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Jak wszyscy wiemy 25 października 201 5roku od-
były się w  naszym kraju wybory do parlamentu. Fre-
kwencja w  Głuszycy wyniosła ostatecznie 41 ,45%. Oto
pierwsza trójka wybrana przez naszych mieszkańców:

-Platforma Obywatelska- 1 089 głosów- 37,69%
-Prawo i   Sprawiedl iwość- 793 głosy- 27,45%
-KORWIN- 292 głosy- 1 0,1 1 %

Poza podium, na miejscu czwartym uplasował się
ruch Kukiz’1 5- 220 głosów tj. 7,62%. Co do wyników
indywidualnych najwięcej głosów głuszyczan zdobył
T. Siemoniak (485, PO), M. Dworczyk (336, PiS), B. Żoł-
nieruk (249, KORWIN). Na miejscu czwartym i   piątym
I. K. Mrzygłocka (248) i   A. Kołacz-Leszczyńska (225).

Ale październik to także niezwykłe wydarzenia
sportowe i   kulturalne. Wydarzenia śmiem sądzić
o  wiele istotniejsze dla naszych mieszkańców. 24 paź-
dziernika odbył się bieg górski na Rogowiec „ I   Uphil l
Rogowiec”, który cieszył się ogromną popularnością
i   zebrał l iczne, pozytywne opinie. Gratulacje dla Sto-

warzyszenia Przyjaciół Głuszycy, które było organiza-
torem tego przedsięwzięcia płyną długim i   szerokim
strumieniem do dziś. I mpreza sportowa miała spełnić
dwa podstawowe zadania: dostarczyć przyjemnej
i   zdrowej rozrywki oraz wypromować Rogowiec z  naj-
wyżej położonymi riunami zamku w  Polsce i   samą
Głuszycę. Muszę przyznać z  pełną stanowczością, że
oba te zadania zostały wykonane w  1 00%. Atmosfera
niezapomniana. Wiem, że nie był to ostatni taki wy-
ścig. Mam nadzieję, że wpisze się on w  kalendarz im-
prez w  naszej Głuszycy na zawsze.

Wiele dobrych rzeczy dzieje się w  Głuszycy, nawet
jeśl i tego nie zauważamy zaprzątnięci swoimi proble-
mami i   sprawami. H istorycznym i   przełomowym wy-
darzeniem był 1 8 października 201 5 roku. Dzień
niezapomniany, niemający sobie równych. N ie mogło
mnie zabraknąć tego dnia na promocji książki Stani-
sława Michal ika ”Głuszyca -miasto włókniarzy”. NA-
RESZCIE posiadamy historię naszego miasta, spisaną
złotymi zgłoskami, przyprawioną pięknymi zdjęciami.
Wielu czytelników starszych wiekiem odnajdzie na

kartach tej książki dawne wspomnienia, być może za-
pomniane od lat, odnajdzie na fotografiach okruchy
dawnych dni. Trudno nie poczuć szybszego bicia ser-
ca, gdy obcuje się z  l iteraturą tak głęboko osobistą, bo
nie jest to historia „jakiegoś” miasteczka i   "jakiejś” gru-
py ludzi żyjących w  tym miasteczku. Jest to historia
każdego z  nas. Chciałabym, żeby ta książka znalazła
się na półce każdego głuszyczanina. Warto także ku-
pić dla przyjaciół i   znajomych, którzy nie mają szczę-
ścia żyć i   mieszkać w  tak pięknym miejscu.
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„Mamy wizję i   programy o  przyrodę wsparte, bo Głuszyca choć w  kotlinie to miasto otwarte!”

Jest już do nabycia moja najnowsza książka –
„Głuszyca – miasto włókniarzy”. Można ją kupić za je-
dyne 20 złotych w  księgarni na ul icy Grunwaldzkiej
(naprzeciw poczty) albo też w  miejskiej bibl iotece.
Rozprowadzeniem książki zajmuje się jej wydawca –
Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy, a   dochody uzy-
skane ze sprzedaży posłużą na kolejne przedsięwzię-
cia służące promocji naszego miasta.

Zainteresowanym Czytelnikom gazety
chcę pokrótce opowiedzieć o  książce, by wie-
dziel i , czego mogą się po niej spodziewać.

Jest to książka, z  której możemy poznać
najważniejsze wydarzenia z  przeszłości tej
osady, od czasów piastowskich do czasów
współczesnych. Przeczytamy więc o  jej sło-
wiańskich korzeniach, trudnych początkach
osadnictwa i   ciążącym nad tym miejscem fa-
tum, które przez kolejne stulecia przynosiło ze
sobą wciąż nowe klęski żywiołowe, zniszcze-
nia i   pożogi wojenne, wyludnienia, by jednak
z  upływem czasu odradzać się od nowa jak
feniks z  popiołów i   wreszcie w  drugiej poło-
wie XIX wieku przeżyć swój renesans gospo-
darczy, stając się jednym z  l iczących się
ośrodków przemysłu włókienniczego w  dużej
Rzeszy N iemieckiej.

Dowiemy się też sporo o  Głuszycy w  po-
nurych czasach I I wojny światowej i   o  zadzi-
wiającej reinkarnacji przemysłowej po wojnie,
która uczyniła z  Głuszycy l iczący się na Dol-
nym Śląsku, a   nawet w  całym kraju ośrodek
włókiennictwa bawełnianego i   wełnianego.
W  tych rozdziałach książki znajdzie Czytelnik
nieznane dotąd i   nigdzie niepubl ikowane in-
formacje o  konstytuowaniu się w  Głuszycy
władzy ludowej w  pierwszych latach powo-
jennych, jej pierwszych przedstawicielach,
problemach i   sukcesach oraz pierwszych pró-
bach uzyskania statusu miasta. Nastąpiło to
dopiero w  roku 1 962, bowiem był to taki mo-
ment, kiedy Głuszyca stała się znaczącym
w  kraju ośrodkiem przemysłu lekkiego, a   l icz-
ba jej mieszkańców przekroczyła 7 tysięcy,
a   z  okol icznymi wsiami ponad 1 0 tysięcy.

O  tej potędze przemysłowej Głuszycy
znajdziemy w  książce osobny rozdział. Może

on zaskoczyć zupełnie młodych Czytelników, którzy
dowiedzą się, że w  latach siedemdziesiątych w  prze-
myśle głuszyckim zatrudnionych było 501 5 osób,
w  tym 3099 kobiet, czyl i mniej więcej dziesięć razy
więcej niż obecnie.

Ogromnie interesującą częścią książki są zamiesz-
czone w  niej trzy kroniki zakładowe: Głuszyckiej
Przędzalni Czesankowej, „I ndriany”, Technikum i   Za-

sadniczej Szkoły Włókienniczej Przyzakładowej
w  Głuszycy, bowiem są w  nich zasygnal izowane
ważne wydarzenia i   nazwiska osób, które odegrały
doniosłą rolę w  ich historii . Szkoda, że nie udało się
odnaleźć dużej kroniki największej fabryki ZPB
„Piast” napisanej przez mnie z  początkiem lat 70-
tych, która zaginęła gdzieś w  Zespole Szkół w  Głu-
szycy. Kroniki są lustrzanym odbiciem tego, co sta-

nowiło jeszcze nie tak dawno treść życia
Głuszycy, miasta włókienniczego, o  którym już
dzisiaj niestety, możemy mówić w  czasie prze-
szłym.

Aby jednak nie popaść w  kompleksy, warto
na koniec przeczytać rozdziały o  Głuszycy
współczesnej, o  tym, czym Głuszyca może dzi-
siaj zadziwić i   jakie rozpościerają się przed nią
perspektywy. Miasto mimo tak dotkl iwej rany
jeszcze nie umarło. Dźwiga się z  letargu i   z  co-
raz to większą determinacją walczy o  swoje
miejsce w  rozwoju gospodarczym i   turystycz-
no – rekreacyjno – sportowym. Świadczy o  tym
ożywiony ruch inwestycyjny w  budownictwie
mieszkaniowym, w  agroturystyce, w  kolarstwie
górskim, nie mówiąc o  atrakcyjności „miasta
podziemnego Osówka”, nie tylko w  kraju, ale
już na całym świecie.

Sprawom tym poświęciłem sporo miejsca
w  moich wcześniejszych książkach, w  I -ej i   I I -ej
części „Głuszyckich kontemplacji”.

W  książce „Głuszyca – miasto włókniarzy” na
szczególną uwagę zasługują jej i lustracje: „Głu-
szyca na dawnej pocztówce i   fotografii”, ze
zbiorów Grzegorza Czepila oraz „Głuszyca we
współczesnej fotografii”, Roberta Janusza, Wie-
sława Jaranowskiego, Pawła Fesyka, Marzeny
Michal ik. Pozostaną one na długo w  naszej pa-
mięci, bo pokazuję miasto i   jego otoczenie ja-
kiego na co dzień nie znamy. Warto do nich
powracać przy każdej okazji , by dostrzec uroki
Głuszycy dawnej i   powaby miasta obecnie,
które bardzo często umykają naszej uwadze.

Pozostaje mi tylko zaprosić Państwa do
wzbogacenia swej bibl ioteczki w  cenną książkę
o  niebanalnym miasteczku – Głuszycy.

