ne z  mojej strony. 1 6 kwietnia
Maksymil ian Prorok zdobył złoty medal na zawodach
amatorskiej Ligi MMA w  Obornikach Śl ąskich. N aszą gmi-
nę reprezentował także Michał Tomasik. Ogromne gratu-
l acje dl a zawodników Onl y Fighting Głuszyca-Karate
Kyokushin oraz dl a trenera.

Zapraszam do kwietniowego wydania Kuriera Głuszyc-
kiego.
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ZNACZENIE PEWNYCH GESTÓW JEST DROŻSZE NIŻ MILION SŁÓW…

Jeszcze w  uszach mam te dzwony, jeszcze czuję
serca bicie, kiedy słyszę uniesiony, że przed nami
słodkie życie - taka właśn ie rym owan ka układała
się w  m ojej głowie, gdy wracałem do dom u cały
w  skowron kach wciąż jeszcze pod trudnym do
opisan ia wrażen iem tego wszystkiego co zoba-
czyłem i   usłyszałem z  okazj i tegorocznych ob-
ch odów w  n aszym CK MBP – Święta Włókien n ika.

„Słodkiego, m iłego życia, jest tyl e gór do zdo-
bycia” - śpiewała n a kon iec kon certu pełn a ży-
wiołu i   tem peram entu piosen karka prezentując
we własn ej aran żacj i i   wykon an iu czołowy prze-
bój Sławom ira Łosowskiego, l idera zespołu
„Kom bi”. Aby zaś n ie było to gołosłown e n a
wszystkich obecnych czekał przy drzwiach wyj-
ściowych przeogrom ny tort ufun dowany n a tę
szczegól n ą uroczystość przez organ izatorów.

To był wieczór, którego długo n ie zapom n ę.
Myśl ę, że to sam o odczul i l iczn i goście i   uczestn i-
cy tej uroczystości . Trudn o otrząsn ąć się, czując
ciarki od stóp po czubek głowy ze wzruszen ia
tym wszystkim , co się działo tej n iedziel i 1 7
kwietn ia n a sal i głuszyckiego Centrum Kul tury.

N ajpierw pełn e serdeczn ości powitan ie wszystkich
obecnych przez burm istrza Głuszycy i   sym patyczn a cere-
m on ia wręczan ia statuetek „Zasłużony dl a włókien n ictwa
w  Głuszycy”. Kom u, otóż właśn ie - oszron ionym jedwa-
biem czasu pan iom i   pan om , wiel ol etn im pracown ikom
fabryk włókien n iczych , fabryk których już n ie m a, bo sta-
ły się ofiarą tzw. restrukturyzacj i przemysłowej w  Pol sce
posierpn iowej. Ze łzam i w  oczach i   trzęsącym się w  ręku
m ikrofon em dziękował burm istrzowi jeden z  obdarowa-
nych , m ówiąc że n ie spodziewał się tego, ze ktoś jeszcze
w  tym m ieście będzie o  n ich pam iętał.

A  zaraz potem stała się rzecz n ieprzewidywal n a, ab-
sol utn ie n adzwyczajn a w  n aszej Głuszycy, bo do prze-
ciętn ości przy okazj i podobnych świąt przyzwyczai l i n as
w  ostatn ich l atach włodarze m iasta, a   m ian owicie – zn a-
kom ity, n a wysokim poziom ie artystycznym kon cert
dwojga, n ie wah am się określ ić - wrocławskich wirtu-
ozów: wokal istki , Al eksan dry Turoń i   jej akom pan iatora.

Już sam o to – zobaczyć n a n aszej scen ie w  Głuszycy
n iezwykl e utal entowan ą wokal istkę, która zaskarbiła so-
bie podziw i   sym patię m il ion ów słuch aczy tel ewizyjn ego
kon kursu „Th e Voice of Pol an d ”, już sam o to było wyda-
rzen iem pon adprzeciętnym . O  l aureatce program u TV

czytam w  intern etowych gogl ach :
Absol wentka Pań stwowej Szkoły Muzyczn ej im . Fry-

deryka Ch opin a w  Ol eśn icy. U koń czyła kl asę skrzypiec,
perkusj i oraz pian in a. N a scen ie występuje od 4 roku ży-
cia. Laureatka pol skich kon kursów i   festiwal i . Zaczyn ała
od śpiewan ia w  szkol nych zespołach i   ch órach . Była so-
l istką wrocławskiego ch óru gospel "H an d of God", śpie-
wała równ ież w  "Karczm ie śpiewających kel n erów".
U życzyła głosu w  ch órkach zespołów Kabu&Majk i   Fun k'n
tron ic. Była l iderem i   wokal istką wrocławskiego kwartetu
jazzowego Al e Jazz Ban d. Swoje um iejętn ości wokal n e
szkol i ła u   Radosława Kota oraz Jacka Zam eckiego, u   któ-
rego uczy się do dziś. Gościn n ie występowała w  różnych
projektach (n p. Fuckoffski , "Antykabaret-Dobry wieczór
we Wrocławiu") . Aktual n ie pracuje n ad swoim autorskim
projektem ...

Osiągn ięcia:

I I m iejsce n a V Festiwal u Pieśn i Patriotyczn ej w  Ol eśn icy
(2007)
I   m iejsce n a V Dol n ośl ąskim Kon kursie Karaoke we Wro-
cławiu (2007)
I   m iejsce n a kon kursie "N asz idol " w  Ol eśn icy (2008)

Gran d Prix n a Ogól n opol skim Festiwal u Piosen ki
An giel skiej w  Brzegu (201 2)
I I m iejsce n a Ogól n opol skim Festiwal u Piosen ki
Fran cuskiej w  Brzegu (201 2)

Ol a jest rodowitą ol eśn iczan ką. Ki l ka l at tem u
wybrała Wrocław n a m iejsce, gdzie ukoń czy stu-
dia. I   ukoń czyła – m a m agisterium z  dzien n ikar-
stwa. – N ie ukrywa jedn ak, że troch ę żałuje…
Żałuje, że n ie startowała od razu n a Akadem ię Mu-
zyczn ą al bo in n e studia artystyczn e. Al e gdy przy-
szedł czas, żeby decydować o  swojej przyszłości ,
stwierdziła, że m uzyka, która towarzyszy jej „od
zawsze”, m oże okazać się w  którym ś m om en cie
„n ie n a zawsze”, więc trzeba m ieć n a życie jakiś
pl an B.

N a razie jedn ak to m uzyka jest tym , w  czym wi-
dzi swoją n ajbl iższą przyszłość. By m óc opłacać
prywatn e l ekcje śpiewu i   po prostu utrzym ać się
w  m ieście, podjęła pracę w… sal on ie fryzjerskim .
Ma więc wprawę w  myciu, farbowan iu i   piel ęgn o-
wan iu włosów kl ientek. Zapytan a, czy podczas

tych czyn n ości czasam i sobie podśpiewuje, Ol a odpowia-
da, że raczej „w  duch u”, n atom iast l ubi uciąć sobie m iłą
pogawędkę z  odwiedzającym i sal on .

Ol a Turoń n ie zawiodła obecnych n a sal i , n ie dość że
zafascyn owała głosem , sym patycznym uśm iech em i   l u-
zem perfekcjon istki w  każdym cal u, to jeszcze potrafiła
z  wyczuciem dobrać repertuar do poziom u słuch aczy
i   ch arakteru uroczystości . Były więc w  tym kon cercie pio-
sen ki l iryczn e, al e był też rock i   piosen ki w  styl u retro.

Okazało się, że dodatkowo prawdziwą kl asą dl a siebie
był człowiek – orkiestra, akom pan iator n a n owoczesnym ,
n iezn anym chyba większości widzów in strum en cie, n o
i   to co się rzadko zdarza - doskon ałym sprzęcie audio,
co czyn iło, że z  każdą piosen ką sal a stawała się aktyw-
nym współuczestn ikiem kon certu. Wokal istka zach ęcała
do tego śpiewając zn an e przeboje Krystyny Proń ko, Ma-
ryl i Rodowicz, a   pod kon iec „cich ą wodę” Zbign iewa Kur-
tycza. Podchwyciła tę zn an ą piosen kę cała sal a.

Pisałem o  tym już w  ubiegłym roku i   powtarzam to
dziś, że obecn ie w  n aszym m ieście w  Dzień Włókn iarza
warto wybrać się z  całą rodzin ą do Centrum Kul tury, je-
stem pewien , że ci co przyszl i tego n ie żałują.

Stan isław M ich al ik

Słodkiego, miłego życia...



Pierwszy projekt tras Mini i   Mega I I I Wyścigu MTB Podzie-
mia Osówki już 1 5 maja w  Głuszycy. Wyścig otworzy I I I Pu-
char Strefy MTB Sudety. Start o  godz. 1 1 .00 z  ul. Parkowej. Na
objazd trasy zapraszamy w  niedzielę 8 maja.

Zgłoszenia do wyścigu przyjmowane będą przed impre-
zą drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny pod ad-
resem
https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php… do
dnia 1 3 maja do godziny 24:00 lub w  dniu wyścigu do godzi-
ny 1 0:30 w  Biurze Zawodów. Więcej informacji na stronie:
www.strefamtbsudety.pl lub pod numerem tel. 667 992 979.
Link do regulaminu wyścigu na stronie http://www.gluszy-
ca.pl/upload/upload/REGULAMIN%20MTB%20201 6.pdf .
Zapraszamy do uczestnictwa w  zawodach oraz licznego
kibicowania kolarzom górskim!

oprac. SJ

Po dokonaniu oceny wniosków złożonych w  konkursie
real izowanym przez Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej
„Lokalny Animator Sportu” do projektu zakwalifikowanych
zostało 201 1 Orl ików. Wśród podmiotów objętych
dofinansowaniem ze środków Programu „Sport Wszystkich
Dzieci” znalazł się także głuszycki Orl ik przy ulicy Dolnej 2.
Lokalnymi Animatorami Sportu w  Głuszycy są Grzegorz
Bachmatiuk i   Krzysztof Rzeczkowski. Projekt real izowany jest
w  terminie od 1 kwietnia do 31 grudnia 201 6 roku.

