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Mówią, że strach jest mieszkać w  małych miasteczkach.
Życie płynie leniwie, świat pędzi do przodu, a   tu na prowincji ,
gdzie się wszyscy znają, nic się nie dzieje. Można snuć kolejne
utyskiwania małomiasteczkowych malkontentów, zwłaszcza
tych, którzy zaszywają się w  domowych pieleszach i   nic ich
więcej nie interesuje niż własne bytowanie.

Tymczasem nie jest tak źle. Obserwuję to, co się dzieje
wokół wielkiego Wałbrzycha i   mogę powiedzieć, że to już nie
jest głucha prowincja skazana na duszenie się we własnym
sosie. W  takich miasteczkach jak Szczawno-Zdrój, Jedl ina-
Zdrój, Boguszów-Gorce, Mieroszów, Głuszyca życie kultural-
ne nabrało niebywałego rozpędu, a   w  sukurs idą okol iczne
gminy – Walim, Stare Bogaczowice, Czarny Bór. O  tym, co się
dzieje w  każdej z  tych miejscowości możemy wiele dowie-
dzieć się w  lokalnej prasie.

A  ja dziś dla przykładu napiszę, co się działo w  jedną z  so-
bót w  moim miasteczku w  Głuszycy.

To była taka sobie zwykła sobota, 9 września, jakich wiele
w  roku. Nie było to żadne święto, ani szczególne okol iczności.
Tak się po prostu złożyło.

Oczywiście to nie przypadek, że w  tym dniu przyjechała
do Głuszycy ekipa radiowa. Głuszyca zdobyła najwięcej gło-
sów w  internetowej sondzie radia RMF FM i   skutkiem tego
trafiła na antenę radiową i   można było o  niej usłyszeć i   dowie-
dzieć się wiele o  życiu gospodarczym i   kulturalnym, atrak-
cjach turystycznych i   bieżących problemach mieszkańców
w  całym kraju.

Tak więc na całą Polskę gruchnęła wieść, że jest to intere-
sujące i   pełne żywotności miasteczko, w  którym walory krajo-
brazowe i   środowiska naturalnego są umiejętnie

wykorzystywane do rozwoju sportu, aktywnego wypoczyn-
ku i   turystyki. Nie trzeba pisać więcej, że jest to bardzo dobra
forma promocji miasta, a   Głuszyca ma się czym pochwalić,
bo obok podziemnych tunel i pod Osówką, mamy prawdziwe
skarby przyrodnicze – akwen wodny po kamieniołomach,
a   także cudowne stawy powyżej ul icy Leśnej, mamy najwyż-
szy szczyt Gór Kamiennych – Waligórę, a   obok wprawdzie
czeską, ale na samej granicy, wieżę widokową na Szpiczaku,
mamy Włodarza w  Górach Sowich, mamy też pięknie położo-
ne ruiny zamku Rogowiec. Słyniemy z  atrakcyjnych łowisk
pstrąga i   gościnnych gospodarstw agroturystycznych w  oko-
l icznych wsiach, a   ich wizytówką jest „Gościniec w  Dol inie
Rybnej” w  Rybnicy Małej. Mamy też cieszące się coraz to lep-
szą opinią restauracje – „Gościniec Sudecki” lub „Stara Piekar-
nia” albo też swojska kuchnia „Jadło” w  centrum miasta. To, co
najbardziej sprzyja promocji Głuszycy, to znakomite, jedne
z  najlepszych w  kraju trasy kolarstwa górskiego, a   w  związku
z  tym liczne imprezy sportowe, rowerowe i   biegowe.
O  tym wszystkim można było usłyszeć w  radiu RMF, a   trzeba
przyznać, że redaktorzy okazal i się bardzo mil i i   jakby powie-
dział Jan Kochanowski „serce rosło”, słuchając tej audycji .

Z  redaktorami radia można było od rana porozmawiać na
parkingu w  centrum miasta obok Parku Jordanowskiego,
a   nieco niżej na boisku „Orl ika” przy dobrej słonecznej pogo-
dzie, bardzo aktywne Centrum Kultury w  Głuszycy z  okazji
Dnia Sportu było gospodarzem sympatycznej imprezy biego-
wej dwóch pokoleń – pań i   panów seniorów z  Uniwersytetu
Trzeciego Wieku i   młodzieży szkolnej. To był bieg z  przeszko-
dami, przeplatanka osób starszych z  młodymi w  dwóch gru-
pach, oczywiście traktowany zabawowo i   z  humorem. I   jak się

okazało znakomity, a   momentami wzruszający relaks, po-
twierdzenie tego, że przy odrobinie inwencji i   dobrych chęci,
można w  wolną sobotę opuścić domowe pielesze i   świetnie
się pobawić w  plenerze.

Centrum Kultury wraz z  Miejską Bibl ioteką Publiczną nie
ustają w  biegu. Tydzień wcześniej też w  sobotę miała miejsce
super udana impreza, związana z  narodowym czytaniem „We-
sela” Stanisława Wyspiańskiego. Program imprez kulturalnych
nieomal pęka w  szwach, cieszy to, że coraz więcej osób z  za-
pałem włącza się w  organizację bądź też uczestniczy w  tych
zajęciach.

Ale to jeszcze nie wszystko o  sobocie 9 września. Obok
„Orl ika” na dużym boisku sportowym „Włókniarza” do połu-
dnia, można było oglądać mecz piłki nożnej. Tuż obok jak
w  każdą sobotę plac targowy wypełnił się kolorowymi namio-
tami kramarzy, no i   oczywiście rzeszą kupujących. Nie będę
już wspominał o  sobotnim ruchu handlowym w  „Biedronce”
i   innych sklepach. Przez miasto w  tę sobotę przetoczyło się
mnóstwo ludzi.

Miałem okazję pospacerować w  centrum Głuszycy i   po-
myślałem sobie, że to nie jest to samo miasteczko, co np. pięt-
naście, dziesięć lat temu. Powoli, ale z  widocznym efektem
stajemy na nogi. Zabl iźniły się rany po upadku przemysłu
włókienniczego, który był fundamentem rozwojowym mia-
sta. Głuszyca nie umarła, a   to, co się dzieje w  ostatnim czasie
wskazuje, że dużo dobrego jest przed nami. Ważne byśmy tej
szansy nie zmarnowali.

Stanisław Michal ik

Moje miasteczko w  jedną z  sobót

Pierwsza niedziela października minęła w  Głuszycy pod
znakiem sportu, aktywności fizycznej, zabawy, uśmiechu i   po-
zytywnej energii . Należy dodać, że po dniach słoty przepięk-
nie zaświeciło słońce, które już kolejny raz jest łaskawe dla
zawodników biorących udział w  biegu górskim Uphil l Rogo-
wiec. To już trzecia słoneczna edycja biegu organizowanego
przez Gminę Głuszyca oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszy-
cy.

Przygotowania do biegu trwały już od dawna. Pomysło-
dawca trasy - głuszyczanin Krzysztof Drzygała - zaskoczył
wszystkich nowym, pięknym odcinkiem, który zachwycił każ-
dego biegacza. Na mecie, która usytuowana była jak zwykle
na szczycie góry Rogowiec, można było usłyszeć zachwyty
nad piękną, wymagającą i   zaskakującą trasą. Mówi się, że
przepiękne granie można spotkać wyłącznie w  Tatrach. Otóż
nie tylko. Również i   u   nas mamy przepiękne granie, które po
pierwsze dają możl iwość spojrzenia na nasze piękne tereny
z  innego miejsca, z  innej perspektywy, a   po drugie stanowią
niezwykłą, trudną technicznie, atrakcję dla biegaczy.

Na starcie I I I Uphil l Rogowiec stanęło 89 zawodników, co
stanowi ogromny przyrost w  stosunku do ubiegłej edycji, bo
aż o  64%. Oprócz biegaczy z  Dolnego Śląska pojawil i się za-
wodnicy z  Tarnowa, Czech oraz z  Ukrainy. Biegacze z  Głuszycy

stanowil i 27% grupy. Frekwencja dopisa-
ła, humory również, a   forma biegaczy –
fantastyczna. Najszybszym zawodnikiem
okazał się być Ondřej Penc ze Starostína,
który pokonał trasę w  czasie 00:40:47.9,
drugi na mecie pojawił się Radosław Bo-
niec z  Żar z  czasem 00:43:29.6, trzecim
w  kategorii open mężczyzn był głuszy-
czanin, twórca trasy – Krzysztof Drzygała
z  czasem 00:43:57.3. Wśród kobiet naj-
szybsza okazała się Ewa Błauciak z  Tarno-
wa z  czasem 00:50:20.0, druga to Kinga
Gomołysek z  Wrocławia z  czasem
00:51 :27.0, a   trzecia wałbrzyszanka Anna
Grześkowiak z  czasem 00:55:1 4.1 . Naj-
szybszą głuszyczanką okazała się Anna
Sikorska, która zmierzyła się z  Rogowcem
w  czasie 00:59:48.3. Najszybszym głuszy-
czaninem był Krzysztof Drzygała. Gratu-
lujemy! Pozostałe wyniki można
sprawdzić na stronie www.race-timing.pl.
Podczas tegorocznej edycji biegacze mo-
gl i zdobyć kolejne punkty w  Lidze Bie-
gów Górskich w  kat. I

Jak zawsze 1 października święto-
wal iśmy urodziny jednej z  biegaczek – Eweliny Świątek. Za-
skoczeniem dla wszystkich okazał się najstarszy,
88-letni zawodnik, pan Czesław Marciak z  Bielawy,
który w  pięknym stylu ukończył bieg. Sprawny, rado-
sny, intel igentny człowiek z  duszą prawdziwego wo-
jownika. Pan Czesław otrzymał ogromne, nieustające
brawa od wszystkich zgromadzonych podczas deko-
racji osób. To ogromna motywacja dla młodszych po-
koleń. Brawo!