Stanisław Michal ik

- Młynarze i  karczmarze,  s.   4

- Aktywni z  Górnej!,   s.   5

- Co dalej z  Zespołem Szkółw  Głuszycy?,  s.   5

- Wywiadz  radnym Krzysztofem Drzygałą,  s.   6

- Pieniądze to niewszystko,  s.   6

(S.Michalik, „Głuszyca miasto włókniarzy”)

Nowa książka o  naszym mieście
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Słoneczna, jesienna aura, rodzinna atmosfera, świetna or-
ganizacja i   przed wszystkim wymagająca, choć niezwykle
urokl iwa trasa biegu górskiego na Rogowiec zgromadziły mi-
łośników biegania w  sobotnie przedpołudnie 24 października
w  gminie Głuszyca. O  godz. 1 1 na starcie w  Łomnicy biegaczy
powitał burmistrz Głuszycy Roman Głód i   życzył wszystkim
powodzenia. Prawie 50 zawodników miało do pokonania tra-
sę o  długości 5860  m z  przewyższeniem o  wysokości 550  m.
Większość trasy wytyczona była w  lesie. Strome podbiegi
i   równie wymagające zbiegi dały się odczuć niejednemu. Re-
kompensatę w  czasie nieustannej wspinaczki zmierzających
ku mecie biegu stanowiły urzekające głuszyckie krajobrazy,
które w  odsłonie jesiennych barw wyglądały niesamowicie.

Jako pierwszy na szczycie góry Rogowiec (870  m n.p.m.)

z  najwyżej położonymi w  Polsce ruinami XI I I -wiecznego zam-
ku pojawił się Piotr Holly z  Wałbrzycha z  wynikiem
35:31 .1 . Za nim przybiegl i : jako drugi głuszyczanin Krzysztof
Drzygała i   jako trzeci Artur Sitko z  Jedl iny-Zdroju. W  kategorii
kobiet zwyciężyła Monika Bal icka-Kochel z  Kowar, przed dru-
gą Katarzyną Chomiak z  Jedl iny- Zdroju i   trzecią Marią Mle-
czek z  Wal imia.
Gospodarz gminy zaprosił biegaczy na „pasta party” do biura
zawodów na Łowisku Pstrąga "Złota Woda" w  Łomnicy, gdzie
odbyła się dekoracja zwycięzców. Wyróżnieni zostal i zawodni-
cy w  kategoriach wiekowych kobiet i   mężczyzn. Nagrody dla
najlepszej zawodniczki i   najlepszego zawodnika z  Głuszycy
zdobyl i Sabina Jelewska i   Krzysztof Drzygała. Gratulujemy na-
grodzonym oraz wszystkim, którzy ukończyl i bieg. Klasyfika-
cja zawodników dostępna jest na stronie:
www.race-timing.pl

Burmistrz Głuszycy Roman Głód oraz Stowarzyszenie
Przyjaciół Głuszycy dziękują sponsorom biegu: Agnes-
bis  s.c., Jadłodajni Finezja, Piotrowi Dużyńskiemu, firmom
John Cotton Europe Sp. z  o.o.  oraz Partner-tex  s.c., a   także
partnerom biegu: Agroturystyce Pod Ostoją, Centrum Me-
dycznemu Solaris, Przemysławowi Wojdzie z  FizjoCen-
trum.pl, Fundacji Jawor, Noclegom Pograniczna, ZNiD
Walczak, Centrum Kultury-MBP w  Głuszycy, paniom
kucharkom z  SP3 za pyszny makaron oraz wolontariuszom,
którzy włączyl i się w  organizację imprezy, a   w  szczególności
radnym Rady Miejskiej w  Głuszycy- Marcie Wróblewskiej,
Krzysztofowi Krzymińskiemu, Januszowi Rechowi i   Mirosła-
wowi Żołopie oraz pracownikom Urzędu Miejskiego w  Głu-
szycy. Serdeczne podziękowania dla ambasadora biegu
ultramaratończyka Rafała Ławskiego za promowanie głu-
szyckiego uphil la w  środowisku polskich biegaczy górskich.
Podziękowania dla czuwających nad bezpieczeństwem im-
prezy funkcjonariuszy Komisariatu Pol icji w  Głuszycy i   Ko-
mendy Miejskiej w  Wałbrzychu oraz dla firmy „DAR-MED” za
zabezpieczenie medyczne biegu. Za gościnne przyjęcie za-
wodników dziękujemy Jerzemu i   Gracjanowi Rudnickim z  Ło-
wiska Pstrąga "Złota Woda" w  Łomnicy.
W  czasie zmagań dorosłych pod okiem głuszyczanki Ewy So-
bieraj, uczestniczki wielu maratonów górskich, biegały także

dzieci i   młodzież. Organizatorzy nagrodzil i medalami wszyst-
kich uczestników biegu. W  kategorii szkół podstawowych
najlepiej pobiegl i chłopcy: Piotr Ochramowicz – I   miejsce, Pa-
tryk Rudy – I I miejsce, Szymon Kwiatkowski - I I I miejsce oraz
dziewczynki: I za Czemarnik - I   miejsce, Paul ina Jelewska – I I
miejsce, Hanna Marciniak – I I I miejsce. Wśród gimnazjal istów
najlepsi byl i Patryk Morawski - I   miejsce, Alan Rostkowski – I I
miejsce, Waldemar Sawin – I I I miejsce oraz Emil ia Sobieraj
–I   miejsce i   Maria Bielecka – I I miejsce. Gratulujemy biega-
czom - juniorom i   cieszymy się ze sportowej atmosfery panu-
jącej wśród rywalizujących głuszyckich uczniów
i   przedszkolaków. Po zawodach o  atrakcje dla najmłodszych
zadbal i przedstawiciele Fundacji Jawor.

Reprezentujący Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy Grze-
gorz Walczak i   Madgalena Kandefer dziękują burmistrzowi
Głuszycy Romanowi Głodowi za ogromne osobiste zaangażo-
wanie i   pomoc przy organizacji przedsięwzięcia I   Uphil l Ro-
gowiec 201 5.

Podejmij wyzwanie i   zmierz się ponownie z  Rogowcem
w  przyszłorocznej edycji biegu, na którą w  imieniu organiza-
torów już dziś serdecznie zapraszamy!
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I   Uphill Rogowiec 201 5 za nami!
wrzesień/październik 201 5 · KURIER GŁUSZYCKI

Okoliczni rolnicy, hodowcy zwierząt i   przedsiębiorcy
związani z  branżą mięsną z  inicjatywy burmistrza Głuszycy
Romana Głoda spotkal i się 1 3.1 0. br. w  głuszyckim Centrum
Kultury ze Zbigniewem Szczygłem, radnym Sejmiku Woje-
wództwa Dolnośląskiego i   jednym z  inicjatorów utworzenia
Klastra Wołowina Sudecka.

Prowadzący spotkanie poinformował zebranych o  idei
powołania klastra, który powstał na ziemi kłodzkiej i   zrzesza
już około 40 podmiotów funkcjonujących w  obszarze ho-
dowli i   przetwórstwa mięsnego oraz branż pokrewnych. Zy-
skał wsparcie Samorządu Województwa Dolnośląskiego,
Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Dolno-
śląskiej I zby Rolniczej.
Powołanie Klastra Wołowina Sudecka ma służyć produkcji
tzw. intel igentnej żywności. Ideą klastra jest zatem powrót
do wytwarzania produktów regionalnych, uzyskiwanych na-
turalnymi metodami w  certyfikowanych gospodarstwach
rolnych o  statusie zakładów ekologicznych. W  celu podnie-
sienia konkurencyjności i   innowacyjności produkcji podmio-
ty skupione w  klastrze będą tworzyć grupy producenckie

w  formie prawnej stowarzyszeń, spółdzielni lub spółek
z  ograniczoną odpowiedzialnością.

-Współpraca rolników, hodowców, przedsiębiorców, samo-
rządów lokalnych, jednostek naukowych, stowarzyszeń branżo-
wych zogniskowanych wokół klastra przy wykorzystaniu
środków unijnych daje dużą nadzieję na sukces przedsięwzięcia.
Zwiększenie hodowli bydła na górskich terenach o  niewykorzy-
stanym dotychczas potencjale naszego regionu oraz rosnący
popyt na wołowinę, zwłaszcza wśród wielkomiejskich restaura-
torów, może stać się impulsem do rozwoju gospodarczego Su-
detów - mówił Zbigniew Szczygieł.
Więcej informacji dla zainteresowanych przystąpieniem do
Klastra Wołowina Sudecka można uzyskać u   współtworzącej
projekt Olimpii I wańskiej (tel. 531 926 770).

Burmistrz Roman Głód poinformował, że mieszkańcy
Gminy mogą pobierać i   składać deklaracje przystąpienia do
Klastra Wołowina Sudecka w  Urzędzie Miejskim w  Głuszycy
u  Sabiny Jelewskiej (tel. 74 88 66 755).
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Klaster Wołowina Sudecka – spotkanie w  Głuszycy

Gospodarzem tegorocz-
nych gminnych obchodów
Dnia Komisji Narodowej było
Gimnazjum Publiczne w  Głu-
szycy. Na zaproszenie dyrek-
tor szkoły Ewy Dorosz
i   burmistrza Głuszycy Romana
Głoda mury szkoły odwiedzi-
l i   m.in. ks.  dr  Sławomir Augu-
stynowicz, parlamentarzyści
ziemi wałbrzyskiej : Agnieszka
Kołacz-Leszczyńska, I zabela
Katarzyna Mrzygłocka, Wie-
sław Kil ian, radni Rady Miej-
skiej w  Głuszycy oraz radna
Powiatu Wałbrzyskiego Gra-
żyna Owczarek.
Zaproszeni goście honorowi
wraz z  wychowawcami doko-
nal i uroczystego pasowania uczniów klas pierwszych gim-
nazjum. Obecni na sal i dyrektorzy głuszyckich placówek
oświatowych oraz czynni zawodowo i   emerytowani nauczy-
ciele, a   także uczniowie i   rodzice obejrzel i przygotowany
przez młodzież głuszyckiego gimnazjum bogaty w  treści
program artystyczny, który ukazał  m.in. historię powstania
szkolnictwa w  Polsce w  formie prezentacji multimedialnej.
Poza tym młodzież gimnazjalna przygotowała występ ta-
neczny i   wokalny połączony z  najserdeczniejszymi życze-

niami skierowanymi do
wszystkich nauczyciel i . Gim-
nazjal iści rozbawil i gości
scenkami kabaretowymi z  ży-
cia szkolnego oraz prezenta-
cją zdjęć swoich nauczyciel i
z  lat szkolnych, co stanowiło
dla zebranych okazję do
wspomnień. Szczerą, dziecię-
cą wdzięczność za codzienny
trud kształcenia i   wychowania
przez nauczyciel i wyraziły
dzieci z  głuszyckiego Przed-
szkola Samorządowego
w  czasie recytacji wierszy,
śpiewania piosenek i   pięk-
nych tańców.

