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Z  największą przyjemnością
i   radością chciałabym podziel ić
się dzisiaj z  czytelnikami „Ku-
riera Głuszyckiego” wspaniałą
informacją- otóż Paweł Wiącek
trenujący w  naszym gimnazjal-
nym klubie siłaczy UKS GIM
Głuszyca został brązowym me-
dal istą Mistrzostw Europy
w  Trójboju Siłowym Klasycz-
nym w  estońskim Tartu w  kate-
gori i juniorów do 59  kg.
Andrzej Woźniak obronił pod-
czas tych samych zawodów ty-
tuł wicemistrza Europy zdobyty
w  ubiegłym roku w  Pi lźnie i   przywiózł do domu srebr-
ny medal. W  ten oto sposób obaj panowie przyćmil i
wszystkie inne wydarzenia w  naszym pięknym mieście
i   udowodnil i , że w  młodym pokoleniu drzemie ogrom-
ny potencjał, potencjał niezależny od miejsca zamiesz-
kania. To ogromny sukces młodych ludzi, trenera Jacka
Kędzierskiego, głuszyckiego Gimnazjum i   samej Głu-
szycy (wręcz nie wypada nie chwal ić się takimi miesz-
kańcami) . Serdeczne gratulacje od zespołu
redakcyjnego!

W  „Kurierze Głuszyckim” z  kwietnia/maja 201 5 dru-
kowal iśmy obszerny wywiad z  Jackiem Kędzierskim.
Warto wrócić do tego wywiadu, w  którym trener opi-
suje początki powstania klubu. Pisałam kiedyś na ła-
mach naszej gazetki: „Głuszyca potęgą sportu”
i   n iektórzy odnosi l i się sceptycznie do moich słów.
Chyba powinni ugryźć się w  język, gdy następnym ra-
zem dopadną ich podobne wątpl iwości. N ie tylko
w  tym sporcie odnosimy przecież spektakularne sukce-
sy. Przypomnę chociażby głuszyckich karateków, któ-
rzy rzadko kiedy wracają z  zawodów bez trofeów
i   medal i , albo intensywnie rozwijające się kolarstwo
górskie dzięki pracy grupy zapaleńców ze Stowarzy-

szenia Przyjaciół Głuszycy
oraz Stowarzyszenia Strefa
MTB. Kto wie, może jest
wśród mieszkańców Głuszy-
cy potencjał na całkiem nie-
źle zapowiadający się zespół
siatkarzy? Baczny obserwa-
tor wydarzeń kulturalnych
i   sportowych w  Głuszycy nie
mógł przecież przegapić ta-
kich zwiastunów. Każdy po-
tencjał należy
wykorzystywać i   rozwijać.
Nasi sportowcy są przecież
żywą reklamą i   wizytówką

naszej gminy, nie jedyną oczywiście, ale byłoby niewy-
baczalnym błędem, gdybyśmy zaniedbal i ich rozwój.

Pozostańmy przy tematach związanych ze sportem,
ale i   rekreacją. Mówię oczywiście o  problemach zwią-
zanych z  utrzymaniem naszego basenu przy ul . Dolnej.
Na mocy wydanego w  dniu 09.1 1 .201 5 r. Rozporządze-
nia Ministra Sportu w  sprawie wymagań, jakim powin-
na odpowiadać woda na pływalniach, basen odkryty
przy ul . Dolnej powinien zostać wyposażony w  stację
uzdatniania wody, która spełniałaby szczegółowo okre-
ślone w  rozporządzeniu parametry techniczne. Dosto-
sowanie obiektu do wymaganych norm mogłoby
kosztować gminę nawet ponad mil ion złotych. Trudna
sytuacja ekonomiczna wielu rodzin zamieszkałych na
terenie naszej gminy, ale także i   powiatu powodue, że
korzystanie z  basenu przy ul . Dolnej stanowi czasami
jedyną możl iwość letniego wypoczynku nad wodą
w  okresie wakacyjnym.

Wiemy już, że apel głuszyckich radnych oraz działa-
nia burmistrza przyniosły pierwsze efekty. Ministerstwo
prawdopodobnie przystąpi do prac zmieniających za-
pisy niekorzystnego rozporządzenia. Będziemy przy-
glądać się tej sprawie.

Rozpoczęły się także prace nad długo oczekiwanym
Programem Rewital izacji Głuszycy. To nie pierwszy te-
go typu program w  histori i miasta, ale mam nadzieję,
że pierwszy, który zakończy się sukcesem. Odbyły się
już spotkania z  ramach konsultacji wskazujących na
konkretne potrzeby mieszkańców oraz warunki real i-
zacji zamierzeń. Zachęcam do aktywnego udziału
w  kolejnych spotkaniach, gdyż są one kierowane nie
tylko do gminnych jednostek samorządowych, ale tak-
że do wspólnot mieszkaniowych oraz przedsiębiorców
i   wszystkich mieszkańców. Jeśl i chcemy korzystać z  do-
finansowania naszych wymarzonych planów i   projek-
tów (w  kwotach nawet do 85% dofinansowania) , to
koniecznie trzeba być na takim spotkaniu. W  najbl iż-
szym czasie odbędą się spotkania dla zarządców
wspólnot mieszkaniowych - czwartek 24 marca o  godz.
1 1 .00 w  siedzibie Urzędu Miejskiego w  Głuszycy,
przedsiębiorców - środa 6 kwietnia o  godz. 1 6.00 w  sal i
widowiskowej CK-MBP w  Głuszycy, przedstawiciel i
wspólnot mieszkaniowych - czwartek 7 kwietnia
o  godz. 1 6.00 w  Szkole Podstawowej nr  3 w  Głuszycy.
Sygnal izujemy to wydarzenie, gdyż jest ono niezwykle
ważne dla miasta i   jego mieszkańców. Wiele zależy od
powodzenia tego projektu.

Wszyscy oczekujemy zbl iżających się świąt wielka-
nocnych, bo będzie to czas spotkań w  gronie rodzin-
nym, wspólnego spędzania czasu, odpoczynku,
rel igi jnej zadumy i   radości. Serdeczne życzenia wielka-
nocne dla czytelników Kuriera Głuszyckiego i   jeszcze
raz gratulacje dla naszych medal istów!
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Są ludzie, którzy kojarzą się nam na zawsze z  miej-
scem ich pracy. Dotyczy to zwłaszcza osób zatrudnio-
nych w  instytucjach publ icznych takich jak urzędy,
szkoły, placówki kultury. Są to najczęściej długoletni
pracownicy tych instytucj i i   to tacy, którzy swoją sol id-
ną pracą, talentem i   doświadczeniem odgrywają zna-
czącą rolę w  ich działalności i   zapisują się „złotymi
zgłoskami” na kartach histori i .

Dobrze jest jeśl i w  momentach, kiedy trzeba się
z  n imi rozstać, potrafimy to zrobić kulturalnie i   stara-
my się w  sposób szczególny wyrazić wdzięczność
i   wzruszenie. Wiadomo przecież, że dla takich osób
pożegnanie z  miejscem pracy jest jednym z  ważniej-

szych momentów życiowych.
Ten wstęp to próba zrobienia dobrego kl imatu do

poinformowania moich Czytelników o  uroczystym po-
żegnaniu wieloletniego pracownika Centrum Kultury
w  Głuszycy Zbigniewa Boguskiego w  związku z  jego
odejściem na emeryturę.
Dlaczego o  tym piszę? Otóż dlatego, by dowiedziało
się o  tym jak najwięcej osób, ale również by w  ten
sposób dołożyć swoją cegiełkę do wyrazów uznania
i   wdzięczności za zasługi tego wyjątkowego człowie-
ka.

To prawdziwy wzór ofiarności , zaangażowania i   po-
szanowania pracy. Taki obraz utrwal i ł się w  mojej wy-

obraźni z  obserwacji i   osobistych kontaktów ze
Zbigniewem. W  CK był osobą najważniejszą, o  czym
się nie mówiło, bo to było oczywiste. Zmienial i się dy-
rektorzy, wszyscy inni pracownicy, a   Zbyszek był „con-
stans”, zawsze na posterunku od tak zwanej „czarnej
roboty”. A  potrafił robić wszystko, organizować duże
imprezy, prowadzić konferansjerkę, obsługiwać urzą-
dzenia nagłaśniające, sprzątać i   przenosić meble
i   sprzęty. Był człowiekiem koleżeńskim, uczynnym
i   może właśnie dlatego cieszył się szacunkiem wszyst-
kich współpracowników i   był bardzo lubiany.

