
20 czerwca miała miejsce
uroczystość otwarcia krytej
pływalni Delfinek w  Głuszy-
cy. - Projekt pod nazwą „So-
wiogórski Raj - Głuszyca,
budowa basenu przy Szkole
Podstawowej nr  3” to naj-
większa inwestycja w  dziejach
powojennej Głuszycy - po-
wiedział prowadzący uro-
czystość burmistrz Roman
Głód. W  tym ważnym dla
Gminy Głuszyca wydarzeniu
uczestniczyl i   m.in.
ks.  bp  Ignacy Dec, Wicemar-
szałek Województwa Dolno-
śląskiego I wona Krawczyk,
wicewojewoda Kamil Ziel iń-

ski. Parlamentarzystów
Ziemi Wałbrzyskiej repre-
zentował senator Wie-
sław Kil ian. Przybyl i
także  m.in. wicestarosta
wałbrzyski Krzysztof
Kwiatkowski, przedstawi-
ciele samorządów lokal-
nych oraz burmistrzowie
Strzegomia, Chocianowa
i   Twardogóry - gmin,
w  których powstały bądź
powstają kryte pływanie
w  ramach programu Dol-
nośląski Delfinek. W  uro-
czystości uczestniczyły
także osoby reprezentu-
jące firm, które real izo-

wały głuszycki projekt. Burmistrz Roman Głód przekazał
podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynil i się do po-
wstania nowoczesnego obiektu sportowo-rekreacyjnego, po-
szerzającego ofertę turystyczną Gminy. Do podziękowań
dołączyl i się także uczniowie Szkoły Podstawowej nr  3 w  Głu-
szycy, reprezentujący całą szkolną społeczność.

Przypomnijmy, iż decyzją Zarządu Województwa Dolno-
śląskiego Gmina Głuszyca została ujęta w  pilotażowym pro-
gramie budowy małych przyszkolnych pływalni
„DOLNOŚLĄSKI DELFINEK” na lata 201 6-201 7. I nwestycja zo-
stała dofinansowana przez: Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Dolnośląskiego kwotą w  wysokości 1 ,25   mln zł oraz
kwotą 2  mln zł przez Ministerstwo Sportu i   Turystyki. Zarząd
Województwa Dolnośląskiego przekazał także dofinansowa-
nie w  wysokości 0, 5   mln zł ze środków Państwowego Fundu-
szu Rehabil itacji Osób N iepełnosprawnych.
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N ie ukrywam, że jestem zafascynowany twórczością Jo-
lanty Marii Kalety. I   to nie tylko dlatego, że dwie z  jej ostatnio
napisanych powieści „W  cieniu Olbrzyma” i   „Riese, tam gdzie
śmierć ma sowie oczy” dotykają bezpośrednio spraw, które
stanowią od dłuższego czasu meritum moich zainteresowań
i   dzieją się w  bl iskich mi miejscach, Jedl inie-Zdroju i   Głuszy-
cy. Cenię sobie jej książki, bo znajduję w  nich co rusz powody
do zachwytu, takie passusy, które chciałoby się cytować przy
każdej okazji w  moich blogowych zapiskach bądź też na-
uczyć się na pamięć. A  ponieważ stało się tak, że miałem oka-
zję poznać pisarkę osobiście na spotkaniu autorskim
w  wałbrzyskiej Bibl iotece pod Atlantami, a   później, gdy stała
się gościem w  naszym głuszyckim Centrum Kultury i   to aż
dwukrotnie, nic więc dziwnego, że mogłem o  tych wydarze-
niach pisać już kilkakrotnie.

Wydawało mi się, że poprzez powieści, które przeczyta-
łem i   które zdobią moją półkę z  książkami oraz wrażenia ze
spotkań z  p. Jolantą, wiem już sporo o  niej samej. Oczywi-
ście, to jest tylko złudzenie. Osoba Jolanty Marii Kalety jest
warta bl iższego poznania. A  przekonał mnie o  tym znakomi-

ty wywiad, który znajduje się w  internetowych googlach,
a   który postanowiłem przytoczyć w  całości, będąc przekona-
ny, że zainteresuje moich Czytelników, bo dostarcza wiedzy
o  samej pisarce, której trudno byłoby się doszukać gdzie in-
dziej. A  dlaczego to robię dzisiaj – o  tym piszę na samym
końcu mojego postu.

Zacytuję najciekawsze fragmenty obszernego wywiadu:
„Rozmawiamy z  Jolantą Marią Kaletą – pisarką, wrocła-

wianką od urodzenia, autorką powieści, chociaż beletrystycz-
nych w  charakterze, to w  swej treści sławiących urodę
Wrocławia i   Dolnego Śląska. W  swoich powieściach zabiera
czytelników w  sensacyjne podróże po czasie minionym, choć
nie tak odległym, bo zamkniętym w  kręgu lat 1 945 – 1 989.
W  ostatnim czasie Wydawnictwo Psychoskok wydało kilka
książek tej autorki – „Kolekcja Hankego”, „W  cieniu Olbrzyma”,
„Wrocławska Madonna”, „Operacja Kustosz” i   „Lawina”.

– W  Pani powieściach miejscem wydarzeń jest Wrocław
lub Dolny Śląsk. Czy to zainteresowanie wypływa z  lokalnego
patriotyzmu, czy rzeczywiście historia miasta i   regionu jest
tak fascynująca?

– Jolanta Maria Kaleta: Mogę śmiało odpowiedzieć, że
i   jedno i   drugie. Urodziłam się we Wrocławiu, tu spędziłam
dzieciństwo i   młodość, tutaj chodziłam do szkoły, studiowa-
łam i   pracowałam. A  teraz tutaj piszę książki. Trudno nie ko-
chać takiego miejsca. Ale dzieje Wrocławia, a   także jego
dzień dzisiejszy są fascynujące. To tragiczna historia miasta,
które nie dość, że umarło w  1 945 roku, to jeszcze na mocy
przeróżnych pol itycznych decyzji wymieniono wszystkich je-
go mieszkańców – setki tysięcy ludzi. N ie tylko tutaj, ale na
całych, tak zwanych Ziemiach Odzyskanych. To historia na ta-
ką skalę wcześniej niespotykana, nigdy i   nigdzie. Musiało to
odcisnąć piętno na tych ludziach, na wizerunku miasta i   re-
gionu. Ci ludzie, którzy tutaj przybyl i , nieśl i ze sobą różne cie-
kawe historie i   spory bagaż doświadczeń, a   na miejscu, we
Wrocławiu i   na Dolnym Śląsku, natknęl i się na przekazywane
z  ust do ust tajemnice, nierozwiązane zagadki i   n iewyjaśnio-
ne zdarzenia.

S. Michal ik,
dokończenie na str.7

Warto wiedzieć coś więcej o  Jolancie Marii Kalecie cz.1

Głuszycki Delfinek już otwarty!
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Gmina Głuszyca zdobyła
I   miejsce w  XX Plebiscycie
Gospodarczym Muflony
201 7 w  kategorii „Nasza
Przyjazna Gmina”. W  czasie
uroczystej gali 1 1 maja
w  Zamku Książ statuetkę
odebrał burmistrz Roman
Głód.