Po starcie dorosłych zawodników Fundacja Jawor
przeprowadziła zawody dla młodych biegaczy. Gratu-
lujemy wszystkim młodym sportowcom, którzy otrzy-
mal i pakiety startowe, numery oraz medale. Na
najlepszych w  czterech kategoriach wiekowych cze-
kały nagrody.
Malowanie buziek, kolorowe warkoczyki, zabawy na
dmuchańcu i   z  chustą Klanza to atrakcje, które czeka-
ły także na najmłodszych w  miasteczku zawodów
przy Łowisku Pstrąga Złota Woda w  Łomnicy w  czasie
I I Festiwalu Pstrąga. Uczestników zabaw dla dzieci
właściciele łowiska częstowali swoimi specjałami -
pieczoną rybą i   słodkościami własnego wyrobu.

O  muzyczną oprawę wydarzenia zadbała Głuszycka Orkiestra
Dęta z  kapelmistrzem Eugeniuszem Leciem na czele.

Bieg nie mógłby się odbyć bez zaangażowania wolonta-
riuszy oraz sponsorów. Sponsorami tegorocznej edycji byl i :
John Cotton Europe z  Głuszycy, Eat 2 be fit – catering diete-
tyczny, Sklep Biegacza z  Poznania, Agnes  s.c., Partner-tex  s.c.,
Piotr Dużyński, ZNID G. P. Walczak, Jadłodajnia Finezja, Agro-
turystyka Ostoja, Agroturystyka Pograniczna. Partnerzy biegu
to Centrum Kultury w  Głuszycy, Fundacja Jawor z  Głuszycy,
Naturhouse Wałbrzych, Fizjocentrum Wałbrzych.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszyst-
kim wolontariuszom, którzy dzielnie pomagal i podczas całe-
go trwania imprezy: Joanna Soboniak Magdalena Krystyniak
Marta Wróblewska, Agnieszka Musz, Sławomir Wróblewski,
Magdalena Gołda, Artur Gołda, Al ina Mączyńska, Robert Ja-
worski, Robert Kandefer, Joanna Drzygała, Katarzyna Łaza-
nowska Mirosław Żołopa, Szymon Sławik, Krzysztof Gołda,
Marta Gołda, Ol iwia Solarz, Justyna Cygan, Justyna Pokorska,
Oskar Niczyporuk, Natal ia Baranowska, Anna Szmidt, Michał
Adamczyk, Robert Janusz, Wojtek Jelewski, Paul ina Jelewska,
Darek Żytkiewicz, Bartek Żytkiewicz.
Serdeczne podziękowania dla wolontariuszy i   biegaczy! Do
zobaczenia za rok!

Magdalena Kandefer
Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy

Słońce ponownie zaświeciło dla biegaczy w  Głuszycy
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Tegoroczna edycja Waligóra Run Cross sprzyjała biciu re-
kordów. Sprzyjające warunki atmosferyczne – dobra wilgot-
ność powietrza i   przyjazna wysiłkowi temperatura sprawiły,
że na obu dystansach - 53   km i   25   km biegło się lepiej niż
w  ubiegłym roku. Rekordy tras ultramaratonu i   półmaratonu
w  sobotę 2 września 201 7 r. zostały poprawione!
Czech ONDŘEJ PENC ukończył ULTRA WRC (53  km) z  rewe-

lacyjnym czasem 5:04, a   tym samym poprawił ubiegłoroczny
rekord 5:05, który należał do Hiszpana Nuneza Álex Martine-
za. Również wśród kobiet Turczynka AYSEN SOLAK, która
ukończyła bieg z  czasem 6:43 znacznie poprawiła ubiegło-
roczny rekord trasy 6:57 należący do Malwiny Jachowicz
z  Wrocławia.
Podobna sytuacja miała miejsce w  biegu na dystansie

HALF. Czech PAVEL BRÝDL ukończył bieg z  czasem 1 :58 i   po-
prawił ubiegłoroczny rekord o  1 4 minut. Natomiast KINGA
JURCZYK przebiegła 25   km w  czasie 2:32 i   tym samym popra-
wiła dotychczasowy rekord o  9 minut.
Prawie 200 zawodników zmierzyło się z  dystansem WRC

201 7, wielu z  nich
pojawiło się w  Głu-
szycy ponownie
i   poprawiło swoje
życiówki. Dziękuje-
my wszystkim bie-
gaczom górskim za
udział w  tegorocz-
nych zawodach
i   zapraszamy za
rok.

Burmistrz Głu-
szycy Roman Głód
oraz Ewa Sobieraj
i   Andrzej Kol isz ze
Stowarzyszenia

Waligóra Run
Cross składają
szczególne podzię-
kowania dla
wszystkich wolon-
tariuszy, którzy
wsparl i organizato-
rów biegu. Ser-
deczne
podziękowania dla
Gminy Mieroszów
i   burmistrza Marci-
na Raczyńskiego
oraz sponsorów

i   partnerów WRC, a   są nimi: Faurecia Wałbrzych S.A. Zakład
Struktur, Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z  o.o.  Wał-
brzych, Wodociągi Wałbrzych, John Cotton Europe Sp. z  o.o.  ,
Nadleśnictwo Wałbrzych , Hotel Ibis Wałbrzych, Decathlon
Szczawno-Zdrój, Dental Aesthetics Nelson, Radio Wrocław,
Wil la Kwiaty Polskie Jedl ina -Zdrój, Restauracja „Gościniec Su-
decki” z  Głuszycy. Podziękowania dla pracowników Centrum
Kultury-MBP, Urzędu Miejskiego w  Głuszycy, Dyrekcji i   pra-
cowników Szkoły Podstawowej nr  3 w  Głuszycy, OSP w  Głu-
szycy Górnej, funkcjonariuszy pol icji Komendy Miejskiej
w  Wałbrzychu oraz dla Stowarzyszenia Ekipa Rozkręt.

Wyniki I I WRC:
ULTRA - http://www.pomiarownia.pl/imprezy_wyni-
ki1 .html?impreza=7
HALF - http://www.pomiarownia.pl/imprezy_wyni-
ki1 .html?impreza=6
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Chochoły, słomiane wieńce, kolorowe kwiaty i   wstążki ,
stół nakryty białym obrusem, a   na nim wiejskie specjały…
Taka scenerię przygotowano w  Głuszycy w  czasie VI edycji
"Narodowego Czytania” - Ogólnokrajowej Akcji Czytelniczej
pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. Tegorocz-
ną lekturą było „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Dramat
powstał na kanwie autentycznego wydarzenia - wesela po-
ety i   dramaturga Lucjana Rydla z  Jadwigą Mikołajczykówną,
chłopką z  podkrakowskich Bronowic.

Głuszycka uroczystość rozpoczęła się 2 września o  go-
dzinie 1 7:00 w  sal i widowiskowej Centrum Kultury - Miej-
skiej Bibl ioteki Publ icznej w  Głuszycy. Przy stole, niczym na
wiejskim weselu w  Bronowicach, zasiedl i główni bohatero-
wie wydarzenia:
Beata Mucha, asystentka Wiceministra Obrony Narodowej,
Posła na Sejm RP Michała Dworczyka (Radczyni) ,

Roman Głód, Burmistrz Głuszycy (Pan Młody),
ks.   Adam Makiel (Wernyhora) ,
ks.   Klaudiusz Wol lek (Poeta) ,
Grażyna Owczarek, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wał-
brzyskiego (Poeta) ,
Grzegorz Walczak, Radny Powiatu Wałbrzyskiego (Poeta) ,
Grzegorz Milczarek, Przewodniczący Rady Miejskiej w  Głu-
szycy (Jasiek) ,
Edyta Popek, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w  Głuszy-
cy (Poeta) ,
Stanisław Michal ik, regional ista, publ icysta, bloger (Gospo-
darz) ,
Aneta Musik, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr  2 (Zosia) ,
Robert Jaworski (Poeta) ,
Ewa Dorosz, Dyrektor Przedszkola Samorządowego (Kl imi-
na) ,
Katarzyna Starzyńska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
(Haneczka) ,
Robert Delegiewicz, aktor, muzyk (Poeta, Chochoł) ,
Magdalena Kandefer, Głuszycka Grupa Teatralna (Maryna,
Panna Młoda),
Agnieszka Musz, Głuszycka Grupa Teatralna (Panna Młoda,
Maryna) ,
Jerzy Janus, Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku (Gospo-
darz) ,
Jadwiga Czepil -Kostańska, Klub Seniora „Relaks” (Rachel ) ,
Elżbieta Kobyl ińska, Klub Seniora „Renoma” (Rachel ) .

Dialogi weselnych gości przeplatane były utworami na
skrzypce w  wykonaniu Roberta Delegiewicza oraz wspól-

nym śpiewem wszystkich uczestników.
Gdy wybrzmiały ostatnie słowa dramatu na scenie wystąpiła
Natal ia Schubert w  etiudzie tanecznej do „Pieśni Chochoła”
w  choreografi i Jadwigi Schwebs-Kostkiewicz.
Dalsza część spotkania i   rozmowy przy „weselnym” stole od-
były się przy dźwiękach skrzypiec. Uczestnicy głuszyckiej
odsłony Narodowego Czytania na pamiątkę otrzymal i oko-
l icznościowe zakładki do książek.