-Zapraszam do korzystania z  kompleksu sportowo-
rekreacyjnego przy ulicy Dolnej od poniedziałku do piątku
w  godz.16.00-20.00, w  soboty i  w  niedzielę w  godz. 12.00- 20.00
z  przerwą od  godz. 15.00 do  godz.16.00–mówi dyrektor CK-
MBP w  Głuszycy Monika Rejman, która przygotowała
wyróżniony wniosek konkursowy.
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Turystyczna
Trzynastka sku-
piająca podmio-
ty oferujące
atrakcje tury-
styczne Ziemi
Kłodzkiej, Wał-
brzyskiej i   Gór
Sowich oraz to-
ur operatorzy
z  całej Pol ski

zostal i w  środę 30 marca gościnnie przyjęci w  kompl eksie
Osówka w  gminie Głuszyca. Prezes Podziemnego Miasta
Osówka Zdzisław Łazanowski zaprosił przedstawiciel i biur
podróży do zwiedzania części naziemnej i   podziemnej
Osówki. – Zachęcam do poznania tajemnic, które kryje Pod-
ziemne Miasto oraz walorów krajobrazowych i  turystycznych

Gminy Głuszyca – powitał uczestników spotkania burmistrz
Głuszycy Roman Głód.

W  sal i restauracyjnej Osówki dol nośl ąskie atrakcje tury-
styczne prezentowal i przybyłym gościom: Kopal nia Złota
ze Złotego Stoku, Muzeum Papiernictwa w  Dusznikach-
Zdroju, Muzeum Zabawek w  Kudowie- Zdroju, Podziemne
Miasto Osówka w  Głuszycy, Ski-Raft Spływy Pontonowe
w  Bardzie Śl ąskim, Szl ak Ginących Zawodów w  Kudowie-
Zdroju, Sztol nie Wal imskie Riese w  Wal imiu, Średniowiecz-
ny Park Techniki w  Złotym Stoku, Jaskinia N iedźwiedzia
w  Kl etnie, Zamek Książ w  Wałbrzychu, Turystyczna Kopal nia
Węgl a w  N owej Rudzie, Twierdza Kłodzko, Twierdza Srebrna
Góra, Zamek Międzyl esie, Zamek Grodno w  Zagórzu Śl ą-
skim, ZOO Wrocław. W  czwartek 31 marca dl a przedstawi-
ciel i biur podróży zorganizowano zwiedzanie
wymienionych atrakcji turystycznych.
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Gmina Głuszyca pozyskała środki finansowe na przepro-
wadzenie dodatkowych zajęć sportowych dla starszych
uczniów szkół podstawowych. Dofinansowanie zostało prze-
kazane przez real izującą projekt „Junior Sport” ( dawniej
„Multi Sport”) Dolnośląską Federację Sportową. Zadanie jest
współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i   Turystyki oraz
Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

Ideą projektu „Junior Sport” jest organizacja i   prowadze-
nie systematycznych, bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych i   po-
zaszkolnych dla dzieci i   młodzieży z  klas 4-6 szkół
podstawowych. Zajęcia są prowadzone w  różnorodnych, no-
woczesnych i   atrakcyjnych formach.

Program powstał w  trosce o  poprawę zdolności moto-
rycznych oraz podwyższenie poziomu sprawności fizycznej
dzieci i   młodzieży w  Polsce. Służy temu szereg działań, mają-
cych przede wszystkim zapoznać dzieci i   młodzież z  różnymi
sportami, zaktywizować do uprawiania rozmaitych sportów,

pokazać alternatywne sposoby spędzania czasu poza zaję-
ciami lekcyjnymi czy zachęcić do udziału w  lekcjach wycho-
wania fizycznego.

Dostępna oferta sportów uwzględnia regionalne i   lokalne
tradycje oraz zakładane w  real izacji projektu cele i   priorytety.
Istotnym założeniem jest również, aby real izowane zajęcia
odbywały się na różnych obiektach sportowych, dających
możliwość upowszechniania wielu sportów, by zachęcić
uczestników projektu do wyboru preferowanej formy aktyw-
ności fizycznej zgodnie z  zainteresowaniami i   indywidualny-
mi predyspozycjami.

-Program rozpoczął się już w  Gminie Głuszyca w  kwietniu
i  trwać będzie do grudnia 2016 r. z  wyłączeniem przerwy waka-
cyjnej. Dwudziestu uczniów naszej Gminy zostało zakwalifiko-
wanych do uczestnictwa w  projekcie i  trzy razy w  tygodniu
bierze udział w  bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych trwają-
cych po 90minut - informuje burmistrz Głuszycy Roman Głód.
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Dwadzieścia osób pracujących w  byłych zakładach
włókienniczych na terenie Gminy Głuszycy zostało uhono-
rowanych przez burmistrza Głuszycy Romana Głoda statu-
etką „Zasłużony dl a Włókiennictwa”. W  czasie Święta
Włókiennika obchodzonego uroczyście w  niedziel ę 1 7
kwietnia w  głuszyckim Centrum Kul tury statuetki otrzyma-
l i : Panie Jadwiga Skal ska, Cecyl ia Gadzina, Janina Rech,
Maria Dudojć, Maria Kroczyńska, Stanisława Rymarz, Cecy-
l ia Kozica, Genowefa Skłym, Lucyna Tal aga, Józefa Kl amec-
ka, Krystyna Sitke, Janina N owicka, Jadwiga Zawal ska,
Maria Michałowska oraz Panowie Jan Bochenek, H enryk
Sady, Michał Winkl er, Kazimierz Kochanek, Władysław Tal a-
ga, Marian Kl amecki.

Oprócz wyróżnionych w  uroczystości wzięl i udział sta-
rosta wałbrzyski Jacek Cichura, radni powiatowi i   miejscy,
przedstawiciel e duchowieństwa, zasłużeni dl a Miasta
i   Gminy Głuszycy, pracownicy funkcjonujących niegdyś
w  Głuszycy Zakładów Przemysłu Bawełnianego „Piast” i   Za-
kładów Przemysłu Wełnianego „Argopol ” oraz mieszkańcy
Głuszycy. Dl a publ iczności , a   szczegól nie dl a osób, którym
zostały przekazane podziękowania za wiel e l at pracy

w  głuszyckim przemyśl e włókienniczym, w  pięknym, peł-
nym wspomnień repertuarze wystąpiła wrocławianka
Al eksandra Turoń - znana z  VI edycji tel ewizyjnego show
„The Voice of Pol and ”. W  czasie uroczystości zebrani mogl i
także zobaczyć pochodzące z  prywatnych zbiorów Grzego-
rza Czepil a pocztówki i   fotografie ukazujące dawną Głuszy-
cę i   jej mieszkańców.

-Fundamentalnymi czynnikami dla rozwoju społeczeń-
stwa są uniwersalne wartości, takie jak szacunek dla lokalnej
historii, kultywowanie tradycji, pamięć o  mieszkańcach pra-
cujących na rzecz rozwoju Gminy i  dobra innych ludzi. Szacu-
nek dla przeszłości jest jednym z  elementów budowania
tożsamości naszej Gminy, tożsamości lokalnej, w  której nie
może zabraknąć miejsca na przekazywanie młodszym poko-
leniom wiedzy o  historii naszego miasta, historii, w  której
ważną rolę w  II połowie ubiegłego stulecia odgrywało włó-
kiennictwo. Dlatego też idea corocznego obchodzenia gmin-
nego święta włókiennika znalazła szerokie grono
zwolenników, którym dziękuję za wsparcie i  okazaną pomoc
w  organizacji dzisiejszej uroczystości- powiedział burmistrz
Głuszycy Roman Głód.

Szczegól ne podziękowania dl a Janiny Czackiej i   Jerze-
go Janusa, dl a Jarosława Buzarewicza – dyrektora Wałbrzy-
skiego Ośrodka Kul tury za wypożyczenie nagłośnienia, dl a
Moniki Rejman - dyrektor CK-MBP w  Głuszycy wraz z  pra-
cownikami, dl a Grzegorza Czepil a, dl a Artura Gołdy, dl a
Wiol etty Ol szewskiej z  restauracj i „Stara Piekarnia” za słodki
poczęstunek i   d l a Łukasza Chowańskiego – autora tego-
rocznych statuetek.

oprac. SJ

ŚwiętoWłókiennika w  Głuszycy

Turystyczna Trzynastka na Osówce

Bezpłatne zajęcia sportowe dla głuszyckich uczniów
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Zachęcanie do czynnego udziału w  działaniach na
rzecz ochrony środowiska, uczulenie na potrzebę troski
o  środowisko, przybl iżenie znaczenia alternatywnych źró-
deł energii , nauka ekologicznego sposobu życia we wła-
snym domu to główne cele działań, w  których
uczestniczyl i głuszyccy uczniowie 22 kwietnia – w  Świato-
wym Dniu Ziemi.

W  Szkole Podstawowej nr  2 w  obchodach Dnia Ziemi
uczestniczyła także 40-osobowa grupa uczniów z  cze-
skiego miasta partnerskiego Rokytnice. Polacy i   Czesi
w  mieszanych grupach tworzyl i dowolną techniką plakat
zawierający polskie i   czeskie hasła nakłaniające do postaw
proekologicznych. Kolejnym zadaniem było wykonanie
postaci z  odpadów podlegających segregacji . Wszystkie
prace zostały wyeksponowane na zewnątrz, aby odwie-
dzającym szkołę przypomnieć o  konieczności ochrony
środowiska. Dorośl i z  zainteresowaniem podziwial i in-
wencję twórczą uczniów, a   pobyt czeskich przyjaciół
w  Głuszycy uatrakcyjniło zwiedzanie Podziemnego Mia-
sta Osówka.

