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337 kol arzy górskich stanęło na starcie I I I Wyścigu MTB
Podziemia Osówki, który odbył się niedziel ę 1 5 maja
w  Głuszycy. Zawodnicy miel i do wyboru dwie trasy: mini
o  długości 25   km i   50-km trasę mega. Po wspól nym star-
cie rowerzyści wybieral i dłuższy l ub krótszy dystans do
pokonania. Głuszycki wyścig przebiegający przez pasma
Gór Sowich, Suchych i   Kamiennych otworzył rywal izację
o  I I I Puchar Strefy MTB Sudety.

-Trasa mini rozpoczęła się od stromego podjazdu po gra-
nitowej kostce o  nachyleniu do 29  %. Była zróżnicowana
technicznie, wiodła szutrowymi drogami, leśnymi ścieżkami,
single trackami, nie zabrakło też przepraw przez błotniste te-
reny. Trasa mini miała w  sobie to, co kolarz górski lubi naj-
bardziej - strome podjazdy i  wymagające technicznych
umiejętności zjady. Dystans mega wymagał od zawodników
zdecydowanie lepszego przygotowania technicznego i  kon-

dycyjnego. Szczególnie trudny ze względu na padający
w  połowie maja śnieg okazał się przejazd przez niebieski
single track. Wysiłek przy pokonywaniu wysokich prze-
wyższeń zrekompensowały jednak piękne głuszyckie pa-
noramy, które zawodnicy mogli podziwiać w  czasie
wyścigu, przejeżdżając  m.in. przez głuszyckie stawy
w  pobliżu Podziemnego Miasta Osówka czy też mijając
punkty widokowe w  Łomnicy i  w  Grzmiącej – komentuje
Grzegorz Wal czak ze Stowarzyszenia Przyjaciół Głuszy-
cy, współorganizator maratonu MTB.

–Oprócz wielu kolarzy górskich z  Polski w  naszych
zawodach brali udział także zawodnicy z  Czech, Niemiec
i  Francji. Cieszy mnie, że w  wyścigu wystartowała liczna
grupa głuszyckich rowerzystów. Gratuluję wszystkim za-
wodnikom, a  szczególnie tym, którzy zajęli wysokie miej-
sca w  kategorii open i  w  swoich kategoriach wiekowych
– dodaje burmistrz Głuszycy Roman Głód.

Pierwszy na mecie dystansu mini był Piotr Sułek
z  Jaworzyny Śl ąskiej (Bopl ight Ataksport Team Świdni-

ca) z  czasem 1 :01 :58, drugie miejsce zdobył Rafał Bycz-
kowki z  Jugowa (Mitsubishi Material s Mtb Team), trzecie
Bartosz Łysak ze Świdnicy.
Zwycięzcą dystansu mega był Piotr Kurczab z  Ząbkowic
Śl ąskich (Sgr Special ized) z  czasem 2: 27:37. Miejsce dru-
gie w  kategori i open wywal czył Michał Konera, miejsce
trzecie Rafał Al chimowicz z  Jel eniej Góra (KS Optyk Okul ar
Jel enia Góra).
Szczegółowa kl asyfikacja zawodników dostępna jest na
stronie http://wyniki .datasport.pl /resul ts1 778/

Po starcie I I I Wyścigu MTB Podziemia Osówki przepro-
wadzone zostały także minizawody kol arskie dl a dzieci ,
które zacięcie rywal izowały o  miejsca na podium w  ki l ku
kategoriach wiekowych.

Organizator wyścigu Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszy-

cy oraz partner wiodący Gmina Głuszyca dziękują wszyst-
kim, którzy przyczynil i się do organizacji głuszyckiego
wyścigu. Szczegól ne podziękowania dl a sponsorów, któ-
rymi są: spółka Podziemne Miasto Osówka, Bank Zachod-
ni WBK S.A., Agencja U bezpieczeniowa Pl ewiska,
Agroturystyka Pograniczna, Jadłodajnia Finezja, ZN I D Wal-
czak, Agroturystyka Pod Ostoją, Partner-tex, Bike-finger K.
Pal uszek, Mariusz Piotrowski-Bikes, Wodociągi Wałbrzych.

Grzegorz Wal czak i   Roman Głód dziękują za nieocenio-
ną pomoc Arturowi Gołdzie, radnym miejskim Mirosławo-
wi Żołopie, Marcie Wróbl ewskiej, Beacie Drapal e, Edycie
Popek, Monice Rejman - dyrektor i   pracownikom Centrum
Kul tury-MPB w  Głuszycy oraz pracownikom U rzędu Miej-
skiego w  Głuszycy i   jednostce OSP w  Głuszycy Górnej. Po-
dziękowania dl a restauracji Gościniec Sudecki
i   wol ontariuszy: Tadeusza Reczka, Syl wii Rekowskiej, Jaku-
ba Rekowskiego, Sławomira Kroczyńskiego, I wety Głód,
Agaty i   Barbary Wal czak, Anety Literskiej, Katarzyny Łaza-
nowskiej, Marka Zgl ejszewskiego, Jacka i   Ewy Kędzier-
skich, Wojciecha Jel ewskiego, zawodników U KS Gim
Głuszyca, motocykl istów ze stowarzyszenia Ekipa Rozkręt
oraz dl a zaangażowanych rodziców ze Szkoły Podstawo-
wej nr  2 w  Głuszycy. Serdeczne podziękowania za wiel e
dni wytężonej pracy nad organizacją wyścigu dl a człon-
ków Stowarzyszenia Przyjaciół Głuszycy – Magdal eny
Kandefer, Janusza Pawłowskiego, Łukasza Pokorskiego,
Karol a Szyszki i   Grzegorza Czepil a.
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I I I Wyścig MTB Podziemia Osówki w  Głuszycy

Dziś będzie nieco
inaczej o  Głuszycy, ma-
łym miasteczku utopio-
nym w  górach na
rubieżach Dolnego Ślą-
ska. Ktoś pomyśl i , co
można jeszcze nowego
o  Głuszycy napisać.
Przecież to, co się tylko
dało umieściłem
w  książkach i   lokalnych
gazetach, jest na stro-
nach internetowych
mojego blogu, a   także
od paru lat w  moich
porannych sobotnio-
niedzielnych fel ietonach
wałbrzyskiego radia
„Złote przeboje”. Otóż
to. Staram się słowami
pisanymi prozą i   wier-
szem sławić moje mia-
sto jak tylko mogę
najlepiej i   gdzie się tylko
da. Wiem, że jest to sy-
zyfowa praca. Wielu
moich Czytelników
przyjmuje te zachwyty
z  rezerwą, zwłaszcza
gdy zna miasto z  au-
topsji , gdy żyje w  nim
na co dzień, a   nie ma
czasu i   chęci na spacery po okolicznych górach. Po pro-
stu nie da się za pomocą słów wypromować miasta na-
wet, gdy się ma do tego pełne przekonanie i   dozę
talentu.

Zrozumiałem to dopiero od niedawna, gdy odkryłem
walory portalu społecznościowego – facebooku. A  spo-

wodowali to podobni do mnie, jak sądzę, fanatycy mia-
steczka nad Bystrzycą, tylko że oni to robią o  niebo
sugestywniej i   skuteczniej, publ ikując swoje często nietu-
zinkowe, artystyczne fotogramy.

Od pewnego czasu co rusz mam niezwykłą przyjem-
ność się zachwycać znakomitymi fotkami z  Głuszycy
i   najbl iższych okolic Wiesława Jaranowskiego, Andrzeja

Kiedy, Pawła Fesyka .
Dziesiątki razy wzboga-
cała nasze miasto cieka-
wymi fotkami
wywodząca się stąd
Henryka Śnieżka Mi-
chalak Kolber. W  moim
blogu korzystam często
z  dobrych fotografii Ro-
berta Janusza, Violetty
Torbackiej, Ani Błaszczyk,
bądź też mojej córki Ma-
rzeny.

Wiem, że mógłby nas
zasypać fotografiami
Głuszycy przedwojennej
i   współczesnej Grzegorz
Czepil , a   na pewno jesz-
cze wielu innych głuszy-
czan, którzy robią to od
dawna, ale swe dzieła
przechowują w  interne-
towych googlach albo na
kasetach w  domu.

Mamy teraz sporo fo-
tografików – amatorów,
a   ponieważ technika po-
szła w  górę, możl iwości
fotografowania są nie-
ograniczone. Na stro-
nach internetowych You
Tube można oglądać kil-

ka amatorskich filmów o  Głuszycy, niektóre z  nich robio-
ne kamerą „z  lotu ptaka”. Pozwalają one zorientować się,
jak wiele jeszcze nie wiemy o  naszym gnieździe rodzin-
nym, o  jego ukształtowaniu terenu i   nadzwyczajnych
urokach krajobrazów i   przyrody.

Stanisław Michal ik

Jeszcze raz o  Głuszycy



Znam Cię Książko od wielu lat. Najpierw słuchałem, potem czy-
tałem sam. Z  Tobą zwiedzałem bajkowy świat. Poznałem Bolka
i  Lolka, był też Jasio i  jego fasolka , Jasia, Małgosię i  króla Ma-
ciusia. Życzę Ci książko wielu lat, żeby nie czytał Cię tylko
skrzat. Bądź przyjacielem każdego: dużego i  małego. (Dawid
Lorek)

Podczas Przyjęcia dla Królowej
Książki zorganizowanego w  sobotnie
przedpołudnie 7 maja poznaliśmy
laureatów konkursu „Najpiękniejsze
życzenia dla książki” ogłoszonego
przez Miejską Bibl iotekę Publiczną
w  Głuszycy z  okazji Światowego Dnia
Książki i   Praw Autorskich, Tygodnia
Bibl iotek oraz ustanowienia Wrocła-
wia Światową Stolicą Książki UNESCO na rok 201 6. W  kon-
kursie wzięło udział 72 uczniów szkół podstawowych oraz
gimnazjum, a  także 5 osób dorosłych.