Scenariusz uroczystości przygotowała Renata Sokołow-
ska – kierownik MBP. Imprezę prowadziły: Dyrektor CK-MBP
Monika Kulus i   Renata Sokołowska przy wsparciu Barbary
Walczak – pracownika MBP.
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom
spotkania oraz osobom uczestniczącym w  przygotowa-
niach, a   także sponsorom:
• Agnieszce Musz za materiały i   dekorację sal i ,
• Jadwidze Czepil -Kostańskiej i   Genowefie Skłym za wyko-
nanie Chochołów, dostarczenie kwiatów i   warzyw,
• Jerzemu i   Gracjanowi Rudnickim za ekologiczny chleb,
• Klubokawiarni „Reduta” oraz bibl iotekarkom za upieczenie
ciast,
• Paniom: Jadwidze Czepil -Kostańskiej, Renacie Kogut, Ge-
nowefie Skłym oraz Krystynie Górskiej za włączenie się do
akcji promocyjnej wydarzenia,
• paniom z  klubów Seniora Relaks i   Renoma za towarzysze-
nie przy weselnym stole w  pięknych ludowych strojach.
Do zobaczenia za rok na kolejnym „Narodowym Czytaniu”!

oprac. MBP

Rekordowe wyniki w WRC 201 7!

„WESELE”W  GŁUSZYCKIM CK-MBP

Zespoły Paranoja Hotel, Supernova oraz Dersky x T-Black
wystąpiły na głuszyckiej scenie Centrum Kultury. W  czasie
„Muzycznego Pożegnania Wakacji” w  niedzielę 3 września
można było usłyszeć utwory bluesowe, rockowe i   w  stylu trap
& cloud rap. Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę.

SJ

Wakacje w  Głuszycy
zakończyły się koncertami Ciekawe rysunki, pastele i   akwarele z  górskimi pejzażami

i   tematyką dowolną - efekt twórczych działań podczas pol-
sko-czeskich plenerów - zobaczyć można było na wystawie
zorganizowanej w  galerii Centrum Kultury w  Głuszycy w  mi-
nioną sobotę 1 6 września. W  wernisażu obok samych uczest-
ników plenerów z  terenu Gminy Głuszyca wraz z  opiekunem
plenerów Ryszardem Berczyńskim uczestniczyl i także zastęp-
ca burmistrza Głuszycy Grzegorz Szymański oraz Starosta
Miasta Rokytnice w  Orl ickich Górach Petr Hudousek i   przed-
stawiciele czeskiej grupy biorącej udział w  projekcie.

-Cieszymy się, że uczestnictwo w  plenerach malarskich wpły-
nęło na rozwój artystycznych uzdolnień mieszkańców Głuszycy
i  Rokytnic. Mam nadzieję, że wiele osób będzie dalej kontynu-
owało swoją przygodę z  malarstwem i  rysunkiem- dodał Grze-
gorz Szymański.

Najciekawsze prace uwiecznione zostały w  specjalnie wy-
danym albumie, który podczas wystawy otrzymali uczestnicy
artystycznego, transgranicznego przedsięwzięcia. Real izacja
pierwszego wspólnego projektu partnerskich gmin Głuszycy

i   Rokytnic w  Or-
l ickich Górach
pn. "Malarze Gór
Orl ickich i   Gór
Sowich" została
dofinansowana
z  Funduszu Mi-
kroprojektów
Euroregionu
Glacensis INTER-
REG V-A  Repu-
bl ika
Czeska-Polska
w  kwocie ok. 56  000 zł.

Za udział w  projekcie serdecznie dziękujemy młodzieży
i   dorosłym z  Głuszycy i   z  Rokytnic. Gratulujemy wielu uda-
nych prac i   zachęcamy w  najbl iższym czasie do obejrzenia
wystawy w  galerii Centrum Kultury w  Głuszycy.
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„Malarze Gór Orlickich i   Gór Sowich” – wystawa

Za twórczy wkład w  roz-
wój turystyki rowerowej
Polskie Towarzystwo Tury-
styczno-Krajoznawcze
przyznało Głuszycy certyfi-
kat „Gminy Przyjaznej Ro-
werzystom”. W  kategorii
gmin od 3 do 1 0  tys. miesz-
kańców certyfikaty otrzy-
mały jeszcze trzy inne

gminy: Giżycko (woj. warmińsko-mazurskie), Podkowa Leśna
( woj. mazowieckie) oraz Szklarska Poręba (woj. dolnośląskie).

Podsumowanie VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu
„Gmina Przyjazna Rowerzystom” miało miejsce 21 września
w  czasie VI I Międzynarodowych Targów Rowerowych Kielce
BIKE-EXPO. W  imieniu Gminy Głuszyca certyfikat odebrał pre-
zes Stowarzyszenia Przyjaciół Głuszycy Grzegorz Walczak.

Głuszyca -wraz z  innymi certyfikowanymi i   wyróżnionymi
gminami - została także zaproszona do zaprezentowania
swojej oferty turystycznej na targach w  Kielcach na stoisku
PTTK „Rowerem przez Polskę”.

SJ

O  atrakcjach naszej Gminy
głośno było w  minioną sobotę
9 września w  „Faktach” RMF
FM. W  czasie siedmiu wejść „na
żywo” rozmówcy opowiadal i o 
tajemnicach Podziemnego
Miasta Osówka, o  ruinach
zamku Rogowiec, o  Kamykach
i   powstających tam zimą lodo-
spadach. Prowadzący program
oraz zaproszeni do udziału w  programie głuszyczanie zachę-
cal i także do poznania tras Strefy MTB Głuszyca oraz do
uprawiania turystyki aktywnej w  naszej gminie.

Na przybyłych do namiotu RMF FM mieszkańców Głuszy-
cy czekały miłe upominki i   słodki poczęstunek. Dziękujemy
wszystkim osobom, które pomogły w  przygotowaniu relacji
z  Głuszycy oraz wszystkim osobom, które w  ubiegłym tygo-
dniu głosowały na naszą gminę. Atrakcje Głuszycy są za-
mieszczone na portalu RMF FM „Bajeczna Polska”. Link
poniżej.
http://www.rmf.fm/bajeczna-polska/

SJ

Głuszyca w „Faktach” RFM FM i  na
portalu „Bajeczna Polska”

CERTYFIKAT„GMINY PRZYJAZNEJ
ROWERZYSTOM”DLA GŁUSZYCY!
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Gmina Głuszyca zakończyła
prace związane z  real izacją zada-
nia „Usuwanie wyrobów zawiera-
jących azbest z  terenu Gminy
Głuszyca – 201 7”. Zadaniem obję-
to cztery obiekty, w  tym budynki
mieszkalne, gospodarcze i   obiekt
kościoła. Masa odpadów zde-
montowanych, przetransportowanych i   zutyl izowanych wy-
niosła 1 3,060  t.   Usługę demontażu, transportu i   utyl izacji
wykonała firma EKO 24 Barbara Plewko, ul. Królowej Jadwigi
1 , 74-400 Dębno. Firma została wybrana w  trybie zapytania
ofertowego.
Zadanie dofinansowane zostało w  ramach Programu Prio-

rytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i   Gospodarki Wodnej pt.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochro-
ny środowiska i   gospodarki wodnej real izowanych przez Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej.
Część 1 . Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.
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Burmistrz Głuszycy w  terminie  od 20 wrze-
śnia 201 7 r. do 31 października 201 7 r. ogła-
sza otwarty nabór wniosków dla osób
zainteresowanych modernizacją indywidual-
nych źródeł ciepła w  201 7 i   201 8 roku. Gmina
Głuszyca zamierza apl ikować o  dofinansowa-
nie w  ramach konkursu na real izację programu
„Ograniczenie niskiej emisji na obszarze woje-
wództwa dolnośląskiego” ze środków Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu. Nabór wniosków w  WFOŚiGW trwa od 28 kwiet-
nia 201 7 r. do wyczerpania alokacji . Dofinansowaniem mogą
być objęte przedsięwzięcia polegające na modernizacji indy-
widualnych źródeł ciepła tj. wymianie kotłów lub palenisk
węglowych na gazowe, olejowe, elektryczne lub opalane bio-
masą (charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla
kotłów 5 klasy wg PN-EN 303-5:201 2 ).
Dotacja wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych, jed-

nakże nie więcej niż:
7.000 zł dla mieszkania w  bloku wielorodzinnym,
1 0.000 zł dla domu jednorodzinnego,
4.000 zł na jedno mieszkanie dla kotłowni zasilającej w  cie-
pło budynek wielorodzinny.
Pozostałe koszty real izacji przedsięwzięcia stanowić będzie

wkład własny dla wnioskodawcy. Dotacja będzie udzielana
po zreal izowaniu zadania przez mieszkańca, przedłożeniu za-
płaconych faktur/rachunków i   złożenia kompletnego rozl i-
czenia.
Kosztem kwalifikowanym zadania jest  m.in.:

koszt przygotowania dokumentacji technicznej stanowiącej
element real izacji inwestycji; 
demontaż starej instalacji źródła ciepła; 
zakup i   montaż nowego źródła ciepła;
koszt przyłączy gazowych i   energetycznych;
zbiornik na ciepłą wodę użytkową;
wkład kominowy; 
roboty instalacyjne wewnątrz obiektów – modernizacja in-
stalacji c.o.  i   c.w.u.;
Wszystkie zamontowane urządzenia muszą być fabrycznie
nowe oraz posiadać certyfikaty zgodności CE
O  uczestnictwo w  realizacji projektu mogą ubiegać się

jedynie osoby fizyczne mieszkające na terenie Gminy
Głuszyca, posiadające prawo do dysponowania nieru-
chomością położoną na terenie Gminy Głuszyca, na któ-
rej planowana jest modernizacja.
Program nie obejmuje modernizacji źródeł ciepła w  nieru-