Stanisław Michal ik
cd. na str.   5

Kulturalne rozstanie cz.1



Pobiegli dla ŻołnierzyWyklętych

Przedświąteczna atmosfera zapanowała w  głuszyckim
Centrum Kultury w  czasie zorganizowanego w  dniu 1 2 marca
Kiermaszu Wielkanocnego. Na stoiskach można było zoba-
czyć ręcznie wykonane prace naszych głu-
szyckich wystawców, którym nie brakowało
oryginalnych pomysłów na stworzenie pięk-
nych ozdób wielkanocnych. Swoje rękodzie-
ło prezentowali: Stanisława Skowrońska,
świetl ica wiejska w  Kolcach, sołectwo Kolce,
Stowarzyszenie "Razem Kolce", Helena Styr-
bicka, sołectwo Grzmiąca, świetl ica wiejska
w  Grzmiącej, Magdalena Szyszka, Gimna-
zjum Publiczne w  Głuszycy, Przedszkole Sa-
morządowe w  Głuszycy, świetl ica wiejska
w  Sierpnicy, świetl ica wiejska w  Głuszycy
Górnej, Centrum Kultury w  Głuszycy.

Kultywowaniu wielkanocnych tradycji
wśród mieszkańców naszej Gminy służyły
dwa konkursy ogłoszone przez CK-MBP, któ-
re ufundował nagrody rzeczowe dla wyróżnionych. Prace
zgłoszone do konkursu na najpiękniejszą pisankę wielka-
nocną ocenial i: Jerzy Marszał- rzeźbiarz z  Łomnicy, Maria Bu-
rek i   Natal ia Smolińska- instruktorki z  CK-MBP w  Głuszycy
oraz burmistrz Głuszycy. Wybór był naprawdę trudny, gdyż
wszystkie ogromnych rozmiarów pisanki prezentowały się
pięknie. Do konkursu swoje prace zgłosil i : Klub "Relaks",
świetl ica wiejska w  Kolcach, sołectwo Grzmiąca, świetl ica
wiejska w  Sierpnicy, Gimnazjum Publiczne w  Głuszycy, OSP
w  Głuszycy Górnej, Przedszkole Samorządowe w  Głuszycy,
Szkoła Podstawowa Nr 3, świetl ica wiejska w  Grzmiącej, świe-

tl ica wiejska w  Głuszycy Górnej. Miejsce
pierwsze przyznano dla świetl icy wiejskiej

w  Głuszycy Górnej, miejsce drugie dla świetl icy wiejskiej
w  Sierpnicy, a   miejsce trzecie dla Gimnazjum Publicznego
w  Głuszycy.

Oprócz podziwiania wielkanocnych deko-
racji i   pisanek w  czasie kiermaszu można było
delektować się smakiem wyrobów cukierni-
czych zgłoszonych do konkursu cukierniczego.
Wyboru najsmaczniejszego ciasta wielkanoc-
nego dokonali: Joanna Papieska z  restauracji
„Stara Piekarnia” w  Głuszycy, Anna Dominiak
z  restauracji „Koliba Łomnicka” w  Łomnicy,
Grzegorz Szymański wiceburmistrz Głuszycy
i   Roman Głód burmistrz Głuszycy. W  konkursie
udział wzięl i udział: Małgorzata Przedworska,
świetl ica wiejska Kolce, sołectwo Kolce, Stowa-
rzyszenie "Razem Kolce", sołectwo Grzmiąca,
OSP Głuszyca Górna, Przedszkole Samorządo-
we w  Głuszycy, sołectwo Sierpnica, Stowarzy-
szenie „Nasza Sierpnica”, sołectwo Głuszyca

Górna. Jury za najsmaczniejsze uznało ciasto wielkanocne
wykonane przez stowarzyszenie „Razem Kolce”, miejsce dru-
gie zajęła Małgorzata Przedworska z  Sierpnicy, a   miejsce trze-
cie sołectwo Grzmiąca.

Organizatorzy kiermaszu - burmistrz Głuszycy Roman
Głód i   dyrektor Centrum Kultury-MBP w  Głuszycy Monika
Rejman dziękują wszystkim wystawcom i  uczestnikom kon-
kursów za pielęgnowanie świątecznych tradycji oraz ogrom
pracy włożony w  przygotowanie się do kiermaszu. Specjalne
podziękowania dla pracowników CK-MBP.
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„Czerwony Kapturek” w  wykona-
niu kabaretu seniorek z  Unisławia
i   Mieroszowa , występ głuszyckiego
chóru seniorów „Renoma”, recital głu-
szyczanina Roberta Delegiewicza
oraz wernisaż malarski Barbary Su-
leckiej były atrakcjami popołudnio-
wej uroczystości z  okazj i Dnia Kobiet
w  sal i widowiskowej Centrum Kultury
w  Głuszycy.

W  rolę konferansjera wciel i ł się
burmistrz Głuszycy Roman Głód, któ-
ry złożył wszystkim paniom najser-
deczniejsze życzenia wraz z  poetycką
dedykacją. Występ seniorek z  Unisła-
wia i   Mieroszowa rozbawił zgromadzoną na sal i publ icz-
ność. Miłą niespodzianką był krótki fi lmik z  udziałem
dzieci z  Przedszkola Samorządowego w  Głuszycy. Oprócz
przekazanych życzeń dla pań można było usłyszeć od

przedszkolaków szczere i   za-
bawne opowieści o  tym, co naj-
bardziej kobiety lubią. Z  wielką
radością powitano na scenie re-
aktywowany głuszycki chór se-
niorów działający pod opieką
instruktorki Andżel iki Szpat od
początku bieżącego roku przy
głuszyckim Centrum Kultury.
Dla wszystkich pań wystąpił
głuszycki aktor Robert Delegie-
wicz w  repertuarze łączącym
ekspresję, humor i   wiele okazji
do wzruszeń.

Do obejrzenia swoich
prac plastycznych w  galeri i CK-MBP zaprosiła także głuszy-
czanka Barbara Sulecka - do niedawna jeszcze mieszkająca
w  Szczecinie.
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Głuszyczanki świętowały w  Centrum Kultury

Z  okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego
Miejska Bibl ioteka Publ iczna w  Głuszycy po raz czwarty
zorganizowała Dyktando Miejskie. Konkurs, którego głów-
nym celem jest kultywowanie tra-
dycji posługiwania się poprawną
polszczyzną oraz popularyzowanie
kultury języka ojczystego, objął
honorowym patronatem Burmistrz
Głuszycy Roman Głód. Do rywal i-
zacji o  tytuł Mistrza Ortografi i
201 6 w  dniu 20 lutego przystąpiły
22 osoby.

Stanisław Michal ik- autor tego-
rocznej edycji głuszyckiego dyk-
tanda- przygotował dwa teksty:
pierwszy dotyczył histori i naszej
ojczyzny, drugi poruszał tematykę związaną z  kosmosem.
W  wyniku losowania do odczytania trafił tekst „kosmiczny”,
który oprócz prozy zawierał także wiersz. Sam autor dykto-
wał go uczestnikom.

Prace konkursowe sprawdzała komisja w  składzie: Mar-
ta Borowiec, Aneta Kalenik , Barbara Miszczuk, Renata So-
kołowska, Bożena Wal iszewska, Stanisław Michal ik.
W  przerwie uczestnicy ortograficznych potyczek relakso-
wal i się, słuchając gry na akordeonie w  wykonaniu Huberta

Janasa - ucznia Państwowej Szkoły Muzycznej w  Wałbrzy-
chu. Następnie obejrzel i prezentację o  najczęściej popeł-
nianych błędach językowych oraz dowcipne fi lmiki pt.
„Błyskawiczne dzieje polszczyzny”. Chętni mogl i także
wziąć udział w  quizie językowym przygotowanym przez in-

struktora CK-MBP Angel ikę
Szpat. Zwycięzcy quizu - Elż-
bieta Kaszuba-Sycz, Aleksan-
dra Pawłowska oraz Tadeusz
Bańkowski otrzymal i nagrody
książkowe.

Po sprawdzeniu
wszystkich prac Komisja Kon-
kursowa przyznała: miejsce
pierwsze i   tytuł Mistrza Orto-
grafii 201 6 Tadeuszowi
Bańkowskiemu . Miejsce dru-
gie zajęła Katarzyna Herda ,

miejsce trzecie Laura Halweg. Zwycięzcą w  kategori i do
1 8 roku życia został Dominik Przybylski , który odebrał na-
grodę ufundowaną przez Burmistrza Głuszycy.

Dla wszystkich uczestników przygotowano pamiątkowe
dyplomy uczestnictwa w  IV Dyktandzie Miejskim. Fundato-
rami nagród dla zawodników pełnoletnich byl i : John Cot-
ton Europe Sp. z  o.o.   oraz Centrum Kultury- Miejska
Bibl ioteka Publ iczna w  Głuszycy.

oprac. MPB Głuszyca

IV Dyktando Miejskie w  Głuszycy

KiermaszWielkanocny CK-MBP w  Głuszycy

marzec 201 6 · KURIER GŁUSZYCKI

Głuszyckie Centrum Kultury po raz drugi włączyło się
w  organizację największego biegu pamięci w  Polsce, by
oddać hołd zapomnianym bohaterom - żołnierzom pol-
skiego podziemia antykomunistycznego i   antysowieckie-
go działającego w  latach 1 944-1 963.