Wszystkim nauczycie-
lom i   pracownikom szkół ży-

czenia zadowolenia z  wykonywanej pracy, pasji
w  przekazywaniu wiedzy, niegasnącej energii do dalszego
działania w  imieniu głuszyckiego samorządu terytorialnego
przekazał Roman Głód. Szczególne podziękowania otrzy-
mal i dyrektorzy i   nauczyciele, którzy zostal i wyróżnieni na-
grodami Burmistrza Głuszycy w  uznaniu osiągnięć
dydaktyczno-wychowawczych, wpływających na podniesie-
nie jakości pracy i   kształtujących korzystny wizerunek głu-
szyckich placówek oświatowych w  środowisku lokalnym

wraz z  życzeniami dalszych sukcesów
zawodowych i   osobistych. Podczas
uroczystości zostały także wręczone
stypendia Burmistrza Głuszycy za wy-
bitne wyniki w  nauce i   w  sporcie w  ro-
ku szkolnym 201 4/201 5 uczniom
głuszyckich szkół.

Występ wokalny absolwentki
Gimnazjum Publicznego w  Głuszycy
Moniki Ogrodnik zakończył uroczy-
stość, po której dyrektor szkoły zapro-
siła zebranych na słodki poczęstunek
przygotowany przez rodziców gimna-
zjal istów.
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Gminne obchody Dnia Komisji Edukacji Narodowej

W  dniu 1 4 października br. został podpisany akt nota-
rialny dotyczący sprzedaży budynku po dawnym szpitalu
wraz z  przylegającą działką. W  wyniku procedury przetar-
gowej nieruchomość należąca dotąd do Gminy Głuszyca
nabył inwestor z  Wrocławia - Marek Karaś, działający
w  imieniu Firmy „M&M Electronics” Sp. z  o.o.  Duży wkład
w  znalezienie inwestora zainteresowanego kupnem i   po-
nownym zagospodarowaniem nieruchomości miała radna
powiatu wałbrzyskiego Dorota Piotrzkowska. Oficjalne
przekazanie obiektu przez Gminę Głuszyca nowemu wła-
ścicielowi obiektu nastąpiło w  dniu 22 października.

-Budynek według zapewnień inwestora zostanie gruntow-
nie wyremontowany i  będzie wykorzystany jako miejsce
świadczenia usług rehabilitacyjnych. Cieszę się, że po wielu la-
tach nieużytkowania obiekt znalazł w  końcu właściciela, nie
będzie dalej niszczał, tylko ponownie zacznie służyć między
innymi mieszkańcom naszej Gminy. Poza tym dzięki nowej in-
westycji stworzone zostaną w  Głuszycy nowe miejsca pracy –
dodaje burmistrz Głuszycy Roman Głód.

oprac. SJ

Budynek po byłym szpitalu ma
nowego właściciela
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Święto osób niewidomych i   niedowidzących ob-
chodzone jest corocznie 1 5 października od 1 964 ro-
ku. Celem obchodów Międzynarodowego Dnia Białej
Laski jest przedstawienie opinii publ icznej, środkom
masowego przekazu, rządom i   władzom lokalnym
problematyki osób niewidomych i   niedowidzących.
Święto jest okazją, by przypomnieć zdrowej części
społeczeństwa, że niewidomi i   niedowidzący istnieją,
chcą żyć tak jak wszyscy inni obywatele kraju i   świata
- bez ograniczeń i   bez fałszywej l itości.

W  głuszyckim Centrum Kultury uroczystość zor-
ganizowana przez Zarząd Polskiego Związku N iewi-
domych koło w  Głuszycy odbyła się w  środę 21
października br. W  uroczystości wzięl i udział członko-
wie koła głuszyckiego i   jedl ińskiego, a   także przed-
stawiciele Klubu Seniorów z  Jedl iny Zdroju oraz
głuszyckich grup - Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
Klubu Emerytów Relax, PCK, HDK, Klubu Emerytów

i   Rencistów przy CK-MBP. Wszyscy życzyl i członkom
koła PZN zdrowia, wielu radosnych i   optymistycz-
nych chwil w  życiu oraz wsparcia przyjaciół i   życzl i-
wych osób w  zmaganiu się z  własnymi słabościami.
Na ręce przewodniczącej Zarządu PZN Bogumiły Ko-
chanek serdeczne życzenia złożyl i osobiście bur-
mistrz Głuszycy Roman Głód, sekretarz Jedl iny
Zdroju I wona Kupiec-Darmetko, dyrektor Centrum
Kultury Monika Rejman i   kierownik Miejskiej Bibl io-
teki Publ icznej Renata Sokołowska. Uroczystość
uświetnił występ taneczny zespołu „Iskierki” z  Zespo-
łu Szkół Zawodowych Specjalnych w  Wałbrzychu
pod opieką I lony Zalejskiej. Prezes zarządu głuszyc-
kiego koła PZN składa podziękowania dla Beaty Żoł-
nieruk za bezpłatny transport zespołu. W  czasie
spotkania można było usłyszeć wiele pokrzepiają-
cych słów i   podziękowań dla osób i   instytucji współ-
pracujących i   wpierających działalność głuszyckiego

koła.
-W  „Pochodni” - czasopiśmie dla niewidomych

i  słabo widzących nasze głuszyckie koło PZN zajęło
II miejsce w  Polsce jako organizacja, która współ-
pracuje z  innymi organizacjami, urzędami, pla-
cówkami edukacyjnymi, instytucjami kultury,
prywatnymi przedsiębiorcami. Nasze koło wspól-
nie organizuje imprezy kulturalne, realizuje projek-
ty, prowadzi wolontariat i  jest przykładem dobrych
praktykwspółpracy- mówiła Bogumiła Kochanek.

oprac. SJ

Radość, żywiołowość i   pozytywna energia towarzy-
szyła uczestnikom I   Głuszyckiego Maratonu Zumby, któ-
ry zorganizowany został w  sobotnie popołudnie 1 7
października w  hal i sportowej przy Szkole Podstawowej
nr  2.

Porywające do tańca rytmy oraz świetnie prowa-
dzące maraton instruktorki zumby fitness – Magdalena
Truszczyńska i   Beata Rejek sprawiły, że wszyscy dosko-
nale się bawil i . Oprócz sporej grupy miłośniczek zumby
z  Głuszycy na maraton przybyły osoby z  Wal imia, Jedl iny
Zdroju, Wałbrzycha, Kamiennej Góry, Świebodzic, Wito-
szowa.

Organizatorzy - dyrektor głuszyckiego Centrum Kul-
tury Monika Rejman i   burmistrz Głuszycy Roman Głód -
dziękują prowadzącym maraton, dyrektor SP nr  2 Anecie
Musik za użyczenie sal i oraz pracownikom CK-MBP za
pomoc w  organizacji imprezy.

oprac. SJ

Maraton zumby w  Głuszycy

Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyła się w  czwartek 1 5
października w  sal i widowiskowej głuszyckiego Centrum
Kultury. Oprócz l icznie przybyłych głuszyckich seniorów
na uroczystości obecni byl i przedstawiciele władz samo-
rządowych: starosta wałbrzyski Jacek Cichura, burmistrz
Głuszycy Roman Głód, przewodniczący Rady Miejskiej
w  Głuszycy Grzegorz Milczarek, radna powiatowa Graży-
na Owczarek, a   także przedstawiciele zaprzyjaźnionego

Uniwersytetu Trzeciego Wieku z  Nowej Rudy. Zaproszeni
goście życzyl i studentom głuszyckiego UTW pomyślności
w  nowym roku akademickim, wielu okazji do rozwijania
swoich zainteresowań, ciekawych spotkań i   pasjonują-
cych zajęć.

Wspólne odśpiewanie „Gaudeamus igitur” wprowadziło
zebranych w  nastrój akademickiego święta. Prowadząca
inaugurację Janina Czaicka podsumowała dotychczasową
działalność stowarzyszenie, przedstawiła plany zarządu

UTW na nowy rok akademicki i   wręczyła legity-
macje nowym studentom UTW. Wykład inaugu-
racyjny zatytułowany „Radość życia jako
predykator pomyślnego starzenia się” wygłosiła
doktor nauk humanistycznych, gerontolog spo-
łeczny, doradca Prezydenta Miasta Wrocławia ds.
Seniorów Walentyna Wnuk, która zachęciła
wszystkich do celebrowania codziennych czyn-
ności i   cieszenia się każdą chwilą życia niezależ-
nie od upływu lat. Na zakończenie przy
akompaniamencie akordeonu pełni radości głu-
szyccy studenci zaśpiewal i swój „H ymn Senio-
rów”.

Oprac. SJ

I I Głuszycki Marsz Nordycki
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„18 października 2015 r. to dzień szczególny w  historii
Głuszycy, dzień, w  którym spełniają się marzenia wielu
mieszkańców i  jedno z  moich marzeń. Głuszyca ma w  końcu
swoją spisaną historię dzięki ukazującej się dzisiaj publikacji
jednego z  jej mieszkańców” – powiedział burmistrz Głuszy-
cy Roman Głód na spotkaniu promującym nową książkę
Stanisława Michal ika „Głuszyca – miasto włókniarzy”
w  głuszyckim Centrum Kultury.