chomościach wykorzystywanych sezonowo, np. w  domkach
letniskowych oraz budynków w  budowie. Nie obejmuje za-
dań polegających na montażu kominków. Inwestycje powin-
ny być przygotowane do real izacji pod względem formalnym
tj. posiadać wszystkie wymagane prawem pozwolenia
i   uzgodnienia.
Projekt będzie realizowany jedynie w  przypadku pozy-

skania przez Gminę dofinansowania z  Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu. O  udziale w  projekcie przygotowywanym przez
Gminę Głuszyca decyduje kolejność złożonych prawidłowo
wypełnionych Wniosków. Uwaga: złożenie wniosku stano-
wi nieodwołalne zobowiązanie wnioskodawcy, że nie
wycofa się z  programu związanego z  modernizacją ko-
tłowni.
Informacje dotyczące Programu „Ograniczenie niskiej emi-

sji na obszarze województwa dolnośląskiego”   dostępne są
pod adresem: http://www.wfosigw.wroclaw.pl/in-
dex.php?/www/Aktualnosci/50-mil ionow-zlotych-na-l ikwida-
cje-okolo-1 0-tysiecy-kotlow-weglowych
Drukwniosku dostępny jest:

w  formie elektronicznej na stronie internetowej Gminy Głu-
szyca (www.gluszyca.pl)  
w  formie papierowej w  Biurze Obsługi Kl ienta.
Wniosek wraz z  wymaganymi załącznikami należy

składać w  nieprzekraczalnym terminie do dnia
31 .1 0.201 7 r. w  Urzędzie Miejskim w  Głuszycy ul. Grun-
waldzka 55, 58-340 Głuszyca, Biuro Obsługi Klienta – po-
kój nr  1 . Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
Informacja dla mieszkańców, uchwała Rady Miejskiej, opis
Programu WFOŚiGW oraz wniosek o  udzielenie dotacji do
pobrania na stronie: http://www.gluszyca.pl/modernizacja-
zrodel-ciepla-nabor-wnioskow/2064
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MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA -
NABÓRWNIOSKÓW

Kolejny raz usuwano azbest

Burmistrz Głuszycy Roman Głód podpisał
umowę na real izację zadania pn. „Eko Głuszyca
– tu mieszkam, tu żyję- budowa przydomo-
wych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy
Głuszyca”. Gmina Głuszyca pozyskała pomoc
finansową z  Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Dolnośląskiego w  wysokości 592.903
zł. Dzięki pozyskanym środkom planowana

budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Głuszyca zostanie dofinansowana w  63,63%. Deklara-
cję udziału w  projekcie zgłosiły 34 gospodarstwa domowe
z  terenu Łomnicy, Sierpnicy i   Grzmiącej.
Uchwałą z  dnia 26 l ipca br. Zarząd Województwa Dolnoślą-

skiego przekazał dofinansowanie dla operacji typu „Gospo-
darka wodno-ściekowa” w  ramach podziałania „Wsparcie
inwestycji związanych z  tworzeniem, ulepszaniem lub rozbu-
dową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w  tym inwe-
stycji w  energię odnawialną i   w  oszczędzanie energii”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
201 4-2020.
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Umowa na budowę
przydomowych oczyszczalni
ścieków podpisana

Zakończył się
montaż panel i foto-
woltaicznych na bu-
dynkach
Gimnazjum Publicz-
nego Szkoły  Pod-
stawowej nr  2 oraz
Szkoły Podstawowej
nr  3 w  Głuszycy. Na
real izację zadania

„Eko Głuszyca – tu mieszkam, tu żyję– montaż instalacji OZE
na budynkach szkolnych” Gmina Głuszyca pozyskała dofinan-
sowane w  wysokości 422.603,00 zł z  Regionalnego Programu
Operacyjnego  Województwa Dolnośląskiego. Całkowita war-
tość zadania wynosi 497.1 80,00 zł.
Projekt zakłada wzrost udziału odnawialnych źródeł energii

w  bilansie energetycznym Gminy oraz obniżenie kosztów
opłat za energię elektryczną, gdyż zainstalowane systemy fo-
towoltaiczne produkować będą energię elektryczną. Dodat-
kowo powietrzne pompy ciepła służyć będą do
podgrzewania ciepłej wody użytkowej w  SP nr  2 i   w  budynku
gimnazjum. Wykorzystanie pomp ciepła do podgrzewania
ciepłej wody spowoduje także zmniejszenie zużycia gazu,
którym zasilane są systemy grzewcze szkół.
Dodatkowym elementem projektu jest jego funkcja eduka-

cyjna. Instalacje zaopatrzone będą w  ekrany ukazujące para-
metry pracy i   dane o  i lości wyprodukowanej energii
elektrycznej. Będą je mogli na co dzień obserwować głuszyc-
cy uczniowie.
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Fotowoltaika w  głuszyckich
szkołach

Rozpoczął się montaż
barier ochronnych usytu-
owanych w  centrum Głu-
szycy. Zadanie pn.
„Wymiana barier ochron-
nych wzdłuż rzeki Bystrzy-
cy - ul. Bohaterów Getta
i   Sienkiewicza w  Głuszycy”
finansowane jest w  całości
z  budżetu Gminy Głuszy-
ca. Całkowita wartość za-
dania wynosi 1 69  986,00
zł. Wykonawcą zadania jest „Oneflex” Piotr Piasecki z  Bielawy
– firma wyłoniona w  wyniku przetargu nieograniczonego.
-W  ramach zadania zamontowanych zostanie 510 metrów

bieżących nowych, metalowych przęseł ogrodzeniowych
wzdłuż ulicy Bohaterów Getta i  Sienkiewicza wraz z  barierami
na moście łączącym obie ulice, co poprawi bezpieczeństwo i  es-
tetykę w  centrum naszej gminy- dodaje burmistrz Roman Głód.

SJ

Montują nowe barierki

Informujemy, że Regionalna Izba Obra-
chunkowa we Wrocławiu pozytywnie zaopi-
niowała przedłożoną przez Burmistrza
Głuszycy informację o  przebiegu wykonania
budżetu za I   półrocze 201 7 roku.

Treść uchwały nr  I I I/205/201 7 Składu Orze-
kającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wrocławiu z  dnia 1 3 września 201 7 r. w  spra-

wie opinii o  przedłożonej przez Burmistrza Głuszycy informa-
cji o  przebiegu wykonania budżetu za I   półrocze 201 7 roku
opublikowana jest na stronie

http://www.bip.gluszyca.pl/upload/upload/budzet/BU-
DZET%20201 7/201 7-09-21 %20-%20Opi-
nia%20RIO%20z%20wykonania%20bud%C5%BCetu%20za%
20I%20p%C3%B3%C5%82rocze%20201 7%20r..pdf
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Budżet Gminy Głuszyca
z  pozytywną opinią RIO

Zakończył się pierwszy etap modernizacji placu zabaw przy
ul. Ogrodowej w  Głuszycy. Inwestycja w  całości sfinansowana
została ze środków własnych Gminy Głuszyca, która w  bieżą-
cym roku wykonała szereg prac mających na celu poprawę
estetyki i   funkcjonalności placu zabaw.
- W  pierwszej kolejności teren placu został odwodniony i  wy-

równywany. Wykonano chodnik z  kostki brukowej oraz zamon-
towano ławki i  lampy oświetleniowe. Aby mieszkańcy - i  starsi,

i  młodsi - mogli aktywnie spę-
dzać czas na świeżym powie-
trzu, zamontowane zostały
urządzenia siłowni plenerowej
oraz wielofunkcyjny trzywie-
żowy zestaw rekreacyjny dla
dzieci. Uzupełnieniem wypo-
sażenia placu jest także pięć

nowych urządzeń, które z  pewnością sprawią radość najmłod-
szym – dodaje burmistrz Roman Głód.
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Plac zabaw na ul. Ogrodowej

Lawendowa zamiast
Adolfa Warskiego i   Kon-
wal iowa zamiast Janka
Krasickiego – od 20 wrze-
śnia wchodzą w  życie
uchwały Rady Miejskiej
w  Głuszycy w  sprawie
zmian
nazw ulicy w  naszej gmi-
nie.
W  uzasadnieniu podję-

tych przez radnych miej-
skich uchwał czytamy: „W  związku z  wejściem w  życie Ustawy
z  dnia 1 kwietnia 201 6 r. o  zakazie propagowania komunizmu
lub innego ustroju total itarnego przez nazwy budowli, obiek-
tów i   urządzeń użyteczności publ icznej (Dz. U. z  201 6 r., poz.
744 z  późn. zm.) nazwy budowli, obiektów i   urządzeń uży-
teczności publ icznej, w  tym dróg, ul ic, mostów i   placów,
nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego nie mo-
gą upamiętniać osób, organizacji , wydarzeń lub dat symboli-
zujących komunizm lub inny ustrój total itarny ani w  inny
sposób takiego ustroju propagować”.
Burmistrz Głuszycy pismem o  sygnaturze MK.6625.1 .201 7