W  kategorii „dzieci/młodzież” najwięcej głosów uzyskał
Dawid Lorek z  kl. 5 „b” (SP nr  3). Drugie miejsce zdobyli: Fil ip
Kusio z  kl. 4B (SP nr  3), Amelia Nadkańska z  kl. 3 (SP nr  2), Oli-
wia Rogalska z  kl. 4 (NSP Fundacji Jawor z  Głuszycy Górnej),

Waldek Sawin z  kl. 2 (GP w  Głuszycy) oraz uczniowie klasy 3a
ze Szkoły Podstawowej nr  3 (życzenia wspólne). Trzecie miej-
sce zdobyli : Justyna Kityk z  kl. 5b (SP 3), Kornelia Kopczyń-
ska z  kl. 4b (SP nr  3), Ada Wróblewska z  kl. 4b (SP nr  3),
Zuzanna Grzesiak z  kl. 3 (SP nr  2), Kamil Krzyśków z  kl. 4b (SP

nr  3), Kinga Wałowska z  kl. 2 (SP nr  2).
W  kategorii „dorośl i” najwięcej głosów

uzyskała praca pani Anny Pelczarskiej-Hal-
weg, drugie miejsce zdobyła Ewa Walczak,
trzecie – Stanisław Michalik, czwarte (ex
aequo) – Natal ia Trawczyńska oraz Agnieszka
Musz.
Prace uczestników konkursu były oceniane
przez komisję w  składzie: Monika Rejman –
dyrektor CK-MBP, Natal ia Smolińska i   Andżeli-

ka Szpat – instruktorki CK-MBP, Marzena Nyga, Barbara Wal-
czak i   Renata Sokołowska – bibliotekarki.

Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe ufundowane
przez organizatora konkursu oraz księgarnię Marii Grzesiak.
W  trakcie spotkania została przedstawiona krótka prezenta-
cja dotycząca historii ustanowienia Światowego Dnia Książki
UNESCO. Zostały również odczytane wszystkie życzenia na-

desłane na konkurs, a   ich autorzy otrzymali pamiątkową,
imienną zakładkę do książki.
Wiceburmistrz Głuszycy Grzegorz Szymański odczytał
obecnym, związaną ze Świętem Książki legendę o  świętym
Jerzym. Bardzo miłym akcentem były życzenia, gratulacje
i   kwiaty przekazane przez Burmistrza Głuszycy Romana Gło-
da oraz dyrektor CK-MBP Monikę Rejman paniom: Barbarze
Walczak, Marzenie Nyga i   Renacie Sokołowskiej z  okazji Dnia
Bibl iotekarza i   Bibl iotek. Głuszyckie bibl iotekarki przyjęły
również życzenia z  rąk nauczycielki SP nr  3 – Anny Pelczar-
skiej-Halweg.
Zwieńczeniem sobotniej uroczystości był słodki poczęstu-
nek – ogromny tort w  formie książki ufundowany przez Wio-
letę Olszewską z  restauracji „Stara Piekarnia”.

Laureatów konkursu, którzy nie mogli uczestniczyć
w  „Przyjęciu dla Królowej Książki” zapraszamy do głuszyckiej
bibl ioteki po odbiór nagród. Na uczestników, których prace
nie zostały nagrodzone, czekają pamiątkowe zakładki. Tek-
sty życzeń dla książki (prace konkursowe) będą cyklicznie
zamieszczane na profilu FB biblioteki.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu – lektura
życzeń dostarczyła wielu chwil wzruszeń!

oprac. CK-MBP

2

W  sobotnie przedpołudnie 30
kwietnia głuszyckie boisko sporto-
we zapełniło się mieszkańcami,
którzy przybyl i na Piknik Strażacki
zorganizowany przez Ochotniczą
Straż Pożarną w  Głuszycy Górnej
wraz z  Gminą Głuszyca i   Centrum
Kul tury –MBP.

N a przybyłych czekało wiel e
atrakcji . Odznaki Wzorowego Strażaka przekazane przez
Wojewódzki Zarząd OSP otrzymało pięciu głuszyckich dru-
hów: Andrzej Sokołowski, Dawid Sokołowski, Grzegorz
Grzybowski, Bartosz Jaworski i   Kazimierz Jerzyk. –Wyrażam
wdzięczność za Państwa pełną poświęcenia służbę w  Ochot-
niczej Straży Pożarnej w  Głuszycy Górnej w  obronie ludzkiego
życia i  mienia - dziękował w  imieniu mieszkańców dwu-
dziestu głuszyckim członkom OSP burmistrz Głuszycy Ro-
man Głód.

Publ iczność mogła zobaczyć, w  jaki spo-
sób strażacy z  Ochotniczej Straży Pożarnej
w  Głuszycy Górnej pomagają poszkodowanym
w  czasie przeprowadzonego pokazu ratownic-
twa drogowego. Dl a dzieci przygotowano zaba-
wy i   zawody sprawnościowe z  drobnymi
nagrodami. Rozstrzygnięty został także konkurs
pl astyczny pod patronatem OSP w  Głuszycy
Górnej pod nazwą „Co w  trawie piszczy? Czyl i
n ie wypal aj traw- ja tu mieszkam”. W  konkursie

wzięl i udział głuszyccy uczniowie szkół podstawowych.
O  oprawę muzyczną zadbały dwie głuszyckie grupy:

Orkiestra Dęta i   Chór Seniorów "Renoma". W  trakcie pikni-
ku pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w  Głuszycy
przeprowadzi l i akcję Dzień Dawcy Szpiku, w  której uczest-
niczyło wiel u głuszyczan, zgłaszających swą gotowość nie-
sienia pomocy osobom chorym na białaczkę.

Kul minacyjnym punktem piknikowego programu był
pierwszy w  histori i Głuszycy mecz piłkarski z  udziałem ko-

biet. O  puchar wal czyły zawodniczki z  drużyny FC Mamy
z  młodszymi o  jedno pokol enie głuszyckimi gimnazjal ist-
kami z  drużyny FC Córki . Po pasjonującej i   zaciętej wal ce
wynikiem 2:0 zwyciężyły FC Mamy. Kol ejny mecz rozegral i
Strażacy, którzy zmierzyl i się z  zespołem Samorządowców.
Mecz zakończył się wynikiem 3: 0 dl a Samorządowców.

Gratul acje dl a wszystkich odważnych piłkarek i   piłka-
rzy, a   szczegól nie dl a zwycięskich zespołów. Organizatorzy
dziękują wszystkim za świetną zabawę, sympatyczną at-
mosferę i   zaangażowanie w  organizację imprezy. Szczegól-
ne podziękowania dl a: Komendy Miejskiej PSP
w  Wałbrzychu za użyczenie wozu bojowego, dl a Mirosła-
wa Kuski i   Artura Gołdy oraz dl a Szkoły Podstawowej nr  3
wraz z  paniami kucharkami, Przedszkol a Samorządowego
w  Głuszycy, Gimnazjum Publ icznego w  Głuszycy, piekarni
MAK w  Jugowicach, Kol iby Łomnickiej, Stowarzyszenia Ra-
zem Kol ce, Chóru Renoma, Orkiestry Dętej, pracowników
CK-MBP i   U rzędu Miejskiego.
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Piknik po strażacku

„Najpiękniejsze życzenia dla książki”
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Dzięki środkom finansowym pozyskanym przez Gminę
Głuszyca dwudziestu uczniów ze starszych kl as Szkoły
Podstawowej nr  2 i   Szkoły Podstawowej nr  3 bierze udział
w  dodatkowych zajęciach sportowych. Dofinansowanie
przekazała Dol nośl ąska Federacja Sportowa, real izującą
projekt „Junior Sport”, dawniej znany pod nazwą „Mul ti
Sport”. Zadanie współfinansuje Ministerstwo Sportu i   Tu-
rystyki oraz Samorząd Województwa Dol nośl ąskiego.

-Program realizowany jest w  naszej gminie od kwietnia
br. W  poniedziałki, wtorki i  czwartki po 10 uczniów z  Dwójki
i  z  Trójki uczestniczy w  popołudniowych, bezpłatnych zaję-
ciach sportowych w  hali sportowej przy Szkole Podstawowej
nr  2. Program będzie kontynuowany po przerwie wakacyjnej

i  trwać będzie do końca 2016 r. Mam na-
dzieję, że dzięki zajęciom wielu uczniów
odkryje, którą dyscyplinę sportową lubi
najbardziej, dostrzegając jednocześnie, że
sport to atrakcyjna forma spędzania wol-
nego czasu – zauważa burmistrz Głuszy-
cy Roman Głód.

- W  trakcie 1 ,5–godzinnych zajęć dzieci
poznają różne rodzaje dyscyplin sporto-
wych. Aktualnie większość zajęć to lekko-
atletyka, ale znajdujemy też czas na grę w  koszykówkę,
siatkówkę, piłkę ręczna – informuje prowadząca zajęcia Jo-
anna Grabka.

Program „Junior Sport” powstał w  trosce o  popra-
wę zdol ności motorycznych oraz podwyższenie po-
ziomu sprawności fizycznej dzieci i   młodzieży
w  Pol sce. Służy temu szereg działań, mających
przede wszystkim zapoznać dzieci i   młodzież z  róż-
nymi sportami, zaktywizować do uprawiania roz-
maitych sportów, pokazać al ternatywne sposoby
spędzania czasu poza zajęciami l ekcyjnymi czy za-
chęcić do udziału w  l ekcjach wychowania fizyczne-
go.