Burmistrz Głuszycy w  imieniu wydawcy książki – Sto-
warzyszenia Przyjaciół Głuszycy - podziękował za finan-
sowe wsparcie Fundacji WBK Banku Zachodniego oraz
senatorowi RP Wiesławowi Kil ianowi, od samego począt-
ku wspierającego inicjatywę powstania książki. Podzięko-
wania skierowane zostały także do Grzegorza Czepila,
który ubogacił druk zdjęciami dawnej Głuszycy ze swej
ogromnej prywatnej kolekcji , a   także do Marzeny Micha-
l ik, Pawła Fesyka, Wiesława Jaranowskiego i   Roberta Ja-
nusza, autorów zamieszczonych fotografii współczesnej
Głuszycy. Stanisław Michal ik nie krył wzruszenia i   wyraził

wdzięczność wszystkim osobom i   instytucjom, które
przyczyniły się do ukazania się monografii Głuszycy.
W  wygłoszonej rekomendacji zachęcił do zagłębienia
się w  lekturze, która przybl iży czytelnikowi, w  jaki
sposób na przestrzeni lat kształtowała się tożsamość
nadbystrzyckiej Gminy. N iezwykle cennym materia-
łem źródłowym wykorzystanym w  publ ikacji są za-
chowane kroniki nieistniejących już głuszyckich
zakładów włókienniczych oraz kronika Zespołu Szkół
w  Głuszycy, niegdyś przyzakładowej szkoły kształcą-
cej włókienników.

Obecni na sal i parlamentarzyści I zabela Katarzyna
Mrzygłocka, Agnieszka Kołacz-Leszczyńska i   Wiesław
Kil ian gratulowal i autorowi pomyślnego zwieńczenia
starań o  wydanie książki. List gratulacyjny adresowa-
ny do Stanisława Michal ika i   głuszyczan przekazał na
ręce Romana Głoda wicecepremier, minister obrony
narodowej Tomasz Siemoniak.
Przyjaciele autora i   zainteresowani dziejami swojej Gminy

mieszkańcy w  czasie spotkania mogli nabyć
promowaną książkę wraz z  dedykacją autora.
Prowadząca uroczystość dyrektor CK-MBP
Monika Rejman podziękowała za nastrojowy
minikoncert na pianinie Natal i i Mordowskiej,
przedstawicielce najmłodszego pokolenia
głuszyczan.

Sprzedażą książki „Głuszyca- miasto
włókniarzy” zajmuje się Stowarzyszenie Przy-
jaciół Głuszycy. Książkę można nabyć w  głu-
szyckiej bibl iotece, księgarni, jadłodajni
Finezja i   w  punkcie informacji turystycznej
Podziemnego Miasta Osówka.

Już dziś zapraszamy Państwa do lektury
książki Stanisława Michal ika – emerytowane-
go nauczyciela, historyka i   polonisty, byłego
burmistrza Głuszycy, samorządowca, pracow-

nika instytucji kulturalnych, działacza społecznego, pisa-
rza, poety, znawcy i   miłośnika regionu, publ icysty,
redaktora Wałbrzyskiego I nformatora Kulturalnego i   „Ku-
riera Głuszyckiego”. Dotychczas ukazały się następujące
publikacje Stanisława Michal ika:

Historia mojego miasta Głuszyca, Niezwykłości Osówki,
Impresje Walimskie na 700-lecie, Głuszyca dawniej i  dziś, al-
bum, Głuszyckie kontemplacje. Część I, Czterdzieści opo-
wieści o  Głuszycy i  okolicy, Głuszyckie kontemplacje. Część II,
Opowieści o  Głuszycy i  najbliższej okolicy, U  źródeł Charlot-
ty. Ciekawostki z  historii i  współczesności Jedliny-Zdroju,
Wałbrzyskie powaby. Blogowe opowieści o  Wałbrzychu
i  Ziemi Wałbrzyskiej oraz najnowsza Głuszyca-miasto włók-
niarzy.

Stanisław Michal ik promuje Głuszycę i   Ziemię Wał-
brzyską jako stały komentator wałbrzyskiej rozgłośni ra-
dia „Złote Przeboje”, a   także autor tekstów ukazujących
się na łamach wałbrzyskiego tygodnika „DB 201 0” i   na-
gradzanego blogu internetowego „Tu jest mój dom”.

oprac. SJ

Promocja książki „Głuszyca – miasto włókniarzy”

Jesienna aura zachęciła mieszkańców do uczestnictwa
w  sobotę 3 października w  I I Głuszyckim Marszu Nordyckim.

Miłośnicy nordic
walking spotkal i się
na parkingu przy
ul. Granicznej, by
wspólnie aktywnie
spędzić sobotnie
przedpołudnie.
Marsz wzdłuż pasa
granicznego rozpo-
czął się o  godz.
9.00, a   zakończył ok. 1 4 w  restauracji „Pod Dwiema Lipami”
w  Bartnicy, gdzie na uczestników marszu czekało już rozpa-
lone ognisko i   wspólne pieczenie kiełbasek. Słoneczna po-
goda i   piękno otaczającej przyrody wprawiły wszystkich
pasjonatów chodzenia z  kijkami w  dobry nastrój. Na kolejną
edycję Głuszyckiego Marszu Nordyckiego zapraszamy zimą.

Podziękowania za organizację marszu dla dyrektor głu-
szyckiego CK-MBP Moniki Rejman wraz z  pracownikami oraz
za gościnność restauracji „Pod Dwiema Lipami” z  Bartnicy.

Oprac. SJ
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Odkrywanie tajemnic udziela się wszystkim
mediom, więc i   my podążmy po raz kolejny tro-
pami wiodącymi do przeszłości. Z  przyjemnością
odsyłam czytelników do lektury najnowszej
książki Stanisława Michal ika pt.„ Głuszyca miasto
włókniarzy” stanowiącej kompendium wiedzy
o  naszej gminie. Na potrzeby publikacji udostęp-
niłem z  wielką radością część swoich zbiorów.

W  dniu 21 października przy okazji przebudo-
wy kanal izacji na ul. Ogrodowej 3 i   5 odsłonięto
pozostałości po dawnym młynie i   gospodzie
Wiesenmuhle (fot.1 ) . Starsi mieszkańcy pamięta-
ją jeszcze przestronne wnętrza sal i balowej go-
spody. Wodę do napędzania koła młyńskiego
poprowadzono z  potoku Rybna, a   odprowadza-
no podziemnym kanałem do Bystrzycy. Wskutek
polityki gospodarczej czasów PRL-u   wiele obiek-
tów gastronomicznych i   hotelowych popadało
w  ruinę i   zniknęło w  krajobrazu.

Warto zauważyć, że „młyn” to w  wielu przy-
padkach skrót myślowy opisujący miejsce,
w  którym wykorzystywano siłę wody do napę-
dzania wielu różnych urządzeń. Obok gospody
od początku XX w. przez wiele lat funkcjonował

tartak . Jeszcze w  latach 50-tych prowadzono
tam przerób drewna. Łączenie młynarstwa z  ga-
stronomią było bardzo popularne w  naszym re-
gionie. W  nr  5 „Kuriera Głuszyckiego”
wspomniałem już o  Gospodzie Vordermuhle (fot.
2) w  Rybnicy Małej (niem. Reimsbachtal) , która
była bardzo popularna wśród kuracjuszy przyby-
wających do Jedl iny-Zdroju (niem. Charlotten-

brunn) czy też
odwiedzających   m.in. drew-
niany Kościół pw. Świętej Ja-
dwigi w  Rybnicy Leśnej.
Gospoda funkcjonowała do
końca I I wojny światowej, tu
również z  powodzeniem prze-
cierano drewno z  okol icznych
lasów. Łomnicka Gospoda
Obermuhle ( fot.3) również są-
siadowała z  tartakiem i   była
ważnym punktem na trasie
wycieczek na szczyt Waligóry
(936m n.p.m.) i   dalej do Rybni-
cy Leśnej. Po wojnie była
w  niej przez długie lata świe-
tl ica wiejska. Gospoda Rum-
pelmuhle (fot. 4) na ul.
Granicznej 1 2 służyła zarówno
miejscowym, jak i   podróżują-
cym do Czech . Wodę czerpa-
no ze źródła, które było
uznawane za początek By-
strzycy, a   dziś jest jednym
z  ujęć wody zaopatrują-
cych   m.in. Głuszycę. Dla za-
pewnienie ciągłości
produkcji wybudo-
wano z  czasem na
zboczu Źródlanej
Góry (682  m n.p.m.)
betonowy zbiornik
gromadzący wodę
z  ujęć drenażowych
na zboczach wzdłuż

drogi na Kłodzko. Młynarzem i   karcz-
marzem był również Gustav Kohler
z  Sierpnicy prowadzący wraz z  rodziną
Gospodę N iederkretcham (fot. 5). - dziś
Gospodarstwo Agroturystyczne Finezja.
Do dziś widoczne są ślady dawnego ka-
nału, którym doprowadzano wodę ze
stawu przy domu pod nr  1 5.

