
Z  głębokim żalem informujemy, że w  dniu
4 września 201 8 zmarł Pan Stanisław

Michalik. Najbliższej Rodzinie przekazujemy
szczere wyrazy współczucia.

Stanisław Michalik (1 939 – 201 8)

Z  zawodu nauczyciel, historyk i   polonista. Był burmi-
strzem Głuszycy w  latach 1 994-1 998, inicjatorem udostępnie-
nia turystom Podziemnego Miasta Osówka, wicestarostą
i   starostą wałbrzyskim, samorządowcem, pracownikiem in-
stytucji kulturalnych, działaczem społecznym, pisarzem, po-
etą, historykiem i   miłośnikiem regionu, publ icystą,
redaktorem Wałbrzyskiego Informatora Kulturalnego i   „Kurie-
ra Głuszyckiego”.

Pozostawił następujące wydawnictwa książkowe:

Historia mojego miasta Głuszyca, Niezwykłości Osówki, Impre-
sje Walimskie na 700-lecie, Głuszyca dawniej i  dziś, album, Głu-

szyckie kontemplacje. Część I, Czterdzieści opowieści o  Głuszycy
i  okolicy, Głuszyckie kontemplacje. Część II, Opowieści o  Głuszy-
cy i  najbliższej okolicy. U  źródeł Charlotty. Ciekawostki z  historii
i  współczesności Jedliny-Zdroju, Wałbrzyskie powaby. Blogowe
opowieści o  Wałbrzychu i  Ziemi Wałbrzyskiej, Głuszyca-miasto
włókniarzy.

W  przygotowaniu do druku pozostawił album o  Głuszycy
z  wybranymi wierszami i   fotografiami.

Był stałym komentatorem wałbrzyskiej rozgłośni radia
„Złote Przeboje” promującym region wałbrzyski, jego walory
turystyczno-krajoznawcze, kulturalne i   historyczne. Prowadził
blog internetowy „Tu jest mój dom” poświęcony promocji tu-
rystycznej, kulturalnej i   historycznej Głuszycy oraz Ziemi Wał-
brzyskiej. Zdobył drugą nagrodę w  dolnośląskim konkursie
na najlepszy blog („Blog Day 201 1 ") organizowany przez „Ga-
zetę Wyborczą” i   pierwszą nagrodę w  Powiatowym Konkursie
Bibl iotecznym organizowanym przez Miejska Bibl iotekę Pu-
bl iczną w  Głuszycy. Był laureatem konkursu Dolnośląskiej Bi-
bl ioteki Publ icznej we Wrocławiu w  roku 201 2 pod hasłem:
”Moja pierwsza praca zawodowa – wspomnienia dolnoślą-
skich seniorów” (Tytuł pracy konkursowej: „Podróż sentymen-

talna”).
Zainicjował wydanie dwóch tomików wierszy Marka Jusz-

czaka- „Łowienie czasu” (2004) i   „Świadomość podświadomo-
ści” (2006) i   napisał wstępy do tych tomików.
Corocznie współorganizował i   prowadził spotkania z  poezją
w  Centrum Kultury-MBP w  Głuszycy z  udziałem   m.in. Roma-
ny Więczaszek i   Marka Juszczaka. Prowadził spotkania autor-
skie z  pisarzami,  m. in. z  Jolantą Marią Kaletą (201 6, 201 7).
Wspierał prace Jury w  konkurach recytatorskich i   Dyktandzie
Miejskim organizowanym przez CK-MBP w  Głuszycy.