Bieg zorganizowany 28 lutego poprzedziła msza św.
w  intencji Żołnierzy Wyklętych odprawiona w  kapl icy św.
Józefa. Przed startem rozgrzewkę poprowadzil i Ewa So-
bieraj i   Andrzej Kol isz, biegacze zaangażowani w  przygo-
towanie ultramaratonu górskiego Waligóra Run Cross
Głuszyca. „Tropem wilczym. Bieg pamięci Żołnierzy Wy-
klętych” na symbolicznym dystansie 1 963 metrów poko-
nała l iczna grupa mieszkańców wraz z  burmistrzem
Głuszycy Romanem Głodem, głuszyckim radnymi Edytą
Popek i   Krzysztofem Krzymińskim. W  wielopokolenio-
wym biegu brały także udział dzieci z  rodzicami, młodzie-
ży z  grupy ACTIV-UP z  Głuszycy Górnej, a   także seniorzy.
Biegnących prowadził konno Zbigniew Sosnowski, ubra-
ny w  strój ułański. Dla pierwszych 50-u   zgłoszonych osób
organizator ogólnopolskiego biegu – Fundacja Wolność
i   Demokracja - przekazała pakiety startowe wraz z  koszul-
kami i   medalami, które na mecie wręczał zastępca burmi-
strza Głuszycy Grzegorz Szymański oraz głuszyckie
harcerki – Celestyna Chlastawa i   Weronika Jarosz.

Po zakończonym biegu w  sal i Centrum Kultury czekał
na wszystkich ciepły poczęstunek przygotowany przez
Jadłodajnię Finezja. W  trakcie niedzielnego biegu głuszy-
czanie włączyl i się także do ogólnopolskiej zbiórki pu-
bl icznej przeznaczonej na budowę pomnika Polaków
zmarłych w  czasie Wielkiego Głodu na terenach Związku
Sowieckiego w  latach 1 932-33.

-Dziękuję mieszkańcom Głuszycy i  gościom z  okolic za
wspólne oddanie hołdu polskim patriotom poprzez uczest-
nictwo w  dzisiejszym biegu – powiedział w  czasie wręcza-
nia pakietów startowych burmistrz Głuszycy. Dyrektor
Centrum Kultury Monika Rejman przyłącza się do podzię-
kowań i   wyraża wdzięczność współpracownikom głu-
szyckiego CK-MBP za ogromne zaangażowanie
w  zorganizowanie wydarzenia. Szczególne podziękowa-
nia dla funkcjonariuszy z  Komisariatu Pol icji w  Głuszycy
za zabezpieczenie biegu oraz dla Mirosława Jarosza za fo-
torelację.
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Od połowy lutego do końca maja 75-u   uczniów z  klas I -
I I I ze Szkoły Podstawowej nr  2 oraz ze Szkoły Podstawowej
nr  3 w  Głuszycy bierze udział
w  Programie Powszechnej Nauki
Pływania „Umiem Pływać 201 6”.
Program finansowany jest ze środ-
ków Funduszu Zajęć Sportowych
dla Uczniów w  ramach dotacj i Mini-
sterstwa Sportu i   Turystyki „Pływa-
jące Maluchy” i   budżetu Gminy
Głuszyca. -Dotacja w  wysokości
9.075 zł pokryje 50% kosztów orga-
nizacj i zajęć dla naszych najmłod-
szych uczniów. Resztę kosztów
sfinansuje Gmina Głuszyca - infor-
muje burmistrz Głuszycy Roman
Głód.

Uczniowie z  Dwójki i   z  Trójki już

cztery razy uczestniczyl i w  zajęciach na basenie w  Aqua
Centrum w  Nowej Rudzie–Słupcu. Pod opieką swoich na-

uczyciel i oraz instruktorów na-
uki pływania dzieci bardzo
chętnie uczestniczą w  zaję-
ciach. Czas spędzony na pły-
walni jest dla uczniów
doskonałą formą zabawy, re-
laksu oraz aktywnego wypo-
czynku.

-Dzięki uczestnictwie
w  projekcie wielu naszych głu-
szyckich uczniów z  dumą bę-
dzie mogło powiedzieć: „Umiem
pływać”- dodaje burmistrz.

oprac. SJ

Bezpłatna nauka pływania dla najmłodszych głuszyckich uczniów
„Człowiek jest wielki nie przez to,

co posiada, lecz przez to, czym dzieli się z  innymi.”
Jan Paweł I I

Pragniemy serdeczne podziękować wszystkim osobom,
które w  jakikolwiek sposób przyczyniły się do zorganizowa-
nia Balu Charytatywnego, jaki miał miejsce 30. 01 .201 6 roku
w  Głuszycy. To dzięki Państwu tak wiele osób mogło włą-
czyć się do pomagania. Z  całego serca dziękujemy wszyst-
kim uczestnikom, znajomym i   nieznajomym, rodzinie,
przyjaciołom a  także osobom, które chciały być z  nami, ale
z  różnych powodów nie mogły przybyć. Jesteśmy bardzo
wdzięczni za okazane wsparcie i   zaangażowanie, które trak-
tujemy jako wyraz Państwa dobroci i   chęci pomagania. Je-
steście ludźmi o  wielkim sercu! Trudno nam wyrazić
słowami, jak wiele to dla nas znaczy!

DZIĘKUJEMY ZAWSZYSTKO!
Andrzej i   Edyta Bielawscy

PODZIĘKOWANIE



Rozpoczęły się prace nad przygotowaniem Gminnego
Programu Rewital izacji . W  dniu 9 marca w  CK-MBP odbyło
się pierwsze spotkanie, w  którym uczestniczyl i radni Rady
Miejskiej w  Głuszycy, sołtysi, przedstawiciele gminnych in-
stytucji i   organizacji pozarządowych, natomiast dzień póź-
niej z  koordynatorami programu spotkal i się
przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych.

Czym jest rewitalizacja?

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kry-
zysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w  sposób
kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokal-
nej społeczności, przestrzeni i  gospodarki, skoncentrowane te-
rytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na
podstawie gminnego programu rewitalizacji - mówi ustawa
o  rewital izacji z  dnia 9 października 201 5 (Dz.U.201 5 poz.
1 777).
Gminny Program Rewitalizacji (GPR) jest podstawo-

wym narzędziem rewital izacji . Program wymaga wyznacze-
nia obszarów najbardziej problemowych, zdegradowanych
i   wymagających podjęcia działań. Ma przedstawiać cało-
ściową strategię jego wprowadzenia oraz spójną wizję po
wyjściu z  kryzysu. GPR powinien umożl iwiać jak największe
zaangażowanie organizacji pozarządowych i   podmiotów
bezpośrednio zainteresowanych działaniami rewital izacyj-
nymi.
GRP jest potrzebny władzom samorządowym, instytu-

cjom gminnym, organizacjom pozarządowym, jak również
przedsiębiorcom, do skutecznego apl ikowania o  środki ze-
wnętrzne na real izację projektów, które ograniczą negatyw-
ne skutki niekorzystnych zjawisk społecznych,
gospodarczych, przestrzennych, technicznych i   środowisko-

wych.
Najważniejszym czynnikiem procesu rewital izacji są lu-

dzie. Przemiana ku ożywieniu danego obszaru nie może się
odbyć bez udziału i   uwzględnienia potrzeb społeczeństwa.
Celem rewital izacji jest przede wszystkim poprawa warun-
ków życia mieszkańców, dlatego przy powstawaniu GRP po-
winni się zaangażować:
• mieszkańcy,
• l iderzy społeczni,
• organizacje pozarządowe,
• przedsiębiorcy,
• wspólnoty i   spółdzielnie mieszkaniowe,
• instytucje i   placówki samorządowe,
• referaty Urzędu Miejskiego.

-Ważne jest, by w  przygotowania do rewitalizacji naszej
Gminy zaangażowało się jak najwięcej mieszkańców. Każdy
głuszyczanin może zgłosić swój pomysł lub gotowy projekt za
pomocą działającej już platformy elektronicznej. Im więcej za-
angażowanych osób, im więcej pomysłów, tym przeprowadzo-
na rewitalizacja, czyli odbudowa, przebudowa, modernizacja
zniszczonych budynków, skwerów, parków, obiektów użytecz-
ności publiczności, terenów należących do Gminy będzie lep-
sza i  bardziej odpowiadająca potrzebom mieszkańców.
Dlatego gorąco zachęcam głuszyczan do aktywnego uczestni-
czenia w  pracach przygotowawczych związanych z  planowa-
ną rewitalizacją- informuje burmistrz Głuszycy Roman Głód.