U czestnicy programu Junior Sport w  Głuszycy
w  trakcie zajęć korzystają z  przekazanego nowego

sprzętu sportowego o  wartości ok. 1 .500 zł .
SJ

Głuszyccy uczniowie w  projekcie „Junior Sport”

Mamy zaszczyt zaprosić biegaczy na niezwykły bieg górski
organizowany w  Głuszycy w  sobotę 2 lipca 201 6 r. Celem bie-
gu jest przybliżenie tragicznej historii ludzi, którzy budowali
kompleks podziemnych miast Riese. Półmaraton Szlakiem Rie-
se będzie poprzedzony wykładem na ten temat. Uczestnicy
biegu będą mogli szerzej spojrzeć na zagadkowy temat Riese.
Zobaczą wiele naziemnych budowli, które nie są prezentowa-
ne podczas wycieczek do sztolni Osówki i   Włodarza. Podczas
zawodów biegacze zmierzą się z  trasą bardzo trudnego pół-
maratonu (21 ,5  km odległości). Wzrost i   spadek wysokości to
+755/-755m, a  maksymalne nachylenie trasy wynosi +27”
i   -24”.
Opis trasy półmaratonu
Z  ulicy Leśnej biegacze wystartują pod górę w  kierunków sta-
wów. Za ostatnim stawem skręcą żółtym szlakiem rowerowym
(potem pieszym) w  kierunku Osówki. Obok bunkra Kasyno
przez niewielki tunel zbiegną do wejścia do Osówki. Tam bę-
dzie zlokalizowany punkt nawadniania. Czarnym szlakiem po-
biegną ostro pod górę – wracą do bunkra Kasyno. Dalej
pobiegną czarnym szlakiem, będą mijać miejscowość Grządki
i   dobiegną do kompleksu Włodarz. Tam będzie zlokalizowany
następny punkt nawadniania. Wrócą czarnym szlakiem do
skrzyżowania z  niebieskim szlakiem, którym dostaną się do
czerwonego szlaku turystycznego (Główny Szlak Sudecki)
i   Przełączy Marcowej. Potem zbiegną ostro w  dół do mety
w  Głuszycy.
Zabierz ze sobą rodzinę…
Na zawody warto zabrać swoje pociechy. Na stadionie dla
dzieci będą zorganizowane gry i   zabawy z  l icznymi nagroda-
mi. Dodatkową atrakcją będzie wesołe miasteczko.
Zasady uczestnictwa w  Półmaratonie Szlakiem Riese – Prolog
WRC Głuszyca
1 . Start półmaratonu odbędzie się dnia 2 lipca 201 6 roku
w  Głuszycy przy ulicy Leśnej o  godzinie 1 2:00.
2. O  godzinie 1 0:30 w  Centrum Kultury w  Głuszycy (ul. Grun-
waldzka 26) odbędzie się wykład na temat historii kompleksu
Riese.
3. Biuro zawodów, dekoracja zawodników oraz imprezy towa-
rzyszące odbędą się na stadionie miejskim w  Głuszycy przy
ulicy Dolnej.

4. Bieg został wytyczony wyłącznie po drogach i  duktach le-
śnych.
5. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą stopera.
6. Po zakończeniu biegu zostanie opublikowany komunikat
końcowy z  wynikami zawodów. Komunikat będzie zamiesz-
czony na stronie biegu WRC Głuszyca oraz Maratony Polskie.
7. Na trasie biegu będą zlokalizowane dwa punkty nawadnia-
nia: obok wlotu do sztolni Osówka oraz Włodarz. W  punktach
nawadniania będą dostępne: woda oraz napój izotoniczny.
8. Na trasie biegu zostaną zlokalizowane dwa punkty kontrol-
ne obok bunkra Kasyno oraz przy wlocie na niebieski szlak tu-
rystyczny.
9. Wpisowe wynosi 1 0 zł płatne przelewem na konto bankowe
nr  60 1 1 40 2004 0000 31 02 761 8 9759 do dnia 26 czerwca
201 6 roku. W  dniu imprezy wpisowe wynosi 1 5 zł płatne pod-
czas weryfikacji zawodników.
1 0. Każdy zawodnik po biegu otrzyma posiłek regeneracyjny,
które będzie wydawany w  Jadłodajni Finezja w  Głuszycy przy
ulicy Grunwaldzkiej 1 4 (około 1 00  m od mety biegu). Biegacze
będą mogli wybrać posiłek jarski (ryż z  warzywami).
1 1 . Zapisy do biegu będą realizowane drogą mailową pod ad-
resem: akolisz@poczta.pl
1 2. Prosimy o  zgłaszanie rezygnacji z  udziału w  biegu na maila
jak wyżej (ważne, aby zakupić odpowiednią ilość pakietów ży-
wieniowych).
1 3. Weryfikacja zawodników i  wydawanie numerów starto-
wych odbędzie się przed startem w  godzinach 1 1 :00 do 1 1 :45.
1 4. Zawodnicy są zobligowani do umieszczenia numerów star-
towych na koszulce w  widocznym miejscu.
1 5. Zwycięzcy biegu Open w  kategoriach trzy najlepsze kobie-
ty oraz trzech najlepszych mężczyzn otrzymają pamiątkowe
puchary.
1 6. W  przypadku zejścia z  trasy zawodów należy bezwzględnie
zgłosić ten fakt pod nr  telefonu: 795-03-58-33.
1 7. Uroczystość ogłoszenia wyników zawodów odbędzie się
po przybyciu ostatniego zawodnika na metę zawodów.
1 8. Bieg ma charakter biegu koleżeńskiego, a  zawodnicy star-
tują na własną odpowiedzialność.
Serdecznie zapraszamy.

oprac. Organizatorzy

Półmaraton Szlakiem Riese - nowa propozycja dla biegaczy



Zespół opracowujący Gminny
Program Rewital izacj i Głuszycy
prezentuje poniżej mapę ze
wstępnie ustal onym obszarem
rewital izacj i naszej Gminy wraz
ze zgłoszonymi zadaniami, które
są oznaczone punktami.

Według wstępnych ustal eń
obszar rewital izacj i Głuszycy
obejmować będzie ul ice Parko-
wą, Dol ną, Bohaterów Getta,
N iecałą, Wysoką, Sienkiewicza,
Leśną, Górną, Grunwal dzką.

Zadania zgłoszone przez
wspól noty mieszkaniowe, za-
rządców wspól not mieszkanio-
wych i   Gminę Głuszyca dotyczą
modernizacj i budynków położo-
nych przy ul icach: Grunwal dzkiej
1 7, 22, 25, 45, 41 , 42, 43, 46, 78,
79, 89, 92, 55, 1 , 3, 7, 2, 1 4, 1 8,
20, 28, 32, 26, 85, 82, Sienkiewi-
cza 1 , 1 8, 1 6, 23, 35, 59, 61 , 2, 4,
5, 8, 1 2, 1 9, 28, 32, 37, 39, 43, 45,
49, 71 , 49, 21 , 26, Bohaterów
Getta 50, 1 2, 22, 24, 38, 40, 34,

Leśnej 4, 6, 8, 1 0, Górnej 1 , 2, 5,
N iecałej 4, 2, Wysokiej 1 , 2, 3,
Parkowej 7, Dol nej 5, Kol ejowej
6, 1 , 2, 4, 46, Ogrodowej 5, Gór-
nośl ąskiej 1 4, Częstochowskiej
1 ,2, 3, 4, 6, 8, Wiejskiej 3, Zdrojo-
wej 1 , Kościuszki 7, Granicznej
25, Kłodzkiej 2, 1 3, 31 , 93.
Wśród zgłoszonych zadań znaj-
dują się także: modernizacja te-
renów przy Gimnazjum
Publ icznym, modernizacja bo-
iska przy Szkol e Podstawowej
nr  2, zagospodarowanie terenu
przy ul . Łukasiewicza, rewital i-
zacja przestrzeni byłych zakła-
dów włókienniczych,
wprowadzenie e-usług w  Głu-
szycy, instal acje OZE dl a miesz-
kańców i   szkół, modernizacja
budynku i   terenu przedszkol a,
modernizacja boiska przy ul .
Dol nej, termomodernizacja bu-
dynków użyteczności publ icz-
nej, adaptacja budynku
zabytkowego przy ul . Parkowej

z  termomodernizacją na potrzeby publ iczne, budowa Cen-
trum Przesiadkowego przy ul . Łukasiewicza, remont wieży
kościoła N MP Król owej Pol ski w  Głuszycy Górnej, moderni-
zacja ul . Sienkiewicza- drogi wojewódzkiej, modernizacja
ul . Kościuszki , u l . Grunwal dzkiej, modernizacja i   przebudo-
wa dróg gminnych przy ul . Parkowej, N iecałej, Górnej,
Włókniarzy, Przemysłowej, Dol nej, Bohaterów Getta, odno-
wienie parków gminnych przy ul . Parkowej, Sienkiewicza
i   Grunwal dzkiej.

- Mieszkańcy w  dalszym ciągu mają możliwość konsultacji
i  wnoszenia uwag lub jeszcze nowych propozycji projekto-
wych za pośrednictwem e-platformy komunikacyjnej
www.gluszyca.e-gmina.com – informuje współtworzący
Gminny Program Rewital izacj i burmistrz Głuszycy Roman
Głód, który dziękuje Mieszkańcom za zgłoszone zadania
i   zaprasza do dal szej współpracy w  ramach opracowania
dokumentu niezbędnego do przeprowadzenia rewital iza-
cj i w  Gminie.

oprac. SJ, KŁ

Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Gminie
Głuszyca dotację w  kwocie 1 50  tys. zł na real izację zadania
pn. Sportowe Przedmieście – modernizacja boiska
sportowego przy Szkole Podstawowej nr  2 w  Głuszycy
w  ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej.

-Wkład własny finansowy Gminy Głuszyca wynosić będzie
50  tys. zł. Realizacja zadania rozpocznie się w  okresie
wakacyjnym – informuje burmistrz Głuszycy Roman Głód.

-Modernizacja szkolnego boiska to kolejna duża inwestycja
poprawiająca zagospodarowanie terenu przyszkolnego obok
zielonego skwerka „Ratujmy zapylacze” i  „Krainy Radości”-
placu zabaw powstałego dzięki dofinansowaniu z  Funduszy
Toyoty i  z  budżetu Gminy Głuszyca. Cieszy fakt, że nasi
uczniowie w  czasie przerw i  zajęć na świeżym powietrzu będą
mogli korzystać z  nowocześnie zagospodarowanej
przestrzeni. Liczę też, że odnowione boisko przyczyni się do
zwiększonej aktywności sportowej naszych uczniów. Dziękuję
jednocześnie radnym Rady Miejskiej z  okręgu nr  1 oraz Radzie
Rodziców szkoły za dostrzeżenie potrzeb naszej placówki
i  zainicjowanie starań związanych z  remontem boiska -
dodaje dyrektor Szkoły Podstawowej nr  2 w  Głuszycy Aneta
Musik.

oprac. SJ

Boisko przy Dwójce będzie
odnowione!

W  Urzędzie Miejskim w  Głuszycy w  dniu 9 maja odbyło
się spotkanie, w  którym uczestniczyl i To-
masz Siemoniak – poseł RP reprezentują-
cy w  Sejmie Ziemię Wałbrzyską, Roman
Szełemej - l ider Aglomeracji Wałbrzyskiej,
Prezydent Miasta Wałbrzych oraz bur-
mistrz Głuszycy Roman Głód.