Założył Stowarzyszenie „Pomoc Dziecku” w  1 996 roku
w  Głuszycy, w  1 997 roku zajął drugie miejsca w  kraju w  kon-
kursie „Dziecko w  gminie – zdrowe odżywianie”, zorganizo-
wanego przez Kancelarię Prezydenta RP. Za działalność
społeczno-kulturalną uhonorowany został tytułami „Zasłużo-
ny dla Miasta i   Gminy Głuszyca”, „Honorowy Zasłużony dla
Włókiennictwa w  Głuszycy”, „Zasłużony dla Powiatu Wałbrzy-
skiego” za wybitne zasługi dla rozwoju i   promocji Głuszycy
oraz Ziemi Wałbrzyskiej.
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Czwartego września odszedł od nas jeden z  naszych naj-
bardziej szanowanych Kolegów Redakcyjnych Pan Stanisław
Michal ik. Na stronach naszego „Kuriera” drukowal iśmy wiele
Jego wspaniałych tekstów, które były bardzo lubiane przez
czytelników.

O  Stanisławie Michal iku mogl ibyśmy napisać wiele róż-
nych i   ciekawych historii , tak jakby człowiek ten miał wiele
wcieleń. I   każda z  tych historii byłaby prawdziwa. Niektórzy
wspominają go jako nauczyciela, inni samorządowca, jesz-
cze inni jako pisarza, publ icystę, poetę…odkrywcę talentów,
piewcę swojej ojczyzny, wreszcie po prostu jako patriotę,
któremu nigdy jego dom nie był obojętny.

W  sposób świadomy pojęcie domu występowało u   Pana
Stanisława bardzo szeroko, rozciągnięte daleko poza granice
własnej działki mieszkalnej, na okol iczne Góry Sowie, Góry
Wałbrzyskie i   Góry Suche. Czytając jego bloga, fel ietony i   re-
fleksyjne rozmyślania nad tym, w  którym kierunku podąża
jego ojczysty kraj, wiemy, że pojęcie domu często wykracza-
ło poza te górskie szczyty, poza Ziemię Wałbrzyską, poza po-
wiat, a   nawet województwo. Zawsze w  tych refleksjach
przebijał ton troski o  własny kraj. Wybijała się także w  tek-
stach Pana Stanisława ogromna duma z  własnej „małej Oj-
czyzny”. Wielokrotnie podkreślał w  jak pięknym i   niezwykłym

miejscu przyszło mu spędzić życie, jak wartościowa, bogata
i   niezwykła jest nasza Głuszyca - osada założona w  XI I I wieku
przez drwal i . Patrzeć na to miasto Jego oczyma to była
ogromna przyjemność.

Tego powinniśmy się uczyć szczególnie mocno- patrzeć
na swój kraj, swoje miasto głębiej. Dostrzegać to, czego mo-
że na pierwszy rzut oka nie widać. Bez wątpienia był Pan Sta-
nisław nauczycielem dla wielu z  nas, dla tych, którzy dawno
już opuścil i szkolne klas. Co pozwoli nam spojrzeć w  ten
sposób na własne miasto? Jego spojrzeniem? Wiedza o  hi-
storii miasta, o  jego pierwszych mieszkańcach, o  trudach po-
wstawania ul ic i   budynków, placów i   skwerów, kościołów
i   zabytków. Wiedza o  ciężkich i   smutnych czasach wojny,
obozów, podobozów, ofiar, o  pamiętnikach pisanych ukrad-
kiem na czym się dało, pracy prowadzącej do śmierci. Pan
Stanisław wiedział, że to jest właśnie droga do poznania, du-
my, wdzięczności i   miłości do „małej Ojczyzny”. Wiedza i   tro-
ska.

Nie pozostawał jednak osobą zamkniętą w  przeszłości.
Wiele swoich lat pracował , by zmieniać teraźniejszość i   two-
rzyć przyszłość. Podejmował się trudów pracy samorządowej
zarówno w  gminie, jak i   w  powiecie. Czy Osówka- najbardziej
rozpoznawalny produkt turystyczny Głuszycy, wciąż rozwija-

jący się i   wciąż przyciągający rzesze turystów ze wszystkich
stron świata, stałaby dziś tam gdzie stoi, gdyby nie on? Dziś
planowana jest rozbudowa obiektu dzięki temu, iż udało się
pozyskać z  funduszy unijnych ponad 1 ,5 mil iona złotych na
ten cel. Przypuszczam, że nie ma w  tej chwil i w  naszym kraju
ani jednej osoby, która nie dostrzegałaby, że obiekt ten jest
zarządzany lepiej niż bardzo dobrze.