W  Szkole Podstawowej nr  3 odbyły się szkolne po-
tyczki ekologiczne. Program Szkolnego Dnia Ziemi obfito-
wał w  wiele atrakcji . Uczniowie klas młodszych
przygotowali przedstawienie „Przybysze z  kosmosu”
i   obejrzel i fi lm „Była sobie Ziemia – źródła energii”. Ucznio-
wie klas IV-VI bral i udział w  wielu konkurencjach, w  wyni-
ku których powstały klasowe emblematy przyrodnicze,
plakaty o  tematyce “Czyste powietrze wokół nas”, eko-
zwierzaki z  materiałów wtórnych, barwne transparenty
z  hasłami ekologicznymi, ekologiczne kreacje i   scenki pro-
mujące postawy proekologiczne. Uczniowie uczestniczyl i
także w  quizie przyrodniczym i   rozwiązywali eko-zagadki.
Wszystkie konkurencje zostały ocenione przez jury, które
przyznało I   miejsce klasie 6a, I I miejsce klasie 4a, a   I I I miej-
sce klasie 5a.

W  N iepublicznej Szkole Podstawowej Fundacji Jawor
uczniowie uczestniczyl i w  wycieczce ekologicznej do Kra-
iny N ietoperzy.
Ponadto w  trzech głuszyckich podstawówkach uczniowie
bral i udział w  akcji organizowanej przez Fundację Ekolo-
giczną ARKA i   pisal i na specjalnym, wykonanym z  makula-
tury papierze „Listy dla Ziemi”, które zostaną przekazane
dorosłym, by w  ten sposób młodsi mieszkańcy Ziemi mo-
gl i zachęcić starszych do podejmowania wspólnych, pro-
stych działań ekologicznych w  codziennym życiu.

oprac. szkoły, SJ

Burmistrz Głuszycy Roman Głód
oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszy-
cy zapraszają wszystkich głuszyczan,
dl a których bieganie jest pasją oraz
sposobem na aktywne i   wartościowe
spędzania wol nego czasu do założenia
głuszyckiej grupy biegowej. W  grupie
siła!

Proponujemy każdemu biegaczowi,
młodszemu i   starszemu, przyłączenie
się do inicjatywy. Wspól ne, regul arne
treningi , wspól ny udział w  biegach na
terenie całego kraju i   za granicą, iden-

tyfikacja grupy, wspól ne
wyjazdy treningowe,
spotkania szkol eniowe.
Pomysłów jest wiel e…
Zapraszamy w  czwar-

tek 28 kwietnia o  godz.
1 7.00 do galerii Cen-
trum Kultury w  Głuszy-
cy na spotkanie, na
którym porozmawiamy,
posłuchamy wszystkich
propozycji , wybierzemy
osoby, które będą ani-

matorami sportu, treningów. Zastanówcie się również nad
nazwą! Wybierzemy tę, która spodoba się większości . Bie-
gacze wiedzą, że świetnie jest występować w  barwach
własnej grupy i   identyfikować się z  innymi l udźmi. Zapra-
szamy każdego głuszyckiego biegacza. Po spotkaniu bę-
dzie czas na podjęcie decyzji , czy się przyłączyć, czy też
nie. To nie obowiązek, al e przyjemność. Mamy grupy kol ar-
skie, teraz czas na GRU PĘ BI EGOWĄ! Liczymy na Was!

Jeżel i macie pytania możecie już teraz pisać na FB Sto-
warzyszenia Przyjaciół Głuszycy l ub na adres e-mail owy:
kanmag@post.pl .
ZAPRASZAMY!!!
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Głuszyca kolarstwem górskim i  bieganiem słynie!

Wyniki naboru w  konkursie
„Lokalny Animator Sportu”

Prawdziwie Międzynarodowy
Dzień Ziemi w  Głuszycy



Burmistrz Głuszycy wzywa właścicieli nieruchomo-
ści, w  których nie zamieszkują mieszkańcy (w  rozumie-
niu ustawy o  utrzymaniu czystości i   porządku w  gminach
także jednostki organizacyjne i   osoby posiadające nieru-
chomość w  zarządzie l ub użytkowaniu, a   także inne pod-
mioty władające nieruchomością) do okazania umów na
odbiór i   zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Właściciel e nieruchomości niezamieszkałych przy wyko-
nywaniu obowiązku zbierania i   pozbywania się odpadów
komunal nych powstających na terenie nieruchomości są
zobowiązani do zawarcia umowy z  podmiotem odbierają-
cym odpady komunal ne, a   także do przechowywania
i   okazywania osobom upoważnionym do kontrol i aktual-
nej umowy zawartej z  podmiotem odbierającym odpady

komunal ne oraz dowodów zapłaty za tę usługę - podsta-
wa prawna: art.   6 ust.1 i   w  związku z  art.   5 ust.1 pkt. 3b
ustawy z  dnia 1 3 września1 996 r. o  utrzymaniu czystości
i   porządku w  gminach (tj. Dz. U. z  201 6 r., poz. 250) oraz na
podstawie U chwały N r XXXVI /1 62/201 2 Rady Miejskiej
w  Głuszycy z  dnia 1 7 grudnia 201 2 roku w  sprawie utrzy-
mania czystości i   porządku na terenie gminy Głuszyca (Dz.
U. Województwa Dol nośl ąskiego z  dnia7 marca 201 3 r.,
poz.1 656).

Użytkownicy nieruchomości i   części nieruchomości nie-
zamieszkałych, gdzie prowadzona jest działal ność, w  wyni-
ku której powstają odpady komunal ne oraz odpady
wynikające z  prowadzonej działal ności są obowiązani do
zawarcia umowy na odbiór odpadów komunal nych z  pod-

miotem odbierającym odpady komunal ne. Dotyczy to
skl epów, l okal i gastronomicznych, banków, poczty, rze-
miosła, wszystkich innych jednostek usługowych, organi-
zacyjnych itp., gdzie wytwarzane są odpady komunal ne.
Aktualne umowy wraz z  dowodami uiszczenia opłat

na odbiór i   zagospodarowanie odpadów komunalnych
należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w  Głuszycy
w  terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Brak złożenia przedmiotowych dokumentów skutkować
będzie szczegółową kontrol ą działal ności przez pracowni-
ków U rzędu Miejskiego w  Głuszycy.

Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód

Kontrola obowiązku zawierania umów na odbiór odpadów komunalnych przez
przedsiębiorców z  terenu Gminy Głuszyca
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W  niedzielę 3 kwietnia Góry Suche były terenem zmagań za-
wodników I   Biegu Koliby Łomnickiej. Ideą biegu o  charakte-
rze koleżeńskim była promocja części trasy ultramaratonu
górskiego Waligóra Run Cross Głuszyca, który odbędzie się
za 5 miesięcy - 1 0 września 201 6 r.

Na starcie w  pobl iżu restauracji Kol iba Łomnicka powitał
zawodników i   kibiców burmistrz Głuszycy Roman Głód, któ-
ry tym razem wciel ił się w  rolę nie tylko gospodarza gminy,
lecz także komentatora sportowego wydarzenia.

Na starcie stanęło ponad 1 30 zawodników, mających do
pokonania dystans 1 5,5   km z  przewyższeniami +61 9/-
583  m. Trasa biegu nie należała do łatwych. Nagrodą za trud
i   zmęczenie biegnących była możl iwość podziwiania piękna
górskich krajobrazów. Zawodnicy z  Łomnicy, przez Radosną
i   Ruprechticki Szpiczak biegl i wzdłuż szlaku granicznego do
byłych kamieniołomów w  Głuszycy Górnej i   zmierzal i do
mety przy wyciągu narciarskim w  Łomicy.Trasa w  większości
prowadziła przez las, który prezentował się w  barwach czte-
rech pór roku. Można było napotkać jeszcze jesienne l iście,
resztki śniegu i   lodu, wiosenne przebiśniegi i   poczuć ciepło
letnich promieni słońca.

Na mecie przy Kolibie Łomnickiej pierwszy znalazł się Ka-
mil Makoś z  Bolesławca z  czasem 1 :1 4:00, drugi był Bartło-
miej Wojsław z  Białej – GLKS Marcinowice, trzeci Piotr Hol ly
ze Sport Fuel. Najlepszymi paniami okazały się Lidia N iekraś
z  Kłodzka – I   miejsce, Paul ina Szarzyńska z  Wałbrzycha – Su-
deckie Wycieczki Biegowe - I I miejsce, Justyna Pomarańska
z  Karpacza - GO4 LIFE – I I I miejsce. Gratulujemy zwycięzcom
oraz wszystkim zawodnikom biorącym udział w  biegu.
Aby umil ić czas oczekującym na zawodników, dla dzieci

i   młodzieży zorganizowano minibiegi oraz konkurencje
sprawnościowe, w  których wzięło udział ok. 1 00 młodych
sportowców.