z  dnia 27.02.201 7 r. zwrócił się o  wydanie opinii do Instytutu
Pamięci Narodowej w  sprawie zmiany nazw ulic w  Głuszycy.
Zarządzeniem nr  49/201 7 Burmistrza Głuszycy z  dnia 4 maja
201 7 r. powołano Komisję celem przygotowania zmiany nazw
ulic w  gminie Głuszyca. Na posiedzeniu w  dniu 22 maja Ko-
misja dokonała przeglądu nazewnictwa ul ic w  Gminie Głu-
szyca. Po zapoznaniu się z  opiniami Instytutu Pamięci
Narodowej dotyczącymi nazw ulic Pionierów i   Dąbrowskiego
komisja uznała, że opinie te nie wskazują na konieczność
zmian wspomnianych powyżej nazw ulic. Do zmiany nazw
ulic Komisja wyznaczyła ul ice Janka Krasickiego i   Adolfa War-
skiego i   zaproponowała po cztery nowe nazwy dla każdej
z  ul ic. W  wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych
ograniczonych do mieszkańców ww. ul ic większością ważnie
oddanych głosów wybrano nowe nazwy ulic: Lawendową
dla ul icy Adolfa Warskiego oraz Tul ipanową dla ul icy Janka
Krasickiego. Wobec powyższego radni miejscy na sesji w  dniu
29 sierpnia 201 7 r. podjęl i uchwały ws. zmian nazw ulic
w  Głuszycy.
Przypomnijmy, że zgodnie z  art.   1 8 ust. 2 pkt 1 3 Ustawy

z  dnia 8 marca 1 990 r. o  samorządzie gminnym (Dz. U. z  201 6
r. poz. 446 z  późn. zm.) podejmowanie uchwał w  sprawach
nazw ulic należy do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej
w  Głuszycy. Uchwały nr  XL/272/201 7 i   XL/273/201 7 Rady
Miejskiej w  Głuszycy weszły w  życie 20 września 201 7 r. po 1 4
dniach od daty publikacji w  Wojewódzkim Dzienniku Urzę-
dowym (rok 201 7, poz. 3655, 3656).

Uwaga! Zmiana nazw ulic nie wymaga wymiany dowodu
osobistego!

Art.5 ust. 2 Ustawy z  dnia 1 kwietnia 201 6 r. o  zakazie pro-
pagowania komunizmu lub innego ustroju total itarnego
przez nazwy budowli, obiektów i   urządzeń użyteczności pu-
bl icznej mówi, iż: „zmiana nazwy dokonana na podstawie
ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierają-
cych nazwę dotychczasową”. Zgodnie z  art.   89 ustawy o  do-
wodach osobistych, adres miejsca zameldowania
zamieszczony w  dowodzie osobistym nie potwierdza już ad-
resu miejsca zameldowania, zaś zmiana tego adresu nie sta-
nowi podstawy do wymiany dokumentu.
W  związku z  powyższym posiadacz dowodu osobistego

wydanego według starego wzoru nie ma obowiązku wymia-
ny dowodu na nowy, a   nawet nie ma uprawnienia żądania je-
go wymiany w  przypadku zmiany nazwy ulicy. Nowe dowody
nie posiadają już adresu zameldowania, a   wszelkie instytucje
(np. banki), które potrzebują pozyskać od petenta potwier-
dzenie zameldowania wymagają aktualnie zaświadczeń wy-
dawanych przez właściwe urzędy.
Podstawa prawna:

- Ustawa z  dnia 1 kwietnia 201 6 r. o  zakazie propagowania
komunizmu lub innego ustroju total itarnego przez nazwy
budowli, obiektów i   urządzeń użyteczności publ icznej (Dz. U.
201 6.744)
- Ustawa z  dnia 6 sierpnia 201 0 r. o  dowodach osobistych (Dz.
U. 201 7.1 464)
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Lawendowa i  Tulipanowa – nowe
nazwy ulic w  Głuszycy



Historia Głuszycy od początku związana jest z  zamkiem Rogowiec (niem. Hornschloss lub
Hornberg, czes. Hornšperk ). To dawna strażnica wniesiona już XI I wieku z  inicjatywy władców
księstwa świdnicko-jaworskiego na szczycie góry o  tej samej nazwie. Dziś to najwyżej położny
zamek w  Polsce na wysokości 870  m n. p.  m.

Inicjatywę budowy pierwszej drewnianej konstrukcji przypisuje się Bolesławowi Wysokie-
mu – wnukowi Bolesława Krzywoustego. Głównym zadaniem załogi zamku była ochrona gra-
nic księstwa i   szlaku handlowego do Czech. Trakt kupiecki biegł ze Świdnicy dol iną Bystrzycy
u  podnóża zamku Grodno w  Zagórzu Śląskim, dalej przez Olszyniec i   Gl inicę, by dotrzeć do
wsi Kamionki. Następnie kupcy kierowali się w  stronę dzisiejszej Rybnicy Leśnej i   dalej w  kie-
runku Przełęczy Trzech Dolin u   stóp najwyższego szczytu Gór Kamiennych – Waligóry (936  m
n.p.m). Ominąwszy tę górę, droga wiodła w  kierunku Sokołowska. Tu podróżni mogli l iczyć na
ochronę ze strony załogi Zamku Radosna. Z  Sokołowska trakt wiódł wzdłuż dol iny rzeki Ści-
nawka przez Mieroszów do Broumowa i   dalej do Pragi. Należy pamiętać, że od 1 1 38 r. na mo-
cy testamentu Bolesława Krzywoustego w  Polsce trwa rozbicie dzielnicowe. Obowiązująca
zasada senioratu wprowadzała zwierzchnictwo najstarszego syna króla nad wszystkimi dziel-
nicami. Doprowadziło to jednak do konfl iktów pomiędzy władcami poszczególnych dzielnic
i   pozbawienia władzy najstarszego syna Bolesława Krzywoustego – Władysława, zwanego
później Wygnańcem. W  1 1 46 r. doszło do bitwy pod Poznaniem. W  wyniku przegranej Włady-
sław Wygnaniec stracił władzę senioralna i   został zmuszony do ucieczki do Niemiec. Przy
wstawiennictwie swojej żony Agnieszki Bamberg ( córki austriackiego burgrabiego) zawiązał
sojusz z  królem niemieckim Konradem II I , którego celem było odzyskanie władzy. Jednak do-
piero w  1 1 63 r. na drodze dyplomatycznych zabiegów jego syn Bolesław Wysoki odzyskał
władzę nad Śląskiem.

Budowa systemu zamków oprócz ochrony granic i   szlaków handlowych zaowocowała
rozwojem osadnictwa w  trudnym górskim terenie. Kolejni władcy dbal i o  rozwój gospodar-
czy, zawiązywali l iczne sojusze. Na postawie umowy dziedzicznej z  cesarzem Karolem IV za-
wartej przez Bolka I I I księcia świdnicko-jaworskiego po śmierci wdowy po nim księżnej
Agnieszki w  1 369 r. cały Śląsk przechodzi pod panowanie korony czeskiej, a   okol iczne zamki
tracą na znaczeniu i   przechodzą w  ręce prywatne. O  i le w  bezpośrednim sąsiedztwie zamków
już w  XI I i   XI I I w. powstają wsie Grzmiąca, Unisław, Sokołowsko czy Radosna (dzisiejsze Ustro-
nie w  Łomnicy), to kroniki podają , że w  1 41 3 r. w  dol inie Marcowego Potoku, czyl i przy dzi-
siejszej ul. Leśnej rozpoczyna swoją działalność drwal Georg Lohrich, zaś w  miejscu, gdzie
Otłuczyna wpada do Bystrzycy (czyl i skrzyżowanie ul. Grunwaldzkiej i   Kościuszki), stawia tar-
tak wodny. Istnieje już tu mała wioska zwana Gierschdorf, a   jej mieszkańcy trudnią się głów-
nie pozyskiwaniem drewna i   produkcją  m.in. smoły, dzigciu i   gontów.

W  1 41 9 r. dochodzi w  Czech do pierwszych wstąpień zbrojnych zwolenników Jana Husa (
oskarżono o  herezje spalanego na stosie w  1 41 5r. na Soborze w  Konstacy). Również teren Ślą-
ska zostaję objęty krwawymi działaniami wojennymi. Wsie wyludniają się, a   zamek Rogowiec
zostaje zdobyty przez husytów. Po zakończeniu działań zbrojnych zamek zostaje opanowany
przez pozbawionych żołdu żołnierzy, którzy dopuszczają się grabieży na okol icznej ludności
i   karawanach kupieckich.

Najbardziej krwawo zapisal i się bracia Schel lendorf, którzy w  wyprawach rabunkowych
zapuszczal i się aż pod Wrocław. Było to na tyle uciążl iwe, że delegacja mieszczan zwróciła się
o  pomoc do króla czeskiego Jerzego z  Podiebradu. Król skierował wojsko pod dowództwem
wrocławskiego rajcy Georga von Steina. Zamek został zdobyty i   zniszczony, aby nigdy już nie
mógłby być wykorzystywany do celów. W  XIX w. w  okresie romantyzmu zamek zaczął zyski-
wać na popularność jako cel wycieczek. Do tej pory zachwyca przepięknymi widokami, jakie
czekają na turystów. Przy dobrej pogodzie nawet bez lornetki można dostrzec Śnieżkę, Śnież-
nik, Ślężę, a   nawet Wrocław. Od lat prowadzone są prace archeologiczne mające na celu lep-
sze poznanie losów zamku.

Rogowiec stał się również ważnym punktem na mapie sportowej naszej gminy. Od same-
go początku projektowania tras Strefy MTB poprowadzono tu czarny i   zielony szlak rowerowy.
W  dniu 1 4 maju br. uczestnicy maratonu rowerowe Strefy MTB Sudety dobywali zamek na
trasie mega, 2 września przez ruiny Rogowca przebiegal i uczestnicy ultramaratonu i   półmara-
tonu górskiegoWaligóra Run Cross.1 października ruiny najwyżej położonego zamku w  Polsce
już po raz trzeci stały się metą dla zawodników biegu górskiego Uphil l Rogowiec.