W  trakcie spotkania omówione zostały
sprawy związane z  organizacją transportu
aglomeracyjnego w  gminie Głuszyca oraz
z  real izacją zapisów strategii Zintegrowa-
nych I nwestycji Terytorialnych Aglomera-
cji Wałbrzyskiej w  odniesieniu do Gminy Głuszyca.
Rozmowa dotyczyła także rozwoju turystyki w  gminie
i   w  Aglomeracji Wałbrzyskiej. – W  wyniku dynamicznie pro-
wadzonej promocji przez Spółkę Podziemne Miasta Osówka
obiekt odwiedza duża ilość turystów, którzy łączą zwiedzanie

Osówki z  poznawaniem także innych miejsc wartych zobacze-
nia na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej. Głuszycka atrakcja tu-
rystyczna staje się magnesem przyciągającym do naszego
regionu tysiące turystów – stwierdził burmistrz Głuszycy.

Rozmówcy zgodnie stwierdzil i , że w  celu
dalszego rozwoju turystyki i   podniesienia
atrakcyjności naszej Gminy koniecznym
jest zreal izowanie inwestycji zaplanowa-
nych w  Gminnym Programie Rewital izacji
Głuszycy oraz dokończenie remontu dro-
gi wojewódzkiej nr  381 przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa Dolnośląskiego.
-Brak odpowiedniego stanu infrastruktury
drogowej wpływa na niekorzystny wizeru-
nek naszej Gminy, hamując dalszy rozwój

turystyki. Usilnie dążę do rozwiązania kluczowego problemu
Głuszycy, jakim jest brak odpowiedniego stanu infrastruktury
drogowej - stwierdził w  czasie spotkania Roman Głód.

SJ

O  Głuszycy i   w  Głuszycy…
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Pozytywna opinia RIO z  wykonania budżetu dla Głuszycy

Prace nad rewitalizacją Głuszycy

Głu szycki basen w  ciąg u n ajbl iższych wakacj i
zn ów będ zie słu żył m ieszkań com n aszej Gm iny,
m ieszkań com powiatu wałbrzyskieg o oraz przyby-
łym tu rystom . W  wyn iku d ziałań pod ejm owanych
przez bu rm istrza Głu szycy Rom an a Głod a, rad nych
Rad y M iejskiej w  Głu szycy, rad nych Rad y Powiatu
Wałbrzyskieg o, zarząd zającą obiektem d yrektor CK-
MBP Mon ikę Rejm an oraz przy wsparciu ze strony
posłów ziem i wałbrzyskiej M ich ała Dworczyka
i   Wojciech a Mu rd zka obiekt n ie zostan ie zam kn ięty
z  powod u braku bard zo kosztown eg o system u
u zd atn ian ia wod y.

Pań stwowy Powiatowy I n spektor San itarny
stwierd ził, że basen w  Głu szycy n ie spełn ia d efin icj i
pływal n i w  myśl u stawy z  d n ia 1 8 sierpn ia 201 1 r.
o  bezpieczeń stwie osób przebywających n a obsza-
rach wod nych (Dz. U. n r  2008, poz. 1 240 z  późn .
zm .) ze wzg l ęd u n a brak stałeg o przepływu wod y
w  n ieckach basen u (brak stałeg o system u cyrku l acj i )
i   w  związku z  powyższym n a obiekcie n ie m ają zastosowa-
n ia n owe przepisy zawarte w  rozporząd zen iu M in istra
Zd rowia z  d n ia 9 l istopad a 201 5 r. w  sprawie wym ag ań , ja-
kim powin n a od powiad ać wod a n a pływal n iach (Dz. U.
z  201 5 poz. 201 6) . Wod a w  basen ie pod d awan a będ zie
n iezbęd nym bad an iom zg od n ie z  zasad am i określ onym i
przez Pań stwoweg o Powiatoweg o I n spektora San itarn eg o

w  zakresie prowad zon eg o n ad zoru n ad jakością wod y
w  obiekcie.

-W  imieniu mieszkańców Głuszycy dziękuję raz jeszcze
wszystkim osobom, którym bliska była sprawa dalszego
funkcjonowania basenu w  Głuszycy. Serdecznie dziękuję za
zainteresowanie tematem przez lokalne media - d od aje bu r-
m istrz Głu szycy Rom an Głód.

SJ

STOP DZIKIMWYSYPISKOM ŚMIECI!!!
W  kwietniu na zlecenie Urzędu Miejskiego w  Głuszycy zostały

usunięte dzikie wysypiska śmieci, które od wielu lat regularnie
powstają w  wielu miejscach na terenie Gminy Głuszyca. Wywie-
ziono ponad 1 0 ton porzuconych mebli, gruzu, odpadów ma-
teriałów budowlanych, które w  nielegalny sposób
pozostawione szpecą wizerunek naszej Gminy.
Posprzątane zostały następujące miejsca:
•teren przy wjeździe do Grzmiącej od strony ul. Kolejowej,
•ul. Kolejowa – miejsce pod wiaduktem w  kierunku ul. Lipowej
obok stacji PKP,
•droga łącząca Łomnicę z  Głuszycą Górna – okolice byłego wy-
sypiska śmieci,
•ul. 1 1 Listopada – teren przy garażach,
•parking w  Głuszycy Górnej przy wyjeździe z  Głuszycy,
•ul. Łukasiewicza i   Pionierów - okolice garaży,
•ul. Parkowa 5.

-Apeluję o  zaniechanie powszechnego niestety procederu niele-
galnego porzucania różnego rodzaju odpadóww  wielu miejscach
na terenie naszej Gminy. Pamiętajmy, że za usuwanie dzikich wy-
sypisk śmieci płacą przecież wszyscymieszkańcy. Każdy jest zobo-
wiązany do zapłacenia za wywóz wytworzonych śmieci,
szczególnie przy okazji przeprowadzanych remontów. Jeśli nie
zmienimy nastawienia i  nie zaczniemy wszyscy dbać o  czystość
wokół siebie, organizowane akcje sprzątania nie przyniosą nieste-
ty żadnych efektów - przekonuje burmistrz Głuszycy Roman
Głód.

SJ

Sprawozdanie roczne z  wykonania budżetu Gminy Głu-
szyca za rok 201 5 uzyskało pozytywną opinię Regional nej
I zby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Po czterech l atach do głuszyckiego budżetu powraca sta-
bi l izacja. Warto przypomnieć, że ostatnią pozytywną opinię
Regional na I zba Obrachunkowa wydała dl a Gminy Głuszyca
za wykonanie budżetu za rok 201 0. W  czasie poprzedniej
kadencji burmistrza Głuszycy w  l atach 201 1 - 201 4 RI O we
Wrocławiu czterokrotnie negatywnie opiniowało wykona-
nie budżetu przez Gminę Głuszycę.

-Brak pozytywnych opinii RIO z  wykonania budżetu przez
Gminę w  latach 2011 -2014 utrudniał możliwość pozyskiwa-
nia środków zewnętrznych. Obecnie Głuszyca może znów apli-
kować o  dofinansowanie planowanych inwestycji , dzięki
ustabilizowaniu sytuacji budżetowej, co potwierdza w  wyda-
nej pozytywnej opinii organ nadzoru nad działalnością jedno-
stek samorządu terytorialnego w  zakresie spraw finansowych
– komentuje burmistrz Roman Głód.

W  uchwal e z  28 kwietnia 201 6 r. Skład Orzekający RI O
stwierdził, że budżet Gminy Głuszyca zamknął się nadwyż-
ką budżetową w  wysokości 1 22.839,70 zł przy pl anowanym
deficycie 22.095,82 zł.

Ze sprawozdania przedłożonego przez burmistrza Głu-

szycy wynika, że:
• prognozowane dochody ogółem w  wysokości
29.41 3.206,40 zł zreal izowano w  kwocie 26.1 41 .485,20 zł,
co stanowi 88,88% pl anu, z  tego: dochody bieżące
24.1 78.627,78 zł, dochody majątkowe 1 .962.857,42 zł,
• pl anowane wydatki ogółem w  wysokości 29.435.302,22
zł, zreal izowano w  kwocie 26.01 8.645,50 zł, co stanowi
88,39% pl anu, z  tego wydatki bieżące 23.985.552,51 zł, wy-
datki majątkowe 2.033.092,99 zł. Wykonanie wydatków ma-
jątkowych wyniosło 97,20%, a   ich udział w  wydatkach
ogółem 7,81 %.

W  roku budżetowym 201 5 Gmina Głuszyca zaciągnęła zo-
bowiązanie z  tytułu kredytu długoterminowego w  kwocie
600.000 zł (1 00% pl anu) oraz dokonała spłaty rat zaciągnię-
tych pożyczek i   kredytów w  kwocie 796.470,56 zł (1 00% pl a-
nu).

Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy
dochodami i   wydatkami bieżącymi jest wiel kością dodatnią
i   wynosi 1 93.075,27 zł, przy pl anowanej jego wartości do-
datniej 1 68.055,54 zł. N a obsługę długu wydatkowano kwo-
tę 1 .295.543,54 zł. Pl anowane dochody ze sprzedaży
majątku w  wysokości 582.739 zł zreal izowano w  kwocie
383.455 zł (65,80% pl anu).

Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego
wyniosło 1 3.41 4.907,45 zł, w  tym kredyty i   pożyczki
w  kwocie 1 0.229.437,72 zł oraz zobowiązania wymagal ne
w  kwocie 91 9.022,67 zł, co stanowi 51 ,32% wykonanych
dochodów 201 5 roku. Skład Orzekający odnotowuje na ko-
niec 201 5 r. obniżenie poziomu zobowiązań wymagal nych
w  porównaniu do ich poziomu na koniec 201 4 r.

Przy formułowaniu opini i o  sprawozdaniu z  wykonania
budżetu Gminy Głuszyca za 201 5 rok Skład Orzekający RI O
kierował się podstawowym kryterium, jakim jest przestrze-
ganie prawa przy wykonywaniu budżetu gminy, wskazując
jednocześnie, iż ocena wydatkowanych środków pod kątem
cel owości i   gospodarności nal eży do wyłącznej właściwości
organu stanowiącego, czyl i Rady Miejskiej w  Głuszycy.

-Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachun-
kowej we Wrocławiu z  pozytywną opinią z  wykonania budże-
tu Gminy Głuszyca za rok 2015 stanowi dowód powracającej
do Głuszycy stabilizacji finansowej, dzięki  m.in. programom
naprawczym wprowadzonym w  gminnych jednostkach orga-
nizacyjnych. Dowodem są oszczędności poczynione  m.in.
w  administracji i  w  oświacie – stwierdza burmistrz Roman
Głód.