Przygotowanie Gminnego Programu Rewital izacji Głuszy-
cy planowane jest do końca sierpnia br. Rewital izacja obej-
mować będzie:
• remont, odbudowę, rozbudowę, adaptację obiektów,
• zagospodarowanie, remont, rozbudowę terenów i   prze-

strzeni miejskiej,
• inwestycje w  drogi
lokalne.

Do końca czerwca
mieszkańcy mogą za
pomocą platformy elektronicznej www.gluszyca.e-gmi-
na.com oraz ankiet dostępnych w  Urzędzie Miejskim w  Głu-
szycy w  Biurze Obsługi Kl ienta (p. nr  1 ) zgłaszać swoje
pomysły i   projekty. Na stronie gminnej www.gluszyca.pl
znajduje się zakładka GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI
z  dostępem do platformy elektronicznej www.gluszyca.e-
gmina.com . Zachęcamy do zgłaszania swoich sugestii ,
uwag, propozycji i   wypełniania ankiet.
W  ramach przygotowań do rewital izacji organizowane

będą kolejne spotkania i   konsultacje społeczne, dzięki któ-
rym mieszkańcy zdecydują, jakie inwestycje będą przepro-
wadzane w  Głuszycy. To mieszkańcy określą, czego oczekują
i   co chciel iby zmienić w  swoim najbl iższym otoczeniu.
Na najbl iższe spotkania związane z  przygotowaniem

Gminnego Programu Rewital izacji Głuszycy zapraszamy na-
stępujące grupy mieszkańców:
• zarządców wspólnot mieszkaniowych w  czwartek 24
marca o  godz. 1 1 .00 do Urzędu Miejskiego w  Głuszycy,
• przedsiębiorców w  środę 6 kwietnia o  godz. 1 6.00 do CK-
MBP w  Głuszycy,
• przedstawiciel i wspólnot mieszkaniowych w  czwartek 7
kwietnia o  godz. 1 6.00 do Szkoły Podstawowej nr  3 w  Głu-
szycy.
Zachęcamy głuszyczan do zaangażowania się w  popra-

wę jakości życia i   wizerunku swojej Gminy!

oprac. SJ

W  GŁUSZYCY POWSTAJE GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI
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W  dniach 1 1 -1 3 marca w  kompleksie pałacowym Jedl inka
odbył się zjazd Rycerstwa Świętego Sebastiana w  Europie.
W  1 985 roku Jego Cesarska Wysokość
Arcyksiążę Otto von Habsburg utwo-
rzył przy Europejskiej Wspólnocie Hi-
storycznych Strzelców (EGS) zakon
rycerski św. Sebastiana. Zakon ten
kultywuje tradycje rycerstwa oraz św.
Sebastiana, patrona strzelców, przyj-
mując do swego grona osoby szcze-
gólnie zasłużone dla propagowanych
przez siebie idei. Zakon Rycerski prze-
mianowano na Rycerstwo Orderowe
św. Sebastiana, a   obecnym Wielkim
Mistrzem jest głowa Domu Habsbur-
skiego, Arcyksiążę Karol von Habs-
burg. Przeorem Rycerstwa jest Książę Charles Luis de
Merode, natomiast wiceprzeorem jest Polak, Andrzej We-
gner. Rycerstwo św. Sebastiana stanowi swoistą el itę EGS,
gdyż na około 6  mln członków tej organizacji pasowania na
rycerza przez cały okres istnienia Zakonu Orderowego do-

stąpiło około 500 wyróżnionych braci zakonnych.
Wybór pałacu w  Jedl ince na miejsce spotkania Komando-

rii V Rycerstwa św. Sebastiana nie był
przypadkowy. Pobliski majątek był
w  XVI I własnością rodu Habsburgów,
a   sam majątek Jedl inka w  XVI I I wieku
należał do austriackiego feldmarszałka
Hansa Christoffa von Seher – Thoss,
który był osobą szczególnie zasłużoną
na dworze Marii Teresy.

W  czasie zjazdu Komandorii V ry-
cerstwa św. Sebastiana w  sobotę 1 2
marca w  Pałacu Jedl inka została otwar-
ta wystawa pt. „Zakonne i   Orderowe
Tradycje Rycerstwa Europejskiego”
współorganizowana przez Instytut Kul-

tury Rycerskiej. Wystawa prezentuje oryginalne nadania eu-
ropejskich orderów rycerskich, a   także dokumenty źródłowe
związane z  historią Zakonu Maltańskiego, Krzyżackiego i   sa-
mego Rycerstwa św. Sebastiana. Wystawa stanowi okazję
do zapoznania się z  przykładami wyjątkowego kunsztu kal i-

grafii i   malarstwa dokumentów wystawianych przez po-
szczególne kancelarie monarchów europejskich,   m.in.
pergaminowe dokumenty wydane przez kancelarie dworu
wiedeńskiego oraz Korony Brytyjskiej. Wystawa jest jedyną
w  swoim rodzaju okazją do poznania nie tylko historii zako-
nów rycerskich oraz samych orderów, ale także poszczegól-
nych wyróżnionych osób.
Na zaproszenie burmistrza Głuszycy Romana Głoda

w  niedzielę 1 3 marca Komandoria V Rycerstwa św. Sebastia-
na odwiedziła również naszą Gminę. Wśród zaproszonych
gości obecni byl i   m.in. Przeor Rycerstwa Książę Charles Luis
de Merode i   wiceprzeor Andrzej Wegner. O  historii Głuszycy
ciekawie opowiadał Grzegorz Czepil , który zaprezentował
prywatną kolekcję pocztówek „Głuszyca na starej fotografii”.
Dopełnieniem opowieści o  dziejach naszej Gminy było oglą-
danie przez przybyłych zbiorów artefaktów zgromadzonych
przez właściciel i Łowiska Pstrąga Złota Woda w  Łomnicy. Na
zakończenie pobytu na terenie Gminy Głuszyca goście od-
wiedzil i Podziemne Miasto Osówkę.

oprac. SJ

Zjazd Komandorii V Rycerstwa św. Sebastiana

Przy Szkole Podstawowej nr  2 w  Głu-
szycy ruszyły prace związane z  budową
nowego placu zabaw „Kraina Radości”.
Inwestycja finansowana jest z  Fundu-
szu Toyoty w  ramach pozyskanej dota-
cji z  programu "Dobre pomysły
zmieniają nasz świat” oraz z  budżetu
Gminy Głuszyca przy wsparciu partne-
rów, którzy w  formie głównie rzeczowej
i   organizacyjnej zadeklarowali swoją
pomoc już na etapie pisania projektu.
Dyrektor szkoły Aneta Musik, grono pedagogiczne

i   uczniowie składają serdeczne podziękowania za bezpłatne
wykonanie prac związanych z  przygotowaniem terenu pod

plac zabaw Panom Leszkowi Rubikowi i   Wal-
demarowi Rubikowi - właścicielowi P.H.U.
RUBIK z  siedzibą w  Grzmiącej. Prace przy
użyciu specjal istycznego sprzętu pozwolą
na szybsze uruchomienie "Krainy Radości".
-Dzięki życzliwości i  wsparciu ludzi dobrej

woli możliwa jest realizacja naszych celów
i  zamierzeń. Rodzice dzieci uczęszczających do
szkoły również już wielokrotnie okazali nam
pomoc. Jesteśmy bardzo wdzięczni za każdy
gest wsparcia i  zrozumienie, bo wszyscy kieru-

jemy się zawsze dobrem dziecka – mówi dyrektor SP nr  2
Aneta Musik.

oprac. SP nr  2

W  Dwójce powstaje „Kraina Radości”

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr  2 w  Głuszycy Aneta Mu-
sik serdecznie dziękuje radym Beacie Drapale, Edycie Po-
pek, Grzegorzowi Milczarkowi wraz z  żoną Joanną za zakup
sprzętu do siłowni, która w  ostatnim czasie powstała przy
Szkole Podstawowej nr  2 w  Głuszycy.
-Nowy sprzęt sportowy o  wartości ponad 4  tys. zł uatrakcyj-

nia ofertę sportową szkoły. W  obecnej chwili w  minisiłowni
mieszczącej się w  pomieszczeniu przy hali sportowej do dyspo-
zycji ćwiczących znajdują się dwa rowerki stacjonarne i  nowo-
czesna bieżnia. Mamy jednak nadzieję, że dzięki opłatom za
korzystanie z  zakupionego sprzętu poza zajęciami szkolnymi
uda się rozbudować siłownię, zakupić większą ilość sprzętu,
aby mogła służyć i  uczniom, i  mieszkańcom Głuszycy – infor-
muje dyrektor szkoły.