Do zamku
prowadzą szlaki tu-
rystyczne dostępne
praktycznie dla każ-
dego. Ze stacji PKP
Głuszyca przez
Grzmiącą wiedzie
szlak żółty, z  An-
drzejówki lub Ryb-
nicy Małej można
wędrować szlakami
niebieskim lub czer-
wonym. Zapraszam
do wycieczek do tej
najstarszej budowli
w  naszej gminie,
zwłaszcza że przed
nami „złota” polska
jesień. Do zobacze-
nia na szlaku.

Grzegorz Czepil

fot. 1 fot. 2

Biegiem na zamek!

fot. 4

fot. 3

fot. 6

fot. 5

4 październik 201 7 · KURIER GŁUSZYCKI



5październik 201 7 · KURIER GŁUSZYCKI

Od września   w  hal i sportowej przy Szkole Podstawowej
nr  2 w  Głuszycy odbywają się zajęcia sportowe Klubu TA-
EKWON-DO CHON-JI . Zajęcia prowadzi głuszyczanin Jacek
Mädge, z  którym rozmawiała nasza Redakcja.
KG: Jak pracuje się w  Głuszycy?
JM: Wspaniale. Wszyscy wiedzą, po co przychodzą. Chcą się

rozwijać, nie tylko poznając nowe techni-
ki walk, ale też chcą je doprowadzać do
perfekcji . Wszyscy są bardzo ambitni.
KG: I le grup wiekowych prowadzi Pan
w  Głuszycy?
JM: W  tej chwil i jest jedna grupa i   nie ma
podziału wiekowego. Ale dla ćwiczących
płynie z  tego faktu wiele korzyści, bo cza-
sem można trafić na zawodach na „mniej-
szego” przeciwnika - ale gorzej gdy jest on
większy (oczywiście w  zakresie kategorii
wiekowych określanych na zawodach) –
po moich zajęciach jest się więc przygo-
towanym na wszystko.
KG: Posiada Pan certyfikat Międzynaro-
dowej Federacji Taekwon-do. Kiedy za-
częła się Pańska przygoda z  Taekwon-do?
JM: Gdy miałem 1 5 lat, przyszedłem na
swój pierwszy trening do klubu SOKADO
we Wrocławiu... I   ku mojemu zdziwieniu
okazało się, że nie umiem nawet prawi-
dłowo pięści zacisnąć, żeby podczas ude-
rzenia nie zrobić sobie krzywdy. Miałem
bardzo mądrego i   cierpl iwego trenera -
Darka Majchrzaka (6 DAN), który pokazał mi pierwsze techni-
ki i   prawidłowe postawy, kopnięcia czy uderzenia… Potem
się wciągnąłem i   mam tak do tej pory (śmiech). Dzięki temu
wiem, jak ważne jest indywidualne podejście do każdego, kto
przychodzi teraz do mnie na moje zajęcia…
KG: Jakie korzyści płyną z  uprawiania tego sportu?
JM: Przede wszystkim ogólna poprawa sprawności, wzmoc-
nienie całego ciała, a   przez to i   oczywiście samopoczucia. Ta-
ekwon-do to także wyjazdy na zawody gdzie można poczuć
prawdziwego ducha rywalizacji i   wykorzystać wszystkie swo-
je atuty.
KG: Czy można przyjść zobaczyć, jak wyglądają prowadzone
przez Pana zajęcia?
JM: Czy można zobaczyć? Oczywiście - a   nawet zachęcam, by
zobaczyć jak to wygląda. Forma prowadzenia zajęć nie jest
żadną tajemnicą. Na prowadzone przeze mnie zajęcia może
wejść rodzic czy opiekun i   zobaczyć, co robimy. Pierwsze dwa
spotkania są bezpłatne. Zapraszam do kontaktu telefoniczne-
go pod numerem 601   996  296. Oprócz zapisów telefonicz-

nych zgłoszenia przyjmowane są także podczas każdego
naszego treningu w  hal i sportowej przy Szkole Podstawowej
nr  2.
KG: Proszę przypomnieć jeszcze, kiedy prowadzi Pan zajęcia
w  Głuszycy?
JM: Zajęcia odbywają się w  każdy wtorek w  godz. 1 5.45-
1 7.1 5 i   w  każdy czwartek w  godz. 1 6.00-1 7.30. Serdecznie na
nie zapraszam.
KG: Czy prawdą jest, że oprócz Taekwo-do zamierza Pan po-
noć prowadzić również zajęcia z  samoobrony dla kobiet
w  Głuszycy?
JM: Tak, to prawda, mam zamiar w  najbl iższym czasie rów-
nież prowadzić zajęcia samoobrony dla kobiet. Obecnie
w  czasie zajęć Teakwon-do, zacząłem wprowadzać elementy
samoobrony, które cieszą się dużą popularnością. Gdy raz je
pominąłem, dzieci natychmiast się o  nie upomniały…
KG: Dziękuję za rozmowę i   życzę powodzenia trenerowi oraz
wszystkim uczestnikom zajęć.

Z  Jackiem Mädge rozmawiała Sabina Jelewska

KLUB TAEKWON-DO CHON-JI ZAPRASZA NA ZAJĘCIA!

1 . METODA NAWNUCZKA
Młody człowiek dzwoni do starszej
osoby, podając się za jej wnuczka,
przedstawia swoją ciężką sytuację fi-
nansową wymagającą natychmiasto-

wego zasilenia finansowego (np. uszkodził koledze
samochód, ma zaciągnięte pożyczki u   znajomych, którzy gro-
żą mu przykrymi konsekwencjami w  przypadku braku zwrotu
im gotówki, potrzebują pieniędzy na operację, itp.) Jeżel i
babcia lub dziadek zgadzają się na udzielenie pomocy, wów-
czas rzekomy wnuczek uprzedza, że po pieniądze przyjdzie
jego kolega, wymyślając powód, dla którego osobiście nie
może odebrać pieniędzy.
2. AKWIZYTATORZY

Dwie, bądź trzy osoby wchodzą do mieszkania pod pozorem
korzystnej sprzedaży różnych artykułów. Jeden z  nich zajmu-
je rozmową starszą osobę, a   pozostal i plądrują mieszkanie,
kradnąc wartościowe przedmioty.
3. METODA NA ADMINISTRATORA

Grupa trzech osób podając się za administratorów wchodzi
do budynku. Jedna osoba zostaje na korytarzu. Dwie osoby
wchodzą do mieszkania pod pretekstem spisania l icznika zu-
życia wody. Jedna z  nich wskazuje właścicielowi w  łazience
rzekomy nieprawidłowo działający wodomierz, a   druga oso-
ba okrada mieszkanie z  wartościowych rzeczy. W  tym czasie
w  przypadku, gdy sąsiad zainteresuje się zdarzeniem, osoba
pozostająca na korytarzu przy użyciu posiadanego sprzętu.
4. METODA NA PRACOWNIKA OPIEKI SPOŁECZNEJ,

SŁUŻBY ZDROWIA

Oszuści wchodzą do mieszkania pod pozorem udzielenia po-
mocy socjalnej osobie starszej. Jedna osoba przeprowadza
wywiad z  właścicielami mieszkania, a   druga dokonuje kra-
dzieży przedmiotów.
Osoba podająca się za pielęgniarkę środowiskową promuje
obsługę medyczną w  miejscu zamieszkania. Wypełnia przez
siebie stworzoną ankietę, wpisując wszystkie dane osobowe
mieszkańców. Po tym fakcie żąda zapłaty za tzw. wpisowe.
5. SPRAWCA PODAJE SIĘ ZA PRACOWNIKA ZUS-u

Sprawcy oszustwa, podając się za pracowników ZUS-u, pro-
szą o  podanie danych identyfikacyjnych, np. Imię i   nazwisko,
numer pesel, numer przyznanego przez ZUS świadczenia, nu-
mer emerytury i   konta bankowego, na które wysyłana jest
emerytura z  ZUS. Służy im to do prób wyłudzenia z  ZUS-u   na-
leżnych emerytom pieniędzy. Należy zaznaczyć, że pracowni-
cy ZUS nigdy osobiście nie odwiedzają swoich kl ientów.
W  koniecznych przypadkach wzywają do stawiennictwa l i-
stowne bądź telefonicznie.
6. FAŁSZYWY POLICJANT

Sprawcy mogą podszywać się pod funkcjonariuszy Pol icji ,
którzy informują, że jedna z  osób bliskich została ukarana
mandatem, bądź popełniła przestępstwo lub wykroczenie,
jednocześnie informują, że sprawę można rozwiązać polu-
bownie. Chęć udzielenia pomocy bliskim sprawia, iż chętnie
przekazują duże kwoty pieniędzy.
7. DROGI TELEFON

Oszuści wykonują telefon do ofiary, tzw. „głuchy sygnał”. Ofia-
ra oddzwania na numer, nieświadoma wykonując połączenie
o  bardzo wysokich stawkach za jedno połączenie. Oszuści

podczas jednego połączenia mogą wyłudzić, kilkadziesiąt do
kilkuset złotych.
Aby nie stać się ofiarą oszustwa, należy przestrzegać nastę-

pujących zasad:
Nie przekazuj przez telefon ważnych informacji osobom po-
dających się za Twoich bl iskich, bądź swoich danych – np.
Banki nie proszą o  podanie danych przez telefon.
Przed otwarciem drzwi:

spojrzeć przez wizjer w  drzwiach lub przez okno -kto to?
Jeśl i nie znamy odwiedzającego - spytać o  cel jego wizyty, za-
piąć łańcuch zabezpieczający (jeśl i zdecydujemy się na
otwarcie drzwi) oraz poprosić o  pokazanie dowodu tożsamo-
ści lub leg. służbowej, identyfikatora. Uczciwej osoby nie zrazi
takie postępowanie powodowane ostrożnością.
W  razie wątpl iwości należy umówić się na inny termin,

sprawdzając uprzednio w  administracji osiedla lub innej od-
powiedniej instytucji wiarygodność osoby pukającej do
drzwi ( jeśl i osoba podaje się za przedstawiciela administracji
lub innej odpowiedniej instytucji) .
W  sytuacji , gdy osoba staje się natarczywa, natychmiast nale-
ży zadzwonić na policję lub zaalarmować otoczenie.