Do plebiscytu zgłosiło się
61 podmiotów z  całego Subregionu Wałbrzyskiego. Kapituła
Konkursowa nagrodziła samorządy, firmy i   instytucje w  nastę-
pujących kategoriach: Firma Odpowiedzialnego Biznesu, Inwe-
stycja 20-lecia, Mikro/Mała Firma, Nasza Przyjazna Gmina,
Wydarzenie/Inicjatywa 201 7 Roku. Oprócz naszej Gminy w  ple-
biscycie wzięła udział także głuszycka restauracja „Gościniec
Sudecki” w  kategorii Mikro/Mała Firma.
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Extreme MTB Chal l enge,
który 30 czerwca po raz
pierwszy odbył się w  Głu-
szycy, śmiało można uznać
za jeden z  najtrudniejszych
ul tramaratonów MTB
w  Pol sce. Zawodnicy zmie-
rzyl i się z  trasą l iczącą
1 04  km trasy i   4000  m prze-
wyższeń.

Zwyciężył Łukasz Kli-
mowski z  Wrocławia (MI-
TU TOYO AZS WRATI SLAVI A
WROCŁAW), który ukończył
wyścig z  czasem 05:54:24.
Drugi był Mikołaj Jurkow-
laniec z  Wrocławia, czas:
06:09:1 2, (I M MOTI ON SPE-
CI ALI ZED SKODA GALL –
I CM), a   trzeci głuszyczanin,
jeden z  pomysłodawców
wyścigu - Krzysztof Paluszek, czas: 06:09:52 (SKLEP RO-
WEROWY BI KE FI N GER WAŁBRZYCH ). W  kategori i rowerów
el ektrycznych najszybszy był wałbrzyszanin Piotr Starczu-
kowski (WAŁBRZYCH MTB TEAM WROCŁAW), czas:
05:51 :29. Dziękujemy każdemu zawodnikowi, który podjął
wyzwanie, stawił czoła swoim słabościom i   wystartował
w  wyścigu. Gratul ujemy tym, którzy osiągnęl i najwyższe
l okaty. Dekoracji naj l epszych zawodników dokonal i bur-
mistrz Głuszyc Roman Głód oraz Grzegorz Wal czak, prezes
Stowarzyszenia Przyjaciół Głuszycy. Pełna kl asyfikacja za-
wodników dostępna jest na stronie: https://l ive.ul tima-
sport.pl /674/index.php?site=resul ts

-Sztywne podjazdy oraz techniczne zjazdy nie pozwalały
nawet na chwile odpoczynku. Jednak bardzo dobrze zorgani-
zowane bufety pozwalały na dostarczenie organizmowi tego,
czego było potrzeba - mówil i zawodnicy po ukończeniu
bardzo wymagającej trasy z  wiel oma stromymi podjazda-
mi   m.in. pod Rogowiec, czeski Szpiczak, Jedl ińską Kopę,
Jaworek, Kościel ec i   Turzynę. N ie zabrakło także singl i na

Rybnickim Grzbiecie i   wido-
ków na urokl iwe górskie pa-
noramy.

Kol arze docenil i bardzo
dobrą organizację wydarze-
nia, świetnie zaopatrzone
bufety na trasie i   pyszny do-
mowy obiad na zakończenie
wyścigu. -Brawo i  gratulacje
dla organizatorów za przygo-
towanie tak ciekawej i  uroz-
maiconej technicznie
i  widokowo 100-km pętli na-
około Głuszycy! Polecam wy-
startować w  przyszłym
sezonie w  Extreme MTB Chal-
lenge w  Głuszycy - dodał na
zakończenie jeden z  uczest-
ników wyścigu.

Organizatorzy pierw-
szego Extreme MTB Chal l en-

ge - Gmina Głuszyca, Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy
oraz Skl ep Rowerowy Bike Finger Wałbrzych serdecznie
dziękują za wsparcie udziel one przez: Trek Bicycl e, Strefę
MTB Sudety, Strefę MTB Głuszyca - Serce tras MTB Sudety,
Martombike, Optyk-Okul ar.pl , Wodociągi Wałbrzych,   Spor-
tFuel .pl , Fenwicks. Podziękowania dl a: MTB XC PL, bikeBo-
ard, BI KE Magazin, MTBnews, Szosa, Magazyn Rowerowy,
Rowerowe Porady, SzajBajk, EXTREME. Ogromne uznanie
dl a tych, którzy swoją pracą wsparl i wydarzenie, a   byl i to
strażacy z  OSP Głuszyca Górna, pracownicy U rzędu Miej-
skiego, Centrum Kul tury-MBP oraz Szkoły Podstawowej
nr  3 w  Głuszycy oraz niezawodni wol ontariusze: Agnieszka
Pal uszek, Artur i   Magda Gołdowie, Al ina Mączyńska, Anna
Szmit, Grzegorz i   Joanna Mil czarek, Marcin Wiącek, wol on-
tariusze z  Sudeckiej Żyl ety, Justyna Pokorska, Katarzyna
i   Grzegorz Czepil , Piotr i   Monika Wal czak, Łukasz Pokorski ,
Janusz Pawłowski, Karol Szyszka, Krzysiek Pal uszek, Syl we-
ster Mol ski , Tadek Raczek.

oprac. Organizatorzy

MUFLON 201 7
DLA GMINY GŁUSZYCA

Zakończyły się zmagania w  ramach czwartej edycji Ligi Lek-
koatletycznej Szkół Podstawowych w  Głuszycy. - Mamy na-
dzieję, że pełne emocji zawody z  udziałem młodych
głuszyckich lekkoatletów sprawią, że wiele osób zacznie ak-
tywnie spędzać wolny czas. Cieszymy się, że dzięki rywal izacji
w  l idze wielu naszych uczniów osiąga bardzo dobre wyniki,
które sprawiają satysfakcję i   mobil izują do dalszych trenin-
gów - dodaje burmistrz Roman Głód.

Najmłodsi zawodnicy pokonal i dystans 30  m i   1 00  m, star-
sza grupa rywalizowała na 40  m i   300  m, natomiast najstarsi
startowal i na dystansach 60  m i   400  m. Najlepsi zawodnicy
biegów długich i   krótkich biegów zostal i nagrodzeni medala-
mi i   dyplomami. Dodatkowo po zakończeniu zawodów i   zl i-
czeniu punktów z  trzech edycji l igi nagrody otrzymali najlepsi
uczestnicy LLSP w  roku 201 8. N ie zabrakło także miłych nie-
spodzianek. Jedną z  nagród był rower górski.