Zapraszamy do korzystania z  minisiłowni od poniedział-
ku do czwartku w  godz. od 1 7.00 do 20.00 oraz w  piątki, so-
boty i   niedziele w  dowolnym czasie po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu. Telefon kontaktowy: 660 082
81 7. Z  siłowni można korzystać również w  godzinach pracy
szkoły.
Karnety na minisiłownię w  cenie 20 zł za 5 godzin oraz 40

zł za 1 0 godzin do nabycia w  sekretariacie Szkoły Podstawo-
wej nr  2 w  Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 53 oraz w  salonie
fryzjerskim „Beata” przy ul. Sienkiewicza 1 5b. Opłata za jed-
norazowe wejście – 5 zł za godzinę.

Serdecznie zapraszamy!

oprac. SP nr  2

Nowa minisiłownia w  Szkole Podstawowej nr  2

W  związku z  pozyskaniem dofinansowania ze środków
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy oraz Centrum Kultury-
MBP w  Głuszycy ogłaszają nabór na bezpłatne warsztaty
nauki gry na instrumentach dętych i   perkusyjnych . Ad-
resaci projektu: młodzież w  wieku gimnazjalnym z  terenu
Gminy Głuszyca.

Termin real izacji projektu: marzec- grudzień 201 6 r. Liczba
miejsc ograniczona.
Zapisy do 23 marca 201 6 r. do  godz.1 5:00 w  sekretariacie
Centrum Kultury-MBP, pok. nr  6 bezpośrednio dokonywane
przez rodziców wraz z  podpisaniem deklaracji o  uczestnic-
twie dziecka w  warsztatach

ZAPRASZAMY!!!

TRWA NABÓR NA BEZPŁATNEWARSZTATY NAUKI GRY



Gorączka związana z  poszukiwaniami złotego pociągu z  65 kilometra trasy Wro-
cław- Wałbrzych nieco osłabła. Głównie na skutek długotrwałych procedur związa-
nych z  uzyskaniem pozwoleń na prace ziemne, jakie mają zostać przeprowadzone
w  celu potwierdzenia znaleziska. Odżyły natomiast plany poszukiwań „skarbów” zako-
panych na terenie dzisiejszego stadionu przy ul icy Dolnej. Na zdjęciu lotniczym z  po-
czątku 1 945 r. wykonanym przez samolot zwiadowczy należący do U.S. Air Force, na
terenie dzisiejszego boiska zidentyfikowano co najmniej 3 duże baraki i   ki lka mniej-
szych obiektów. Nie ma jednoznacznej informacji, czy był to jeden z  podobozów fil i i
Obozu Gross Rosen, koszary czy być może magazyny sprzętu i   uzbrojenia. Warto
wspomnieć , że w  kwietniu 2009 r. z  inicjatywy członków Grupy Sztolniowej KLIN
przeprowadzono wykopal iska dzięki, którym odnaleziono skład wyposażenia wojsko-
wego, jaki został tu zakopany po I I wojnie światowej (fot.1 ) . Na terenie stadionu urzą-
dzono w  latach 40-tych i   50-tych zrzutowisko pozostawionych przez wycofujące się
niemieckie jednostki hełmów, masek przeciwgazowych i   innych elementów uzbroje-
nia. Na ostateczną weryfikację czekają przekazy o  zakopanej na terenie boiska arma-
cie, a   „wieść gminna niesie”, że były trzy, z  czego jedna została w  krótkim czasie
zabrana przez wojsko, druga przetransportowana pod świetl icę w  Głuszycy Górnej,
gdzie pełniła role dekoracji . To dlatego do dziś mówi się zwyczajowo, że np. coś się
dzieje Pod Armatą. Apeluję o  udostępnienie jakichkolwiek zdjęć armaty lub z  armatą
w  tle.

Teren, na którym obecnie prowadzone są badania, nie zawsze pełnił funkcję spor-
tową. Ul ica Dolna (niem. Achthauser – od 8 budynków) i   przyległe do niej łąki należa-
ły do firmy Meyer Kauffmann Textilwerk AG. Jedna z  pierwszych pocztówek z  1 902 r. (
fot.2) wyraźnie ukazuje, że pierwotny poziom gruntu wystawał niewiele ponad lustro
wody rzeki Bystrzycy i   był zbl iżony do poziomu targowiska lub obecnego boiska „Or-
l ik”. Droga od mostu do budynków poprowadzona była po dość wysokim sztucznym
nasypie. Z  czasem przy wykorzystaniu zwożonego gruzu, ziemi, a   także szlaki z  zakła-
dowej kotłowni zniwelowano teren i   uzyskano w  miarę płaski plac. Widać to na pocz-
tówce z  1 932 roku (fot.3 ). Na panoramie autorstwa Hugo Schreibera z  początku lat
30-tych (fot.4), teren przy ul. Dolnej ma już charakter sportowy. Możemy dostrzec
bramki, wytyczone l inie boiska i   maszty, na których można było wieszać flagi lub
transparenty. Również na mapie z  1 938 roku teren zaznaczony jest jako Sportplatz.
Jak na razie niewiele wiemy o  tym, czy w  przedwojennej Głuszycy, czyl i Wüstegiers-
dorf, działała drużyna piłkarska. Natomiast na pewno prężnie działały co najmniej
dwa bractwa strzeleckie, Klub Rowerowy, Niemieckie Towarzystwo Gimnastyczne,
którego motto : Frisch, Frei, Fröhl ich, Fromm (Świeży, Wolny, Szczęśl iwy, Pobożny) jako
żywo kojarzy się z  firmą sportową 4F. To, że wydarzenia sportowe w  przedwojennej
Głuszycy odbywały się z  wielką pompą ukazuje zdjęcie z  przełomu lat 20-tych i   30-
tych XX w. (fot.5) Autor Walter Gibel uchwycił przemarsz kolumny sportowców na tle
dawnej piekarni Paula Ritschke przy ul. Grunwaldzkiej 32. Ujęcie to świadczy, że po-
chód minął ul icę Dolną i   kieruje się w  stronę urzędu, a   być może na strzelnicę, która
przed wojną funkcjonowała za obecnym gimnazjum. Możl iwe także, że tak duża gru-
pa to uczestnicy imprezy plenerowej, która mogła odbywać się na ul. Polnej. Pamię-
tam z  połowy lat 70-tych zawody hippiczne w  skokach przez przeszkody rozgrywane
właśnie na boisku przy ul. Polnej.

Po I I wojnie światowej większość dużych imprez sportowo-rekreacyjnych organi-
zowano na stadionie przy ul. Dolnej. Nie tylko mecze MKS Włókniarz, ale również
spartakiady zakładowe, zawody sportowe uczniów głuszyckich szkół (fot.6), pokazy
gimnastyczne, dożynki , festyny z  okazji 1 Maja. W  201 5 r. gościl iśmy tu uczestników
Diecezjalno-Powiatowych Dożynek. Cały kompleks sportowy, czyl i stadion, boisko Or-
l ik i   basen mogą z  powodzeniem zaspokajać potrzeby mieszkańców Głuszycy w  za-
kresie aktywności fizycznej. Planowane dalsze prace poszukiwawcze poszerzą nasza
wiedzę o  historii naszego miasta w  okresie I I wojny światowej.

Grzegorz Czepil
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fot. 1

fot. 5

fot. 4

Stadion nie tylko sportowy

fot. 2

fot. 3

fot. 6
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Kurier Głuszycki - Proszę przybliżyć czytelnikom
swoją postać, szczególnie tym, którzy nie mieli
nigdy okazji poznać Pana osobiście i   są ciekawi,
jakim jest Pan człowiekiem?

Daniel Jaremenko - Mam 34 lata, żonę Aleksandrę
i   dwoje dzieci : syna Alana oraz córkę Kornel ię.
W  Głuszycy mieszkam od 1 1 lat. W  latach 201 4-
201 5 pełniłem funkcję Prezesa klubu MKS „Włók-
niarz” Głuszyca, z  którym w  dalszym ciągu staram
się mocno współpracować.

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

DJ - Pracuję w  Toyocie na terenie Wałbrzyskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej. Dokładniej rzecz bio-
rąc, pracuję przy montażu si ln ików spal inowych.
Mam również dwa dodatkowe zajęcia, których jed-
nak nie można zal iczyć do zajęć zawodowych. Je-
stem przedstawicielem Fundacji Polska Fala.
Fundacja zajmuję się pomocą rodzinom i   osobom,
które znalazły się w  ciężkiej sytuacji życiowej.
Wspólnie udało nam się już pomóc jednej z  głu-
szyckich rodzin w  jakże istotnym, bo przedświą-
tecznym czasie. Obecnie pomoc jest rozszerzana
na kolejnych potrzebujących. Jestem również peł-
nomocnikiem firmy, która ma w  planach inwestycje
na terenie Głuszycy.

KG - Jakie są Pańskie pasje i   zainteresowania?

DJ - Mam kilka zainteresowań. Główne z  nich to re-
l igioznawstwo, szeroko pojęty surwiwal i   motory-
zacja. Są to sprawy, którym poświęcam sporo
czasu, najczęściej uzupełniając wiedzę poprzez
czytanie książek i   różnego rodzaju publ ikacji . Moją
pasją jest także strzelectwo, rekreacyjna zabawa
z  karabinkiem pneumatycznym potocznie zwanym
wiatrówką, no i   oczywiście gra w  bi lard.