SJ

BASEN BĘDZIE OTWARTY!



Zapraszam na kolejną wycieczkę po mało znanych zakątkach naszej
gminy. Rybnica Mała jest dziś częścią Grzmiącej, trudno jednak szukać
jakichkolwiek tabl ic informujących, że znajdujemy się na terenie dawnej
niemieckiej wsi Reimsbachtal. Należy przyjąć, że część ul icy Turystycznej
(fragment drogi powiatowej nr  380) od tunelu pod l inią kolejową Wał-
brzych – Kłodzko do Skalnej Bramy (fot. 1 ) to właśnie dawna samodzielna
wieś leżąca malowniczo wzdłuż potoku Rybnej. Jest to naturalna granica
pomiędzy górami Kamiennymi i   Wałbrzyskimi. Rybnica Leśna, która
większości z  nasz kojarzy się z  drewnianym Kościołem pw. Św. Jadwigi
(fot. 2) leży już w  gminie Mieroszów. Podobieństwo nazw wynika z  poło-
żenia wzdłuż potoku Rybnej. Początków historii miejscowości należy do-
szukiwać się w  okresie budowy zamku Rogowiec, który został wzniesiony
na przełomie XI I i   XI I I w. dla ochrony szlaków kupieckich i   granic Księstwa
Świdnicko-Jaworskiego. Miejscowa ludność z  uwagi na trudne warunki
terenowe utrzymywała się przede wszystkim z  rzemiosła. Dominowało
oczywiście jak w  całym regionie tkactwo i   przerób płótna. Do dziś zacho-
wały się dwa drewniane budynki nazywane domami tkaczy. Kolejnym
zajęciem było pozyskiwanie i   przerób drewna. Do napędzania traków
wykorzystywano wodę ze strumienia, którą systemem kanałów kierowa-
no na koła młyńskie. Rybnica Mała posiadała w  1 825 r. gorzelnię, szkołę
ewangel icką (fot. 3), dwa młyny, tartak, bielnik, folusz do przerobu wełny
.W  drugiej połowie XIX w. po upadku tkactwa chałupniczego wieś gwał-
townie się wyludniła. Przed całkowity zanikiem uchroniło Rybnicę Małą
doskonałe położenie na trasie do Rybnicy Leśnej i   sąsiedztwo zamku Ro-
gowiec. Początkowo obsługą turystów zajmowała się gospoda Vorde-
muhle, a   po pewnym czasie otwarto Gasthof zum frohen Morgen (fot. 4).
Po 1 945 r. zaprzestano działalności gastronomicznej i   tylko dzięki funk-
cjonującemu do lat 90-tych ośrodkowi kolonijnemu funkcja letniskowa
nie zanikła. Kapitalnym dziełem był remont i   adaptacja na „Gospodę Do-
l iny Rybnej” zabytkowego domu przysłupowego z  1 71 3 r. (fot. 5). Dzieła
tego podjął się wraz rodziną Walery Urbaniak. Dalszym etapem było
utworzenie na terenie dawnej Gospody Vordermuhle smażalni pstrąga.
Rybnica Mała ma dziś duże szanse na dalszy rozwój turystyczny. Przebie-
gają tu dwa szlaki piesze - niebieski z  Wałbrzycha do Andrzejówki i   dalej
w  Karkonosze oraz czerwony główny szlak sudecki im. dr.  M. Orłowicza.
Rybnicę Małą oplatają również trasy rowerowe Strefy MTB Sudety. Singiel
na Rybnickim Grzbiecie należy do najbardziej lubianych przez kolarzy
górskich odcinków.

Czas rozszyfrować tytuł artykułu. Dotyczy to historii , która została opi-
sana przez Oskara Vogta w  książce z  o  dziejach Głuszycy i   okol ic. Wyda-
rzyło się w  to 1 709 r., gdy na przykościelnym cmentarzu w  Rybnicy
Leśnej pochowano hulakę Georga Fichnera. Kilka dni po jego pogrzebie
w  okol icznych wioskach, w  tym również w  Rybnicy Małej, zaczęły dziać
się przeróżne zatrważające rzeczy. Wiele kobiet zgłaszało, że są nawie-
dzane we śnie, dzieci zanosiły się płaczem trudnym do opanowania,
drzwi domów trzaskały z  hukiem, a   krowy przestały dawać mleko. Zjawi-
sko to określono jako Poltergeist znane jest łowcom duchów. Dla odczy-
nienia złego sprowadzono z  Głuszycy egzorcystę, ale jego wysiłki nie
przyniosły uspokojenia sytuacji . Mieszkańcy o  wszystkie niewyjaśnione
zdarzenia oskarżal i ducha Georga Fichnera, twierdząc, że wstaje z  grobu
i   jako zombie wędruje po okolicy. Dowodem na to miała być rozgarnięta
ziemia na jego grobie. Odprawiane nabożeństwa i   wznoszone modlitwy
nie dawały uspokojenia. Decyzją pana na zamku Książ, do którego nale-
żała Rybnica ,został przeprowadzony proces nad zmarłym Georgiem
Fichnerem. Wydano wyrok na mocy, którego uznano go winnym wszyst-
kich dramatycznych zdarzeń, a   ciało nieszczęśnika wydobyto z  grobu,
poćwiartowano i   zakopano w  różnych miejscach tak, aby nie jego części
nie mogły się odnaleźć. Według świadków dopiero po tak okrutnym po-
traktowaniu zwłok ustały wszelki zjawiska i   do wszystkich wsi powrócił
spokój.

Grzegorz Czepil

1 SłownikGeografii Turystyczne Sudetów,   t.   9 GóryKamienne pod. red.   Marka Staffy, Wrocław
1996.
2 Aus Vergangenen Tagen - Oskar Vogt wyd. Moritz Jacob Wüstegiersdorf1878 r.
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Jakie więc jest to moje miasto Głu-
szyca? Pisałem kiedyś, że Głuszycą
najlepiej się zachwycić, oglądając ją
z  góry, a   fotografia lub kamera odsła-
nia jeszcze dodatkowo takie refleksy,
których niełatwo dostrzec gołym
okiem. Dlatego dobrze jest ją oglądać
na video.

Żyję od paru lat nieukrywaną cichą
nadzieją, że uda się wreszcie opraco-
wać i   wydać duży album o  Głuszycy.
Zrobil iśmy kiedyś taką próbę. To było
dziesięć lat temu. Albumik „Głuszyca
dawniej i   dziś” jest jedynym jak dotąd
wizualnym potwierdzeniem niezwy-
kłości uroków krajobrazowych Głu-
szycy. Jest w  nim wiele unikalnych
pocztówek i   fotografii z  czasów przedwojennych z  boga-
tej kolekcji Grzegorza Czepila, jest też czym oczy nacie-
szyć, oglądając kolorowe fotografie współczesnej
Głuszycy i   jej otoczenia. Jest to książeczka niewielkiego
formatu odbiegająca od renomowanych wydawnictw te-
go typu, ale była ona robiona i   wydana własnym sump-
tem przez trzech autorów – Leopolda Krysińskiego,
Grzegorza Czepila i   moim. N ie udało nam się pozyskać
wsparcia finansowego ówczesnych władz samorządo-

wych, co pozwoliłoby na wydanie albumu z  prawdziwego
zdarzenia.

Pomocną dłoń wyciągnął wtedy do nas Jerzy Rudnicki
i   dzięki temu mogliśmy u  niego w  „Łowisku Pstrąga”
w  Łomnicy zorganizować udaną imprezę promocyjną
oraz zawiesić duży baner reklamowy. Wisiał on tam przez
parę lat. Album szybko zniknął z  półek księgarskich, dziś
jest to już „biały kruk”, praktycznie nie do zdobycia.

Swego czasu pisałem o  tym w  swoim blogu, w  „Głosie

Głuszycy”, a   nawet w  książce „Głuszyckie
kontemplacje”, że mamy już od dawna
projekt albumu, pt. „Głuszyca – moja I ta-
ka”, w  którym najlepsze fotogramy prze-
platane są strofami wierszy o  Głuszycy
trójki naszych autorów – Romany Więcza-
szek, Natana Tenenbauma, Marka Jusz-
czaka. Można by go wzbogacić o  nowe
fotografie i   o  nowe wiersze. Dziś jest wiele
takich miast w  Polsce, które mogą się po-
szczycić tego rodzaju produktem promo-
cyjnym.
Wiem, że wydanie porządnego albumu
sporo kosztuje, znam sytuację finansową
naszego miasta, ale myślę o  tym, że są
sposoby i   możl iwości pozyskania odpo-
wiednich środków z  programów unijnych

lub zainteresowanych promocją Głuszycy sponsorów.
Wszystko zależy od tego, by miał się, kto tym zająć na po-
ważnie. Musimy czuć wagę i   znaczenie takiego przedsię-
wzięcia. Jestem pewien, że naszego burmistrza i   radnych
nie trzeba do tego specjalnie przekonywać. Dlatego wie-
rzę w  to, że moje marzenia mogą się ziścić. Ku chwale na-
szej gminy i   na pożytek własny każdego z  jej
mieszkańców.

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

Marta Wróbl ewska- Mam 37 l at, od 1 6 l at pracu ję jako se-
kretarka n a m iejscowym Kom isariacie Pol icj i . Posiad am
wykształcen ie wyższe- stu d ia l icen-
cjackie n a kieru n ku pol itol ogi i
i   m agisterskie n a kieru n ku zarzą-
d zan ie H R, czyl i m ówiąc potoczn ie,
jestem po prostu kad rowcem . Wraz
z  rod zin ą (m ężem i   d wójką d zieci )
od 1 1 l at m ieszkam n a g łu szyckim
osied l u przy u l . Łu kaszewicza. To
d obre m iejsce d o m ieszkan ia i   wy-
ch owywan ia d zieci , z  d al a od h ała-
sów g łówn ej u l icy, w  otoczen iu
wid oków g ór i   l asów, wśród życzl i-
wych l u d zi . Marzy m i się d om ek
w  którym ś z  okol icznych sołectw,
al e to chyba zawsze pozostan ie
w  sferze m arzeń . J estem id eal istką,
n ie u łatwiam i to jed n ak życia.