Organizatorzy I   Biegu Koliby Łomnickiej, czyl i miłośnicy
biegów górskich i   biegacze zaangażowani w  promocję WRC
Głuszyca z  Andrzejem Koliszem, Ewą Sobieraj i   Sławkiem
Szarafinem na czele przy silnym wsparciu Gminy Głuszyca
i   restauracji Kol iba Łomnicka serdecznie dziękują wszystkim
wolontariuszom za nieocenioną pomoc w  czasie przepro-
wadzenia imprezy. Dziękujemy głuszyckim rowerzystom za
prowadzenie biegaczy po górskim szlaku – Robertowi Rut-
kowskiemu, Bogdanowi Borowcowi, Piotrowi Fl isowi, Marci-
nowi Fesykowi, osobom odpowiedzialnym za pomiar

czasów biegaczy - Ani Rutkowskiej, Danucie Fijałkowskiej-
Błaszkiewicz, Tomaszowi Błaszkiewiczowi, Adamowi Rekow-
skiemu, Jakubowi Rekowskiem oraz Markowi Henczce.
Szczególne podziękowania dla Magdaleny Kandefer ze Sto-
warzyszenia Przyjaciół Głuszycy, dla Centrum Medycznego
„Solaris“ w  Głuszycy, dla Ochotniczej Straży Pożarnej w  Głu-
szycy Górnej i   dla głuszyckich radnych: Krzysztofa Drzygały,
Marty Wróblewskiej, Mirosława Żołopy, Krzysztofa Krzymiń-
skiego. Serdecznie dziękujemy za upominki dla uczestników
imprezy, przepyszne ciasta i   si lne wsparcie organizacyjne
dyrekcji, nauczycielom, pracownikom i   rodzicom ze Szkoły
Podstawowej nr  2 i   3 oraz Gimnzjum Publicznego w  Głuszy-
cy. Dziękujemy Aleksandrze Mil, Karol inie Kocur, Anecie Mu-
sik, Joannie Grabce, Małgorzacie Martynodze, Joannie
Wielgus, Elżbiecie Zglejszewskiej, Ewelinie Pawłowskiej,
Magdalenie Surmaczyńskiej, Sławomirowi Wróblewskiemu,
Jackowi Kędzierskiemu z  żoną i   grupą siłaczy z  UKS GIM Głu-
szyca. Dziękujemy Grzegorzowi Bachmatiukowi i   Krzysztofo-
wi Bucholcowi z  CK-MBP w  Głuszycy oraz pracownikom
Urzędu Miejskiego w  Głuszycy. Szczególne podziękowania
dla sponsorów biegu – Katarzyny Pepery z  Głuszycy, piekar-
ni Stanisława Jagiełły, Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wo-
dociągów i   Kanal izacji oraz firmy Stoor, współorganizatora
biegu „Ledwie Dycha“ 1 maja 201 6 r. w  Jeżowie Sudeckim.

Do zobaczenia 1 0 września 201 6 r. na Waligóra Run Cross
Głuszyca! Klasyfikacja końcowa zawodników dostępna na
stronie http://www.waligoraruncross.com/files/BKL.pdf
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Mieszkańcy Głuszycy biorą udział
w  tworzeniu Gminnego Programu Rewi-
tal izacji . W  dniu 7 kwietnia w  kolejnym
spotkaniu z  zespołem opracowującym
GPR uczestniczyl i przedstawiciele
wspólnot mieszkaniowych, a   dzień
wcześniej głuszyccy przedsiębiorcy.

Gminny Program Rewital izacji to do-
kument niezbędny przy ubieganiu się
o  środki unijne w  konkursach, które bę-
dą ogłaszane jesienią bieżącego roku.
W  jego tworzenie powinna zaangażo-
wać się jak największa ilość mieszkań-
ców, gdyż tylko wtedy będzie wiarygodnie odzwierciedlać
potrzeby społeczne. Po opracowaniu ostateczna wersja do-
kumentu strategicznego dla rozwoju Gminy powinna zostać
zatwierdzona przez Radę Miejską.

GPR przewiduje dla wspólnot mieszkaniowych możl i-
wość sięgania po środki unijne w  ogłaszanych konkursach
dotyczących rewital izacji lub termomodernizacji . Rewitali-
zacja części wspólnych wielorodzinnych budynków miesz-
kalnych dotyczy ich remontu, odnowienia wraz
z  otoczeniem (np. klatką schodową, korytarzem, podwór-
kiem). Podstawowym wyznacznikiem termomodernizacji
jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Wspólnoty
mieszkaniowe, które zdecydują się na termomodernizację,
powinny posiadać audyt energetyczny budynku. Dofinan-
sowanie na inwestycje związane z  rewital izacją i   termomo-

dernizacją wynosić będzie do
85  % kosztów kwalifikowa-
nych.

Na spotkaniu przekaza-
no informację, że w  ramach
trwających w  gminie konsul-
tacji społecznych mieszkańcy
mogą za pomocą e-platformy
komunikacyjnej www.gluszy-
ca.e-gmina.com skontakto-
wać się z  jednym
z  przedstawiciel i bezpośred-
nio opracowujących Gminny

Program Rewital izacji Głuszycy. Są to: Roman Głód – bur-
mistrz Głuszycy, Krzysztof Pałka – koordynator projektu,
Katarzyna Łazanowska – pracownik merytoryczny,
Krzysztof Dąbrowski – ekspert zewnętrzny.

Za pomocą formularza dostępnego na e-platformie moż-
na przesłać swoje pomysły dotyczące programu rewital iza-
cji Głuszycy. Formularz jest automatycznie wysłany na maila
osób odpowiedzialnych za program rewital izacji . Na adres
e-mailowy mieszkaniec otrzymuje potwierdzenie wysłania
formularza wraz z  kopią całej wiadomości.

Platforma informacyjna umożl iwia także otrzymywanie
najnowszych wiadomości związanych z  GPR w  formie new-
slettera oraz pobieranie ankiety diagnozującej sytuację
w  gminie i   wniosku projektu zgłaszanego do programu re-
wital izacji .

Na stronie www.gluszyca.pl znajduje się zakładka GMIN-
NY PROGRAM REWITALIZACJI z  l inkiem do e-platformy
komunikacyjnej www.gluszyca.e-gmina.com. Ankiety
i   wnioski dostępne są także w  wersji papierowej w  Biurze
Obsługi Kl ienta Urzędu Miejskiego w  Głuszycy.

Na spotkaniu przekazano również, iż kluczowym elemen-
tem tworzenia gminnego programu rewital izacji jest wy-
znaczenie obszaru zdegradowanego, a   następnie obszaru
rewital izacji . Obszary te wyznaczane są w  drodze uchwały
z  inicjatywy Rady Miejskiej lub burmistrza. Obszar zdegra-
dowany cechuje nasilenie negatywnych zjawisk społecz-
nych, takich jak bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski
poziom edukacji czy kapitału społecznego oraz niewystar-
czający poziom uczestnictwa w  życiu publicznym i   kultural-
nym. Powierzchnia obszaru rewital izacji nie może
przekroczyć 20  % powierzchni Gminy. Ponadto, wymagane
jest, by zamieszkany był przez nie więcej niż 30% mieszkań-
ców Gminy. Obszar rewital izacji podlega zatwierdzeniu
przez Radę Miejską w  drodze uchwały, co planowane jest na
najbl iższej sesji w  kwietniu.

Na spotkaniu w  środę 6 kwietnia adresowanym do przed-
siębiorców poinformowano, w  jaki sposób Gminny Program
Rewital izacji może wpłynąć na rozwój prowadzonej działal-
ności gospodarczej. Przekazano także informacje dotyczące
możl iwość dofinansowania działalności gospodarczej ze
środków unijnych i   wysokości wkładu własnego konieczne-
go przy apl ikowaniu o  środki finansowe.
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Trwają przygotowania do rewitalizacji Głuszycy

Dofinansowanie na odnawialne źródła energii!

Prolog Waligóra Run Cross Głuszyca za nami!

W  związku z  przesunięciem terminu
konkursu na przedsięwzięcia nakiero-
wane na zwiększenie poziomu produk-
cji energii ze źródeł odnawialnych
w  województwie dolnośląskim na paź-
dziernik 201 6 r. informujemy miesz-
kańców Gminy Głuszyca o  możl iwości
składania dodatkowych wniosków na
montaż instalacji fotowoltaicznych.
Wysokość dofinansowania inwe-

stycji wynosi do 85% kosztów kwa-
lifikowanych. Minimalny wkład
własny to 1 5% kosztów kwalifiko-
wanych . Planowany termin real izacji zadania - 201 7 rok.

Warunkiem przystąpienia do udziału w  projekcie jest zło-
żenie w  Urzędzie Miejskim w  Głuszycy w  Biurze Obsługi
Kl ienta, p. nr  1 do dnia 30 czerwca 201 6 r. kompletnego
wniosku wraz z  załącznikami . Wniosek o  uczestnictwo

mieszkańca Gminy Głuszyca w  projekcie
pn.: ”Eko Głuszyca – tu mieszkam, tu żyję –
montaż mikroinstalacji OZE”, ankieta gospo-
darstwa domowego oraz pełnomocnictwo
są dostępne w  BOK-u   Urzędu Miejskiego
w  Głuszycy oraz na stronie www.gluszy-
ca.pl. W  celu ułatwienia kontaktu prosimy
Państwa o  podawanie we wniosku adresu
e-mail .
Jednocześnie informujemy, że osoby,

które złożyły już wnioski w  styczniu 201 6
r., zostały zakwalifikowane do projektu.
O  szczegółach projektu będą Państwo infor-

mowani po ogłoszeniu konkursu przez Dolnośląską I nstytu-
cję Zarządzającą we wrześniu 201 6 roku.

oprac. Referat I nwestycji , Rozwoju i   Promocji Urzędu Miej-
skiego w  Głuszycy

GITAROWE GRANIE
W  niedzielne popołu-

dnie 1 0 kwietnia w  sal i
widowiskowej swoje
umiejętności muzyczne
zaprezentowała grupa
uczniów instruktora
Marcina Zalesia, który
prowadzi zajęcia z  gry
na gitarze w  głuszyckim
Centrum Kultury.
Wystąpil i : Patryk Tomu-

l ik, Zuzanna Parl icka, Maciej Bachmatiuk, Szymon Gwiaz-
dowski i   Dorota Kraczek. Przybyła publiczność mogła
usłyszeć utwory takich zespołów jak Led Zeppel in, Lady
Pank, Metal l ica, White Stripes czy Pearl Jam.