KG - Dlaczego chciał Pan zostać radnym i  jak
wyobraża Pan sobie swoją służbę społeczeń-
stwu, czyli jaka jest Pańska wizja doskonałego
radnego?

DJ - Jak już mówiłem, mieszkam w  Głuszycy kilka
ładnych lat i   del ikatnie rzecz ujmując, odnosiłem
wrażenie, że gmina nie idzie w  dobrym kierunku.
Brak inwestycji , a   nawet jakichkolwiek perspektyw
w  pewnym momencie stał się bardzo przytłaczają-
cy. Ki lka razy jako mieszkaniec zderzyłem się ze
ścianą „niemocy urzędowej”. W  późniejszym czasie,
gdy byłem prezesem MKS-u   było jeszcze gorzej.
Startując w  wyborach, byłem przekonany, że to
czas, w  którym jest szansa na zmianę tej sytuacji .
Sama decyzja o  kandydowaniu na radnego była
decyzją dość spontaniczną i   n ie wiązała się z  jaki-

miś z  góry zaplanowanymi działaniami. Anal izując
sytuację w  gminie, wiedziałem, że te cztery lata bę-
dą poświęcone przede wszystkim na naprawę fi-
nansów i   ogólną poprawę sytuacji w  Głuszycy.
Obecnie jako radny jestem bardzo zadowolony
z  ki lku spraw, które już udało się zrobić. Mówię
o  przekazaniu szkoły i   zamiany jej na Niepubl iczną
Szkołę prowadzona przez Fundację Jawor. Pomysł
budził duże kontrowersje i   bardzo dużo osób nie
wierzyło w  jego powodzenie. A  jednak udało się
i   co najważniejsze, coraz większa grupa mieszkań-
ców, widząc rozmach działań związanych ze szkołą,
wspiera i   mocno jej kibicuje. Kolejną sprawą jest
współpraca ze świetną młodzieżą z  Głuszycy Gór-
nej. Wraz z  n imi utworzyl iśmy grupę wolontariatu
o  nazwie „Active Up”. Pozytywnym zaskoczeniem
jest dla mnie rozmiar ich zaangażowania w  życie
społeczne. Przeprowadzil i ki lka świetnych akcji ,
choćby takich jak zadbanie o  stary cmentarz przy
naszym mały kościółku czy wystawa fotografi i
w  kościele poświęcona tym miejscom. To wydarze-
nie doprowadziło do kolejnej akcji , a   mianowicie
koncertu organizowanego przez Fundację Jawor
przy wsparciu młodzieży z  Active Up. Cieszę się
z  tego, że mogę brać udział w  przedsięwzięciach
grupy Activ Up i   jestem przekonany, że współpraca
na tym polu przyniesie real izację kolejnych cieka-
wych pomysłów. Nie mogę również narzekać na
współpracę z  Radą Sołecką. Wiadomo, że zawsze
mogłoby być lepiej, ale nie jest źle. Najważniejsze,
że możemy l iczyć na wspólne wsparcie. Podsumo-
wując, wszystko opiera się o  współpracę z  różnymi

grupami mieszkańców. Dla mnie osobiście jest to
kluczem do tego, aby pomimo ciężkiej sytuacji
można było cokolwiek zrobić dla miasta.

KG- Czym chciałby Pan zająć się przede wszyst-
kim jako radny? Co najbardziej leży Panu na
sercu?

DJ - W  związku z  tym, że czas szybko płynie, część
rzeczy, które chciałem robić na szczęście już się re-
al izuje. Szkoła, wykorzystanie potencjału świetl icy
wiejskiej - to już się dzieje i   jestem przekonany, że
w  dalszym ciągu te sprawy będą się rozwijać.
Chciałbym, żeby udało się wyremontować ul icę
Kłodzką wraz z  oświetleniem i   chodnikami. Pomi-
mo starań część lamp została wymieniona, ale i   tak
ten stan pozostawia wiele do życzenia. To samo
dotyczy również ul icy Granicznej. Chciałbym także,
aby jak największa l iczba osób była na co dzień za-
angażowana w  życie lokalnej społeczności .

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

DJ - Nie jest to proste pytanie. Biorąc pod uwagę,
jak sytuacja wyglądała ki lkanaście miesięcy wcze-
śniej, to wydaję się, że wszystko idzie w  dobrą stro-
nę i   powol i wychodzimy na prostą. Jestem jednak
daleki od eufori i . W  dalszym ciągu jest masa spraw
niezrobionych, a   zmieniająca się sytuacja powodu-
je odkrywanie nowych problemów. Plusem gminy
jest to, że pomiędzy radnymi i   burmistrzem jest
współpraca. Chcę podkreśl ić, że każdy z  nas chce
jak najlepiej dla Głuszycy, ale powinniśmy być bar-
dziej otwarci na nasze pomysły. Zdarza się, że po-
święca się za mało czasu na anal izę zagadnień,
które mogą przynieść korzyści dla gminy i   miesz-
kańców, ale nie wpisują się w  ogólny plan działania
i   d latego są odrzucane. Na szczęście jest to jedna
z  n iewielu spraw, do których można mieć zastrze-
żenia. Najważniejsze, że nie popełniamy seryjnych
błędów i   wyciągamy właściwe wnioski z  poprzed-
nich lat. Praktycznie wszystkie działania rady i   bur-
mistrza prowadzą do poprawy, ale do pełni
szczęścia to jeszcze nam dużo brakuje.

KG - Mieszkańcom Głuszycy chciałbym powie-
dzieć przede wszystkim, że…

DJ - Zmiana na lepsze i   poprawa nastąpi choćby za
sprawą programu rewital izacji , ale nie tylko. Proszę
o  cierpl iwość i   wstrzymywanie się z  ocenami naszej
pracy, na to jeszcze przyjdzie czas.

KG – Dziękuję za poświęcony czas.

Z  Danielem Jaremenko
rozmawiała Marta Wróblewska

"POWINNIŚMY BYĆ OTWARCI NA POMYSŁY" -
wywiadz  radnym Danielem Jaremenko

Pan Zbyszek został uroczyście pożegnany w  swo-
im miejscu pracy, a   współpracownicy postaral i
się, by ten moment pozostał na długo w  jego pa-
mięci. Obok pełnych wzruszenia życzeń dobrego
zdrowia i   pomyślności odchodzący na zasłużony
odpoczynek mógł posłuchać specjalnie na tę
okazję przygotowanej przez koleżankę z  pracy,
Angel ikę Szpat mowy wiązanej:

„To nie człowiek tam jakiś”

To nie człowiek tam jakiś
Opuszcza te mury

Ale wierny przyjaciel
Głuszyckiej kultury

To nie człowiek tam jakiś
Lecz niezły artysta
Dźwiękowiec
Zagajacz

Dusza towarzystwa
Aranżer
Bileciarz

Mikołaj dla dzieci
Złota rączka

Kierowca
Pan od kubłów na śmieci

Pan od wyciągu kiedy zima była
Pan od wody na świetl icy – kiedy się kończyła

Pan od zamiatania pod tymi murami
Od drzewa rąbania tępymi siekierami

Pan, który był zawsze, gdy go trzeba było
A  żeby go nie było, tak się nie zdarzyło.
I   w  cokolwiek włożyć musiał swoje ręce
Zostawiał tam efekt, zostawiał tam serce
I   cokolwiek by nie robił, to nigdy z  oporem

Opuszcza dziś te mury –
ten człowiek z  honorem…

A  Kierownik Miejskiej Bibl ioteki Publ icznej, Rena-
ta Sokołowska dodała od siebie:

Zbyszkowi, na nową drogę życia

Zbyszku, dopiero TERAZ
mil ion możl iwości przed Tobą się otwiera!

I   nie mów, że czegoś Ci brak,
bo teraz będzie tak:

emeryturka szerokim strumieniem

wpływa we wszystkie Twoje kieszenie...
nie masz nad sobą żadnego Pana,

codziennie możesz strzelać z  szampana!
Sam sobie sterem, okrętem, żeglarzem...
Nikt Cię nie wzywa, nic Ci nie każe...
I   choć to trudne do uwierzenia -

nareszcie możesz spełniać marzenia!
Niech tego słodkiego czasu nie przesłonią żadne

cienie,
a   o  nas zachowaj dobre wspomnienie...

Napisałem w  tytule „kulturalne rozstanie”, ale to
nie tylko dlatego, że miało miejsce w  Centrum
Kultury.
Nasz prawie że emeryt to człowiek pełen wigo-

ru i   energii . One się jeszcze nie wypal iły do cna.
Jestem pewien, że władze miejskie znajdą okazję,
by ze swej strony wyrazić mu wdzięczność i   po-
starają się wykorzystać jego wiedzę i   doświad-
czenie do społecznej pracy dla dobra wspólnego.