Kolejnym powodem do wspomnień o  gastro-
nomach było zapytanie na Facebooku o  dawną
Gospodę pod Jeleniem, która w  latach 1 943-45
miała być ulubionym lokalem oficerów i   kadry
technicznej stacjonujących przy budowach
sztolni należących do kompleksu Riese. Udało mi
się ustal ić, że XIX w. przez lata był tu mały browar
i   zwyczajowo używano nazwy Zur Altem Brau-

erei. Na planie Głuszycy z  1 930 r. obiekt opisany
jest jako Schutzenhaus – Dom Strzelecki, co
świadczy o  tym, że zapewne była tu siedziba
jednego z  bractw, które mogło być gospoda-
rzem strzelnicy położonej pod lasem nieopodal
gimnazjum. Jest wielce prawdopodobne, że do
bractwa należał przybyły z  Włoch budowniczy
tunel i A. Maial i (zob. „Kurier Głuszycki” nr  7). Pan
Maial i zintegrował się na tyle mocno z  tubylca-
mi, uczestnicząc w  życiu społeczności, że w  1 936
r. został królem strzelców (fot.6). Oczywiście kró-
lem zostawało się, wygrywając coroczny konkurs
strzelecki. O  gospodzie Schutzenhaus na Zimnej
Wodzie i   należącej do niej strzelnicy wspomnia-
łem już w  artykule o  początkach mojego hobby,
to od pocztówki przedstawiającej ten lokal roz-

poczęła się przygoda ze zbieraniem pamiątek
z  Głuszycy. Często z  pozoru błahe wydarzenie,
jak odsłonięcie starych fundamentów, może stać
się impulsem do poszukiwania informacji o  swo-
jej „małej ojczyźnie”, o  jej mieszkańcach, którzy
w  wyniku I I wojny światowej opuścil i te tereny,
a   my zajęl iśmy ich miejsce, stając się nowymi
gospodarzami.

Grzegorz Czepil
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fot. 4

fot. 6

Młynarze i   karczmarze
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„CHCĘWSPIERAĆ ROZWÓJ SPORTU I   TURYSTYKI”. Rozmowa z  radnym Krzysztofem Drzygałą
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W  l ipcu br. z  inicjatywy młodzieży z  Głuszycy Górnej
zawiązał się Klub Geograficzno-Bilardowy. Osobami,
które postanowiły walczyć z  nudą wśród młodzieży
i   dzieci są Daniel Jaremenko, Marcin Kurowski, Tomasz
Halko i   Grzegorz Prorok. Celem klubu jest wyjście z  ofer-
tą do dzieci i   młodzieży, ofertą, która ma za zadanie in-

spirować i   podsuwać pomysły do działania. W  tym celu
koniecznym było zorganizowanie pomieszczenia dla
klubu oraz zadbanie o  sprzęt sportowy.

Pierwszym wyzwaniem, jakiego podjęl i się młodzi
klubowicze, było posprzątanie sal i po byłej bibl iotece
w  świetl icy wiejskiej „Pod Armatą”. Postawiono dwa sto-

ły bilardowe, które przeszły remont i   konieczne re-
gulacje, naprawiono kije. Przygotowano miejsce
dla dzieci do rozmów, spotkań, gier i   zabaw.

Było to możl iwe dzięki pomocy pani Moniki
Rejman, która udostępniła klubowi to pomieszcze-
nie, za co ogromnie dziękujemy. Zorganizowaliśmy
kilka spotkań, na które przyszło kilkanaście osób.
Pogral iśmy w  bilard. Odbyła się jedna wycieczka
wraz z  kilkoma osobami w  nasze piękne góry. Po
rozmowach z  młodzieżą pojawiły się kolejne po-
mysły.
Jednym z  nich była renowacja zapomnianego bo-
iska do siatkówki na placu obok świetl icy. W  sobo-
tę 1 2 września zebrało się kilkanaście osób. Gdy
zabrakło narzędzi, z  pomocą przyszl i okol iczni

mieszkańcy. W  jeden dzień boisko zostało odnowione.
Na chwilę obecną młodzież wraz z  dziećmi, a   czasami
i   z  rodzicami gra regularnie w  siatkówkę.
Widząc duży potencjał, grupa zaproponowała kolejną
inicjatywę, a   mianowicie posprzątanie cmentarza koło
zabytkowego kościoła w  Głuszycy Górnej. Pomysł został
odebrany z  dużym entuzjazmem. Grupa kilkunastu
osób zebrała się 1 0 października. W  ruch poszły piły, ko-
siarki, łopaty, grabie itp. Podczas prac odwiedził nas
ks.  Proboszcz i   mieszkańcy, wszyscy byl i pod dużym
wrażeniem tego, co się działo wokół kościoła. Cmentarz
powoli odzyskał zadbany wygląd, odsłonięte zostały
groby, które od kilkudziesięciu lat były zapomniane.

Klubowicze mają niezl iczoną l iczbę pomysłów. To
wspaniałe dzieciaki i   młodzież, powinni być przykładem
dla innych. Obecnie wraz ze znajomymi fotografami
rozpoczynają kolejny projekt, który zapewne odbije się
szerokim echem. Zachęcamy wszystkich Głuszyczan do
odwiedzin i   polubień profilu na Facebooku „Klub Geo-
graficzno-Bilardowy”, bo naprawdę warto.

Daniel Jaremenko

Aktywni z  Górnej!

Przedstawiamy państwu postać kolejnego rad-
nego Rady Miejskiej w  Głuszycy, człowieka tak skromne-
go, że pozwoliłam sobie dodać co nieco od siebie.

Krzysztof Drzygała to przede wszystkim człowiek z  pasją.
N ie tylko z  pasją, ale co więcej także człowiek z  misją. To
także zdobywca, który podczas wyścigu „I   Uphil l Rogo-
wiec” wywalczył drugie miejsce na podium i   nie był to je-
go pierwszy sukces sportowy. Sportowiec z  misją
zarażania aktywnością, choć sam mówi o  sobie niewiele.

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

Krzysztof Drzygała- Mam 47 lat, jestem rodowitym głu-
szyczaninem. Od kilku lat mieszkam ze swoją rodziną
w  Łomnicy.

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

KD- Jestem nauczycielem wychowania fizyczne-
go. Przez ponad 20 lat zawodowo związany je-
stem z  Zespołem Szkół w  Głuszycy.

KG- Jakie są Pańskie pasje i   zainteresowania?

KD- Od zawsze interesowałem się sportami
przestrzennymi. Przez kilkanaście lat uprawiałem
spadochroniarstwo. Obecnie koncentruję się na
wspinaczce skałkowej i   narciarstwie wysokogór-
skim. Przygotowując się do tych dyscypl in dużo
biegam po górach.

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

KD- Decyzja moja o  udziale w  wyborach na radnego była
spontaniczna. Do kandydowania zachęciło mnie kilku
znajomych, którzy twierdzil i , że mógłbym pomoc w  roz-
woju głuszyckiego sportu i   turystyki.

KG- Czym chciałby Pan zająć się przede wszystkim ja-
ko radny? Co najbardziej leży Panu na sercu?

KD- Z  racji zawodu i   zainteresowań swoje zadanie jako
radnego widzę we wspieraniu i   popularyzacji sportu i   tu-
rystyki w  naszym regionie. Zawsze chciałem mieć wpływ
na dobry wizerunek Głuszycy. Dostrzegałem ogromny
potencjał naszej Gminy w  tej dziedzinie. Chciałbym stwo-
rzyć system, który wpłynie na popularyzację sportu i   tu-
rystyki. Osiągnąć to można po przez wspieranie
szkolnego sportu, organizację dużych imprez masowych
oraz wytyczanie nowych szlaków turystycznych i   rowero-
wych. Można tym przyciągnąć w  nasze góry wielu tury-
stów .

KG- Jak ocenia Pan aktualną sytuację w  Głuszycy?

KD- Sytuacja Gminy jest bardzo trudna, ale od kilku mie-
sięcy pojawia się coraz więcej optymistycznych zwiastu-
nów. Wierzę, że drobnymi krokami uda nam się wyjść
z  kryzysu.

KG- Mieszkańcom Głuszycy chciałbym powiedzieć
przede wszystkim, że…

KD- Żeby miel i w  sobie więcej optymizmu i   przyłączal i się
do wszelkich działań, które mogą w  jakikolwiek sposób
wpłynąć na dobro naszego miasta.

KG- i   tego życzę panu, sobie i   mieszkańcom Głuszycy.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała MW

Na temat Zespołu Szkół w  Głuszycy przy ul. Parkowej
9 słyszałam ostatnio dużo, często i   nie zawsze prawdę.
Tak to już jest, że każdy głosi inną prawdę, czasem cał-
kiem bez zastanowienia się nad tym, co mówi. Wiele tak-
że napisano na temat naszej niedawnej szkoły. I   także
w  tym przypadku słowo pisane służyło czasami intere-
som wypowiadających się. Największą ilość prawdy wy-
czytałam w  artykule pana Stanisława Michal ika, który
umieścił na swoim blogu i   był to pierwszy tak odważny
głos w  sprawie. N ie jest dla mnie niczym zaskakującym,
że człowiek tak bardzo związany z  Zespołem Szkół
w  Głuszycy, z  jego historią, która wpisała się także w  hi-
storię jego własnego życia , zare-
agował emocjonalnie. N ic w  tym
dziwnego, że poczuł się poruszony
sprawą i   dał temu wyraz na swoim
blogu.

Podjął przy tym bardzo ważny
wątek, przywołał ideę, jaka powin-
na przyświecać wszystkim organom
państwowym w  zakresie ich funda-
mentalnego działania. Jedną z  pod-
staw organizacji państwa
demokratycznego jest zasada po-
mocniczości. Według tej zasady
gmina ma się zajmować tym, czego
pojedynczy człowiek wraz z  rodziną nie może wykonać.
Powiat powinien być traktowany jako pomocniczy
w  stosunku do gminy, a   województwo w  stosunku do
powiatu. Ta sama zasada odnosi się również do państwa
i   jego rządu. Państwo ma być pomocnicze w  stosunku do
wszystkich instytucji i   organizacji , działających w  jego ra-
mach i   będących niejako „bl iżej” obywatela. Dlatego też
pytanie rzucone przez pana Michal ika z  ogromnym ża-
lem i   zawodem: „Po co nam powiat?” miało swoje uza-
sadnienie i   jak najbardziej było na miejscu.