Dziękujemy wszystkim za występy na scenie i   ży-
czymy dalszej wytrwałości w  nauce gry na gitarze.

oprac. CK-MBP



Tak mogłaby się zaczynać opowieść o  małej wiosce zagubionej pośród
lasów w  Górach Suchych. Dziś to już tylko przysiółek należący do Łomnicy.
Ustronie, a   właściwie Radosna od niemieckiego Freudeburg (fot.1 ) , bierze
swoją oficjalna nazwę od dawnego zamku , którego ruiny znajdują się na
zboczach Waligóry w  kierunku na Sokołowsko. Wraz z  Rogowcem stanowił
on część systemu obronnego, granic Księstwa Świdnicko-Jaworskiego. Za-
łogi tych strażnic ochraniały też kupców podróżujących traktem handlo-
wym zwanym Wysoką Drogą (niem. Hoch Strasse).

Jak podaje Słownik Geografii Turystycznej Sudetów osadę założył
w  1 653 r. w  dobrach hrabiego von Hochberga z  Książa Johann Georg Preu-
sler - uchodźca rel igijny z  Czech. Był członkiem znanego w  Czechach i   na
Śląsku rodu szklarzy. Również tu założył hutę produkującą szkło użytkowe.
O  lokal izacji zdecydowały zapewne bogate zasoby drewna z  okol icznych
lasów, drewna potrzebnego do opalania pieców szklarskich. Huta działała
do połowy XVII I w. Ten fragment historii można odnaleźć na starych ma-
pach z  początku XX w. Góra Kościelec (802  m n.p.m.) nosiła nazwę Hütten
Berg, co można przetłumaczyć jako Hutnicza Góra. W  trakcie jednej z  wy-
cieczek w  towarzystwie Pana Jerzego Marszała, znanego łomnickiego rzeź-
biarza, odnaleźl iśmy w  wodach strumienia przecinające dol inę Ustronia
fragmenty częściowo przetopionego kwarcu. Dokładna lokal izacja huty nie
jest jednak znana. W  1 775r. hrabia Hans Heinrich V von Hochberg przekazał
na potrzeby gminy ewangel ickiej teren pod przyszły cmentarz. Dnia 1 4 l ip-
ca tego samego roku cesarz Fryderyk Wielki podpisał koncesję zezwalająca
na pochówek, a   poświęcenie ziemi nastąpiło 7 września (fot. 2). Obala to
mit, jaki funkcjonował przez długie lata wśród polskich osadników, że jest
to pozostałość po jednej z  wielu epidemii, jakie nękały średniowieczną Eu-
ropę.

Po latach to właśnie ten cmentarz, o  ironio, stanie się najczęściej ukazy-
wanym obiektem wsi Radosna. Przez wiele powojennych lat cmentarz nisz-
czał. W  ruinę popadła kapl ica, a   nagrobki uległy zatarciu. Wielu miłośników
gór poświęca swój czas, aby uprzątać teren, a   co roku 1 l istopada zapalają
znicze. Warto zachować ten fragment wspólnej już historii ziemi, na której
przyszło na gospodarzyć. Jeszcze kilka lat temu mimo upływu czasu stał tu
żel iwny krzyż, upamiętniający jednego z  mieszkańców. N iestety zniknął
i   istnieje obawa, że trafił na złom.

Z  uwagi na niewielki areał ziemi uprawnej rozwój gospodarczy Ustronia,
podobnie jak wielu sudeckich wiosek, opierał się na rzemiośle. Dominowało
tkactwo chałupnicze i   przerób płótna, które do połowy XIX w. stanowiły
główne źródło utrzymania. W  1 782 r. było tu 1 4 tkaczy, młyn wodny do
mielenia kory i   bielnik . Wybudowanie w  Głuszycy w  I   poł. XIX w. dużych
zakładów włókienniczych dramatycznie zmieniło sytuację gospodarczą
ludności i   stało się przyczyną gwałtownego wyludnienia. Już pod koniec
XIX wieku dostrzeżono potencjał letniskowy Ustronia. Powstała tu duża - jak
na warunki lokalne - Gospoda Scholtisei - Sołtysówka (fot.3). Doceniono
również lecznicze właściwości górskiego powietrza i   podobnie jak w  Soko-
łowsku, leżącym „za górką” zwanym czasami Sudeckim Davos organizowa-
no turnusy lecznicze dla dzieci w  Leśnym Echu (niem. Kinderheim
Waldfrieden). (fot .4)

Dla uczczenia pamięci mieszkańców Freudenburga poległych na fron-
tach I   wojny światowej wzniesiono w  centralnej części wsi pomnik w  formie
dzwonnicy (fot. 5) Po I I wojnie światowej Ustronie zostało częściowo zasie-
dlone. Jednak z  uwagi na trudne warunki gospodarowania i   konieczność
dojazdu do pracy i   do szkoły w  Głuszycy proces wysiedlania stale postępo-
wał. Mieszkańcy zatrudnieni byl i głównie w  leśnictwie, na łąkach wypasano
też bydło. Kilka domów należących do Lasów Państwowych i   działający
ośrodek kolonijny Leśne Echo uchroniły Ustronie przed całkowitym zani-
kiem.

Dzisiejsza zabudowa to zaledwie skromna część dawnej wsi. Ustronie
cały czas ma szansę, aby stać się letniskiem. Jest to doskonały punkt wypa-
dowy dla rodzinnych wycieczek na najwyższy głuszycki szczyt Waligórę
(936  m n.p.m.) czy Ruprechticky Spicak (880  m n.p.m.), gdzie z  wieży wido-
kowej można podziwiać wspaniałą panoramę Sudetów, a   po drodze warto
znaleźć czas na zadumę przy leśnym cmentarzu. Tędy przebiegają górskie
trasy rowerowe Strefy MTB Sudety, na których 1 5 maja br. rozegrana zosta-
nie I I I edycja Wyścigu MTB „Podziemia Osówki” organizowanego przez Sto-

warzyszenie Przyjaciół
Głuszycy. Z  kolei 1 0 września
br. pasem granicznym ponad
Ustronie pobiegną uczestnicy
maratonu Waligóra Run Cross
Głuszyca. Okol iczne lasy są
ulubionym miejscem zbiera-
czy leśnego runa. Warto
w  trakcie długiego majowego
weekendu zaplanować wy-
cieczkę z  Ustronia.

Jak zwykle namawiam do
poszukiwań zdjęć w  domo-
wych archiwach, które często
skrywają bardzo ciekawe hi-
storie.

Grzegorz Czepil

1. Słownik Geografii Turystyczne Sudetów,
tom 9 Góry Kamienne pod. red.   Marka
Staffy, Wrocław 1996.
2. Tamże.
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fot. 1

fot. 5
fot. 4

Za górami za lasami…

fot. 2

fot. 3
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Przedstawiamy dziś państwu syl wetkę radnej Katarzyny
Woźniak-Redl ickiej. Pani Kasia jest żywym dowodem na
to, że l udzie nie muszą się ze sobą we wszystkim zga-
dzać, by efektywnie pracować. Ma bardzo jasno określ o-
ne pogl ądy na to, co dzieje się w  naszym mieście. I   ma
prawo je mieć. Osobiście, inwestycje pl anowane na głu-
szyckim osiedl u postrzegam całkiem odmiennie, al e sza-
nuję każdą opinię na ten temat, nawet wtedy, kiedy się
z  n ią nie zgadzam. Również mam do tego prawo. Jest to
bez wątpienia najcenniejsza zdobycz przemian ustrojo-
wych- demokratyczne prawo wyrażania własnych pogl ą-
dów z  poszanowaniem cudzych. Każda ideol ogia, myśl ,
zachowanie, które to prawo odrzucają powinny budzić
nasz wewnętrzny i   ostry sprzeciw. Zapraszam czytel ni-
ków do l ektury bardzo ciekawego wywiadu.

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

Katarzyna Woźniak-Redl icka- W  gminie Głuszyca miesz-
kam od 23 l at, przez pierwsze 1 3 l at w  mieście, a   od de-
kady w  pięknej wsi Sierpnica. Po pierwszym ”szoku
poprzeprowadzkowym” czynnie włączyłam się w  życie
sołectwa, działałam w  Radzie Sołeckiej, współtworzyłam
też Stowarzyszenie N asza Sierpnica. Wspól nie z  fanta-
stycznymi l udźmi udało nam się poprawić estetykę wsi
oraz zapewnić ciekawe zajęcia dl a naszych najmłodszych
mieszkańców. Wiem, że tyl ko zaangażowanie l udzi ,
mieszkańców może przyczynić się do zmian na l epsze.
Mieszkańcy sami muszą włączyć się w  codzienne życie
swojej okol icy , aby dało to wymierne efekty.

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

KWR- Od 1 0 l at pracuję w  głuszyckiej firmie, gdzie zaj-
muję się transportem i   n ieruchomościami. Z  wykształce-
nia jestem socjol ogiem i   magistrem zarządzania, a   praca
sprawiła, że stałam się el astyczna. Dzisiaj mogę sprzeda-
wać dom czy mieszkanie, a   jutro ( jeżel i będzie taka po-
trzeba) wsiądę za kierownicę dużego autobusu
i   przewiozę wycieczkę, ponieważ jestem również kie-

rowcą kategori i D.

KG- Jakie są Pani pasje i   zainteresowania?

KWR- Obecnie moją główną pasją jest ogrodnictwo,
uwiel biam wyszukiwać nowe rośl iny, dbać o  nie i   podzi-
wiać. Jestem również zapal oną czytel niczką, czytam
wszystko cokol wiek wpadnie mi w  ręce. Dużo czasu po-
święcam też działal ności na mojej ukochanej wsi, choć
czasami można stracić zapał, spotykając się z  krytyką od
l udzi, którzy sami nic nie robią, al e złym słowem potrafią
podciąć skrzydła. Spokój odnajduję również na bardzo
długich spacerach z  moimi zwierzakami, których mam
jak niektórzy twierdzą stanowczo za dużo, a   ja twierdzę,
że w  sam raz.