Organizatorami LLSP 201 8 byl i: burmistrz Głuszycy Roman
Głód, Komisja Oświaty, Kultury i   Sportu Rady Miejskiej w  Głu-
szycy, Centrum Kultury-MBP w  Głuszycy przy wsparciu Lekko-
atletycznego Klubu Sportowego Górnik Wałbrzych oraz
niezawodnych wolontariuszy, którym serdecznie dziękujemy
za pomoc. Nagrody dla uczestników tegorocznej l igi ufundo-
wal i: Burmistrz Głuszycy Roman Głód, Centrum Kultury – MBP
w  Głuszycy, John Cotton Europe, Podziemne Miasto Osówka,
Radosław Pawlaczyk, Jacek Golonka, Piotr Dużyński, Roman
Szewczuk, Jerzy i   Gracjan Rudniccy, Sklep Almar Sport, Grze-
gorz Czepil i   Krystian Jóźwiak. W  imieniu uczestników
ligi dziękujemy za piękne nagrody przekazane podczas finału
w  dniu 1 4 czerwca.

Poniżej publ ikujemy końcową klasyfikację
LIGI LEKKOATLETYCZNEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 201 8

W  GŁUSZYCY

DZIEŃ DZIECKAW  GŁUSZYCY
Wesołe zabawy z  animatorami, dmuchane zamki, rozgryw-

ki sportowe i   teatrzyk dla najmłodszych to tylko niektóre
z  atrakcji przygotowanych w  dniu 4 czerwca z  okazji Dnia
Dziecka w  Głuszycy. Młodym mieszkańcom Głuszycy symbo-
l iczny klucz do władania miastem przekazał burmistrz Roman
Głód, a   wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w  Głuszycy Edyta
Popek życzyła wszystkim dzieciom zamieszkałym w  naszej
gminie dużo radości i   mile spędzonego czasu.

Boisko sportowe w  Głuszycy zamieniło się w  olbrzymi plac
zabaw, które poprowadzil i animatorzy z  Centrum Animacji
i   Rekreacji Karolandia. Ponadto najmłodsi w  sal i widowisko-
wej CK-MBP obejrzel i teatrzyk pt. „Szewczyk Dratewka”, a   naj-
starsi – uczniowie klas siódmych i   gimnazjal iści wzięl i udział
w  rozgrywkach w  piłkę siatkową i   nożną.

W  czasie Dnia Dziecka rozstrzygnięty został także konkurs
plastyczny „Mój dom – bezpieczny dom - dom bez przemocy”
– projekt socjalny współfinansowany przez Gminę Głuszyca.
Konkurs zorganizowali Ośrodek Pomocy Społecznej w  Głu-
szycy i   Centrum Kultury-MBP. Oto zwycięzcy konkursu w  po-
szczególnych kategoriach wiekowych.

Kl. 0-3
Maja Borys, Leon Rozmus, Zofia Drzygała
Kl. 4-6
Kacper Steciuk, Elena Bonczak, Maria Jarosz
Kl. 7-gimnazjum
Alicja Wil isowska, Laura Linder, Martyna Musz

Pamiątkowe dyplomy i   drobne upominki otrzymali wszy-
scy uczestnicy konkursu. Prace plastyczne zgłoszone do kon-
kursu można od 4 czerwca obejrzeć w  galerii CK-MBP
w  godzinach pracy instytucji .
Na podium stanęły także zwycięskie drużyny dziewcząt
i   chłopców biorące udział w  rozgrywkach w  piłce siatkowej
i   w  piłce nożnej. W  siatkówce dziewcząt pierwsze miejsce wy-
walczyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr  3, drugie kl. 3b,
a   trzecie kl. 2a z  Gimnazjum Publicznego. Najlepszą drużyną
w  piłce nożnej okazal i się gimnazjal iści z  3b, drugie miejsce
wywalczyl i uczniowie Szkoły Podstawowej nr  3, a   trzecie kl.
3a z  Gimnazjum Publicznego. Puchary ufundowane przez Po-
wiat Wałbrzyski wręczyły Panie Grażyna Owczarek, Wice-
przewodnicząca Rady Powiatu Wałbrzyskiego oraz Maria
Sokołowska, Prezes zarządu Stowarzyszenia Pomoc Dziecku.

Dziękujemy głuszyckim uczniom i   przedszkolakom za uda-
ną zabawę i   jeszcze raz życzymy wszystkim dzieciom wszyst-
kiego najlepszego, dużo uśmiechu i   spełnienia marzeń.

Organizatorami tegorocznego Dnia Dziecka w  Głuszycy
były głuszyckie instytucje: Centrum Kultury – MBP, Ośrodek
Pomocy Społecznej, Szkoła Podstawowa nr  2 , Szkoła Podsta-
wowa nr  3, Gimnazjum Publiczne, Przedszkole Samorządowe
oraz Stowarzyszenie Pomoc Dziecku w  Głuszycy. Wydarzenie
zostało objęte honorowym patronatem burmistrza Głuszycy
Romana Głoda i   zostało dofinansowane ze środków Gminy
Głuszyca i   Powiatu Wałbrzyskiego.

SJ

EXTREME MTB CHALENGEWYSTARTOWAŁW  GŁUSZYCY!

Bal et, hip-hop, zumba kids,
gra na gitarze, śpiew to wystę-
py, które można było zobaczyć
1 7 czerwca podczas Głuszyc-
kiego Dnia Rodziny. N a scenie
w  sal i widowiskowej Centrum
Kul tury-MBP oraz na boisku
sportowym w  Głuszycy poja-
wil i uczestnicy stałych zajęć
i   warsztatów prowadzonych
w  głuszyckim CK-MBP w  mija-
jącym roku szkol nym.

W  czasie gal i finałowej głuszyckich warsztatów tanecz-
nych piękne układy zaprezentowały: grupa bal etowa „Piru-
eciki” oraz grupa hip-hopowa „Gwiazduchy”. Dzieci
w  wieku szkol nym i   przedszkol nym spotykały się od marca
br. na zajęciach prowadzonych przez Jadwigę Kostkiewicz-
Schwebs. Warsztaty zostały dofinansowane przez Gminę
Głuszyca. Podczas gal i swoje wiersze dl a dzieci recytowała
głuszyczanka Agnieszka Musz, a   etiudę taneczną wykonała
N atal ia Schubert.

N a scenie pl enerowej swoje umiejętności wokal ne za-
prezentowały: Mil ena Smusz, Magdal ena Jel ewska, N ikol a
I l n icka, Marcel ina Popik, Mil ena Rudzka, Bartosz Waszczuk-
uczęszczający na zajęcia prowadzone przez Radosława Zy-
chal a. Wystąpil i także Bartek Makułowicz i   Dorota Kraczek
(w  duecie z  Małgorzatą Kubik) – uczniowie Marcina Zal e-

sia, instruktora nauki gry na
gitarze. Można było także po-
nownie zobaczyć najmłodszą
grupę bal etową „Pirueciki”
prowadzoną przez Jadwigę
Kostkiewicz-Schwebs. Pełne
energi i tańce wykonały dzieci
z  grupy zumba kids, z  którymi
przez cały rok pracowała in-
struktorka fitness - Magdal e-
na Truszczyńska. N a koniec
swoje utwory zaprezentował

Chór Seniorów Renoma przy akompaniamencie Angel iki
Szpat, Ryszarda Ogorzel ca i   Piotra Sycza.

Ponadto dl a najmłodszych uczestników Głuszyckiego
Dnia Rodziny przygotowano dmuchany pl ac zabaw, mal o-
wanie buziek i   kol orowe warkoczyki. Dzieci mogły także
skorzystać z  przejażdżek konnych i   odwiedzić „słodki ką-
cik”.