Wreszcie należałoby dodać, że Pan Stanisław był ogrom-
ną inspiracją dla wielu z  nas. Pamiętam swoje pierwsze arty-
kuły do „Głosu Głuszycy”, pierwsze słowa Pana Stanisława,
kiedy przeczytał mój pierwszy tekst. Pamiętam….i   nie chcia-
łabym zapomnieć.

Są przecież sposoby na to, by jego teksty, Jego przesła-
nie, Jego spojrzenie na l iteraturę, kulturę i   Głuszycę ocal ić.
Pozostawił gotową do wydania kolejną książkę, l istopadowe
„Jesienne Spotkanie z  Poezją” w  201 8 roku, także będzie
szczególne i   na pewno będzie na nim obecny. Może czas
także na to, aby Głuszyca miała swój pierwszy konkurs l ite-
racki dla dzieci i   młodzieży imienia Stanisława Michal ika?
Uporczywie postaramy się, by Pan Stanisław Michal ik jednak
był…był i   nie zniknął ….

Marta Wróblewska

„Ktoś tutaj był i   był, a  potem nagle zniknął i   uporczywie go nie ma…”
Wisława Szymborska

ODSZEDŁ OD NASWIELKI CZŁOWIEK…
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Ponad 60  km trasy i   ponad 3000  m przewyższeń, noc,
deszcz, nagłe ochłodzenie, błoto, niejednokrotnie pot i   łzy
towarzyszyły prawie 500-osobowej grupie piechurów, którzy
wystartowali w  piątej edycji Maratonu Pieszego Sudecka Ży-
leta. Jednak na twarzach piechurów zobaczyć można było
ogromną radość i   satysfakcję. Bardzo wymagającą trasę po-
konały 333 osoby.
Maraton wystartował w  piątek 24 sierpnia o  godz. 1 9 z  bo-

iska sportowego w  Głuszycy, gdzie mieściło się biuro zawo-
dów i   meta. Choć organizatorzy nie ustanowil i l imitu czasu,
wielu uczestników Sudeckiej Żylety ścigało się z  samym sobą
i   własnymi słabościami. Niektórzy byl i już na mecie po 1 2 go-
dzinach marszu. Ostatni dotarl i do upragnionego celu po
upływie ponad 24 godzin. Wszyscy jednak zgodnie stwierdzi-
l i : „Łatwo nie było!”. Uczestnikiem piątej edycji Sudeckiej Ży-
lety był także burmistrz Głuszycy Roman Głód.
Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy oraz Gmina Głuszyca

składają serdeczne podziękowania dla wszystkich osób, firm,
instytucji , które przyczyniły się do organizacji wydarzenia.
Szczególne podziękowania dla niezawodnej grupy wolonta-
riuszy.
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SUDECKA ŻYLETA JUŻ ZA NAMI!

"Gmina Przyjazna Rowerzystom"
– Głuszyca!

Po raz siódmy głuszyczanie wzięl i
udział w  ogólnopolskiej akcji „Naro-
dowego Czytania”. W  roku święto-
wania 1 00-lecia niepodległości
Polski wspólna lekturą była powieść
Stefana Żeromskiego pt. „Przedwio-
śnie”. W  sobotę 8 września w  gronie
czytających w  sal i widowiskowej
Centrum Kultury-MBP znaleźl i się:
Burmistrz Głuszycy Roman Głód