KG- Dlaczego chciała Pani zostać radnym i  jak wy-
obraża Pani sobie swoją służbę społeczeństwu, czyli
jaka jest Pani wizja doskonałego radnego?

KWR- Moim zdaniem nie ma kogoś takiego jak radny
ideal ny. Każdy z  nas startował w  wyborach, aby osiągnąć
określ one cel e, każdy z  nas ma je różne i   każdy z  nas po-
trafi na szczęście pójść na kompromis, stawiając jako
priorytet dobro całej gminy. Każdy z  radnych wnosi do
Rady swoją wiedzę i   doświadczenie, pochodzimy z  róż-
nych środowisk, mamy inne spojrzenie na wiel e spraw,
al e uważam, że właśnie ta różnorodność pozwal a zapo-
znać się z  różnymi stanowiskami i   wypracować nową ja-
kość. Cieszę się, że mogę pracować z  innymi radnymi
w  zgodzie i   wzajemnym szacunku, cieszę się również, że
sesje odbywają się w  spokoju i   miłej atmosferze, w  ni-
czym nie przypominając sesj i w  poprzedniej kadencji .

KG- Czym chciałaby Pani zająć się przede wszystkim
jako radna? Co najbardziej leży Pani na sercu?

N a sercu l eży mi dobro całej gminy, nie tyl ko miasta.
Wiem z  doświadczenia, że sołectwa są często traktowane
po macoszemu z  racj i mniejszej i l ości odbiorców danej
inwestycji . Postawienie ławki czy zrobienie przystanku
na osiedl u zostanie zobaczone przez ki l ka tysięcy osób,
a   na wsi może przez ki l kudziesięciu. Ciągl e mam nadzieję
na zmianę tych proporcji i   równe inwestycje w  całej gmi-
nie.

KG- Jak ocenia Pani aktualną sytuację w  Głuszycy?

KWR- Moim zdaniem Głuszycy nie są obecnie potrzebne
fontanny i   piękne parki, al e miejsca pracy, które pozwol i-
łyby mieszkańcom na godne życie. Przykro mi, że jedna
z  największych od l at inwestycji w  Głuszycy, jaką będzie
budowa basenu przy szkol e nr  3 , nie będzie inwestycją
w  np. I nkubator Przedsiębiorczości , który ułatwiłby start
młodym l udziom w  świat biznesu. Głuszyca będzie
zmuszona sporo dokładać do funkcjonowania tego ba-
senu, więc czy jest to inwestycja, czy niepotrzebny na
chwil ę obecną wydatek? Uważam, że raczej niepotrzeb-
ny wydatek.

KG- Bardzo dziękuję za poświęcony czas.

Z  Katarzyną Woźniak-Redl icką
rozmawiała Marta Wróbl ewska
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"GŁUSZYCA POTRZEBUJE MIEJSC PRACY " -
WYWIAD Z  KATARZYNĄ WOŹNIAK-REDLICKĄ

Jubileuszowa, piąta edycja rajdu samochodów tere-
nowych „Kamyki 201 6” odbyła się na terenie Gminy
Głuszyca w  minioną sobotę 23 kwietnia. Podobnie jak
w  ubiegłych latach rajd był zlokal izowany w  okol icach
nieczynnego kamieniołomu w  Głuszycy Górnej.

Do udziału w  rajdzie zgłosiło się 70 załóg, które zo-
stały podzielone na trzy klasy.
Ostatecznie w  kategorii Zmota
wystartowały 24 załogi, w  ka-
tegorii Obrzyn 1 1 załóg,
a   w  klasie Seryjnej 34 samo-
chody. Tradycyjnie obowiązy-
wał zakaz używania
wyciągarek.

Zawodnicy tegorocznej edy-
cji miel i do dyspozycji znacznie
więcej terenów w  stosunku do
poprzednich rajdów. Oprócz
terenów zlokal izowanych wo-
kół kamieniołomu i   młyna oraz

znanego z  zeszłego roku odcinka położonego w  okol i-
cach hałdy starej kopalni uranu i   okol ic stadionu
w  Grzmiącej dodany został także odcinek, na którym
znajdowało się bardzo dużo interesujących przeszkód
terenowych. Był on położony pomiędzy dwoma szczy-
tami w  Sudetach Środkowych - Gomulnikiem a  Rogow-

cem.
Puchar Fair Play V edycji Rajdu

Samochodów Terenowych Ka-
myki 201 6 ufundowany przez
burmistrza Głuszycy Romana
Głoda zdobyła załoga Marcin
Pociecha – kierowca i   Andrzej
Olszański – pilot. W  klasie Se-
ryjnej zwyciężyl i : Robert Bart-
kowiak- kierowca i   Maciej
Matwiejczuk – pilot. Miejsce
drugie zajęl i Przemysław Pła-
wecki – kierowca oraz Piotr Gła-
dysz – pilot, natomiast miejsce

trzecie Krzysztof Duda- kierowca i   Anna Białoń – pilot.
Zwycięzcą klasy Obrzyn został team Paweł Nowak –
kierowca oraz Daniel Nowak – pilot. Kierowca Dawid
Zając i   pilot Dariusz Zając zdobyl i miejsce drugie, a  
kierowca Justyna Watras i   pilot Radosław Watras upla-
sowali się na miejscu trzecim. Kierowca Rafał Czachara
oraz pilot Paweł Łozowski to zwycięzcy klasy Zmota.
W  tej kategorii na miejscu drugim znalazła się załoga
Robert Urban- kierowca oraz Dariusz Długaszek –pilot,
na miejscu trzecim kierujący pojazdem Mariusz N ie-
miec wraz z  pilotem Tomaszem Janikiem.

Jak przystało na jeden z  najtrudniejszych rajdów te-
renowych bez wyciągarek w  Polsce, tegoroczna trasa
”dała się we znaki” załogom, które na mecie jednogło-
śnie stwierdziły, że tak trudno jeszcze nigdy nie było.
Większość załóg zapowiedziała jednak już swój udział
w  kolejnej edycji rajdu organizowanego przez Stowa-
rzyszenie Sudety OFFROAD w  partnerstwie z  Gminą
Głuszyca.

oprac. organizatorzy i   SJ

Kamyki 4x4 201 6

98 uczniów szkół podstawowych z  terenu Głuszycy
w  sobotę 23 kwietnia wzięło udział w  I   edycji tegorocz-
nej Ligi Lekkoatletycznej Szkół Podstawowych organi-
zowanej na boisku sportowym przy ul. Dolnej.
Dziewczęta i   chłopcy rywalizowali w  biegach na dy-
stansach krótkich i   długich w  4 kategoriach wieko-
wych. Najmłodsi uczniowie urodzeni w  latach 2009 –
201 0 oraz 2007-2008 biegal i na dystansach 30  m
i   1 00  m, starsza grupa - urodzonych w  latach 2007-
2008 pokonywała dystans 40  m i   300  m, natomiast naj-
starsi urodzeni w  latach 2003- 2004 ścigal i się na dy-
stansach 60  m i   400  m.

Najpierw uczniowie uczestniczyl i w  el iminacjach na
dystansach krótkich, najlepsze trójki zawodników
z  każdej kategorii wiekowej zakwalifikowały się do bie-
gu finałowego. Później przeprowadzono biegi na dy-
stansach dłuższych dla poszczególnych kategorii
wiekowych. Najlepsi zawodnicy biegów na dystansach
długich i   krótkich zostal i nagrodzeni medalami ufun-
dowanymi przez burmistrza Głuszycy.

-Uczniów szkół podstawowych zachęcamy do zbiera-
nia punktów w  klasyfikacji generalnej ligi. Dla najlep-
szych młodych lekkoatletów oprócz medali przewidziane

są nagrody w  danych kategoriach wiekowych. W  każdej
edycji ligi odbywającej się od kwietnia do czerwca za zdo-
bycie I  miejsca zawodnik otrzymuje 100 punktów, za
miejsce II – 95 punktów, za miejsce III – 90 punktów. Miej-
sce IV to 89 punktów, każde kolejne miejsce to jeden
punkt mniej- mówi Krzysztof Drzygała, pomysłodawca
i   jeden z  organizatorów ligi.

Gratulujemy zwycięzcom i   wszystkim naszym głu-
szyckim uczniom wspaniałej sportowej postawy w  cza-
sie zawodów. Szczegółowe wyniki wraz z  punktacją
i   miejscami po obu biegach znajdują się na stronie
http://www.gluszyca.pl/rozpoczela-sie-l iga-lekkoatle-
tyczna-szkol-podstawowych-w-gluszycy/1 038. I nfor-
macje przekażą uczniom także
nauczyciele wychowania fizycznego
w  szkołach.

Dziękujemy rodzicom za zmobil izowa-
nie swoich dzieci do l icznego uczestnic-
twa w  l idze. Organizatorzy LLSP:
burmistrz Głuszycy Roman Głód, Komisja
Oświaty, Kultury i   Sportu Rady Miejskiej
w  Głuszycy, dyrektor Centrum Kultury-
MBP w  Głuszycy Monika Rejman składają

serdeczne podziękowania za wsparcie ze strony głu-
szyckich szkół oraz wolontariuszy. Szczególne podzię-
kowania dla Uzdrowiska Szczawno- Jedl ina-Zdrój za
zasponsorowanie wody dla uczestników trzech edycji
tegorocznej l igi oraz dla wolontariuszy: Ewy Dżygały,
Janiny Pałys, Joanny Ignasiak, Joanny Grabki, Elżbiety
Zglejszewskiej, Jarosława Marciniuka, Grzegorza Mil-
czarka, Jonasza Pal iwody i   Joanny Drzygały.