Dziękujemy wszystkim osobom, które wsparły organiza-
cję niedziel nego wydarzenia. Szczegól ne podziękowania
dl a instruktorów prowadzących zajęcia w  CK-MBP oraz dl a
występujących na scenie. Podziękowania dl a MKS Włók-
niarz Głuszyca, Agnieszki Szewczuk, Pawła Ciury, Krystiana
Jóźwiaka, Cezarego Panka oraz dl a pracowników CK-MBP.

SJ

ARTYSTYCZNA NIEDZIELAW  GŁUSZYCY

Dziewczynki 201 2-201 1
1 . Wiktoria Jędrzejczyk
2. Borowiec Maja
3. Karina Piotrowska

Chłopcy 201 2-201 1
1 . Tymon Piątkowski
2. Oskar Jandy
3. Mateusz Pawlaczyk

Dziewczynki 201 0-2009
1 . N ikola H iszpańska
2. Lena Pokojowczyk
3. Jul ia Sławik

Chłopcy 201 0-2009
1 . Maciej Broczek
2. Kaszuba Piotr
3. Oskar Kobajło

Dziewczynki 2008-2007
1 . Amelia Milczarek
2. Amelia Molska
3. Wiktoria Zajączkowska

Chłopcy 2008-2007
1 . Martin Rewers
2. Marcin Rolbiecki
3. Kacper Pyszka

Dziewczynki 2006-2005
1 . Martyna Milczarek
2. Marta Pąklak
3. N ikola Cieślak

Chłopcy 2006-2005
1 . Kacper Nowicki
2. Krzysztof Marcinkowski
3. Alan Jaremenko

Dziewczynki 2004
1 . Aleksandra Lefelbain i   Ka-
rol ina Pąklak – ex aequo

Chłopcy 2004
1 . Szymon Kwiatkowski
2. Dominik Marczak
3. Krystian Drochl iński

oprac. SJ

Finałowa Liga Lekkoatletyczna
Szkół Podstawowych



maj - czerwiec 201 8 · KURIER GŁUSZYCKI

W  Głuszycy powstało już dziesięć przydomowych oczysz-
czalni ścieków w  ramach real izowanego obecnie projektu „
Eko - Głuszyca – tu mieszkam, tu żyję – budowa przydo-
mowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głuszyca”
. Do udziału w  projekcie zgłosiły 34 gospodarstwa domowe
z  terenu Łomnicy, Sierpnicy i   Grzmiącej.

- Celem projektu jest uporządkowie gospodarki ściekowej na
terenie Gminy Głuszyca, utrzymanie dobrej jakości wód zarów-
no podziemnych, jak i  powierzchniowych. Budowa 34 nowocze-
snych przydomowych oczyszczalni ścieków przyczyni się do
poprawy stanu środowiska naturalnego, szczególnie w  zakresie
stanu wód, stanu sanitarnego oraz stanu gleb. Projektem obję-
tych zostanie około 280 mieszkańców Gminy -informuje bur-
mistrz Głuszycy Roman Głód.

Przypomnijmy, iż na real izację zadania pn. „Eko Głuszyca –
tu mieszkam, tu żyję- budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Głuszyca” Gmina Głuszyca uzyskała
pomoc finansową z  Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego w  wysokości 592 903 zł. Dzięki pozyskanym
środkom inwestycja zostanie dofinansowana w  63,63%.

UM

POWSTAJĄ PRZYDOMOWE
OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Burmistrz Głuszycy Roman Głód informuje, iż od dnia 4
maja 201 8 r. uruchomiony zostaje Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Głuszyca.
PSZOK znajduje się w  Głuszycy przy ul. Bohaterów Getta 22
(skup złomu).

PSZOK czynny jest:
- od poniedziałku do piątku w  godz. od 8:00 do 1 6:00
- w  soboty od  godz. 8:00 do 1 3:00.
W  dni ustawowo wolne od pracy PSZOK jest nieczynny.

W  PSZOK-u  przyjmowane będą takie odpady jak: papier,
makulatura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielo-
materiałowe, szkło, odpady ulegające biodegradacji, w  tym
odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, przetermi-
nowane leki i   chemikal ia, zużyte baterie i   akumulatory, zużyty
sprzęt elektryczny i   elektroniczny, meble i   inne odpady wiel-
kogabarytowe, odpady budowlane i   rozbiórkowe, zużyte
opony, odpady zielone, odzież i   tekstyl ia.
Odpady muszą być dostarczone posegregowane na po-

szczególne frakcje. Szczegółowe zasady funkcjonowania
PSZOK określa jego regulamin znajdujący się poniżej. Uprzej-
mie prosimy o  zapoznanie się z  regulaminem.

Dodatkowa zbiórka "objazdowa" odpadów wielkogabary-
towych z  terenu gminy będzie przeprowadzana w  miesiącu
październiku. Odbierane będą również w  roku bieżącym od-
pady zielone z  nieruchomości zamieszkałych według harmo-
nogramu dwa razy w  miesiącu od dnia 1 1 maja do 23
l istopada.

Link do regulaminu: http://www.gluszyca.pl/upload/uplo-
ad/201 805021 331 1 2(1 ).pdf.
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Uroczyste otwarcie żłobka gminnego w  Głuszycy miało
miejsce w  dniu 4 kwietnia. Na zaproszenie burmistrza Roma-
na Głoda przybyl i: wicewojewoda dolnośląski Kamil Ziel iński,
parlamentarzyści Ziemi Wałbrzyskiej Agnieszka Kołacz-Lesz-
czyńska, I zabela Katarzyna Mrzygłocka, Wojciech Murdzek,
Wiesław Kil ian, radny sejmiku dolnośląskiego Czesław Kręci-
chwost, wójt gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska oraz
ks.  dr  Sławomir Augustynowicz.

- Dzięki projektowi pn. „Sowiogórski Raj – Głuszyca - adap-
tacja części pomieszczeń szkolnych na żłobek” powstało 40
miejsc opieki
w  żłobku dla dzieci do lat 3. Na real izację zadania Gmina Głu-
szyca otrzymała dofinansowanie w  wysokości 462.952,88 zł
z  programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i   Pol ityki Społecznej
Maluch+ 201 7, wkład własny z  budżetu Gminy wyniósł
398.776,33 zł – powiedział w  czasie uroczystości burmistrz
Roman Głód, który na ręce wicewojewody Kamila Ziel ińskie-
go złożył podziękowania za finansowe wsparcie inwestycji .

Obecni na uroczystości goście pogratulowal i głuszyckiemu
samorządowi trafnie podjętej decyzji o  adaptacji pomiesz-
czeń gimnazjum na gminny żłobek. Prowadzone prace obję-
ły  m.in. nowy podział pomieszczeń, montaż wentylacji ,
modernizację instalacji grzewczej obiektu. Żłobek składa
się  m.in. z  przestronnych i   pięknie wyposażonych sal, toalet
dla dzieci, zaplecza socjalnego oraz wózkowni.