A  osobiście Zbyszku witam Cię serdecznie
w  Klubie Emerytów !

Stanisław Michal ik

Kulturalne rozstanie (dokończenie ze str.1)
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Głuszyczanka, Olga Białek, o  której pisal iśmy w  jed-
nym z  poprzednich wydań „Kuriera Głuszyckiego”,
stworzyła nowe miejsce, pełne pięknych przedmio-
tów i   pasji – Pracownię Plastyczną Kabati . Pracow-
nia znajduje się przy ul. Łukasiewicza, w  miejscu,
gdzie kiedyś był mały sklep spożywczy. Działa już
od 1 5 marca 201 6 r.

Jak mówi właścicielka miejsce
to powstało z  potrzeby wynie-
sienia warsztatu z  domu.
W  miarę zwiększającej się i lości
zamówień hurtowych oraz co-
raz większej i lości kl ientów in-
dywidualnych zaczęło
brakować jej przestrzeni do
działania. Cały warsztat i   maga-
zyn musiał zmieścić się w  nie-
wielkim mieszkaniu. Skrzynki,
worki z  gipsem, pudełka z  do-
datkami, wstążki, gałęzie,
szyszki. Na to wszystko musiało
znaleźć się miejsce i   w  pewnym
momencie stało się nieodłącz-
nym elementem przestrzeni,
w  której przede wszystkim po-
winno być miejsce dla rodziny
i   d la życia prywatnego. Dodat-
kowym aspektem było zainte-
resowanie kl ientów
detal icznych, którzy chciel i zo-
baczyć prace naszej artystki,
dotknąć, wybrać, sprawdzić
wielkość i   kolory. N ie zawsze był
czas na zrobienie zdjęć czy do-
wiezienie wyrobów do kl ien-
tów. Do pracowni każdy będzie
mógł wejść, oglądnąć, domówić szczegóły zamó-
wienia, poczuć wyjątkową atmosferę, którą można
odnaleźć tylko w  miejscach tworzonych z  potrzeby
serca. W  ten oto sposób Olga Białek stworzyła
miejsce, o  którym od dawna marzyła i   do którego
serdecznie wszystkich zaprasza.

Pracownia Plastyczna Kabati – skąd taka nazwa i   co
oznacza?
- Z  nazwą nie było łatwo, bo w  jednym słowie zmie-
ścić wszystko to, co robię, jest zadaniem niewykonal-
nym. Kabati, w  języku suahili, oznacza starą szafę,
kredens. Z  połączenia słabości do starych mebli oraz
uwielbienia książek, których akcja toczy się w  egzo-
tycznych miejscach, powstał taki oto szyld miejsca –
tłumaczy Olga Białek.
W  pracowni stoi już piękny, stary kredens odno-
wiony przez samą właścicielkę, mebel, z  którego
jest bardzo dumna, i   dopełnienia wystrój tego wy-
jątkowego miejsca.

Celem działalności pracowni jest dostarczanie lu-
dziom niepowtarzalnych przedmiotów do upięk-
szania przestrzeni, w  której żyją. Na co dzień
można przyjść do pracowni, zakupić coś dla siebie,
dla przyjaciół lub dla dzieci. To idealne miejsce, do
którego trzeba wejść, kiedy poszukuje się wyjątko-

wego, niepowtarzalnego prezentu. Olga ceni sobie
pracę twórczą, a   n ie „odtwórczą”, dlatego też w  każ-
dym sezonie zaproponuje nowe wzory i   inne roz-
wiązania.
Właścicielka pracowni zaprosiła do współpracy kil-
ka wyjątkowych kobiet z  kraju, które też zajmują
się rękodziełem. Można tutaj zakupić niepowtarzal-
ną ceramikę, wyjątkowe kartki okol icznościowe,
ręcznie szyte maskotki i   przytulanki. Znajdzie się
też coś dla tych, którzy poszukują nietuzinkowej bi-
żuteri i . Do współpracy zaproszona została si lna ko-
bieta z  pasją, motywująca i   dająca wiarę, że trzeba
działać, bo niepowodzenia, choroba, nie mogą nas
zatrzymać, a   przeciwności muszą być natychmiast
zwalczane. Kiedy zdecydujemy się na zakup biżute-
ri i w  Pracowni Kabati , możemy być pewni, że każdy
element został wykonany z  zaangażowaniem, chę-
cią i   wiarą w  to, że jeżel i sami weźmiemy za siebie
odpowiedzialność, to marzenia zaczną się spełniać.

W  ofercie pracowni już niebawem będą dostępne

kwiaty. Bukiety inne niż wszystkie, naturalne i   ele-
ganckie. A  skoro o  kwiatach mowa, to każdy kto
ma w  planach organizację własnego przyjęcia we-
selnego, może już się zgłaszać, ponieważ Olga zaj-
muje się również dekoracją sal weselnych. Z  chęcią
podejmie się również dekoracji przyjęć komunij-

nych, chrzcin czy spotkań fir-
mowych. Ma już w  tym spore
doświadczenie.

Pracownia stała się swoistym
drugim domem rodziny Olgi.
Dzieci odrabiają w  niej lekcje
i   podpatrując działania mamy,
tworzą swoje własne prace
plastyczne. Wszyscy znajdują
tam dla siebie kawałek prze-
strzeni. Dzięki temu mogą ra-
zem spędzać czas tak jak
w  domu. Olga Białek zapew-
nia, że nawet ubrudzona farbą
czy z  wyrzynarką do drewna
w  ręku zawsze chętnie powita
odwiedzających ją gości fi l i-
żanką herbaty lub kompotu
w  upalne dni. Latem będzie
funkcjonował również ogró-
dek, w  którym będą odbywały
się warsztaty plastyczne dla
dzieci. Dorośl i będą mogl i
zrelaksować się wśród kwia-
tów i   na wygodnych kanapach
z  palet, które są dziełem wła-
ścicielki pracowni.

Miałam okazję spędzić trochę
czasu w  Pracowni Plastycznej

Kabati i   z  pełnym przekonaniem stwierdzam, że to
bez wątpienia wyjątkowe i   jedyne takie miejsce
w  Głuszycy. Mała, ale bardzo przytulna przestrzeń
stworzona przez samą właścicielke posiada niepo-
wtarzalny kl imat. Radość życia, wewnętrzny spokój
i   konsekwencja w  działaniu, które charakteryzują
artystkę, w  połączeniu z  przepięknym wnętrzem
sprawiają, że na chwilę wkraczamy do innego
świata - pięknego, przyjaznego i   radosnego.

Pracownia Plastyczna Kabati jest czynna od ponie-
działku do piątku w  godzinach od 1 0.00 do 1 6.30.
Podany na szyldzie numer telefonu zaprasza do
kontaktu tych, którzy chcą przyjść w  innych godzi-
nach. Olga Białek z  chęcią spotka się w  dogodnym
dla wszystkich czasie.

Zaglądnij do Kredensu…

Magdalena Kandefer
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„Ze słabości do pięknych przedmiotów i  pracy twórczej…”
- rozmowa z  Olgą Białek

Piękne, własnoręcznie wy-
konane przedmioty zwiastują-
ce wiosnę oraz rozmaite
ozdoby wielkanocne można
było podziwiać podczas Szkol-
nego Kiermaszu Wielkanocne-
go, który odbył się 1 8 marca
w  Szkole Podstawowej nr  3
w  Głuszycy.

Od kilku tygodni uczniowie
wykonywali ozdoby z  nauczy-
cielami w  szkole oraz w  do-
mach wraz z  rodzicami, a   efektem prac były przepiękne baranki, pisanki,
kraszanki, palmy, stroiki, kartki świąteczne, serwetki na świąteczne koszy-
ki i   inne wyroby związane ze świętami wielkanocnymi.

Oczywiście jak na kiermasz przystało nie mogło zabraknąć przysma-
ków świątecznych. Ciasta przygotowane przez rodziców smakowały wy-
śmienicie. Podczas kiermaszu odbyła się również prezentacja albumów
z  tradycjami wielkanocnymi, które wcześniej przygotowywała każda klasa
wraz z  wychowawcą. W  świąteczną atmosferę wprowadziły wszystkich
występy wokalne w  wykonaniu utalentowanych dzieci ze szkoły.