Na kolejne edycje l igi zapraszamy młodych lekko-
atletów, rodziców i   kibiców na boisko sportowe w  Głu-
szycy 21 maja i   4 czerwca o  godz. 9.00.

oprac. SJ

Rozpoczęła się Liga Lekkoatletyczna Szkół Podstawowych w  Głuszycy
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Chcę dzisiaj poświęcić parę słów człowiekowi, któremu
należy się cześć i   szacunek i   o  którym powinniśmy pa-
miętać.
Wieść o  śmierci mieszkającego od wielu lat w  Sztokhol-
mie N atana Tenenbauma to bardzo smutna wiadomość,
myślę że szczególnie dla nas - mieszkańców Głuszycy.
Wiedziel iśmy od paru lat, że N atan jest ciężko chory, ale
nieustannie żyl iśmy nadzieją, że z  tego wyjdzie, że może
nadejdzie taki dzień, kiedy przyjedzie do nas powtórnie,
bo tak obiecał ostatnim razem.

Trzymam w  ręce pielęgnowany przeze mnie jak tal i-
zman, wydany w  1 992 roku tomik wierszy „Chochoły
i   róże” N atana Tenenbauma. Obok drugiego tomiku
wierszy tego samego autora „I mię Twoje Rzeczy Pospol i-
tość” z  1 997 roku, z  dedykacją pisemną samego twórcy,
stanowią ozdobę mojej podręcznej półki i   pozwalają od
czasu do czasu czerpać siłę i   natchnienie.

Autor wierszy, satyryk i   poeta o  sławie krajowej, w  la-
tach 60-tych czynny w  życiu artystycznym Warszawy ja-
ko autor tekstów STS-u   i   „H ybryd”, a   także wierszy
publ ikowanych w  „Szpilkach”, a   po wydarzeniach marco-
wych, anonimowo w  paryskiej „Kulturze”, stał mi się bar-
dzo bl iski, gdy odkryłem, że dzieciństwo i   młodość
spędził w  Głuszycy. Tu właśnie zaraz po wojnie zamiesz-
kal i jego rodzice i   tu chodził tu do szkoły, zanim wyru-
szył w  świat szeroki. Studiował archeologię
śródziemnomorską w  Warszawie, brał aktywny udział
w  opozycyjnym ruchu studenckim, znanym z  biografi i
Jacka Kuronia i   Adama Michnika. W  1 969 roku wyemi-
grował do Szwecji , gdzie w  Sztokholmie prowadził ka-
baret l iteracki „Krakowskie Przedmieście”. W  czasach
„Sol idarności” zasłynął jako autor wiersza „Modl itwa.
O  wschodzie słońca”, który z  muzyką Przemysława Gin-
trowskiego i   w  wykonaniu Jacka Kaczmarskiego oraz
Jacka Wójcickiego z  krakowskiej „Piwnicy pod Baranami”
stał się swego rodzaju hymnem tego ruchu:

„Każdy Twój wyrok przyjmę twardy
Przed mocą Twoją się ukorzę
Lecz chroń mnie, Panie, od pogardy
Od nienawiści chroń mnie, Boże

Wszak Tyś jest - niezmierzone Dobro
Którego nie wyrażą słowa
Więc mnie przed nienawiścią obroń
I   od pogardy mnie zachowaj

Co postanowisz - niech się ziści
N iechaj się wola Twoja stanie
Ale mnie zbaw od nienawiści
Ocal mnie od pogardy, Panie !”

Poza występami w  Szwecji N atan Tenenbaum wielokroć
prezentował swoje wiersze i   piosenki w  środowiskach
polskich na Zachodzie, zaś od roku 1 988 również w  Pol-
sce w  klubach studenckich Warszawy, w  kabarecie „Pod
Egidą” Jana Pietrzaka, w  gdańskim Klubie „Żaczek” i   kra-
kowskiej „Piwnicy pod Baranami”.

Ale Tenenbaum to nie tylko "Modl itwa o  wschodzie
słońca". Seweryn Blumsztajn z  "Gazety Wyborczej"
wspomina go przede wszystkim jako autora i   wykonaw-
cę marcowych protest -songów z  roku 1 968.

- Kiedy wyszedłem z  więzienia, spotkałem go po raz
pierwszy. Wtedy też usłyszałem jego piosenki, które
układał na strajku uniwersyteckim. Były niesamowicie
dowcipne i   świetnie oddawały ducha czasu. Przywracały
mi wiarę w  sens tego wszystkiego, o  co wtedy walczyl i-
śmy - wspomina Blumsztajn.

Tenenbaum wielokrotnie podkreślał, że nie było mu
łatwo opuszczać Polskę, kiedy został do tego zmuszony
jesienią 1 969 roku.

- W  innych językach potrafię się komunikować, lepiej
lub gorzej. Wyrazić siebie, swoje odczucia - mogę tylko
po polsku. Sprawy, które najbardziej mnie obchodzą,
dzieją się nad Wisłą. Przez wiele lat, gdy nie pozwalano
mi, choćby na odwiedziny, śniłem sen o  Warszawie, pro-
siłem przyjaciół, by na rynku krakowskim słuchal i - za

mnie - hejnału o  północy i   pozdrawial i Głuszycę, małe
dolnośląskie miasteczko mojego dzieciństwa. Czas nie
stał w  miejscu, wiele się zmieniło, a   mnie przybyło wiele
lat i   ...pół tuzina wnucząt. Tu są moi najbl iżsi . Tu pozosta-
nę. A  zresztą w  dzisiejszej dobie adres pocztowy nie jest
taki ważny - mówił w  rozmowie z  "Przeglądem Austral i j-
skim" w  kwietniu 2008.

Z  tomiku „Chochoły i   róże” pochodzą dwa wiersze, które
wywołują moje największe wzruszenie. A  dlaczego? N ie-
trudno się domyśl ić, gdy tylko je poznamy:

„Toledo
Widziane z  Głuszycy (woj. Wałbrzyskie) przez autora uro-
dzonego w  Witebsku”

Powiedz miła, jak wyjaśnić Szwedom:
Zawieszone mistycznie nad rzeką
Śniło mi się tej nocy Toledo
Jak je kiedyś oglądał El Greco

Otaczały je swojskie Sudety
Górą - kozy o  skrzydłach motyl ich
I   wstawało w  pejzażu Kastyl i i
Odpomniane, dolnośląskie „sztet,ł”

Miasto w  rzekę spływało ze zboczy
W  trawie pary kochały się nagie

Czarny odmęt rzeki - Twoje oczy
Łuki Twoich brwi - mosty nad Tagiem”

Moja Głuszyca porównana do hiszpańskiego Toledo
przez Rodaka, który wzniósłszy się na „skrzydłach moty-
l ich” na szeroką ścieżkę l iteratury polskiej, nie zapomniał
o  swoim gnieździe rodzinnym i   potrafił je tak pięknie
odmalować niczym wielki hiszpański El Greco, ten
wiersz budzi zawsze poczucie dumy i   podnosi na duchu.
Podobnie zresztą jak kolejny wiersz N atana:

„N ostalgia
Pamięci Agnieszki Osieckiej

Przychodzę z  cienia. Ty - z  tkanki świtu
Z  biel i na starych obrazach
Twoja nostalgia jest z  aksamitu
Moja ze złomu żelaza
Tobie, dziewczyno, maj łąki ściele
Tobie się ziele zieleni
Ja, jeśl i czego mam wiele
To tylko lat… zim… jesieni…
Ty życie niesiesz, ja - wiersze l iche
Może to jedno nas zbl iża?
Jestem z  Głuszycy, gdzieś pod Wałbrzychem
A  Ty powracasz z  Paryża…
Gdy czas przystanie, rak w  polu świśnie
Dojrzeją gruszki na brzozie
Może nam wtedy słońce zabłyśnie
… i   księżyc ul icy Koziej”

Ogromna skromność przebija z  tego wiersza, w  którym
„mały pisarczyk z  Głuszycy” uwydatnia kontrast jaki
dziel i go od wielkiej gwiazdy, Agnieszki Osieckiej, po-
wracającej wprost z  Paryża. I   to jest cenne w  tym wier-
szu, ten hołd oddany wybitnej autorce tekstów
najlepszych polskich piosenek. Zastanawiałem się kie-
dyś, skąd się wziął w  wierszu tajemniczy „księżyc ul icy
Koziej”?

Sprawa się wyjaśniła, gdy trafiłem na dowcipny wier-
szyk autobiograficzny N atana:

„Są w  Warszawie dwaj wielcy poeci,
Których wspomnieć tu sobie pozwolę:
Jeden mieszka - Kozia, numer 3-ci
Drugi obok stoi na cokole

Który większy? H istoria niech sądzi
Obu wielkie w  poezji zasługi
Lecz mawiają: kto pyta, nie błądzi
Więc zapytasz może - kto ten drugi?

Drugi zwie się jak, z  wieszczów tej pary?
… Głowę przed nim chyl, to ci powiadam
Zwie się drugi z  n ich, choć nie dasz wiary,
Zwie się drugi z  n ich - Mickiewicz Adam.

Teraz już wiemy, że ten pierwszy wielki poeta, to właśnie
mieszkaniec ul icy Koziej numer 3, ale wcześniej nasz
Rodak z  Głuszycy. N atan Tenenbaum odwiedził więc
swoją „krainę lat dziecięcych” w  2002 roku i   wtedy miel i-
śmy okazję poznać go bl iżej i   ugościć w  Miejskiej Bibl io-
tece, wtedy właśnie otrzymałem Jego tomik wierszy
z  dedykacją, żeby zaś nie być dłużnym zdobyłem się na
odwagę napisać i   odczytać na Jego cześć wiersz nastę-
pującej treści:

N atanowi Tenenbaumowi do sztambucha
( z  okazji wizyty w  rodzinnym miasteczku - Głuszyca)

Gdy go matka uczyła
polskiej mowy mozolnie
nie wiedziała, że synek
będzie bardem w  Sztokholmie,

N ie wiedziała, że chłopiec
z  podwałbrzyskiej Głuszycy
będzie polskim tułaczem
w  skandynawskiej stol icy.