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

MW- J estem sekretarką, czyl i zakres obowiązków m am d o-
syć szeroki , związany g łówn ie z  obiegiem d oku m entów.
J estem też kierown ikiem Kan cel ari i Tajn ej, brzm i szu m n ie,
al e wiąże się g łówn ie z  d od atkowym i obowiązkam i, g d yż
jest to stan owisko n ieetatowe. Praca z  l u d źm i potrafi spra-
wić sporo satysfakcj i , a l e n ie n al eży d o n ajłatwiejszych .
Wiel e su kcesów waru n ku je przed e wszystkim zd ol n ość ko-
m u n ikacj i m ięd zy pracown ikam ioraz m ięd zy pracown ika-
m i a   kierown ictwem , rzecz n iesłu szn ie n ied ocen ian a
i   n iestety wciąż n a n iskim poziom ie w  n aszym kraju.

KG- Jakie są Pani pasje i   zainteresowania?

MW- Lu bię przed e wszystkim rozrywkę intel ektu al n ą, któ-
ra pobu d za szare kom órki . Od zawsze d u żo czytam . Litera-
tu ra to n ie tyl ko ogrom n a wied za n a każd y tem at, al e
przed e wszystkim n iezwykła przyjem n ość od krywan ia za-
l eżn ości , powiązań , n au ka bu d owan ia skojarzeń , wyciąg a-
n ia wn iosków, an al izowan ia przyczyn i   n ieogran iczony
wręcz zasób in form acj i n a tem at człowieka i   jeg o fu n kcjo-
n owan ia wśród in nych l u d zi . Mam za sobą wiel e n ieprze-
spanych n ocy spowod owanych ciekawą l ektu rą. N ie m n iej
ważn a jest d l a m n ie m u zyka, która zawsze pozwal a m i się
od prężyć i   zrel aksować. J est przyjem n ością w  czystej po-
staci . N ajczęściej słu ch am m u zyki al tern atywn ej, a l e w  za-
l eżn ości od n astroju l u bię też jazz, bl u es i   oczywiście
poezję śpiewan ą. Poezję l u bię w  każd ej postaci .

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

MW- To n ie jest tru d n e pytan ie. Dl aczeg o ch ciałam zostać
rad n ą? Bo m i zal eży, po prostu. Zal eży n a tym , by m oje
d zieci wych owywały się w  m ieście pięknym , przyjaznym ,
takim , w  którym m ożl iwości rozwoju są wręcz n ieogran i-
czon e. W  m ieście, w  którym m oja starość będ zie spokojn a
i   zn ośn a, w  m ieście, w  którym będ ę m iała m ożl iwość
spęd zać starość, patrząc jak rosn ą m oje wn u ki , rosn ą tu taj,

a   n ie n p. w  An g l i i . Zawsze m iałam wizję d oskon ałeg o rad-
n eg o, tak jak zawsze wied ziałam , jaki powin ien być m ój
id eal ny bu rm istrz, tak jak zawsze m iałam wizję m ojeg o
m iasta w  przyszłości . Rad ny powin ien przed e wszystkim
u m ieć krytyczn ie myśl eć i   m ieć zd ol n ość an al izowan ia
i   wyciąg an ia sam od ziel nych wn iosków. Powin ien m ieć cel
i   świad om ość teg o, d l aczeg o jest on ważny i   d l aczeg o war-

to o  n ieg o wal czyć. Powin ien n ie
tyl ko słu ch ać, al e przed e wszyst-
kim słyszeć, każd eg o i   zawsze
bez wzg l ęd u n a statu s społeczny.
Powin ien m ieć zd ol n ość określ a-
n ia priorytetów, a   także tzw. od-
siewu in form acj i , by jasn o
określ ać, które in form acje są waż-
n e, a   które m n iej ważn e. Powi-
n ien m ieć u m iejętn ość
swobod n eg o kom u n ikowan ia się,
u m ieć n azwać swoje oczekiwa-
n ia, u m ieć określ ić jasn o potrze-
by. Al e co n ajważn iejsze,
powin ien m ieć także g łęboko za-
korzen iony system wartości
etycznych , szacu n ek d l a d ru gie-
g o człowieka, wiarę w  człowieka,

szacu n ek d l a od m ien n ości w  każd ej sferze, pon ieważ tak
wyraża się wol n ość każd eg o z  n as. N ie przez przypad ek
Kon stytu cja pod kreśl a n asze pod stawowe, n iezbywal n e
prawa takie jak wol n ość i   g od n ość osobista. J eśl i ch cemy,
by respektowan o n asze prawa, respektu jmy prawa in nych .

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

MW- N ajbard ziej zal eży m i oczywiście n a m ojej n ajm n iej-
szej ojczyźn ie- n a osied l u g łu szyckim , al e myśl ę też bar-
d ziej kom pl eksowo i   szerzej. Staram się wykonywać swoje
obowiązki rad n ej n aj l epiej jak potrafię. I   n ie jest to proste.
Sytu acja n ie zawsze wyg l ąd a różowo, czasam i się kłócimy,
n ie zg ad zamy, bywamy rozżal en i i   zd en erwowan i . Pod jęl i-
śmy jed n ak wspól n ie d ecyzję, że n ie będ ziemy toczyć n a-
szych wojen n a foru m pu bl icznym , bo w  d u żej m ierze
szkod zi to wizeru n kowi m iasta. N ie m a wśród n as żad nych
„g wiazd ”, które czu ją potrzebę „l an sowan ia” swojej osoby.
J eśl i jest probl em , siad amy d o stołu i   wal czymy, u stal amy,
d o sku tku. N asza jed n ość i   zg od n ość to n ie objawien ie,
które n a n as spłyn ęło z  n ieba. To wyn ik ciężkiej „h arówy”.
J ed n ość i   zg od n ość trzeba po prostu wypracować, porozu-
m ien ie n ie stan ie się od tak, tyl ko d l ateg o, że ktoś tak ch ce.
Porozu m ien ie się tworzy, czasam i ki l ka m in u t, czasam i g o-
d zin am i. Z  obecnym bu rm istrzem n ie pracu je się łatwo, to
człowiek bard zo zd ecyd owany, bard zo zorientowany n a
cel , który sobie wyzn aczył, n ieu stępl iwy. Pam iętajmy jed-
n ak, że krytyka n ie wypływa ze złych inten cj i , jest wyrazem
troski o  gm in ę, ch ęci szu kan ia optym al nych rozwiązań ,
czasam i też efektem in n eg o spojrzen ia, in n eg o n ie ozn a-
cza n iewłaściweg o. Krytyka jest też wpisan a w  obowiązki
rad n eg o, krytyka kon stru ktywn a jest więc jak n ajbard ziej
pożąd an a. N ie jestem osobą, która d ąży d o kon frontacj i ,
a l e n ie boję się jej. Rad a M iasta n ie jest m iejscem d l a l u d zi
m ało od ważnych . Wierzę, że n ajkorzystn iejsze rozwiązan ia
to te typu „win -win”, w  których wszyscy jesteśmy wygran i ,
a l e w  życiu bywa różn ie. N ie l u bię rozwiązań wojen nych ,
bo u ważam je za stratę czasu - m n óstwo en ergi i przy jed-
n oczesnych m arnych sku tkach , al e o  rzeczy, w  które wie-
rzę, potrafię wal czyć. I   także bywam n ieu stępl iwa.

KG- Jak ocenia Pani aktualną sytuację w  Głuszycy?

MW- Głu szyca potrzebu je wiel u zm ian , n iem al że w  każ-
d ym zakresie. Stabi l izacja fin an sów pu bl icznych id zie
w  d obrym kieru n ku. W  tym zakresie zrobion o d u żo, co by-
ło kon ieczn e, wręcz n iezbęd n e. Trzeba także zrozu m ieć, że
wiel e probl em ów m ożn a rozwiązać poprzez id entyfikację
tych g łównych . Wted y d ziałając w  jed n ej d zied zin ie roz-
wiązu jemy „z  au tom atu” probl emy z  in nych d zied zin . Du żo
słyszę, że robi się I m prezy, a   n ad al n ic n ie d zieje się n a ryn-
ku pracy. Są to kwestie, które n al eży rozd ziel ić. Działan ia
n a rzecz od biorców zewn ętrznych n p. tu rystów czy inwe-
storów oraz d ziałan ia n a rzecz od biorców wewn ętrznych ,
czyl i m ieszkań ców, to d wa różn e kieru n ki , które powin ny
być rozwijan e równ ol eg l e właśn ie d l ateg o, że m og ą się
u zu pełn iać. Z  tym , że d yn am ika tych d ziałań i   u waru n ko-
wan ia są jed n ak różn e. I m prezy m ożn a i   n al eży real izować
system atyczn ie, czasam i n ie wym ag ają on e d u żych n akła-
d ów fin an sowych , al e zawsze potrzebu ją zaan g ażowan ia
wiel u l u d zi z  trzecieg o sektora. W  ten sposób real izu je-
my  m .in . tworzen ie wizeru n ku gm iny, które jest przecież
fu n d am ental n e, jeśl i ch cemy zainteresować zewn ętrznych
od biorców. J ed n e d ziałan ia wpływają więc n a rozwój tych
d ru gich . N atom iast ryn ek pracy n ie jest tworzony przez
wład ze wykon awcze, tyl ko w  g łówn ej m ierze przez przed-
siębiorców i   inwestorów, zarówn o tych d u żych , jak i   m a-
łych . Zad an iem bu rm istrza n ie jest więc tworzen ie n owych
m iejsc pracy, al e waru n ków n a tyl e optym al nych , by inwe-
storzy i   przed siębiorcy ch ętn ie tworzyl i m iejsca pracy wła-
śn ie w  Głu szycy. Środ ki zewn ętrzn e, n iepoch od zące
z  bu d żetu Gm iny, są w  tej chwil i jed yn ą słu szn ą opcją, je-
d yn ą szan są n a rozwój. Od teg o, czy będ ziemy potrafi l i po-
zyskać inwestorów, zal eży być al bo n ie być n aszeg o
m iasta. N a sku tki d ziałań w  tym zakresie trzeba jed n ak po-
czekać d łu żej, jest to proces, który wym ag a czasu, n ieokre-
śl ony tak sztywn o w  ram ach czasowych jak n p. wyścig
kol arski . Mu simy zrozu m ieć, że efekty n iektórych d ziałań
wid oczn e są od razu, a   in n e potrzebu ją czasu. Warto jed-
n ak czekać. Zm iany z  efektem d łu g ofal owym będ ą d l a n as
m ieszkań ców n ajważn iejsze. O  takie zm iany powin n iśmy
zabieg ać n ajbard ziej.