Kiermasz cieszył się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców gmi-
ny. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i   przybycie.

oprac. SP nr  3

Szkolny KiermaszWielkanocny

Zakończył się remont świetl icy wiej-
skiej w  Głuszycy Górnej wykonany ze
środków Centrum Kultury-MBP oraz Ra-
dy Sołeckiej, która przeznaczyła na ten
cel dochód z  zabawy sylwestrowej.
Dyrektor CK-MBP Monika Rejman ser-
decznie dziękuje Romanowi Szewczuko-
wi z  hurtowni TOP w  Głuszycy za
ufundowanie materiałów budowlanych

oraz Romanowi Surmie
za nieodpłatne wyko-
nanie zabezpieczeń
stolarskich na oknach.
Szczególne podzięko-
wania za wsparcie fi-
nansowe dla Rady
Sołeckiej na czele
z  przewodniczącą Joan-
ną Burchardt i   sołtysem
Tomaszem Grygiańcem
oraz dla pracownika CK-
MBP Grzegorza Bach-
matiuka za wykonane
prace remontowe.

- Uczestnicy zajęć świetlicowych mają
do dyspozycji trzy odnowione sale. Dużo
przyjemniej będzie dzieciom i  młodzieży
spędzać czas wolny po szkole w  estetycz-
nych salach, o  których wygląd powinni te-
raz szczególnie dbać - dodaje Monika
Rejman.

oprac. SJ

ŚWIETLICAWIEJSKAW  GŁUSZYCY GÓRNEJ PO REMONCIE
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Młodzież z  głuszyckiego gimnazjum nie ma czasu
się nudzić. Zimowa aura sprzyja aktywnemu wypo-
czynkowi. Grupa narciarzy i   snowboardzistów wyru-
szyła na stoki kompleksu „Górnik” w  Rzeczce. Jedni
szl ifowal i swoje umiejętności, drudzy uczyl i się jak
zjechać bezpiecznie.
Nasze siatkarki pod opieką pana Radka Zychala za-

jęły I I miejsce w  Powiatowym Finale Siatkówki. Pano-
wie też wykazal i się świetnym przygotowaniem
zajmując I   Miejsce w  Powiatowym Finale Piłki Ręcznej.
Wyjazd na ¼ finału wojewódzkiego przyniósł gimna-
zjal istom II I miejsce na podium.
Zawodnicy UKS GIM Głuszyca stanęl i na europej-

skim podium podczas Mistrzostw Europy w  Trójboju
Siłowym Klasycznym w  Estonii. Uczeń Gimnazjum Pu-
bl icznego Paweł Wiącek zajął trzecie miejsca, zdobył
duży brązowy medalu za całość i   mały brązowy krążek
za przysiad. Absolwent GP Głuszyca Andrzej Woźniak,
który trenuje w  gimnazjalnym klubie obronił tytuł wi-
cemistrzowski uzyskany w  ubiegłym roku w  Pilźnie
i   zdobył duży srebrny medal. To kolejny już ogromny
sukces gimnazjalnego klubu UKS GIM Głuszyca oraz

trenera pana Jacka Kędzierskiego.
Uczeń klas I I B Patryk Mroczko pod opieką pani An-

ny Femiak zajął I   miejsce w  kategorii szkół gimnazjal-
nych w  Regionalnym Konkursie Plastycznym o  życiu
i   twórczości W.S.Reymonta pn. „Wieś w  oczach dziec-
ka” .
El iminacje miejsko-gminne XXI Dolnośląskiego

Konkursu recytatorskiego "Pegazik" pozwoliły od-
nieść sukces dwóm naszym uczennicom Natal i i Hu-
pało i   Roksanie Twaróg, które zakwalifikowano na
el iminacje powiatowe.
Poprawną polszczyzną w  IV Dyktandzie Miejskim

w  Głuszycy wykazał się Dominik Przybylski uczeń kla-
sy I I IA, który został zwycięzcą w  kategorii do 1 8 roku
życia i   odebrał nagrodę ufundowaną przez Burmistrza
Głuszycy.
Uczniowie klasy I I A  pod opieką pani Anny Femiak

zajęl i I I I miejsce w  gminnym konkursie na najładniej-
szą pisankę wielkanocną.
Prężnie działa także Samorząd Uczniowski,

który rozpropagował akcję pomocy dla zwie-
rząt. Akcja „Pomóż zwierzakowi” pozwoliła
wspomóc schronisko dla głuszyckich zwierząt.
Gimnazjal iści wciąż kontynuują zbiórkę na
rzecz zwierząt.
Marzec to pracowity miesiąc dla gimnazjal i-

stów. 1 8 marca odbyły się VI I I Targi Edukacyjne
Szkół Ponadgimnazjalnych. Oficjalnego otwar-
cie dokonal i : Dyrektor GP Głuszyca pani Ewa
Dorosz, Zastępca Burmistrza Głuszycy pan
Grzegorz Szymański oraz gość specjalny Wizy-
tator Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty pani
Anna Kwiatkowska. W  ósmej edycji targów
wzięło udział 1 5 szkół ponadgimnazjalnych
z  powiatów: wałbrzyskiego, kłodzkiego, świd-
nickiego. Dodatkowo obecni byl i doradcy za-
wodowi z  Powiatowej Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej w  Wałbrzychu.
Już 22 marca gimnazjal iści przywitają uczniów klas

VI szkół podstawowych. Dzień otwarty pod hasłem
„Świat się zmienia i   my też” pozwoli zapoznać się
przyszłym uczniom i   rodzicom z  ofertą edukacyjną
gimnazjum.
Pamiętacie o  akcji Samorządu Uczniowskiego? Po-

magamy, pomagamy... tylko na Nas zwierzęta mogą
l iczyć. Wciąż zbieramy jedzenie dla psiaków i   kocia-
ków drobny grosz też się przyda Fundacja Mania Po-
magania
Targi Edukacyjne Szkół Ponadgimnazjalnych. W  tym

roku w  Targach uczestniczyło 1 5 szkół ponadgimna-
zjalnych oraz Doradca Zawodowy, jak również Firma
Językowa z  Wrocławia „Atas”. Każdego roku nasze tar-
gi cieszą się wielką popularnością.

oprac. Gimnazjum

Gimnazjum tętni życiem

Jeśl i chcesz podziel ić się radością życia, zachwycić
ciepłem rodzinnym, poczuć się wyjątkowym, waż-
nym i   mile widzianym zapraszamy do Dziennego
Domu „ Senior-Wigor”

Organizujemy zajęcia:

• Ogólnorozwojowe, w tym manualne np. szydełkowanie, robótki ręczne,
majsterkowanie, amatorskie kółko teatralne, zajęcia ruchowe, np. taniec, zajęcia
relaksacyjno-wyciszające np., muzykoterapia, gry planszowe, zajęcia kul inarne,
relaksacyjne np. wspólny śpiew, bibl ioterapia, rozmowy towarzyskie, modlitwa,
lektura osobista
• Terapii indywidualnej np., masażysta, rehabil itant, doradca życia rodzinnego,
pielęgniarka, kapłan.

Kontakt: „Senior-Wigor”DZIENNY DOM OPIEKI W  GŁUSZYCY ul. 1 1 Listopa-
da 6A, tel. 784 340 027

ZAPRASZAMY!

oprac. Senior-Wigor

60 lat to piękny wiek

3.04.- I   Bieg Koliby Łomnickiej – prolog Waligóra Run Cross Głuszyca 201 6, start

(godz. 1 2.00) i   meta: Restauracja Kol iba Łomnicka w  Łomnicy.

3.04.,   godz. 1 6.00 – wieczór Jana Pawła I I - sala widowiskowa CK-MBP.

7.04.,   godz. 1 7.00 – ŚWIATŁA MIAST- wystawa fotografii Krzysztofa

Lewandowskiego- sala widowiskowa CK-MBP.

1 0.04.   godz. 1 7.00 – Gitarowe granie – koncert uczestników zajęć w  CK-MBP.

1 6.04. –Wiosenny Głuszycki Marsz Nordic Walking

1 7.04.   godz.1 6.00 – Święto Włókiennika – sala widowiskowa CK-MBP.

23.04. I   Liga Lekkoatletyczna Szkół Podstawowych.

23.04. V rajd samochodów terenowych KAMYKI 201 6.

30.04,   godz. 1 5.00 Piknik Strażacki – boisko miejskie ul. Dolna.

KALENDARZWYDARZEŃ W  GŁUSZYCYW  KWIETNIU 201 6
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Skład redakcji „Kuriera Głuszyckiego”: Marta Wróblewska - redaktor
naczelny, Sabina Jelewska, Magdalena Kandefer, Stanisław Michalik,
Grzegorz Czepil.
Redakcja zaprasza mieszkańców do współpracy w  tworzeniu „Kuriera
Głuszyckiego”, skład redakcji jest otwarty. Zachęcamy do zamieszcza-
nia bezpłatnych ogłoszeń i  reklam lokalnych firm, które prosimy prze-
syłać do 20-go każdego miesiąca na adres: kurier@gluszyca.pl.
Adres do korespondencji: Urząd Miejski w  Głuszycy, „Kurier Głu-
szycki”, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca.
Kurier dostępny jest także w  wersji elektronicznej: http://www.gluszy-
ca.pl/quot-kurier-gluszycki-quot/51 1
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