Burmistrz Roman Głód wymienił osoby, które przyczyniły
się do real izacji inwestycji i   przekazał podziękowania pracow-
nikom referatu I nwestycji , Rozwoju i   Promocji Urzędu Miej-
skiego w  Głuszycy, wykonawcy Arkadiuszowi Łuczakowi
z  firmy „ARKO” w  Ząbkowicach Śląskich, inspektorowi nadzo-
ru Maciejowi Kwiatkowskiemu, Luizie Wróbel i   Martynie Gra-
czyk z  firmy Stil iano za aranżację wnętrz pod czujnym okiem
dyrektor żłobka Anety Kalenik.

SJ

Uroczyste przekazanie umowy na
real izację zadania „Sowiogórski Raj –
budowa Centrum Przesiadkowego
w  Głuszycy” miało miejsce w  czwar-
tek 7 czerwca. Lider Aglomeracji
Wałbrzyskiej, Prezydent Miasta Wał-
brzycha Roman Szełemej przybył do
miejsca planowanej inwestycji
w  Głuszycy i   wręczył Burmistrzowi
Romanowi Głodowi umowę o  dofi-
nansowanie projektu. W  uroczysto-
ści uczestniczył również Burmistrz
Leszek Orpel, który w  bieżącym ty-
godniu w  sąsiedniej Jedl inie-Zdroju
zakończył real izację projektu zwią-
zanego z  niską emisją.

Zadanie pn. „Sowiogórski Raj – budowa Centrum Przesiad-
kowego w  Głuszycy” otrzymało dofinansowanie w  ramach
Osi Priorytetowej nr  3 „Gospodarka niskoemisyjna” Działania
nr  3.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych” Poddziałania
nr  3.4.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - ZIT AW” Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnoślą-
skiego na lata 201 4- 2020 w  wysokości 2.482.01 0,71 zł.
Całkowita wartość zadania wyniesie 3.1 64.841 ,06 zł. Zakoń-
czenie prac budowlanych związanych z  powstaniem Centrum
Przesiadkowym planowane jest w  roku 201 9.

Projekt zakłada budowę nowoczesnego centrum, składają-

cego się oprócz wiaty przystanko-
wej i   zatoki autobusowej   m.in.
z  parkingu, miejsc postojowych dla
rowerów, motorowerów i   motocykl i,
budynku z  punktem informacji
i   z  poczekalnią oraz toalet miejskich.
Teren inwestycji zostanie oświetlony
i   będzie monitorowany. Centrum 
zlokal izowane będzie na najwięk-
szym głuszyckim osiedlu mieszka-
niowym – w  okol icach obecnego
przystanku autobusowego pomię-
dzy ul icami Pionierów i   Łukasiewi-
cza i   w  pobl iżu krytej pływalni
„Delfinek”.  

W  ramach ww. projektu Gmina Głuszyca w  dniu 7 czerwca
br. zawarła umowę z  firmą Busimport Pl Sp. z  o.o.  na dostawę
dwóch sztuk autobusów, dzięki którym głuszyczanie i   turyści
odwiedzający Głuszycę będą mogli skorzystać z  bezpłatnej
komunikacji zbiorowej. W  miejscu powstania Centrum Prze-
siadkowego 7 czerwca obecna była także Pani Aleksandra
Tonder – Prezes Zarządu Busimport Pl.

W  imieniu burmistrza Romana Głoda dziękujemy Chórowi
Seniorów Renoma za muzyczną oprawę oraz wszystkim
mieszkańcom, uczestniczącym w  ważnym dla rozwoju naszej
Gminy wydarzeniu.
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Na głuszyckim osiedlu powstanie Centrum Przesiadkowe

Trwają odbiory pieców gazowych zamontowanych w  ra-
mach projektu     „Ograniczenie niskiej emisji na terenie
Gminy Głuszyca – zmiana systemu ogrzewania, wymiana
pieców”. Zadanie jest współfinansowane   w  ramach konkursu
na real izację programu „Ograniczenie niskiej emisji na obsza-
rze województwa dolnośląskiego” ze środków Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu.

Dofinansowaniem są objęte przedsięwzięcia polegające na
modernizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianie ko-
tłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe, elektryczne
lub opalane biomasą (charakteryzujące się parametrami co
najmniej jak dla kotłów 5 klasy wg PN-EN 303-5:201 2 ).

- Mamy nadzieję, że już tej zimy odczujemy poprawę stanu
powietrza na terenie naszej gminy, gdyż dofinansowaniem bę-
dzie objętych 80 gospodarstw domowych – dodaje burmistrz
Roman Głód.
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GŁUSZYCZANIE STAWIAJĄ NA
EKOLOGIĘ!

RUSZA PUNKT SELEKTYWNEJ
ZBIÓRKI ODPADÓW
KOMUNALNYCH W  GŁUSZYCY

PROMESA NA ODBUDOWĘ DROGI
W  GŁUSZYCY

Burmistrz Głuszycy Ro-
man Głód odebrał promesę
w  wysokości 240  tys. zł z  rąk
Wojewody Dolnośląskiego
Pawła H reniaka. Promesę na
zapobieganie i   usuwanie
skutków klęsk żywiołowych
przyznało Gminie Głuszyca
Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych i   Administracji .
Gościem specjalnym uroczystości mającej miejsce w  Ludwi-
kowicach Kłodzkich był Szef Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów Minister Michał Dworczyk.

-Dofinansowanie w  wysokości 240  tys. zł przekazane Gminie
Głuszyca zostanie wykorzystane na realizację zadania pn. Od-
budowa drogi gminnej w  Głuszycy (dz. nr  1 12 dr) wraz z  odwod-
nieniem na długości 300 mb (od 0+000 do 0+300) - gradobicie,
intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r. Całkowity koszt za-
dania wyniesie ok. 300  tys. zł– dodaje burmistrz Roman Głód.

Promesy przyznane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych i   Administracji o  wartości prawie 1 8  mln zł otrzymało 38
gmin i   5 powiatów z  terenu Dolnego Śląska. Środki przezna-
czone będą  m.in. na remonty dróg gminnych i   powiatowych,
odbudowę nawierzchni zniszczonych tras czy remont uszko-
dzonych budynków.
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Ministerstwo Sportu i   Turystyki w  ramach Programu rozwo-
ju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o  charakterze
wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności OSA 201 8
przyznało Gminie Głuszyca dofinansowanie na real izację za-
dania: „Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy
Głuszyca”.

W  ramach real izacji projektu przewidziane jest wykonanie
nowoczesnych placów aktywności – plac zabaw, siłownia te-
renowa i   strefa relaksu na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Łu-
kasiewicza, w  Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Grunwaldzkiej
oraz na skwerze przy ul. Grunwaldzkiej 72.
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BĘDĄ NOWE PLACE ZABAW
Podpisana została umowa pomiędzy Ministrem Kultury

i   Dziedzictwa Narodowego a  Centrum Kultury – Miejską Bi-
bl ioteką Publiczną w  Głuszycy na real izację zadania „Nowo-
czesna przestrzeń Centrum Kultury – Miejskiej Bibl ioteki
Publ icznej w  Głuszycy”. Umowa dotyczy dofinansowania za-
dań w  ramach Programu I nfrastruktury domów kultury ze
środków finansowych Ministra Kultury i   Dziedzictwa Narodo-
wego pochodzących z  Funduszu Promocji Kultury.