Gdy podejrzewasz, że masz do czynienia z  oszustwem,
nie wahaj się i   zadzwoń na POLICJĘ

pod nr  997 lub 1 1 2

SENIORZE, BĄDŹ CZUJNY!

Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu ostrzega
Seniorze, nie pozwól się oszukać! Poznajmetody przestępców i  „nie daj się nabrać”!

Jest taki szczególny moment w  życiu każdego pracującego
człowieka-przejście na zasłużoną emeryturę.
Szanowna Pani Mario,
Z  tej okazji wyrażamy serdeczne gratulacje i   wyrazy wiel-

kiego uznania za 21 -letnią pracę
w  naszym gronie na stanowisku instruktora. Pomagała Pani

rozwinąć skrzydła młodym mieszkańcom Głuszy-
cy w  czasie poprzez prowadzonych przez Panią
zajęć plastycznych, muzycznych, wokalnych oraz
zajęć organizowanych podczas wakacji i   ferii
z  CK-MBP. Dziełem Pani rąk są l iczne dekoracje
wykonane na różnorodne uroczystości w  Cen-
trum Kultury-Miejskiej Bibl iotece Publicznej
w  Głuszycy. Jedna z  ostatnich to ta z  201 5 roku-
przygotowanie wystroju Izby Pamięci Włókien-
nictwa.

Dziś się żegnamy, choć mamy nadzieję, że
nadarzy się jeszcze wiele okazji do miłych spo-
tkań. Wyrażamy też nadzieję, że będzie Pani miło
wspominać spędzone razem z  nami lata. Pozo-
stawia po sobie Pani trwały ślad, który na długo
pozostanie w  naszej pamięci.

Życzymy wielu lat w  zdrowiu, pogody ducha, spełnienia
marzeń oraz dużo czasu na real izację swoich pasji , na które
do tej pory nie było czasu.

Monika Kulus
dyrektor CK-MBP w  Głuszycy

Podziękowania dla Pani Marii Burek
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-Od kilku lat temat „Szlachet-
nej Paczki” nie jest obcy głuszy-
czanom oraz mieszkańcom
okolicznych miejscowości. Wiele
osób już pokazało, że potrafi po-
magać i  podarować coś niezwy-
kłego ludziom w  potrzebie.
Niezmiernie miło nam ogłosić, że
w  2017 roku po raz pierwszy
w  Głuszycy powstał Rejon „Szla-
chetnej Paczki”! - mówi Lider
Rejonu Magdalena Kandefer.
Głuszyckimi wolontariuszami –
„SuperW” są również: Edyta Po-
pek, Mariola Trawczyńska, Magdalena Pawlaczyk, Magdalena
Krystyniak, Małgorzata Garncarek, Klaudia Twaróg, Gabriela
Waleska, Joanna Delegiewicz.
Jak można zgłosić rodzinę lub osobę samotną do „Szlachet-

nej Paczki”? To proste! Należy przekazać informacje wolonta-
riuszkom z  Głuszycy albo pracownikom Ośrodka Pomocy
Społecznej, dyrektorom szkół, pracownikom Urzędu Miejskie-
go. Można również wypełnić zgłoszenie na stronie www.szla-
chetnapaczka.pl Rozglądnijmy się wokół. Stańmy się częścią
ekipy„Szlachetnej Paczki”!
Wolontariusze już zaczynają spotkania z  rodzinami. Baza ro-

dzin będzie otwarta na stronie www.szlachetnapaczka.pl 1 8 l i-
stopada. Każdy chętny darczyńca będzie mógł wybrać
rodzinę, której chce pomóc. Zachęcamy wszystkich do two-
rzenia grup darczyńców. W  ten sposób przygotowanie paczki
będzie łatwiejsze, a   do rodzin trafi to, czego naprawdę potrze-

bują. Wolontariusze są łączni-
kami pomiędzy darczyńcą
a  rodziną. Będą pomagal i
w  doborze produktów tak, aby
do rodzin trafiła pomoc odpo-
wiednia do ich potrzeb. Wielki
finał projektu zaplanowany jest
na 9 i   1 0 grudnia br. Tego dnia
darczyńcy dostarczą paczki do
wyznaczonych magazynów,
a  wolontariusze przekażą dary
rodzinom. Projekt można wes-
przeć na wiele sposobów.
Można zostać wolontariuszem,

darczyńcą, inwestorem społecznym lub przekazać dowolną
wpłatę na konto Fundacji Wiosna, która jest organizatorem
akcji „Szlachetna Paczka”.
Ideą „Szlachetnej Paczki” jest niesienie mądrej pomocy, ta-

kiej, która ma się stać impulsem do zmian w  życiu dla zagu-
bionych ludzi lub dać chwilę wytchnienia od trudów dnia
codziennego tym, którzy znaleźl i się w  tragicznej sytuacji ży-
ciowej.
- Nie wolno utrwalać biedy, trzeba mobilizować ludzi, aby

radzili sobie w  życiu- zaznacza ks.  Stryczek, założyciel „Szla-
chetnej Paczki”. ( źródło: http://www.tvn24.pl)
Więcej o  „Szlachetnej Paczce” w  Polsce, w  Głuszycy i   w  okol i-
cach …
#lubięludzi #mądrapomoc #szlachetnapaczka #głuszyca #su-
perW

oprac. SJ

Rejon „Szlachetnej Paczki” także w  Głuszycy!

Ośrodek Pomocy Społecznej w  Głuszycy wspólnie z  Caritas
Diecezji Świdnickiej będą real izować Program Operacyjny Po-
moc Żywnościowa 201 4-2020, współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w  ramach Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 201 7.
Instytucją Zarządzającą w  ramach Programu jest Minister-

stwo Rodziny Pracy i   Pol ityki Społecznej, a   Instytucją Pośred-
niczącą Agencja Rynku Rolnego. Program w  swoich
założeniach przewiduje wsparcie osób i   rodzin najbardziej
potrzebujących w  sposób trwały i   intensywny poprzez udzie-
lanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkol-
wiek dyskryminacji i   z  poszanowaniem godności osób
uprawnionych.
Pomoc w  ramach Programu udzielana jest osobom , które

z  powodu trudnej sytuacji i   n iskich dochodów nie mogą za-
pewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód
nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniające-
go do korzystania z  pomocy społecznej tj:
- 1 268 zł w  przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1 028 zł w  przypadku osoby w  rodzinie.
Osoby z  terenu Gminy Głuszyca do otrzymania pomocy
żywnościowej kwalifikowane są przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w  Głuszycy, ul. Grunwaldzka 38. Skierowania

wydawane są codziennie pracowników socjalnych w  go-
dzinach urzędowania Ośrodka.
Każdy odbiorca pomocy żywnościowej w  trakcie trwania

Programu może skorzystać z  tzw. działań towarzyszących,
które są obowiązkowym elementem programu. Mają one na
celu wzmacnianie samodzielności i   kompetencji odbiorców
pomocy żywnościowej w  zakresie prowadzenia gospodar-
stwa domowego. Działania te mogą być real izowane w  formie
szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę
i   umiejętności z  zakresu przygotowania posiłków, dietetyki
oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarzą-
dzania budżetem domowym i  zapobiegania marnowaniu
żywności. Działania te są prowadzone w  sposób cykl iczny
w  okresie dystrybucji pomocy żywnościowej.
„Podprogram 201 7” będzie obejmował dystrybucję artyku-

łów spożywczych oraz działań towarzyszących w  okresie od
września 201 7 do czerwca 201 8 r. Dystrybuowane będą takie
produkty jak: makaron, makaron kukurydziany bezglutenowy
ryż, herbatniki, mleko, ser, groszek z  marchewką, fasola, kon-
centrat pomidorowy, powidła śl iwkowe, gulasz wieprzowy, fi-
let z  makrel i , szynka drobiowa, szynka wieprzowa, cukier, olej,
kasza gryczana, buraczki wiórki.