wraz z  małżonką Iwetą, przewod-
niczący Rady Miejskiej w  Głuszycy
Grzegorz Milczarek z  małżonką
Joanną oraz głuszyccy radni: Edyta
Popek, Marta Wróblewska, wice-
przewodnicząca Rady Powiatu Wał-
brzyskiego Grażyna Owczarek,
radny powiatowy Grzegorz Wal-
czak, ks.  Adam Makiel , , Mirosław
Żołopa, dyrektor Przedszkola Sa-
morządowego Ewa Dorosz, dyrek-
tor Żłobka Gminnego Aneta
Kalenik, dyrektor OPS Katarzyna
Starzyńska, prezes PZN Bogumiła
Kochanek, prezes Zarządu UTW Je-
rzy Janus. Głuszyckich seniorów re-
prezentowała Elżbieta Kobylińska,
przedsiębiorców i   przedstawiciel i
organizacji pozarządowych - Grze-
gorz Czepil, Magdalena Kanderer, Agnieszka Musz. Szkoły
były reprezentowane przez nauczyciel i i   uczniów: Marta Bo-
rowiec reprezentowała Szkołę Podstawową nr  3, Anna
Skowron i   Szymon Golemiec – Szkołę Podstawową nr  2,
Aleksandra Lefelbain i   Gabriela Kowalska – Niepubliczną
Szkołę Podstawową Fundacji Jawor, Ewelina Korba – Sowio-
górską Akademię Muzyczną przy Fundacji Katol icka Inicjaty-
wa Berit. Uczniowie Akademii – Amelia Bernat, Hanna
Laszkiewicz, Kacper Steciuk i   Damian Pepera zapewnil i
oprawę muzyczną głuszyckiej odsłony Narodowego Czytania.
Wszyscy uczestnicy akcji otrzymali od organizatorów białe

i   czerwone róże oraz okol icznościowe zakładki do książek. Mi-

nutą ciszy uczczono pamięć Stanisława Michalika - uczest-
nika i   współorganizatora wielu imprez l iterackich
organizowanych w  głuszyckim CK-MBP. Imprezę prowadziły:
p.o.  dyrektora Centrum Kultury-Miejskiej Bibl ioteki Publ icznej
w  Głuszycy Sabina Jelewska i   kierownik Miejskiej Bibl ioteki
Publ icznej Renata Sokołowska .
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom

spotkania. Szczególne podziękowania dla Eweliny Korby
i   uczniów Sowiogórskiej Akademii Muzycznej oraz dla pra-
cowników Miejskiej Bibl ioteki Publ icznej w  Głuszycy na czele
z  Renatą Sokołowską za przygotowanie akcji .

oprac. MBP

Narodowe Czytanie w  Głuszycy

Z  radością informujemy, że Gmina Głuszyca po raz trzeci
została laureatem Ogólnopolskiego Konkursu „Gmina Przy-
jazna Rowerzystom” w  kategorii gmin do 1 0  tys. mieszkań-
ców.
Certyfikat przyznany naszej Gminie odebrał w  dniu 1 3

września burmistrz Roman Głód na podsumowaniu VI I edycji
konkursu podczas trwania Międzynarodowych Targów Ro-
werowych Kielce BIKE- EXPO.
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- Kolejna grupa uczniów głuszyckich uczniów od 17 września
rozpocznie naukę pływania w  ramach programu powszechnej
nauki pływania „UMIEM PŁYWAĆ”. Zajęcia odbywać się będą na
krytej pływalni „Delfinek” w  Głuszycy – dodaje Roman Głód,
burmistrz Głuszycy.
Projekt adresowany jest do uczniów z  klas I   – I I I szkół pod-

stawowych. Udział w  projekcie weźmie łącznie 90 uczniów ze
Szkoły Podstawowej nr  2 i   Szkoły Podstawowej Nr 3 w  Głu-
szycy. Pozalekcyjne zajęcia odbywać się będą nieodpłatnie
pod opieką nauczyciel i i   instruktorów nauki pływania przez
1 0 tygodni.
Zadanie real izowane będzie przez Dolnośląską Federację