Słyszałam na temat Zespołu Szkół w  Głuszycy wiele nad-
interpretacji : że radni oddal i budynek, a   teraz chcą z  po-
wrotem, że sami nie wiedzą, czego chcą, że burmistrz nie
chciał, a   teraz nagle chce, że nie mówił, nie sygnal izował,
nie chciał zmiany Porozumienia, że powiat poniósł koszty
(i   zapewne chce je sobie zrekompensować), że radni Ra-
dy Miejskiej podjęl i przecież uchwałę, więc, o  co chodzi
i   tak dalej. Mieszkańcy Głuszycy mają prawo pogubić się
w  tych wszystkich opiniach i   komentarzach.

A  prawda jest jak zawsze prosta i   przyziemna. Radni
Rady Miejskiej w  Głuszycy oddając do Powiatu Zespół
Szkół, który generował bardzo wysokie koszty przy jed-

noczesnym zaniku swoich możl iwo-
ści edukacyjnych, nie mogli oddać
szkoły bez budynku. Budynek ten
został nam powierzony Gminie Głu-
szyca na mocy porozumienia z  Po-
wiatem Wałbrzyskim z  2008 r. na
cele oświatowe i   z  chwilą ich zakoń-
czenia, musiał być zwrócony do or-
ganu, który stał się organem
prowadzącym, czyl i do Powiatu.
Działania burmistrza oraz radnych
były zdeterminowane przede
wszystkim krytyczną sytuacją fi-
nansową w  Głuszycy. N ie oznacza

to jednak, że nie widziel i oni piękna tego zabytkowego
budynku, nie znal i jego historii i   znaczenia, jakie odegrał
w  dziejach naszego miasta. W  związku z  tym, iż budynek
jest nierozerwalnie związany zarówno z  historią miasta,
jak i   samych mieszkańców Głuszycy, z  uwagi na to, iż po-
siada ogromny potencjał, także z  uwagi na położenie
i   okol iczne piękno przyrody, zarówno radni Rady Miej-
skiej, jak i   burmistrz Głuszycy Roman Głód podjęl i działa-
nia, by przekonać Zarząd Powiatu, aby przekazać naszej
Gminie budynek przy ul. Parkowej 9. W  tym celu zbieral i-

śmy podpisy od mieszkańców Głuszycy, wspierające na-
sze stanowisko. Wszystkim mieszkańcom Głuszycy,
którzy są także częścią Powiatu Wałbrzyskiego i   czują się
z  tym powiatem związani, zależy na tym, aby budynek
jako własność Gminy służył mieszkańcom jeszcze przez
wiele lat. Ważne jest także i   to, abyśmy sami mogli okre-
śl ić, jaka powinna być funkcja tego budynku, gdyż dotąd
to Powiat określał jego cel. N ie dziwi także postawa bur-
mistrza. Jest przecież wykonawcą woli mieszkańców
Głuszycy, za kim miałby się ująć i   komu pomóc, jeśl i nie
mieszkańcom właśnie?

Dziwi mnie fakt, że temat przekazania budynku Gmi-
nie nie był w  ogóle procedowany przez Radę Powiatu,
nawet w  komisjach. Tak naprawdę to poza planem pracy
komisji radny powiatowy Grzegorz Walczak wywołał na
Komisji Budżetu oraz Komisji Oświaty temat przekazania
budynku Gminie Głuszyca, atakując Zarząd Powiatu Wał-
brzyskiego za rozpoczęcie procedury sprzedaży obiektu
bez poinformowania o  tym radnych powiatowych i   pod-
jęcia uchwały przez Radę Powiatu. Wybrani przez głuszy-
czan radni powiatowi Grzegorz Walczak i   Grażyna
Owczarek od początku sprawy próbują przekonać Za-
rząd Powiatu do przekazania budynku Gminie Głuszyca.

W  całej tej historii , niepotrzebnie prowadzonej w  for-
mie nadmiernie oficjalnej i   upubl icznianej w  mediach,
ważne jest tylko jedno. Radni powiatowi tak samo jak
i   miejscy zostal i wybrani przez nas – mieszkańców Gmi-
ny czy Powiatu, powinni zatem w  swoich wyborach kie-
rować się dobrem społecznym. Mogą przyczynić się do
tworzenia wspólnoty opartej na tożsamości i   dbającej
o  swoją historię bądź nie. Wybór wydaje mi się oczywi-
sty.

Ogromnie dziękuję każdemu, kto podpisał l istę po-
parcia wspierającą odzyskanie budynku przy ul. Parko-
wej.

M.Wróblewska

CO DALEJ Z  ZESPOŁEM SZKÓŁW  GŁUSZYCY?



Pieniądze to nie wszystko

Miło nam poinformować, że w  XVI edycji konkursu
na „Najlepiej zorganizowane i   funkcjonujące go-
spodarstwo agroturystyczne w  powiecie wałbrzy-
skim” drugie miejsce zdobyło gospodarstwo
agroturystyczne „Gościniec” Państwa Danuty i   Marka
Hiszpańskich z  Łomnicy. Gratulujemy!

Miejsce trzecie zajęl i Państwo Aneta i   Artur Rylowie
z  Zagórza Śląskiego, a   zwyciężyl i Państwo Zofia i   Wie-
sław Sosnowscy oraz Wioletta i   Paweł Mierzejewscy
z  Jedl iny Zdroju. Oceniano rozwój gospodarstwa, este-
tykę pomieszczeń, atrakcje oraz inwestycje w  zakresie
ekologii . Wśród 1 3 ocenianych agroturystyk z  terenu
powiatu wałbrzyskiego znała się także „Arkadia” Pań-
stwa Moniki i   Wojciecha N iedziółki z  Grzmiącej. Kon-
kurs zorganizowany został przez Starostwo Powiatowe
w  Wałbrzychu i   Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego we Wrocławiu.

oprac. SJ

„Jesienne spotkanie z  poezją”w  CK-MBP”
Ciepły, spontaniczny - niezapomniany wieczór po-

etycko-muzyczny miel iśmy okazję przeżyć podczas te-
gorocznych „Jesiennych spotkań z  poezją” w  Centrum
Kultury - Miejskiej Bibl iotece Publicznej w  Głuszycy
w  dniu 20 października br. Romana Więczaszek i   Marek
Juszczak jak co roku spotkal i się z  miłośnikami swojej
twórczości poetyckiej.
Oboje pochodzą z  Głuszycy, tu się urodzil i i   wy-
chowali, tutaj chodzil i do szkoły, przeżywali swoje
pierwsze miłości i   stawial i pierwsze kroki w  pracy
zawodowej - Romana Więczaszek jako nauczy-
cielka języka polskiego, Marek Juszczak jako gór-
nik. Chociaż los sprawił, że większość swojego
życia spędzil i poza Głuszycą, często w  swojej
twórczości nawiązują do chwil spędzonych
w  swoim rodzinnym mieście. I nterpretacje utwo-
rów w  wykonaniu autorów przeplatały się ze
wspomnieniami i   historiami o  Głuszycy z  lat mło-
dości artystów.

Poetom towarzyszył Marcel Kambr z  Boguszo-
wa-Gorc, autor muzyki i   tekstów piosenek poetyckich,
promotor poetów, malarzy, muzyków i   aktorów amator-
skiego ruchu artystycznego. Wykonywanymi utworami
ubarwił spotkanie, akompaniując sobie, a   także poetom
na gitarze. Dla wszystkich uczestników spotkania zosta-
ła przygotowana broszura z  tekstami wierszy Romany
Więczaszek i   Marka Juszczaka w  wyborze Stanisława Mi-
chal ika, który zaprezentował publiczności sylwetki po-
etów oraz ich twórczość.

W  spotkaniu przygotowanym przez głuszycką Miej-

ską Bibl iotekę Publiczną wzięl i udział  m.in. Agnieszka
Kołacz-Leszczyńska, poseł na Sejm RP, przedstawiciele
Rady Miejskiej, studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
dyrektorzy, nauczyciele i   uczniowie szkół, lokalni twórcy
i   artyści, przyjaciele i   znajomi poetów.

„Poezja zachowuje od zniszczenia tchnienie bosko-

ści w  człowieku” – napisał niegdyś angielski poeta Percy
Shel ley. Podczas tego wyjątkowego wieczoru, obcując
z  poetami i   ich poezją, wszyscy obecni miel i okazję po-
czuć w  sobie to niezwykłe „tchnienie boskości”.

Kolejne spotkanie z  poezją planowane jest
w  czwartek 26 l istopada o  godz. 1 7.00, kiedy to po raz
pierwszy publicznie zaprezentuje swoje wiersze - jak
dotąd pisane „do szuflady” - głuszczanka - Agnieszka
Musz. Już dziś zapraszamy do CK-MBP.