-Wysokość dofinansowania ze środków Ministra Kultury
i  Dziedzictwa Narodowego wyniesie 285.000 zł. Zadanie zosta-
nie także dofinansowane z  budżetu Gminy Głuszyca kwotą
w  wysokości 71 .250 zł, co stanowić będzie 20% całkowitego

kosztu zadania- dodaje burmistrz Roman Głód.
W  ramach projektu przeprowadzony zostanie remont i   mo-

dernizacja pomieszczeń i   korytarzy w  części budynku CK-MBP
wraz z  remontem i   modernizacją pomieszczeń sanitarnych
oraz z  przebudową strefy wejścia i   z  budową podjazdu dla
osób niepełnosprawnych. Wymianie i   renowacji zostanie
poddana zostanie także stolarka okienna i   drzwiowa. Prze-
prowadzone zostaną również wymiany instalacji : C.O., elek-
trycznej i   teleinformatycznej. Termin zakończenia zadania
ustalono na 31 grudnia 201 8 r.
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UMOWA NA REMONT CK-MBPW  GŁUSZYCY!

3

ABSOLUTORIUM DLA
BURMISTRZA GŁUSZYCY

Na LI I sesji zwyczajnej w  dniu 28 czerwca 201 8 r. Rada
Miejska w  Głuszycy podjęła jednogłośnie uchwałę w  sprawie
udzielenia absolutorium dla Burmistrza Głuszycy Romana
Głoda z  tytułu wykonania budżetu za 201 7 rok.

W  uzasadnieniu uchwały czytamy: „Rada Miejska w  Głu-
szycy wypełniając art.  271 ust. 1 ustawy z  dnia 27 sierpnia
2009 roku o  finansach publicznych (Dz. U. z  201 7 r. poz. 2077)
jako organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego
podejmuje uchwałę w  sprawie udzielenia absolutorium dla
Burmistrza w  terminie do dnia 30 czerwca roku następujące-
go po roku budżetowym po zapoznaniu się ze sprawozda-
niem z  wykonania budżetu oraz sprawozdaniem finansowym
za 201 7 rok, opinią Komisji Rewizyjnej, opinią Regionalnej
I zby Obrachunkowej, informacją o  stanie mienia oraz stano-
wiskiem Komisji Rewizyjnej”.

UM

NOWOCZESNY ŻŁOBEK DLA
NAJMŁODSZYCH GŁUSZYCZAN



Po zimowym spowolnieniu nastąpiło przyspieszenie prac
przy elewacji przyszłego domu pomocy w  Głuszycy. Dokład-
nie chodzi o  dawny szpital wewnętrzny, a   jeszcze wcześniej
sierociniec Waissenhaus. H istoria budynku i   jego otoczenia
warta jest poznania.
Został ufundowany w  1 861 r. Najstarsze przedstawienie po-
chodzi z  kartki pocztowej wysłanej w  1 897 r. (fot. 1 ) przez ro-
dzinę Reichenheim, która była właścicielem fabryki
wybudowanej w  1 841 roku w  Dol inie Marcowego Potoku,
czyl i przy ul. Leśnej. Dziś to teren John Cotton Europe,

a   wcześniej I I zakład ZPB Piast. Była to nowatorska inwestycja-
tkalnia, gdzie przerabiano w  początkowym okresie wełnę
„oświetlaną” promieniami słonecznymi, wykorzystując prze-
szklone dachy tak charakterystyczne dla budownictwa prze-
mysłowego w  naszym regionie. Warto sobie uświadomić, że
dostępność szkła była wówczas ograniczona i   wiązało się to
z  dużymi kosztami.

W  1 861 r. w  fabryce zaprojektowanej przez architekta Sac-
ka pracowało 551 krosien wyprodukowanych w  zakładach
Maschinenbau Anstalt Wilhelmhutte w  Szprotawie. W  wyniku
dalszej rozbudowy w  1 872 r. pracowały już 823 krosna. Jed-
nocześnie z  rozbudową zakładów postępowała budowa do-
mów dla robotników firmy Reichenheim & Son,  m.in. przy ul.
Wysokiej. Budowa sierocińca miała służyć ochronie warun-

ków życia ubogich rodzin oraz sierot, które zostały bez matek
w  wyniku wysokiej śmiertelności kobiet,  m.in. przy porodach
oraz utraciły ojców na skutek wojen przetaczających się przez
Europę w  XIX w. Budynek - jak na ówczesne czasy - był bardzo
nowatorsko zaprojektowany. Posiadał dwie klasy lekcyjne, ja-
dalnię, dwie zbiorowe sypialnie, pralnię i   dodatkowo łaźnię.
Znajdowały się tu również inne pomieszczenia gospodarcze
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu oraz
wydzielone mieszkanie dla nauczyciela.

W  pierwszym okresie po oficjalnym otwarciu 1 0 paździer-

nika 1 861 r. zamieszkało tu 30 dzieci. Do ich dyspozycji był
plac zabaw i   ogród do ćwiczeń na świeżym powietrzu. To na
ten sam okres przypada największy rozwój ruchu gimnastycz-
nego. Rok wcześniej 28 l ipca 1 860 r. z  inicjatywy panów Rich-
tera, Sacka, Wenzla, Ostwalda i   Kauffmanna powołano na
terenie Głuszycy towarzystwo gimnastyczne - Wüstegiersdor-
fer Turnverein. Współorganizatorem i   pierwszym dyrektorem
sierocińca był nauczyciel z  Głuszycy Górnej pan Hermann
Kranz. Była to nietuzinkowa postać . 7 l ipca 1 844 roku obej-
muje on posadę nauczyciela w  Głuszycy Górnej. N ie ograni-
cza się jedynie do pracy dydaktycznej. Angażuje się
w  tworzenie różnych organizacji i   stowarzyszeń. W  marcu
1 853 r. jest współzałożycielem organizacji kombatanckiej –
Wüstegiersdorfer Kriegerbegraubnitzverein. W  1 855 r. H.

Kranz powołuje do życia szkółkę
niedzielną, która real izuje na-
uczanie wszystkich dzieci nieza-
leżnie o  statusu materialnego.
Wszystkie koszty ponosiła firma
Reichenheim &Son. Jeszcze
w  tym samym roku powstaje
w  Głuszycy chór męski. W  pierw-
szym roku działalności podsta-
wowy skład zespołu stanowil i
urzędnicy i   robotnicy firmy Re-
ichenheim. W  1 856 r. Kranz jest
inicjatorem powołania bibl ioteki.
W  60-tych i   70-tych XIX w. Her-
mann Kranz był ze strony Głuszy-
cy głównych koordynatorem
działań zmierzających do budo-
wy obecnej l inii kolejowej z  Wał-
brzycha do Kłodzka i   budowy aż
dwóch przystanków (dworców)
na terenie gminy.