KG- Mieszkańcom Głuszycy chciałabym powiedzieć
przede wszystkim, że…

MW- … n arzekan iem n iczeg o się n ie zbu d u je i   n ie zm ien i .
J est to po prostu strata czasu. M ieszkań com powiem tak-
gm in a to Wy m ieszkań cy, n ie u rząd an i u rzęd n icy, an i bu r-
m istrz. Głu szyca potrzebu je zaan g ażowanych l u d zi , którzy
rozu m ieją potrzebę współpracy, al e jed n ocześn ie n ie boją
się d ziałać i   pracować. Początkowo n ie byłam zad owol on a
z  pracy Rad y M iejskiej, co wiel u rad nych od czu ło osobi-
ście, bo n ig d y teg o n ie u krywałam . Dziś jed n ak wid zę po-
ten cjał, który d obrze roku je, bo n ie braku je wśród rad nych
osób g łęboko zaan g ażowanych em ocjon al n ie w  pracę n a
rzecz m iasta. To l u d zie, którym po prostu zal eży. A  to ju ż
n aprawd ę d obry początek. J eśl i ch ce się zm ien iać świat, to
trzeba być człowiekiem z  pasją, który wierzy, że wszystko
jest m ożl iwe. Takich l u d zi życzę m ojem u m iastu jak n aj-
więcej.

KG - Dziękuję za rozmowę.

MW- Dzięku ję.

Z  Martą Wróbl ewską
Rozm awiała Mag d al en a Kan d efer
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GŁUSZYCA POTRZEBUJE LUDZI ZAANGAŻOWANYCH –
wywiadz  radnąMartąWróblewską.

Jeszcze raz o  Głuszycy
(dokończenie ze str.   1)
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W  dniu 1 7 kwietnia br. miel iśmy
okazję po raz drugi uczestniczyć
w  wydarzeniu związanym z  historią
przemysłową naszego miasta. Święto
Włókiennika to wyjątkowy dzień
podczas którego władze Miasta wrę-
czają statuetki „Zasłużony dla Włó-
kiennictwa”. To taki swoisty powrót
do przeszłości. Dla części mieszkań-
ców jest to podróż sentymentalna,
powrót do czasu aktywności zawo-
dowej. Dla innych lekcja histori i , któ-
rej nie znają. Jest jeszcze jedna grupa
mieszkańców – ci, którzy historię tę
pamiętają przez pryzmat dzieci głu-
szyckich włókienników.

Znakomita część, zawodowo ak-
tywnych w  tym momencie mieszkań-
ców, miała w  rodzinie przynajmniej
jedną osobę związaną z  włókiennic-
twem, rodziców pracujących bądź to
w  ZPB „Piast” bądź w  ZPW „Argopol ”.
Dla wielu z  nas te oba „światy” były
częścią naszego życia, ponieważ je-
den rodzic pracował w  tzw. „Piaście”, a   drugi
w  „Argopolu”.

Czy pamiętacie czas kiedy o  godz. 1 4.00
i   o  1 5.00 czekal iśmy na naszych rodziców wy-
chodzących z  pracy w  ZPB „Piast”? To był swego
rodzaju rytuał. Cała gromada dzieci czekających
obok portierni. Rozmowy, zabawy, zawieranie
znajomości. Spotykal i się tam wszyscy – dzieci
z  Głuszycy Górnej, „Osiedla”, „Wawelu”. W  żad-
nym innym miejscu nie było możl iwe spotkanie
tak zróżnicowanej grupy dzieci i   młodzieży.
Przychodzil iśmy dużo wcześniej tylko po to,
aby spotkać się ze znajomymi. Czekal iśmy na
rodziców, obserwowal iśmy zegar. Kiedy wybiła
godzina, z  zakładu zaczynal i wychodzić pra-
cownicy. N a początku pojedyncze osoby, z  cza-
sem coraz więcej, aż w  końcu z  budynku
w  kierunku portierni płynęła rzeka ludzi – na-
szych rodziców kończących kolejny dzień pracy.
W  tamtych czasach samochody nie były do-
brem powszechnym. Tak więc znakomita więk-
szość wracała do domu pieszo. Pełna ludzi ul ica
Bohaterów Getta. Tłum, rozmowy, śmiechy, po-
śpiech, aby jeszcze coś kupić, bo przecież skle-
py nie były otwarte do wieczora. Ten obraz
mam często przed oczami, kiedy przechodzę
obok miejsca, w  którym stały budynki zakładów
ZPB „Piast”. N iektórym z  nas było dane wejść na
teren zakładu. Otrzymywal iśmy przepustki
i   pod dozorem dorosłej osoby mogl iśmy wejść
do fabryki. Do dzisiaj pamiętam „zapachy” z  od-
działu bielenia, z  farbiarni, niewyobrażalny huk
na tkalni, pamiętam ogromne bele tkanin leżą-
cych na oddziale wykańczalni, zainteresowanie
maszynami, tzw. przeglądarkami. Wokół sami
znajomi, sąsiedzi, rodzice znajomych.

W  ZPW „Argopol ” z  racji tego, że był to zakład
zatrudniający mniejszą ilość ludzi, panowała

specyficzna atmosfera. Wszyscy się tam znal i ,
rozmawial i , wspólnie rozwiązywal i problemy.
Pomimo różnicy zdań, emocji i   różnych charak-
terów, dawało się tam wyczuć atmosferę przy-
jaźni i   współdziałania. To były czasy, kiedy
nieznane jeszcze były telefony komórkowe. Tak,
tak było. Kiedyś funkcjonowal iśmy nie tylko bez
telefonów komórkowych, ale nawet i   stacjonar-
nych. Teraz już i   te stacjonarne przechodzą po-
wol i do lamusa. Czy pamiętacie oczekiwanie na
autobusy wiozące nas do szkół w  Wałbrzychu?
I leż to razy autobus się nie pojawiał. To właśnie
wtedy chodzil iśmy na portiernię ZPW „Argopol ”,
aby telefonicznie poinformować szkołę, że się
spóźnimy.

A  wyjazdy na kolonie? Kto z  nas nie był cho-
ciaż raz na kolonii w  Łasinie, Trzebieży, Lubiniu
lub w  czeskiej Libini? Wyjeżdżal iśmy pamięt-
nym autobusem marki Jelcz, popularnie nazy-
wanym „ogórkiem”. Pamiętacie środkowe
krzesełka rozkładane w  przejściu? Trzeba po-
wiedzieć, że wygodne nie były, ale czy ktoś
z  nas to zauważał? Czy ktoś pamięta trudy po-
dróży? Raczej nie. Jechal iśmy ze znajomymi kie-
rowcami (najczęściej z  radosnym i   przyjaznym
Panem Andrzejem Sokołowskim), w  eskorcie
znajomych dorosłych. I   chociaż na tych wyjaz-
dach poznawal iśmy nowych kolegów i   koleżan-
ki, to jednak pewnej odwagi dodawał fakt, że są
z  nami znajomi ze szkoły i   z  sąsiedztwa. Można
teraz różnie myśleć o  tym, że wszyscy wyrusza-
l iśmy z  takimi samymi ręcznikami, miel iśmy ta-
kie same spodenki (kupione za talony
otrzymane przez rodziców), ubieral iśmy takie
same koszulki (otrzymane przez mamy z  okazji
Dnia Kobiet) . Takie były czasy i   n ie ma sensu te-
raz się nad tym rozwodzić. N ależy skupić się na
tym, co było dobre i   co zostało w  nas do dzisiaj.

N ieważne, że nie było telefonów
komórkowych. Pisal iśmy l isty,
wysyłal iśmy pocztówki. I   kiedy
działo się coś niepokojącego,
natychmiast pojawial i się „nasi
zakładowi rodzice”. Przyjeżdżal i
zakładowym „ogórkiem” i   gasi l i
pożary. N ie były to częste sytu-
acje, ale jednak. Mogl iśmy na
nich l iczyć.

W  ZPW „Argopol ” odby-
wały się coroczne przygotowania
do sezonu urlopowego. Ekipa
pracowników wyruszała do Cza-
pl inka bądź do Gdańska w  celu
przygotowaniu domków na
przyjęcie urlopowiczów. I lu z  nas
było w  Gdańsku na Stogach?
I ście rodzinna atmosfera.
Wszystkie dzieci bawiły się ra-
zem, wspólne ogniska, wspólne
wędrówki po Starówce, wspólne
wyjścia na plażę. Szukanie
bursztynów w  lesie pomiędzy

ośrodkiem a  morzem. Będąc tam praktycznie
każdego roku, poznal iśmy Stogi doskonale.
Wiedziel iśmy, w  którym kierunku jest piekarnia,
gdzie można kupić dobre lody, a   którym tram-
wajem dojechać na Starówkę.

Wyrośl iśmy wśród rozmów o  pracy w  obu za-
kładach, miel iśmy możl iwość poznania specyfi-
ki produkcji . Wśród wielu książek w  domowych
bibl iotekach do dziś stoją te związane z  włó-
kiennictwem. Dla wielu z  nas znaczenie słów
wątek i   osnowa nie było tajemnicą. I   kiedy
przyszedł czas rozpoczęcia pracy zawodowej,
jeżel i tylko miel iśmy możl iwość pracy w  prze-
myśle związanym z  włókiennictwem, było nam
nieco łatwiej. Zawodowo wchodzil iśmy w  świat,
który poniekąd już znal iśmy, nie był dla nas ob-
cy, a   rodzice, specjal iści w  dziedzinie, często
pomagal i nam, tłumacząc zasady skrętów czy
grubości przędzy, przel iczania, kalkulacji . To
niewątpl iwie wartość dodana naszej przemy-
słowej histori i Głuszycy. Jesteśmy „włókiennika-
mi z  urodzenia” i   o  tym nie należy zapominać.
To część naszej histori i , która na zawsze pozo-
stanie z  nami. Postarajmy się, aby ta historia nie
umarła. Święto Włókiennika to ukłon w  stronę
tych, którzy rozwijal i przemysł włókienniczy
w  naszym mieście. Postarajmy się, aby pamięć
o  tej świetlanej histori i Głuszycy pozostała
w  pamięci naszych dzieci, bo tylko ci ludzie,
którzy potrafią utożsamiać się z  miejscem, mó-
wić o  tym, co minęło, pamiętać i   doceniać, po-
trafią z  podniesioną głową, wiarą w  siebie
i   dumą z  tego, skąd pochodzą i   kim są, iść
w  dalsze życie. Pozostańmy „włókiennikami
z  urodzenia” i   n ie zapominajmy o  tych, którzy tę
historię stworzyl i .