Zjawisko smołowania przewodów spal inowych (dymo-
wych) jest skutkiem nieprawidłowego procesu spalania pal iw

stałych, prowadzącym do nieuchronnego zniszczenia komi-
na. Poza narażeniem właściciel i na ogromne koszty związane

z  wykonaniem prac remontowych
zasmołowane kominy są przyczy-
ną występowania pożarów w  bu-
dynkach. ZASMOŁOWANIE
PRZEWODÓW DYMOWYCH JEST
ZJAWISKIEM NIEODWRACAL-
NYM! SMOŁOWANIE KOMINA
NIE JEST SKUTKIEM NIERZETEL-
NIE WYKONANYCH USŁUG
PRZEZ FIRMY KOMINIARSKIE!
Nieprawidłowy proces spalania
jest spowodowany stosowaniem
nieprawidłowego pal iwa (np. pa-
lenie mokrym drewnem, niskiej ja-
kości węglem, śmieciami) lub
niewłaściwą eksploatacją kotłów
i   pieców na pal iwo stałe (utrzymy-
wanie niskiej temperatury spala-
nia). Konsekwencją tego jest
odkładanie się na wewnętrznej
powierzchni komina mokrego
kondensatu – czarnej, gęstej,
świecącej, mokrej smoły, która
wnika w  konstrukcję komina. Efek-
tem tego jest występowanie ciem-
nych wykwitów zmian

osłabiających konstrukcję i   właściwości użytkowe komina.
Czyszczenie zasmołowanego przewodu dymnego przez fir-
my kominiarskie przy zastosowaniu szczotek kominiarskich
jest nieskuteczne i   nie l ikwiduje zjawiska smołowania. Nie
usuwa produktu po spalaniu opału. Zalegająca w  kominie
smoła stwarza ogromne zagrożenie pożarowe dla budynku.
Jedyną metodą wykluczającą zagrożenie jest osuszenie za-
smołowanego komina poprzez zmianę sposobu eksploatacji
(zmiana pal iwa i   sposobu palenia w  kotle czy też piecu).
Smoła w  kominie jest zanieczyszczeniem, które powstaje

w  wyniku nieprawidłowej eksploatacji urządzeń grzewczych.
Firmy kominiarskie nie mogą brać odpowiedzialności za
wszelkie następstwa niewłaściwego eksploatowania urzą-
dzeń grzewczych.
Zakład Usług Mieszkaniowych i   Komunalnych sp.

z  o.o.  w  Głuszycy apeluje, by ogrzewać mieszkania we właści-
wy sposób. Stosujcie Państwo dobrej jakości węgiel, suche -
sezonowane drewno. Dbajcie, by utrzymywać wysoką tem-
peraturę spalania. Dzięki temu unikniecie Państwo niebez-
pieczeństwa związanego z  pożarem i   remontem kominów,
a   także przedłużycie okres eksploatacji swoich urządzeń
grzewczych.
Zwracamy się także z  gorącą prośbą, by informowali nas

Państwo o  zauważonych nieprawidłowościach związanych
z  eksploatacją kominów.

Prezes Zarządu
ZUMiK sp. z  o.o.  w  Głuszycy

(-) Urszula Mrozińska

POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA MIESZKAŃCÓW GŁUSZYCY

PAMIĘTAJ!
TWÓJ PIEC CZY KOCIOŁ, KTÓRY MASZW  DOMU TO NIE

ŚMIETNIK!
NIE SŁUŻY DO SPALANIA ODPADÓW I  ŚMIECI!

W  DOMOWYCH KOTŁOWNIACH I   PIECACH NIE WOLNO
PALIĆ:

resztek jedzenia, zepsutych przetworów,
plastikowych butelek i   pojemników po wodzie, sokach, mle-
ku, śmietanie,
izolacji kabl i,
zużytych opon,
ubrań i   butów,
gumowych odpadów,
przedmiotów z  tworzyw sztucznych,
malowanego, lakierowanego i   impregnowanego drewna,
sztucznej skóry,
zużytych pampersów i   nawilżanych chusteczek,
opakowań po rozpuszczalnikach, nawozach i   środkach
ochrony rośl in,
farb i   lakierów i   opakowań po nich,
plastikowych toreb z  pol ityenu,
plonów z  działek i   ogródków,
papieru bielonego związkami chloru z  nadrukiem farb kolo-
rowych,
sklejek i   płyt wiórowych.

POZA OPAŁEM MOŻNA SPALAĆ TYLKO:
papier,
tekturę i   drewno,
opakowania z  papieru, tektury i   drewna,
odpady z  gospodarki leśnej, ale nie chemikal ia i   opakowania
z  tworzyw sztucznych,
odpady kory i   korka,
trociny, wióry i   ścinki – ale niepochodzące z  obróbki płyt wió-
rowych,
mechanicznie wydzielone odrzuty z  przeróbki makulatury.
Spalanie śmieci jest źródłem zanieczyszczeń, które są szko-

dl iwe dla ludzi i   środowiska naturalnego. Substancje, które
wydzielają się w  trakcie spalania śmieci w  niskich temperatu-
rach, są groźne dla zdrowia i   życia.
W  trakcie spalania śmieci w  niskiej temperaturze do atmos-

fery trafiają między innymi:
tlenek węgla (utrudnia transport tlenu, oddziałuje na central-
ny układ nerwowy, odkładający się w  glebie pył powoduje
szkodl iwe zanieczyszczenie rośl in metalami ciężkimi, jest
przyczyną powstawania trójtlenku siarki, który w  powietrzu
atmosferycznym tworzy z  parą wodną aerozol kwasu siarko-
wego),tlenki azotu (są przyczyną zapalenia płuc i   bronchitu,
powodują uszkodzenia l iści rośl in, tworzą kwas azotowy, któ-
ry, odkładając się w  glebie, podwyższa ich zawartość w  rośl i-
nach),dwutlenek siarki (powoduje trudności w  oddychaniu
ludzi i   obumierania l iści rośl in, jest przyczyną powstawania
siarczanów i   kwasu siarkowego, co skutkuje suchych opadami
kwaśnych deszczy, odkładając się w  glebie jest przyczyną jej
zakwaszenia i   zasolenia), nieorganiczne związki chloru (po-
wstają tzw. dioksyny i   furanany, działają powoli, ale skutecz-
nie uszkadzają narządy wewnętrzne: wątrobę, płuca, nerki,
rdzeń kręgowy i   korę mózgową, zwiększają także ryzyko wy-
stąpienia nowotworów), nieorganiczne związki fluoru (nisz-
czą uzębienie, są przyczyną osteoporozy, działają szkodl iwie
na wątrobę, nerki, układ krwionośny, mózg, zaburzają pracę
tarczycy, mogą uszkadzać narządy rozrodcze i   być przyczyną
bezpłodności) , metale ciężkie - kadm, rtęć, tytan, arsen, ko-
balt, nikiel, selen, ołów, chrom (są przyczyną występowania
kaszlu, utrat przytomności, wymiotów, raka skóry, wypadania
włosów, niedokrwistości, utraty wagi, zaburzeń wzrostu, nisz-
czą układ moczowy, nerki, wątrobę, jel ita, płuca, mózg, kości,
układ słuchu, osłabiają rozwój intelektualny).
ŚMIECI NIE ZASTĄPIĄ OPAŁU!
Dbajmy wspólnie o  zdrowie i   środowisko naturalne!

oprac. ZUMiK

ZASMOŁOWANE KOMINY = GROŹBA POŻARU - APEL DOMIESZKAŃCÓWGŁUSZYCY

NIE PRODUKUJ CYKLONU B!
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Skład redakcji „Kuriera Głuszyckiego”: Marta Wróblewska, Sabina Jelewska, Magdalena
Kandefer, Stanisław Michal ik, Grzegorz Czepil .
Redakcja zaprasza mieszkańców do współpracy w  tworzeniu „Kuriera Głuszyckiego”, skład re-
dakcji jest otwarty. Zachęcamy do zamieszczania bezpłatnych ogłoszeń i   reklam lokalnych
firm, które prosimy przesyłać do 20-go każdego miesiąca na adres: kurier@gluszyca.pl.
Adres do korespondencji: Urząd Miejski w  Głuszycy, „Kurier Głuszycki”, ul. Grunwaldz-
ka 55, 58-340 Głuszyca.
Kurier dostępny jest także w  wersji elektronicznej: http://www.gluszyca.pl/quot-kurier-glu-
szycki-quot/51 1

Druk: Polska Press Sp. z  o.o., Oddział Pol igrafia, Drukarnia w  Sosnowcu
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KALENDARIUMWYDARZEŃ KULTURALNO-
SPORTOWYCH W  GMINIE GŁUSZYCA
październik2017
1 .1 0. I I I Uphil l Rogowiec z  Festiwalem Pstrąga,  godz. 1 1 -1 4, Łowisko Pstrąga Złota Woda
w  Łomnicy,
7.1 0. Mecz piłkarski MKS Włókniarz Głuszyca- Orzeł Lubawka, drużyny juniorów,  godz. 1 3,
boisko sportowe, ul. Dolna 2.
8.1 0. Mecz piłkarski MKS Włókniarz Głuszyca-Iskra Witków Śląski, drużyny dorosłych,  godz.
1 5, boisko sportowe, ul. Dolna 2.
8.1 0. „Idźmy naprzód z  nadzieją” - koncert z  okazji XVI I Dnia Papieskiego,  godz.1 7, kościół
pw. NMP Królowej Polski, ul . Grunwaldzka.
1 4.1 0. Mecz piłkarski MKS Włókniarz Głuszyca- AZS PWSZ Wałbrzych, drużyny
młodzików,  godz. 1 3, boisko sportowe, ul. Dolna 2.
1 5.1 0. I I I Wyścig XC o  Czapkę Śl iwek, start  godz. 1 1 ul. Piastowska, biuro zawodów Szkoła
Podstawowa nr  2, ul. Sienkiewicza 53.
1 7.1 0 "Gra światła i   koloru” - wernisaż Bogusława Solarza,  godz.1 7, galeria CK-MBP, ul.
Grunwaldzka 26.
21 .1 0. Mecz piłkarski MKS Włókniarz Głuszyca - Górnik Boguszów-Gorce, drużyny
juniorów,  godz. 1 3, boisko sportowe, ul. Dolna 2.
22.1 0. Mecz piłkarski MKS Włókniarz Głuszyca- Dabro-Bau Makowice, drużyny
dorosłych,  godz. 1 5, boisko sportowe, ul. Dolna 2.
22.1 0. Spotkanie autorskie z  Jolantą Marią Kaletą - promocja nowej książki pisarki pt.
„Pułapka”,  godz. 1 7, galeria CK-MBP, ul. Grunwaldzka 26.