Te wszystkie opisane
działania zostały docenione przez
mieszkańców Głuszycy. Na cześć
tak zaangażowanego i   skutecz-

nego społecznika mieszkańcy naszej gminy ufundowali
wspaniały pomnik z  czerwonego piaskowca. Miłośnicy „Głu-
szycy na starych pocztówkach” pamiętają być może widok na
szpital „na górce” z  poziomu ulicy Grunwaldzkiej (Hauptstras-
se). To właśnie monument na cześć Hermanna Kranza został
zaadoptowany na dzisiejszy pomnik upamiętniający powrót
Głuszycy do macierzy (fot. 2).

H istoria samego sierocińca jest równie ciekawa. Po prze-
jęciu w  1 890 r. zakładów przez Meyer Kauffmann Textilwerk
cała działalność socjalna była kontynuowana pod szyldem tej

największej głuszyckiej firmy. Po dojściu hitlerowców do wła-
dzy w  1 933 r. Weisenhaus został przejęty przez H itlerjugend,
organizację zajmującą się indoktrynacją ideologiczną nie-
mieckich dzieci i   młodzieży. Według materiału znajdującego
się na stronie www.dolny-slask.org.pl (fot.3) był to pierwszy
tego typu obiekt w  całej I I I Rzeszy. Po 9 maja 1 945 r. obiekt
został przejęty przez radziecką, a   następnie polską admini-
strację.

Z  uwagi na doskonałe warunki kl imatyczne i   dogodne za-
kwaterowanie ulokowano tu prewentorium (fot.4 –
www.sztetl .org.pl) , w  którym leczono głównie dzieci żydow-
skie ocalone z  Holocaustu. Jednym z  kuracjuszy, którzy do-
chodzil i tu do zdrowia, był Wowa Cynamon. Z  łezką w  oku
przeczytałem treść kartki (fot.5), jaką otrzymał od swojej ma-
my, która leczyła się w  Sokołowsku.
”Sokołowsko 4 VII I 48 r.

Kochany Woweczka. Wybacz dziecko, że nie przyjechałam
jeszcze do Ciebie, gdyż Doktor nie pozwolił mi jeszcze wyje-
chać ale już niedługo wkrótce po Ciebie przyjadę. Jak się
czujesz, czy jesteś zdrowy ? Poproś twoją p. (panią) żeby napi-
sała do mnie. Czy się trochę uczysz wszak niedługo już pój-
dziesz do szkoły. Ukłon od taty i   Loni wkrótce będziemy
wszyscy razem. Woweczka ta pocztówka to jest dom w  któ-
rym ja mieszkam.. Poproś p.(panią) żeby Ci schowała będziesz
miał na pamiątkę bądź zdrów ściska Cię Twoja mama.”

Dziś to szanowany w  I zraelu wytwórca win. Poszukując
w  I nternecie informacji o  Głuszycy, trafił na Facebooku na
stronę „Głuszyca na starej fotografii” i   udostępnił właśnie jed-
ną z  najbardziej wartościowych pamiątek z  dzieciństwa.
W  murach przyszłego domu opieki przebywał również jako
chłopiec urodzony w  Borysławiu znany izraelski pol ityk Sze-
wach Weiss – były przewodniczący parlamenty izraelskiego
i   były ambasador I zraela w  Polsce. Uczęszczał tu do szkoły
prowadzonej przez organizację Bricha. Dziś to wielki orędow-
nik porozumienia polsko-izraelskiego. Mam nadzieję, że choć
trochę pobudziłem wyobraźnię czytelników i   zachęciłem do
poszukiwań wszelkich informacji o  Głuszycy.

Grzegorz Czepil

fot. 1

fot. 3
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BIAŁY DOM I  JEGO HISTORIA…

fot. 2

fot. 4

fot. 5



Cóż bardziej rozpala ludzką wyobraźnię, niż opowieści
o  ukrytych skarbach, o  pałacowych skrytkach, tajnych przej-
ściach, niewyjaśnionych kradzieżach, bezprawnych działa-
niach tajnych służb? Do dziś nikt nie znalazł odpowiedzi na
pytanie, co stało się ze złotem Breslau? I le prawdy zawierają
archiwa SB na temat poszukiwań tego złota i   innych tak zwa-
nych skarbów z  okresu I I wojny światowej? Czy naprawdę
w  pałacu w  Jedl ince ukryto dwie skrzynie z  kosztownościa-
mi? Czemu służyły wykute w  Górach Sowich podziemia kom-
pleksu Riese? Gdzie ukryto Bursztynową Komnatę? I   tak
dalej, i   tak dalej. Zaznaczam, że ja nie szukam odpowiedzi na
te właśnie pytania. Tym zajmują się zawodowi eksploratorzy,
odkrywcy czy poszukiwacze skarbów. Każde określenie pa-
suje. Moje powieści jedynie nawiązują do tych wszystkich ta-
jemnic, a   opowiadają fikcyjne historie o  zwykłych ludziach,
mających niezwykłe charaktery. Nasz region jest tak bogaty
w  fascynujące zagadki, że wystarczy wbić łopatę w  ziemię,
aby którąś wykopać. Dla pisarza to skarbnica pomysłów. Dla-
czego więc nie czerpać pełnymi garściami?

– Z  lektury pani książek wynika, że akcję swoich powieści
osadza Pani albo w  latach stal inowskich – „W  cieniu Olbrzy-
ma”, „Lawina” – albo w  czasach PRL-u   – „Kolekcja Hankego”,
„Wrocławska Madonna”, „Operacja Kustosz”, choć ta ostatnia
umiejscowiona została w  real iach przemian ustrojowych
1 989 roku. Czy te czasy, jako Autorkę powieści i   h istoryka, in-
trygują panią najbardziej?

– Myślę, że tak. Z  bardzo wielu przyczyn. Może dlatego,
że średniowiecze nigdy mnie specjalnie nie pociągało, jako
zbyt mroczne, pełne złych emocji, ciemne, nietolerancyjne,
a   nawet okrutne. N iemiecki Breslau wspaniale zagospodaro-
wał znany wrocławski pisarz kryminałów, niedościgniony
Marek Krajewski. Natomiast czasy powojenne odcisnęły pięt-
no na moim życiu i   życiu setek tysięcy mieszkańców Wrocła-
wia i   Dolnego Śląska. Doskonale je pamiętam, ja i   oni, więc
pewno dlatego są dla mnie i   moich rówieśników interesują-
ce. Być może to taki podświadomy powrót do przeszłości. Są
też inne przyczyny. Okres Polski Ludowej dla młodszego po-
kolenia Wrocławian jest tak samo odległy, jak dla mnie dwu-
dziestolecie międzywojenne i   I I wojna światowa – znam je
jedynie z  książek. Dla nich to stare dzieje, a   w  szkole nie za-
wsze zdążą poznać ten okres. W  domu rodzice nie mają cza-
su lub ochoty na wspominki. Może sięgną po książkę i   z  niej
dowiedzą się, jak żyło się w  tym pięknym obecnie mieście
w  czasach, kiedy na ścianach kamienic w  rynku widoczne by-
ły ślady kul karabinowych, pod dworcem głównym mieścił
się schron przeciwatomowy, katedra nie miała hełmów,
a   uniwersytet nosił imię Bolesława Bieruta?