oprac. MBP

NAGRODA DLA AGROTURYSTYKI
„GOŚCINIEC” Z  ŁOMNICY
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3.1 1 :   godz. 1 1 .00 sala widowiskowa CK-MBP spotkanie podsumowujące roczną pracę głuszyckiego koła PZN
5.1 1 , 1 9.1 1 :  godz. 1 1 .00 w  czytelni Miejskiej Bibl ioteki Publ icznej - akcja: e-motywacja.
1 1 .1 1 :  godz. 9.00 - Msza św. za Ojczyznę w  kościele pw. „Chrystusa Króla” w  Głuszycy;  godz. 1 0.30 – N iepodległościowy Rajd Rowerowy, start parking przy ul. Leśnej;  godz. 1 7.00,
sala widowiskowa CK-MBP w  Głuszycy – Świętowanie Dnia Odzyskania N iepodległości z  Zespołem Pieśni i   Tańca Wałbrzych w  repertuarze niepodległościowym, głuszyczanie
śpiewają pieśni patriotyczne z  ZPiT Wałbrzych.
1 4.1 1 :  godz. 1 6.00-1 8.00, CK-MBP Głuszyca, Geo-zabawa pt. Poznajemy prehistoryczne śl imaki, amonity i   trylobity.
1 7.1 1 :  godz. 1 4.00 sala widowiskowa CK-MBP wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku
1 9.1 1 :  godz. 1 8.00 sala widowiskowa CK-MBP zabawa taneczna dla seniorów
22.1 1 :  godz. 1 7 sala widowiskowa CK-MBP wieczór muzyczny z  Głuszycką Orkiestra Dętą
23.1 1 :  godz. 1 6.00 sala widowiskowa CK-MBP rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci i   młodzieży z  terenu Gminy Głuszyca Pn. Przemoc jest zła organizowanego przez
CK-MBP i   OPS w  Głuszycy
26.1 1 :  godz. 1 7.00, sala widowiskowa CK-MBP w  Głuszycy- wieczorek poetycki głuszyczanki Agnieszki Musz.
3.1 2  godz. 1 1 .00 w  czytelni Miejskiej Bibl ioteki Publ icznej - akcja: e-motywacja.
5.1 2.  godz. 1 6.00 sala widowiskowa CK-MBP - Międzygminny pokaz dziecięcych i   młodzieżowych grup tanecznych. Podsumowanie projektu „Dolnośląskie Stokrotki”.
6.1 2.  godz. 1 6.00 sala widowiskowa CK-MBP - Mikołajki z  Centrum Kultury.
7.1 2.  godz. 1 0.00 sala widowiskowa CK-MBP - Przedstawienie dla dzieci Jaś i   Małgosia w  wykonaniu aktora z  Głuszycy Roberta Delegiewicza.
1 2.1 2 .   godz. 1 0.00-1 2.00 sala widowiskowa CK-MBP - Jarmark świąteczny.

Kalendarium wydarzeń w  Gminie Głuszyca listopad/grudzień 201 5

Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy założyła w  lutym
2006 roku grupa osób pragnących aktywnie wpływać na
rozwój społeczno-gospodarczy gminy poprzez organizację
różnego rodzaju wydarzeń o  charakterze lokalnym, prowa-
dzenie edukacji społecznej oraz promocję walorów krajo-
brazowych i   przyrodniczych Głuszycy. Obecnie
Stowarzyszenie l iczy 1 5 członków, a   swoją siedzibę ma
w  Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 28A. Władze stowarzy-
szenia stanowi Zarząd w  składzie: Prezes- Grzegorz Wal-
czak, wiceprezes – Magdalena Kandefer oraz skarbnik –
Łukasz Pokorski.

Od początku swojego istnienia Stowarzyszenie Przyja-
ciół Głuszycy działa, real izując następujące cele szczegóło-
we:
1 . Promowanie, reprezentowanie i   ochrona interesów gmi-
ny Głuszyca w  sferze edukacji, kultury, turystyki, sportu
i   wypoczynku oraz ochrona jej walorów przyrodniczych
i   krajobrazowych.
2. I nspirowanie i   opiniowanie przedsięwzięć zmierzających
do rozwoju edukacji, kultury, turystyki, rekreacji i   wypo-
czynku oraz podniesienia walorów przyrodniczych.
3. Tworzenie warunków dla rozwoju edukacji, kultury, tury-
styki, rekreacji i   wypoczynku.
4. Wspieranie działalności gospodarczej i   kulturalnej służą-
cej rozwojowi lokalnemu.
5. I nicjowanie wszelkich działań mających na celu podnie-
sienie świadomości o  korzyściach płynących z  rozwoju kul-
tury, turystyki, wypoczynku, rekreacji oraz walorów
przyrodniczych i   krajobrazowych.
6. Koordynacja przedsięwzięć służących rozwojowi lokal-
nemu.
7. Prowadzenie działalności wydawniczej.
8. Wzbogacanie możl iwości edukacyjnych społeczności lo-
kalnej poprzez wyzwalanie i   wspieranie inicjatyw społecz-
nych w  dziedzinie oświaty, wychowania, kultury i   sportu.

W  okresie dziewięciu lat działalności udało się zreal izo-
wać i   zakończyć sukcesem wiele projektów. Jako pierwsze
zreal izowane zostały projekty edukacyjne skierowane do
dzieci i   młodzieży mające na celu zapoznanie ich z  historią
Głuszycy, budowanie ich pewności siebie oraz poczucia
własnej wartości, a   co za tym idzie wyrównywanie szans
rozwojowych. W  tym zakresie zreal izowano następujące
projekty: „N ie głusi na historię” oraz „Akademia Sowiogór-
ska” – oba autorstwa Wiesława Kmiecika, real izowane
wspólnie z  Gimnazjum Publicznym w  Głuszycy, przepro-

wadzone w  latach 2006-201 0, a   sfinansowane przez Pol-
sko-Amerykańską Fundację Wolności oraz Polską Fundację
Dzieci i   Młodzieży. Były to projekty, w  ramach których uda-
ło się utworzyć wśród młodzieży zespoły zadaniowe (m.in.
dziennikarski, fi lmowy, fotograficzny, badawczo-naukowy).
Młodzież miała również okazję poznać historię Głuszycy
poprzez spotkania z  kolekcjonerem starych pocztówek
oraz konfrontacji jej z  dniem dzisiejszym poprzez zadanie
sfotografowania historycznych miejsc „na nowo”. Wraz ze
Stowarzyszeniem Kolarzy zorganizowane zostały wyprawy
rowerowe po historycznych ścieżkach naszej miejscowości.
Odbyły się również lekcje muzealne w  Państwowym Mu-
zeum Gross-Rosen, lekcje historii w  Podziemnym Mieście
Osówka, zajęcia terenowe, podczas których odwiedzano
głuszyckie cmentarze. Znalazło się również miejsce dla za-
wodów sportowych. Młodzież dokumentowała zdarzenia
na wszystkich etapach podjętych działań, stworzone zosta-
ły albumy oraz film podsumowujący podjęte działania.
Przeprowadzono także Gminny Konkurs Wiedzy o  Regio-
nie. Były to duże projekty, w  ramach których odbyło się
wiele pasjonujących spotkań. Młodzież miała możl iwość
zdobycia wielu umiejętności z  zakresu dziennikarstwa, fo-
tografii , przewodnictwa turystycznego, itp., otrzymała rów-
nież wiele nowych informacji na temat historii naszego
regionu. W  nagrodę za wzorowo przeprowadzony program
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności sprowadziła do
Głuszycy astronautę, który odbył w  naszej gminie szereg
spotkań z  młodzieżą.

W  201 2 roku Stowarzyszenie przejęło od gminy zarzą-
dzanie trasami rowerowymi Strefy MTB Głuszyca. W  ra-
mach tej działalności uporządkowane zostały istniejące
trasy oraz wyznaczono nowe atrakcyjne odcinki. Wykona-
no całkowicie nowe oznakowanie wszystkich tras rowero-
wych. Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy było
współorganizatorem najbardziej popularnych w  Polsce
maratonów rowerowych BIKE Maraton oraz zorganizowało
własne imprezy rowerowe na trasach Strefy MTB. Temat ko-
larstwa górskiego jest dla Stowarzyszenia Przyjaciół Głu-
szycy bardzo bliski. Przez lata działalności podjęto szereg
działań, które przyniosły wspaniałe efekty. W  kolejnych nu-
merach „Kuriera Głuszyckiego” osoby odpowiedzialne za
rozwój tej pięknej dyscypl iny sportowej, przybl iżą więcej
szczegółów dotyczących podjętych działań. Jest o  czym
opowiadać.

Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy zajęło się również

działalnością wydawniczą. W  ramach działalności statuto-
wej wydane zostały dwie książki Stanisława Michal ika:
„Głuszyckie kontemplacje – czterdzieści opowieści o  Głu-
szycy i   okol icy” oraz „Głuszyca - miasto włókniarzy”, ta dru-
ga wspólnie z  Urzędem Miejskim w  Głuszycy.
Najnowszym projektem Stowarzyszenia Przyjaciół Głuszy-
cy było zorganizowanie imprezy biegowej pod nazwą
I   Uphil l Rogowiec, która spotkała się z  bardzo dobrym od-
biorem w  świecie biegaczy górskich.

Działalność Stowarzyszenia Przyjaciół Głuszycy to szereg
większych i   mniejszych projektów  m.in. edukacyjnych, hi-
storycznych i   sportowych. Członkowie SPG często współ-
pracują też z  innymi podmiotami przy real izacji podjętych
działań.

W  ostatnim czasie bardzo pomocne jest duże zaangażo-
wanie i   bezpośrednia współpraca ze Stowarzyszeniem Bur-
mistrza Głuszycy Romana Głoda.

Otrzymujemy coraz więcej informacji od mieszkańców
miasta zainteresowanych członkostwem w  naszym Stowa-
rzyszeniu lub wsparciem jego działań. Jest to o  tyle ważne,
że do real izacji wszystkich zamierzonych planów, potrzeb-
na jest większa grupa wolontariuszy. Cieszy nas fakt, że co-
raz więcej mieszkańców zauważa i   docenia pracę członków
Stowarzyszenia. Należy dodać, że wszyscy członkowie pra-
cują jako wolontariusze. Poświęcają swój czas, przekazują
wiedzę oraz angażują się dla dobra i   rozwoju naszego mia-
sta. Naszym celem jest podejmowanie działań, które wpły-
ną na podniesienie wiedzy mieszkańców o  naszym terenie,
ochronę przed zapomnieniem ważnych miejsc oraz wspo-
mnień, polepszanie otaczającego nas środowiska natural-
nego, zwiększanie atrakcyjności Głuszycy, rozwój sportu,
turystyki, kultury, itp. Wszystkie działania i   projekty Stowa-
rzyszenia oparte są o  dobrowolną i   nieodpłatną pracę jego
członków zgodnie z  mottem, które stanowi tytuł tego arty-
kułu: „Pieniądze to nie wszystko”. Jednakże bez pieniędzy
nie da się zrobić wszystkiego, dlatego też podejmujemy
szereg działań w  celu zdobycia funduszy zewnętrznych na
real izację naszych projektów – są to przede wszystkim
wnioski o  dotacje oraz darowizny sponsorów.