Sportu i   współfinansowane jest ze środków Ministerstwa
Sportu i   Turystyki oraz z  budżetu Gminy Głuszyca.

oprac. UM

RUSZA PROJEKT„UMIEM
PŁYWAĆ”

Burmistrz Głuszycy Roman Głód serdecznie zaprasza pary
małżeńskie świętujące w  bieżącym roku 35, 40, 45 i   50 rocz-
nicę zawarcia związku małżeńskiego na uroczystość „Jubi-
leuszy Małżeństw 201 8 w  Gminie Głuszyca” w  sobotę 1 3
października o  godz. 1 6.30 do sal i widowiskowej Centrum
Kultury w  Głuszycy.
Prosimy o  potwierdzanie udziału w  uroczystości do dnia 5

października 201 8 r. u   kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
w  Głuszycy – Pani Wiesławy Moździerz, tel. 74 88 66  744, po-
kój nr  8 w  Urzędzie Miejskim w  Głuszycy.

UM

ZAPROSZENIE NA JUBILEUSZE
MAŁŻEŃSTW 201 8

Dla poprawy bezpieczeństwa
Burmistrz Głuszycy Roman Głód przekazał funkcjonariu-

szom z  Komisariatu Pol icji w  Głuszycy rzutkę ratunkową z  l iną
o  długości 25   m, która została zakupiona przez Gminę Głu-
szyca w  celu podniesienia poczucia bezpieczeństwa miesz-
kańców i   osób odwiedzających naszą gminę.
Pol icja prowadzi działania prewencyjne w  ramach progra-

mu „Bezpieczne wakacje”. Jak wynika z  przeprowadzonych
anal iz każdego roku podczas letnich wakacji i   urlopów odno-
towuje się największą ilość utonięć. Wypadkom tym sprzyja
zarówno wysoka temperatura, jak i   brawura, alkohol oraz
brak umiejętności i   przygotowania kondycyjnego do pływa-
nia czy też niesprawowanie należytej opieki nad dziećmi.
Sprzęt ratowniczy z  rąk Burmistrza Romana Głoda odebrał
Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Pol icji w  Głu-
szycy asp.  szt. Marcin Surma.

oprac. UM

Burmistrz Głuszycy Roman Głód w  dn. 1 3 września br. pod-
pisał umowę na zakup wozu strażackiego „lekkiego” z  napę-
dem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w  Głuszycy Górnej.
Głównym założeniem real izacji operacji jest skuteczne zapo-
bieganie potencjalnym zagrożeniom i   ograniczanie ich skut-
ków.
Zakupiony samochód będzie wyposażony w  najnowszy,

aktualnie dostępny sprzęt ratowniczo – gaśniczy. Wóz stra-
żacki z  napędem 4x4 dostosowany jest do poruszania się
w  terenie, łatwo pokonuje wszelkie przeszkody terenowe, co
jest szczególnie ważne w  przypadku konieczności dotarcia
do trudno dostępnych miejsc. Przewidywany termin dosta-
wy samochodu to październik-l istopad 201 8 r.
Zadanie współfinansowane będzie ze środków Gminy Głu-

szyca, Urzędu Marszałkowskiego i   Starostwa Powiatowego
w  Wałbrzychu.

oprac. UM

NOWYWÓZ STRAŻACKI DLA OSP
W  GŁUSZYCY GÓRNEJ!