Magdalena Kandefer
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„Włókiennicy z  urodzenia..”

Fot. użyczyłPawełFesyk
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Prawie 30 osób z  Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w  Głuszycy wzięło udział w  IV Ogólnopolskim Marszu
Studentów UTW w  sobotę 7 maja i   pokonało wspól-
nie ponad 5  km trasy.

W  Polsce i   poza jej granicami (Litwa, Łotwa, Estonia,
Ukraina i   Austria) uczestnicy przynależący do UTW
miel i do pokonania minimum 5-kilometrową trasę.
Wśród bardzo wielu miejscowości, w  których odby-
wały się marsze, znalazła się również Głuszyca.

-Wyruszyliśmy o  godz. 11 spod Centrum Kultury -MBP,
uwieczniając ten moment wspólnym zdjęciem. Przy orli-
ku nastąpiła właściwa rozgrzewka przed marszem
i  przekazana została informacja dotyczącą trasy mar-
szu, która wiodła wdłuż potoku „Złota Woda”, a  następ-
nie za Łowiskiem Pstrąga w  Łomnicy w  kierunku

Grzmiącej na górę Gomólnik Mały aż
na wysokość 850  m n.p.m. Pod Małym
Gomólnikiem przygotowaliśmy małe
ognisko z  pieczeniem kiełbasek.
W  trakcie marszu uczestnicy poszerzyli
swoją wiedzę na temat historii zamku
Rogowiec i  podziemi w  Górach So-
wich. Marsz zakończył się zwiedza-
niem zabytkowego kościoła pw.
Narodzenia NMP w  Grzmiącej, o  historii którego w  bar-
dzo interesujący sposób opowiadał nasz głuszycki prze-
wodnik Krzysztof Krzymiński. Swoją bogatą i  ciekawą
wiedzę na temat kościoła przekazał również nasz stu-
dent UTWAndrzej Sterecki. Dziękujemy, że specjalnie dla
nas zostały otwarte drzwi kościoła, abyśmy mogli wejść

do środka i  zapoznać się z  jego histo-
rią - relacjonują Maria Sokołowska
i   Jerzy Janus.

Marsz z  „kijkami” ukończyl i
wszyscy uczestnicy – czyl i z  kondy-
cją seniorów nie jest wcale tak źle.
Dziękujemy naszemu przewodniko-
wi za profesjonal izm w  podejściu do
swojej pracy i   ciekawe poprowa-

dzenie marszu. Dziękujemy również za organizacyjne
przygotowanie marszu naszym studentkom Bożenie
Ostanek i   Jarosławie Rowskiej oraz wszystkim oso-
bom, które przyczyniły się do real izacji imprezy.

Maria Sokołowska, Jerzy Janus

IV Ogólnopolski Marsz Studentów UTWw  gminie Głuszyca

„Bibliotekarz Roku 201 5” z  Głuszycy

7 maja 201 6r. odbył się IV Zlot Szlakiem Martyrologii.
Turyści dwoma trasami z  Głuszycy Górnej Jedliny Zdrój
wędrowali szlakiem martyrologii oraz trasanmi, gdzie
zlokalizowane były obozy KL "Riese", w  których więź-
niowie wykorzystywani byli przez hi-
tlerowców do ciężkiej pracy przy
drążeniu podziemnych kompleksów.

Na Cmentarzu Ofiar Faszyzmu
w  Kolcach, gdzie przebiegała tras nr  ,
uczestnicy minutą ciszy uczcil i pa-
mięć ofiar faszyzmu. Na mecie zlotu
na terenie kompleksu Osówka odbyły
się uroczystości zlotowe, w  których
oprócz uczestników zlotu uczestni-

czyli   m.in.: Prezes Podziemnego Miasta Osówka Zdzi-
sław Łazanowski, wiceburmistrz Głuszycy Grzegorz
Szymański oraz Stanisław Michalik.

Podczas IV Zlotu Szlakiem Martrologii miało miejsce
ogłoszenie wyników i  wręczenie na-
gród we wcześniej ogłoszonym kon-
kursie plastycznym zorganizowanym
przez Klub Turystyczny "Zdobywcy"
z  Głuszycy Górnej. W  konkursie udział
wzięli uczniowie głuszyckich szkół.
Prace były oceniane w  dwóch kate-
goriach wiekowych: IV-VI oraz gim-
nazjum i  szkoła ponadgimnazjalna.
Jury oceniło prace 5 maja i   przyznało

w  kat. klas IV-VI: I   miejsce Wiktorii Borensztajn z  Funda-
cji Jawor w  Głuszycy Górnej, I I miejsce Mai Nowińskiej
z  SP3 w  Głuszycy, I I I miejsce zajęły dzieci ze Świetlicy
Wiejskiej w  Sierpnicy. W  kat. gimnazjum i  szkoła po-
nadgimnazjalna I   miejsce zajęła Klaudia Beiger z  Gima-
zjum Publicznego w  Głuszycy, dwa II miejsca
przyznano dla Dominiki Łyś i   Pawła Łyś z  Gimnazjum
Publicznego w  Głuszycy. Pozostali uczestnicy otrzymali
pamiątkowe dyplomy.

Po wręczeniu nagród wszyscy uczestnicy zlotu prze-
szli w" Marszu milczenia" przez podziemia kompleksu
"Osówka".

Joanna Burchardt
Staniław Michalik. Honorowy patronat nad zlotem

objął burmistrz Głuszycy Roman Głód.

IV ZLOT SZLKIEM MARTYROLOGII OSÓWKA 201 6

„Pomóż zwierzakowi” to akcja Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum Publicznego w  Głuszycy,
wspierająca działalność Fundacji Mania Pomagania. Młodzież zbiera karmę, produkty żywnościo-
we, pieniądze dla zwierząt, którymi zajmują się ludzie niosący pomoc bezdomnym, niechcianym
i   porzuconym zwierzętom.
Gimnazjal iści wspierają zwierzęta już od kilku miesięcy. Z  zebranej kwoty 1 54 zł Samorząd
Uczniowski zakupił suchą karmę, puszki dla zwierząt, makarony. Karma zebrana na terenie szkoły
oraz zakupiona żywność trafiły do fundacji .

-Bezinteresowna pomoc, niesienie pomocy, poświęcony czas po lekcjach, wpłaty z  własnego kie-
szonkowego świadczą o  dorosłości głuszyckiej młodzieży gimnazjalnej - której za piękną postawę
serdecznie dziękuje dyrektor GP Ewa Dorosz.

oprac. GP

POMÓŻ ZWIERZAKOWI

Kalendarium wydarzeń w  Głuszycy w  czerwcu 201 6
• 1 .06. Dzień Dziecka z  „Czerwonym Kapturkiem” – teatrzyk dla dzieci z  przedszkola i   klas I-I I I szkół
podstawowych, sala widowiskowa Centrum Kultury-MBP.
• 1 .06.   godz. 9.00 Turniej piłkarski dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI oraz gimnazjum,
Orl ik, ul. Dolna.
• 3.06.   godz. 1 5.00-1 8.00 I I I Piknik Rodzinny, plac przy Szkole Podstawowej nr  3.
• 4.06.   godz. 9.00 Liga Lekkoatletyczna Szkół Podstawowych – edycja I I I finałowa, boisko sporto-
we, ul. Dolna.
• 4.06  godz. 1 3.00 mecz piłkarski juniorów MKS Włókniarz Głuszyca – Skalnik Czarny Bór, boisko
sportowe przy ul. Dolnej
• 5.06. otwarcie trasy #ACTIVE Głuszyca- Jedl ina-Zdrój.
• 1 0.06.   godz. 1 0.00 Konkurs Poezji Rel igijno-Patriotycznej im. Oli Wróblewskiej, sala widowisko-
wa CK-MBP.
• 1 0.06.   godz. 1 5.00 „Lato z  Dwójką” – piknik rodzinny przy Szkole Podstawowej nr  2.
• 1 8.06.   godz. 1 6.00 „Piknik bez granic” – teren przy restauracji Kol iba Łomnicka.
• 25.06  godz.1 8.00 "Charl ie Pomywaczem" - spektakl na powitanie wakacji Teatru Na Bruku
z  Wrocławia, boisko sportowe ul. Dolna lub sala widowiskowa CK-MBP w  razie niepogody.
• 26.06.   godz. 1 2.00 Muflon Sowiogórski – piknik myśl iwski na placu przy kościele pw. Chrystusa
Króla w  Głuszycy.

Letnia kolonia do Ustki

W  czasie uroczystości z  okazji Dnia
Bibl iotekarza zorganizowanej w  dniu 9
maja w  Bibl iotece pod Atlantami
w  Wałbrzychu tytuł „Bibl iotekarza Roku
201 5” przyznawany przez Stowarzysze-
nie Bibl iotekarzy Polskich otrzymała
Pani Renata Sokołowska, kierownik
Miejskiej Bibl ioteki Publ icznej w  Głu-
szycy.

Gratulacje Pani Renacie Sokołowskiej
oraz podziękowania za dotychczasową
działalność kulturalną i   aktywną promocję czytelnictwa w  naszej gminie przekazał osobiście bur-
mistrz Głuszycy Roman Głód. Serdeczne życzenia z  okazji Dnia Bibl iotekarza burmistrz przekazał
także naszym głuszyckim Paniom bibl iotekarkom – Barbarze Walczak i   Marzenie N ydze.

SJ

Fundacja "Katol icka I nicjatywa Berit" wraz z  Diecezjalnym I nstytutem Akcji Katol ickiej organizują
w  dniach 25.06-09.07 201 6r. letnią kolonię do Ustki. Koszt 1 250 zł. Zgłoszenia oraz więcej
informacji do uzyskania drogą mailowa pod adresem beritgluszyca@ gmail .com.

oprac. Fundacja Berit
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Skład redakcji „Kuriera Głuszyckiego”: Marta Wróblewska, Sabina Je-
lewska, 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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