Nasze działania można śledzić na stronie Stowarzyszenia
Przyjaciół Głuszycy na Facebooku – zachęcamy do odwie-
dzin.

Magdalena Kandefer
Grzegorz Walczak



W  Dzień Edukacji Na-
rodowej w  naszej szkole
pasowanie na ucznia
przebiegało niemalże
w  baśniowej atmosferze
i   dodajmy, że objęło ono
wszystkich uczniów.

W  Szkole Podstawo-
wej Fundacji Jawor
w  Głuszycy Górnej paso-
wani na uczniów były
wszystkie dzieci, które do
szkoły uczęszczają. To
pierwszy rok działania
w  nowej formie, pod no-
wym szyldem i   każde
dziecko powinno poczuć się pełnoprawnym uczniem tej szkoły –
stąd wynikł pomysł na wspólne pasowanie.

To była podróż w  czasie. U   źródeł idei pasowa-
nia na ucznia leży tradycja średniowieczna pasowa-
nia na rycerza i   do tego etapu historii przenieśl i się
wszyscy 1 4 października w  głuszyckiej szkole.

N ie tylko uczniowie, ale i   grono pedagogiczne
w  strojach inspirowanych zamierzchłą epoką, wśród
dekoracji imitujących mury zamkowe, uroczyście
obchodzil i święto edukacji . Wiersze, piosenki, ale
i   prawdziwy turniej rycerski potwierdziły, że ten
dzień może być jednocześnie dostojny ale i   pełen
zabaw.

Najważniejszy moment to samo pasowanie.
Prezes Fundacji Jawor, Robert Jaworski przybrał sza-
ty królewskie i   jak na głowę państwa przystało, mia-
nował uczniami wszystkie dzieci uczęszczające do
szkoły. Po tym jak uroczystym momencie pełno-

prawni uczniowie świętowali przy biesiadnym stole.
oprac. Fundacja Jawor
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Pasowani jak w  średniowieczu

Coraz częściej w  zakładach optycznych czy przychodniach
specjal istycznych możemy skorzystać z  usług optometrysty. Warto
wyjaśnić, kto jest optometrystą oraz na czym polega ten zawód.
Zgodnie z  międzynarodową definicją przyjętą w  1 993 przez Mię-
dzynarodowe Porozumienie Optometryczne i   Optyczne:

Optometrysta to autonomiczny, nauczany i   regulowany zawód
należący do systemu ochrony zdrowia, a   osoba wykonująca ten
zawód praktykuje w  zakresie badania refrakcji i   zaopatrzenie
w  pomoce wzrokowe, a   także diagnozowanie i   właściwe postępo-
wania w  przypadku dysfunkcji oraz rehabil itacji układy wzrokowe-
go.

W  Polsce optometrystą zostaje osoba, która ukończyła studia
wyższe z  zakresu optometrii . Optometryści zajmują się głównie
dobieraniem i   przepisywaniem okularów korekcyjnych, soczewek
kontaktowych i   innych pomocy wzrokowych (lupy, okulary lornet-
kowe itp.) . Zajmują się również diagnozowaniem zaburzeń wzro-
ku, a   w  przypadku spostrzeżenia zmian sugerujących odstępstwa

od norm fizjologicznych kierują pacjentów do lekarza specjal isty.
Obok optometry sty możemy także spotkać się z  zawodem

optyka refrakcjonisty. Osoba ta posiada kwalifikacje w  zakresie
określenia wady refrakcji (wady wzroku) oraz doboru odpowied-
niej korekcji (okulary korekcyjne, soczewki kontaktowe).

Wizyta u   optometrysty lub refrakcjonisty pozwoli na dokładne
określenie wady wzroku oraz dobranie odpowiednich okularów
korekcyjnych lub soczewek kontaktowych.

W  Przychodni WAB-MED (ul. Grunwaldzka 22a) w  optyku moż-
na skorzystać z  usług optyka refrakcjonisty od wtorku do piątku
w  godz. 1 0:00 – 1 6:00, a   od 7 l istopada także w  każdą sobotę
w  godz. 9:00 – 1 3:00.

W  sobotę 7 l istopada będzie można skorzystać z  usług opto-
metrysty, absolwentki Pol itechniki Wrocławskiej. Zapraszamy na
badanie, które pozwoli na określenie wady wzroku oraz dobranie
okularów korekcyjnych lub soczewek kontaktowych.

oprac. Punkt Optyczny

Optometrysta – kim jest i   czym się zajmuje?

Kącik narciarski
PRZYGOTOWANIE DO SEZONU NARCIARSKIEGO

Zaczęło się!! Pierwsze przymrozki zwiastują zbl iżający
się sezon zimowy. Przypominamy sobie zeszłoroczne po-
stanowienia, że do następnego sezonu przygotujemy się
kondycyjnie i   siłowo, aby wpełni cieszyć się białym szaleń-
stwem. Większość z  nas niestety poprzestało na postano-
wieniu. Ale jeszcze nie jest za późno. Mamy jeszcze ponad
miesiąc do pierwszych zjazdów, wykorzystajmy je na ćwi-
czenia.

Można zadać sobie pytanie, po co się męczyć, skoro co
roku jakoś dajemy radę, a   kontuzje przytrafiają się wszyst-
kim tylko nie mnie. Zapewniam, że brak przygotowania fi-
zycznego dopadnie nas w  najmniej odpowiednim
momencie. W  krótkim czasie nie damy radę znacząco pod-
nieść swojej wytrzymałości, więc trening interwałowy
i   wytrzymałościowy możemy sobie z  czystym sumieniem
odpuścić ( nie dotyczy to tych, którzy przepracowali sol id-
nie lato i   jesień ).

Zacznijmy ćwiczyć minimum trzy razy w  tygodniu, do-
stosowując intensywność i   rodzaj ćwiczeń do naszych
umiejętności. Zestawy ćwiczeń na poszczególne partie
mięśniowe są powszechnie dostępne na stronach interne-
towych. Pamiętajmy o  tym, aby w  przygotowaniu fizycz-
nym nie doprowadzić się do przeciążenia czy kontuzji .
Jednak do właściwego przygotowania jest potrzebny nam
zespół osób o  odpowiednich kwalifikacjach.

Przed każdym sezonem wykonuję badania lekarskie,
konsultuję się z  doktorem i   wykwalifikowanym trenerem –
absolwentem Wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycz-
nego (obaj dostępni są w  Głuszycy). Zalecałabym udać się
do takiego profesjonal isty, poprosić go o  przygotowanie
dla nas odpowiedniego, bezpiecznego, a   zarazem efek-
tywnego zestawu ćwiczeń. Początkowo głównym celem
treningu jest poprawa siły i   koordynacji ruchowej. Ważny
jest również trening wytrzymałościowy, np. biegi pod gó-
rę czy jazda rowerem. Na początku skupiamy się na
wzmocnieniu mięśni nóg i   pasa biodrowego, nie zapomi-
nając o  mięśniach brzucha i   grzbietu. Ćwiczymy również –
co jest bardzo ważne- tzw. czucie głębokie, czyl i przy za-
mkniętych oczach wyczuwanie - percepcję takich parame-
trów własnego organizmu, umiejętność określenia
w  ruchu kierunku i   siły przyspieszenia, pozycji i   ułożenia
ciała, odczuwanie wy-
padkowej siły dośrod-
kowej i   grawitacji ,
ułożenie własnego
środka ciężkości
względem punktu
podparcia. Jeśl i bę-
dziemy mieć ten etap
za sobą, to się okaże,
że już nigdy jazda na
nartach nie będzie ta-
ka trudna, jak była do-
tąd!

W  następnych artykułach napiszę o  sprzęcie narciar-
skim, doradzę jak praktycznie dobrać narty, kijki, buty,
kask. Wyjaśnię nomenklaturę narciarską i   wprowadzę
w  slang narciarski. Zdradzę również tajniki techniki jazdy
na nartach zjazdowych. Powodzenia w  treningach i   do zo-
baczenia na stoku !!

Natal ia Schubert
na zdjęciu autorka w  skręcie carvingowym



wrzesień/październik 201 5 · KURIER GŁUSZYCKI8

Skład redakcji „Kuriera Głuszyckiego”: Marta Wróblewska - redaktor naczelny, StanisławMichalik, Grzegorz Czepil, Magdalena Kandefer, Aleksandra Pawłowska, Sabina Jelewska, Daniel Ja-
remenko, DawidOkarma.

Redakcja zaprasza mieszkańców do współpracy w  tworzeniu „Kuriera Głuszyckiego”, skład redakcji jest otwarty. Zachęcamy do zamieszczania bezpłatnych ogłoszeń i   reklam lo-
kalnych firm, które prosimy przesyłać na adres: kurier@gluszyca.pl . „Kurier Głuszycki” dostępny jest w  następujących miejscach na terenie Gminy: Urząd Miejski (Biuro Obsługi Kl ienta,
pok. 1 ), Centrum Kultury - Miejska Bibl ioteka Publiczna, punkt Total izatora Sportowego, Jadłodajnia „Finezja”, księgarnia, „Dzwoneczek”, kiosk państwa Makułowiczów, apteka „Flos”, apte-
ka „Stara”, pizzeria „Mona”, sklep pani Swobody, sklep państwa Tomczyków, Komisariat Pol icji , sklep w  Kolcach, sklep w  Grzmiącej, sklep „El jan”, piekarnia ul. Ogrodowa, sklep pani Wdo-
wiak, sklep pani Bystrzyckiej, sklep państwa Wiżbickich, Łowisko Pstrąga „Złota Woda” w  Łomnicy, przychodnia Unimed, Centrum Medyczne Solaris, przychodnia WAB-MED.