Nieruchomości, na których znajdowały się dawne zakłady
włókiennicze przy ul. Bohaterów Getta w  Głuszycy, na mocy
uchwały Rady Miejskiej w  Głuszycy podjętej dniu 1 1 września
201 8 r. znów będą mogły być użytkowane przez Gminę Głu-
szyca.
Radni Rady Miejskiej w  Głuszycy jednogłośnie wyrazil i zgo-

dę na nieodpłatne nabycie przez Gminę Głuszyca prawa
użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości
gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa. Dzięki
podjętym działaniom głuszycki samorząd odzyskuje prawo
do użytkowania terenów poprzemysłowych, które dotąd by-
ły w  użytkowaniu osób prywatnych.
-Jest to dla Głuszycy historyczny moment. Odzyskujemy tere-

ny, które niegdyś były niezwykle ważne dla rozwoju naszej Gmi-
ny. Będziemy starać się, by nieruchomości zostały na nowo
zagospodarowane - powiedział w  czasie sesji burmistrz Ro-
man Głód.

oprac. UM

Gmina Głuszyca odzyskuje tereny
poprzemysłowe
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Radny Kręcichwost z  wizytą w  Głuszycy
Burmistrz Roman Głód spotkał się dniu 31 lipca br. w  Urzę-

dzie Miejskim w  Głuszycy z  Czesławem Kręcichwostem - Prze-
wodniczącym Komisji Budżetu i   Finansów Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego. Celem spotkania było przed-
stawienie problemu konieczności remontu części dróg woje-
wódzkich przebiegających przez teren Gminy Głuszyca.
Samorządowcy złożyli wizytę na odcinku drogi wojewódz-

kiej nr  381 przy ul. Sienkiewicza przy wjeździe od strony Jedli-
ny – Zdroju. Odcinek, po którym poruszają się piesi,
pozbawiony jest chodnika, co zagraża bezpieczeństwu komu-
nikacyjnemu. Wizytacja objęła także teren trwającej obecnie
przebudowy części drogi wojewódzkiej nr  381 w  Głuszycy
Górnej.
Zwrócono również uwagę na konieczność przeprowadzenia

remontu drogi wojewódzkiej nr  380, która przez Grzmiącą pro-
wadzi do skrzyżowania z  Rybnicą Leśną.

oprac. UM

Trwa remont drogi wojewódzkiej nr  381 na odcinku od ul.
Grunwaldzkiej 77 do drogi powiatowej nr  3377D łączącej
Głuszycę Górną z  Łomnicą. W  ramach prac wykonany zosta-
nie także nowy chodnik. Przypominamy, że na ww. odcinku
ruch samochodowy jest utrudniony. Pieszych i   kierowców
prosimy o  zachowanie szczególnej ostrożności.

oprac. UM

REMONT DROGI W  GŁUSZYCY
GÓRNEJ

RUSZYŁ REMONT DROGI
GMINNEJ W  GŁUSZYCY
Rozpoczął się remont drogi gminnej w  Głuszycy przy ul.

Parkowej. Inwestycja pn. „Odbudowa drogi gminnej w  Głu-
szycy (dz. nr  1 1 2 dr) wraz z  odwodnieniem na długości 300
mb (od 0+000 do 0+300) - intensywne opady deszczu i   gra-
du czerwiec 201 3 r.” jest realizowana przez firmę „VICBUD” Sp.
z  o.o.  z  Czarnego Boru.
Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa

Spraw Wewnętrznych i   Administracji w  ramach usuwania
skutków klęsk żywiołowych w  wysokości 80% wartości zada-
nia. Całkowite koszty inwestycji wynoszą 21 4.635 zł.

oprac. UM

NOWE DROGI DOJAZDOWE

Gmina Głuszyca przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego zakończyła remont dróg do-
jazdowych do gruntów rolnych w  Kolcach i   Łomnicy.
Zadanie polegało na wykonaniu nowej nawierzchni z  masy

asfaltowej. Całkowity koszt drogi w  Kolcach wyniósł
33.31 8,39 zł, z  czego gmina uzyskała dofinansowanie w  kwo-
cie 1 6.200 zł. Natomiast droga w  Łomnicy 43.304,49 zł, a   dofi-
nansowanie wyniosło 1 8.000 zł.

oprac. SJ

Nowe barierki - ładniej
i   bezpieczniej…

Gmina Głuszyca wykonała nowe barierki zabezpieczające
most łączący ul. Ogrodową z  ul. Bolesława Chrobrego. Dodat-
kowo uzupełniono fragment barierki przy poboczu drogi wo-
jewódzkiej nr  380. Inwestycja mająca na celu poprawę
bezpieczeństwa mieszkańców została wykonana w  całości ze
środków gminnych.