Kto mógł sądzić, że w  żyłach
maleńkiego N atana
płynie gorąca strużka
poety i   tytana,

że los nie da mu w  życiu
kroczyć drogą bez progów,
że jak inno poeci
jest wybrańcem bogów.

Cieszył matkę N atanek
wabił oczy jak brosza,
nie wiedziała, że dalej
pójdzie ścieżką Miłosza,

że od warszawskich „H ybryd”
„Szpilek „ i   STS-u
zacznie się dumna droga
tułaczki i   sukcesu,

jego wiersze rozsławi
pieśniarz Kaczmarski Jacek
zabrzmią „Pod Baranami”
i   w  gdańskim Klubie „Żaczek”.

Dziś pod głuszyckim „Słońcem”
polskiej poezji muza
nasz najsławniejszy rodak
po prostu - „chochoł i   róża” !

N atan przyjął ten wierszyk z  uśmiechem i   wzrusze-
niem. W  ten sposób potwierdził piękną zasadę swego
życia, zamkniętą w  słowach jednego z  wierszy:
„Uśmiechnij się ! Jutro będzie - za późno!”

Dziś trudno nam się uśmiechnąć, bo smutna wieść
o  jego śmierci w  wieku 75 lat jest dla nas bardzo przy-
gnębiająca. N ie zapomnimy N atana pełnego werwy
i   humoru, a   zarazem skromności i   serdeczności w  czasie
jego pobytu u   nas w  Głuszycy, w  „kraju lat dziecięcych”,
choć było to 1 4 lat temu.Myślę, że pozostanie w  naszych
sercach Rodakiem, którym możemy się szczycić i   zawsze
o  nim pamiętać.

Stanisław Michal ik
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Na cześć zmarłego Natana Tenenbauma
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Dbajmy o  siebie i   o  swój kręgosłup

W  sobotę 1 6 kwietnia Maksymil ian Prorok oraz Mi-
chał Tomasik reprezentowali klub karate ONLY FIGH-
TING GŁUSZYCA na zawodach amatorskiej l igi MMA
o  Puchar Dolnego Śląska w  Obornikach Śląskich.

MMA to z  angielskiego mixed martial arts, czyl i
mieszane sztuki walki. Jest to dyscypl ina sportowa,
w  której zawodnicy sztuk i   sportów walki walczą
wręcz przy dużym zakresie dozwolonych technik
(w  zasadzie dopuszcza się wszystkie techniki dozwo-
lone w  innych sportach). Mieszane sztuki walki wyra-
żają jeden ze współczesnych kierunków rozwoju sztuk
walki – zapewnienie widowiska sportowego, w  któ-
rym walka toczy się przy jak najmniejszych ogranicze-
niach, ale przy jednoczesnym zminimal izowaniu
ryzyka poważnych i   trwałych obrażeń ciała.

Maksymil ian swoje walki wygrał bezapelacyjnie,

pokonując przeciwników technikami kończącymi
w  parterze i   zdobywając złoto! Gratulacje! Start Mi-
chała był jego debiutem w  formule walki MMA. Poka-
zał się z  bardzo dobrej strony. N iestety swoją walkę
przegrał. - Przyszłościowo rokuje na dobrego zawod-
nika, który będzie z  pewnością wszystkich zaskakiwał
swoimi umiejętnościami – zauważa trener głuszyc-
kich zawodników Mariusz Leś.

Tydzień wcześniej w  sobotę 9 kwietnia w  Kobierzy-
cach odbył się VI Międzynarodowy Turniej Shinkyoku-
shin FULL CONTACT, w  którym wzięło udział około
600 zawodników. Obok Polaków w  turnieju uczestni-
czyl i zawodnicy z  Rosji , Austrii , N iemiec, Białorusi i  
Ukrainy. Klub głuszycki reprezentowali: Szymon Pro-
rok, Emil ia Sobieraj, Martyna Dylak, Kacper Słomiński
i   Bartosz Warszczuk. Poziom zawodów stał na bardzo
wysokim poziomie i   walki w  większości kończyły się
przed czasem.

Najlepiej na turnieju zaprezentował się najmłodszy
zawodnik ONLY FIGHTING GŁUSZYCA - Szymon Pro-
rok, który stoczył 4 walki, w  tym dwie z  zawodnikami
z  Rosji oraz z  Ukrainy wygrywając przez techniczny
nokaut. Był pretendentem do pierwszego miejsca, ale
niestety z  powodu kontuzji czwartą walkę przegrał
i   ostatecznie zdobył trzecie miejsce na 38 zawodni-
ków w  swojej kategorii wiekowej.

Gratulujemy medal istom oraz trenerowi, życząc
wszystkim zawodnikom dalszych sukcesów.

oprac. Klub i   SJ

Złoto i   brąz dla ONLY FIGHTING GŁUSZYCA!

W  dniu 29 marca w  Głuszycy został otwarty
optyk. Sklep mieści się przy ul. Grunwaldzkiej 3
(w  miejscu dawnej pasmanterii) . Optyk czynny jest
od poniedziałku do piątku w  godz. 1 0:00 – 1 7:00
oraz w  soboty w  godzinach 9:00 – 1 3:00
W  ofercie znajduje się szeroki wybór okularów ko-
rekcyjnych w  atrakcyjnych cenach, akcesoria okularowe oraz soczewki kontak-
towe.

Codziennie w  godzinach pracy zakładu można wykonać badanie wzro-
ku. Przy zakupie okularów badanie jest bezpłatne.
Optyk oferuje również pomoc przy dobraniu pomocy dla osób słabowidzących
-lupy, lunety itp.
W  swojej ofercie optyk zapewnia również możl iwość doboru okularów w  domu
pacjenta, jest to szczególne ułatwienie dla osób chorych, mających trudności
z  poruszaniem się.

Dodatkowo, dwa razy w  miesiącu, możl iwe jest wykonanie bezpłatnego
badania słuchu– aby zapisać się na bezpłatne badanie słuchu, proszę dzwonić
na numer 74 845 97 06 lub zapisać się bezpośrednio w  optyku.

Dla każdej osoby, która przyjdzie z  tym wydaniem gazety, rabat
w  wysokości 40 zł na okulary korekcyjne.

oprac. OPTYK Głuszyca

OPTYK

Głosujemy na prace naszych przedszkolaków!

Po skończonej już zimie
nadszedł wreszcie czas na
ruch. Jak było za oknami zim-
no i   padał śnieg, to w  obawie
o  przeziębienie wolel iśmy
siedzieć w  ciepłych domach
z  pilotami w  rękach i   z  teleno-
welą na ekranie. Czas wsiąść
na rower i   rozpocząć zrzuca-
nie zbędnych kilogramów
i   brzuszka!Czas także na ćwiczonka i   spacerki dla zdro-
wia naszego kręgosłupa i   całego organizmu. Posiada-
cze kijków do nordic- walking mogą zacząć wycieczki
bez wstydu, że sąsiedzi coś powiedzą, ten sport rodem
z  Norwegi stał się w  Polsce popularny już w  dużych
miastach, teraz czas na małe miasteczka takie jak Głu-
szyca. Uwierzcie mi, że jest to bardzo zdrowe i   pole-
cam.

Jeżel i cierpimy na bóle kręgosłupa, radziłbym także
poćwiczyć w  zaciszu domowym na mięśnie pleców,
korzystając z  dostępnych zestawów ćwiczeń w  I nter-
necie lub poprosić, aby lekarz pierwszego kontaktu
lub rehabil itant nam je udostępnił lub podał, gdzie
możemy je znaleźć. Rowerek,spacery, pływanie na
pewno pozbawia nas zbędnych kilogramów zgroma-
dzonych przez zimę i   poczujemy się zdecydowanie le-
piej, a   jak nadejdzie kolejna zima zawsze można
w  domu rozłożyć koc lub karimatę i   poćwiczyć krę-
gosłup lub pokręcić na rowerku stacjonarnym.

Powodzenia!
Sebastian Juszczak

Przedszkole Samorządowe w  Głuszycy bierze udział w  konkursie "Nasze ekolo-
giczne przedszkole". Celem Konkursu jest wykonanie pracy przedstawiającej
wymyślonego przyjaciela Gryzmołka z  wykorzystaniem surowców wtórnych, jak
również rozwijanie wyobraźni i   kreatywności dzieci uczestniczących w  konkur-
sie oraz nauka zachowań proekologicznych. Do wygrania szereg atrakcyjnych
nagród.

Prosimy o  wsparcie i   oddawanie głosów na naszą Ekopannę na stronie
internetowej: www.programyedukacyjne.pl, zakładka: konkurs galeria prac Głu-
szyca

Głosować można codziennie (jeden głos z  jednego komputera) od 22
kwietnia do 9 maja.

Zapraszamy!
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Skład redakcji „Kuriera Głuszyckiego”: Marta Wróblewska - redaktor
naczelny, Sabina Jelewska, Magdalena Kandefer, Stanisław Michalik,
Grzegorz Czepil.
Redakcja zaprasza mieszkańców do współpracy w  tworzeniu „Kuriera
Głuszyckiego”, skład redakcji jest otwarty. Zachęcamy do zamieszcza-
nia bezpłatnych ogłoszeń i  reklam lokalnych firm, które prosimy prze-
syłać do 20-go każdego miesiąca na adres: kurier@gluszyca.pl.
Adres do korespondencji: Urząd Miejski w  Głuszycy, „Kurier Głu-
szycki”, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca.
Kurier dostępny jest także w  wersji elektronicznej: http://www.gluszy-
ca.pl/quot-kurier-gluszycki-quot/51 1
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