Tamte czasy, z  jednej strony ubogie, biedne, brakowało
wszystkiego. Ale… W  każdej powieści bohater ma swego an-
tagonistę, przeciwnika, który staje na jego drodze, tego złe-
go, który chce mu odebrać godność, majątek czy ukochaną.
Jest bezwzględny, stoi ponad prawem, sprytny, nie do ugry-
zienia. A  właśnie w  stal inizmie i   PRL-u   mamy takich postaci
mnogość. Brać, przebierać i   wybierać. N ie trzeba sięgać do
wielkiej pol ityki i   gmerać po Komitetach Wojewódzkich czy
Centralnych. Wystarczy nam taki prosty oficer Korpusu Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego, albo ubek czy esbek (od 1 956).
To stereotyp, ale też i   fakt. Dziś znamy prawdę historyczną
o  tych instytucjach i   wiemy, że te niel iczne wyjątki tylko po-
twierdzają regułę, że były to organizacje przestępcze. N ie
trzeba jechać do Ameryki czy Włoch, aby mieć własną mafię,
która czyha na naszego głównego bohatera. N ie musimy na-
ciągać czym była i   jest Opus Dei lub Zakon Dominikanów
i   tak dalej, aby mieć przeciwnika zorganizowanego, stojące-
go poza prawem – mamy własnego, rodzimego esbeka. Je-
den w  drugiego zły do szpiku kości, bezwzględny, bez zasad.
To bardzo barwne postaci – palą, piją, klną, kradną, oszukują,
zawsze im wszystko uchodzi na sucho. Jak Gandalf przy po-
mocy czarodziejskiej różdżki, tak oni mogl i zniszczyć czło-
wieka jednym swoim rozkazem.

Miel iśmy własną mafię u   siebie na miejscu, w  jednej in-
stytucji . W  służbach specjalnych. Zaznaczam, że to nasz ste-
reotyp i   były wyjątki, ale przeciętnemu Polakowi taki obraz
wpoiły media, więc można na tych uczuciach zagrać. W  do-
brze napisanej powieści sensacyjnej bohater musi znaleźć
się w  sytuacji bez wyjścia, zero możl iwości manewru, znikąd
pomocy, znikąd ratunku. W  tamtej Polsce łatwo było tak
człowieka zaszczuć. Żadna instytucja, sąd, mil icja nie mogły
pomóc. I   n ie trzeba było działać w  opozycji , aby dostać się
w  tryby tej potwornej machiny. To dla pomysłów worek bez
dna.

– Istnieje taka obiegowa opinia, iż czytelnicy utożsamiają
głównego bohatera powieści z  jej autorem. Czy pani zgadza
się z  nią? Czy któregoś ze swoich bohaterów wzorowała pani
na sobie?

– Słyszałam o  takiej opinii , ale zgadzam się z  nią tylko
w  pewnym, niewielkim stopniu. Głównym bohaterem „Lawi-
ny” jest mężczyzna, doktor Madej. N ikt nie będzie mnie z  nim
utożsamiał. To chyba rozumie się samo przez się. Podobnie
z  historykiem sztuki, Markiem Wolskim z  „Wrocławskiej Ma-
donny”, biegającym na dodatek przez pół książki w  księżow-
skiej sutannie. I naczej rzecz się ma w  przypadku pozostałych
moich powieści. Mogę przyznać się od razu, że w  „Kolekcji
Hankego”, muzealniczka Matylda została wyposażana w  wie-
le moich osobistych przeżyć – pracowałam w  muzeum w  ra-

tuszu, użerałam się z  cenzurą, jeździłam do Warszawy
w  delegacje, i   jak już mówiłam, byłam świadkiem pożaru ko-
ścioła garnizonowego, ale na trop żadnej tajnej skrytki nie
wpadłam. A  szkoda. Marina z  „Operacji Kustosz” czy Antonina
z  „W  cieniu Olbrzyma” nie mają ze mną wiele wspólnego, po-
za tym, że są kobietami. Ja nigdy w  życiu nie weszłabym do
ciemnych lochów w  pogoni za nie wiadomo kim, a   strzelanie
z  pistoletu także nie wchodzi w  grę. Bardziej przemawia do
mnie opinia, że Czytelnik lubi utożsamiać się z  bohaterem,
główną postacią przedstawianą w  powieści. I   bardzo by mnie
cieszyło, gdyby czytając moje książki Wrocławianki widziały
siebie w  rol i Mariny, Antoniny czy Matyldy, bo są takie same
– energiczne, odważne i   wiedzą, czego chcą. N ie mówiąc już
o  tym, żeby każdy lekarz utożsamiał się z  doktorem Made-
jem.

Od cytowanego wywiadu minęło już sporo czasu. Jolanta
Maria Kaleta napisała nowe książki.
Jedną z  nich jest powieść „Pułapka”.

O  książce tej opowiada jej recenzentka Wioletta Sadow-
ska:

Wrocławska pisarka w  najnowszej powieści, z  wyczuwal-
ną nutą fantazji , dotyka tematu osławionej, mitycznej
"Szczel iny Jeleniogórskiej", której istnienia do tej pory nie
udowodniono. Miejsca w  których podobno N iemcy ukryl i
zrabowaną podczas wojny biżuterię oraz dzieła sztuki. Otóż
dwie ekipy eksploatorów próbują odnaleźć tę szczel inę, nie
wiedząc o  tym, że los zgotował dla nich nie lada pułapkę.
Myślę, że dla wielu czytelników wątek ten stanowić będzie
doskonały wstęp do dalszego zgłębienia tego niezwykle in-
trygującego tematu. Jestem zaszczycona możl iwością prze-
czytania tej książki na długo przed jej premierą. Jestem także
zaszczycona możl iwością napisania do niej rekomendacji na
okładkę... Koniecznie przeczytajcie "Pułapkę".

Nasza powieściopisarka szykuje coś nowego. Czym teraz
może nas zaskoczyć? Oto jest pytanie. Z  facebooka dowiadu-
jemy się, że właśnie odwiedziła Kraków i   dała się upamiętnić
na fotce  w  krakowskiej synagodze. Była też gościnnie w  Mie-
chowie, a   pamiątką z  wycieczki jest zdjęcie u   stóp miechow-
skiego Pomnika N iepodległości

Wiemy wszyscy, że w  tym roku święcimy setną rocznicę
niepodległości. Wiemy też o  patriotycznej wrażl iwości p. Jo-
lanty. I   oto mamy "pułapkę". Myślę, że znaleźl iśmy się w  niej
nieświadomie, ale z  pełną premedytacją pisarki. Odsłonięcie
niespodzianki jaką trzyma w  sekrecie p. Jolanta będzie dla
nas wszystkich sensacją. Czekamy na to w  pełnym napięciu.
Mamy nadzieję, że nie dłużej jak do 1 1 l istopada br.

Stanisław Michal ik

Warto wiedzieć coś więcej o  Jolancie Marii Kalecie cz.2
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