ULICE PIONIERÓW I  DOLNA Z  NOWYM OŚWIETLENIEM
-Przy ul. Dolnej i  Pionierów już niebawem pojawi się nowe
oświetlenie uliczne. Będzie jaśniej, ekonomiczniej i  z  pewnością
bezpieczniej - zapewnia burmistrz Roman Głód.
Projekt Gminy Głuszyca przy ul. Pionierów przewiduje zabu-

dowę 24 nowych stanowisk oświetleniowych, w  tym 9 słupów
wysokich 8-metrowych oraz 1 5 słupów 6-metrowych typu par-
kowego. Słupy wyposażone będą w  oprawy ze źródłami LED
o  mocy 55 W  w  ciągu drogowym i  26 W  w  ciągu dla pieszych
pieszy zasilonych z  nowej szafki oświetleniowej SO. Przy ul.
Dolnej zaplanowano zabudowę 1 5 nowych stanowisk oświe-
tleniowych o  wysokości 8  m,  w  tym 2 słupów z  podwójnym
wysięgnikiem wyposażonych odpowiednio  w  oprawy ze źró-
dłami LED o  mocy 55 W  zasilonych z  nowej szafki oświetlenio-
wej SO.
Zadanie wykona firma TECH-MET Sp.  z  o.o.  z  Wałbrzycha.

Całkowita wartość inwestycji sfinansowanej w  1 00% z  budżetu
Gminy Głuszyca wyniesie 285.023,22 zł. Zakończenie realizacji
zadania zaplanowano na dzień 30 października br.

oprac. UM

POWSTANIE DROGA PRZY
DELFINKU

-Gmina Głuszyca wyłoniła w  drodze przetargu firmę, która
wykona drogę pożarową przy krytej pływalni Delfinek- infor-
muje burmistrz Roman Głód.
Zadanie pn. „Sowiogórski Raj – Głuszyca, budowa basenu
przy Szkole Podstawowej nr  3” – budowa drogi pożarowej”
realizuje Przedsiębiorstwo Budowlane „Czerbud” z  Grodzisz-
cza. Wartość zadania sfinansowanego w  całości z  budżetu
Gminy Głuszyca wyniesie 339.523,96 zł.

oprac. UM

WIEŻAWIDOKOWAW  GŁUSZYCY
W  niedzielę 1 9 sierpnia w  czasie Mszy Św. ks.  bp  Ignacy Dec

poświęcił wieżę kościoła pw. NMP Królowej Polski w  Głuszycy.
Wieża wyremontowana została dzięki projektowi realizowane-
mu przez Gminę Głuszyca w  ramach porozumienia zawartego
z  Parafią. Projekt pn.”Udostępnienie turystyczne wieży kościoła
pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w  Głuszycy” zo-
stał dofinansowany ze środków Aglomeracji Wałbrzyskiej w  ra-
mach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na la-
ta 201 4-2020.
-Z  inicjatywy Burmistrza Romana Głoda oraz dzięki przychylno-
ści radnych Rady Miejskiej w  Głuszycy zrodził się pomysł ratowa-
nia wieży zabytkowego kościoła w  Głuszycy i  uczynienia z  wieży
widokowej kolejnej atrakcji turystycznej w  naszej Gminie - powie-
dział w  czasie uroczystości zastępca burmistrza Głuszycy Grze-
gorz Szymański.
Pozyskane przez Gminę Głuszyca dofinansowanie wyniosło

ponad 800  tys. zł. Inwestycja została wsparta także wkładem
własnym
z  budżetu Gminy Głuszyca, a  całkowita wartość projektu wy-
niosła ponad 950  tys. zł. Wybór projektu do dofinansowania
został zatwierdzony w  imieniu Aglomeracji Wałbrzyskiej przez
jej Lidera – Prezydenta Wałbrzycha dr.  Romana Szełemeja,
a  następnie przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, który
pełni funkcję Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Dol-
nośląskiego.
W  ramach realizacji projektu wieża kościelna została odno-

wiona i   zabezpieczona oraz dostosowana do pełnienia funkcji
wieży widokowej. Odrestaurowano elewację zewnętrzną oraz
wykonano remont wnętrza wieży wraz z  częściową wymianą
schodów.
Wieża zaadaptowana na potrzeby nowej funkcji wyposażona

została także w  tablice informujące o  historii okolic oraz w  stare
ryciny i   zdjęcia. Zainstalowano także multimedialną sieć senso-
rową, która umożliwia turystom pobranie na urządzenia prze-
nośne informacji o  obiekcie, okolicy i   historii. Dzięki projektowi
użytkownicy urządzeń mobilnych pobrać mogą już aplikację,

która promuje ciekawe tury-
stycznie miejsca na terenie
naszej Gminy. Poza tym obraz
z  kamer umieszczonych na
wieży przekazywany jest do
Internetu, a  piękne widoki na
otaczające wieżę pasma Su-
detów Środkowych obserwo-
wać można, będąc nawet
z  dala od Głuszycy.
Dodatkowo dzięki zgroma-

dzonym środkom parafian
i   sponsorów wyremontowany
został remont elewacji i   dachu
zabytkowego kościoła. Warto
przypomnieć także, że dach
kościoła NMP Królowej Polski
objęty był także programem
usuwania azbestu, na który
Gmina Głuszyca zdobyła dofi-
nansowanie ramach Programu Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i   Gospodarki Wodnej.
Wiceburmistrz podziękował wszystkim, którzy przyczynil i się

do realizacji projektu. - W  sposób szczególny dziękuję Prezy-
dentowi Miasta Wałbrzycha, doktorowi Romanowi Szełemejo-
wi, l iderowi Aglomeracji Wałbrzyskiej, dziękuję radnym Rady
Miejskiej za przychylność wobec inwestycji oraz prowadzącym
projekt pracownikom Urzędu Miejskiego w  Głuszycy na czele
z  burmistrzem Romanem Głodem - powiedział Grzegorz Szy-
mański. Podziękowania kierujemy także dla Głuszyckiej Orkie-
stry Dętej i   kapelmistrza Eugeniusza Lecia za muzyczną oprawę
Mszy Św.
Wieża widokowa dostępna będzie dla turystów już nieba-

wem. Już dziś zapraszamy do zobaczenia pięknej górskiej pa-
noramy!

oprac. SJ

Kolejny etap usuwania azbestu
zakończony
-W  dniu 31 sierpnia zakończyła się realizację zadania pn. „Usu-
wanie wyrobów zawierających azbest z  terenu Gminy Głuszyca”-
informuje burmistrz Roman Głód. Zadaniem objęto 9 obiek-
tów, w  tym budynki mieszkalne i   gospodarcze znajdujące się
w  Głuszycy, w  Głuszycy Górnej, w  Grzmiącej, w  Łomnicy i  
w  Kolach. W  efekcie unieszkodliwiono odpady niebezpieczne
zawierające azbest w  ilości 61 , 01 Mg.
Łączny koszt zadania wyniósł 32.997,72 zł. Gmina Głuszyca

pozyskała dofinansowanie z  Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i   Gospodarki Wodnej w  wysokości 28.048, 06 zł
(85% wartości zadania). Wkład własny mieszkańców wyniósł
4  949, 66 zł (1 5% wartości zadania).
Warto dodać, że w  latach 201 6-201 8 Gmina Głuszyca dzięki

pozyskanemu dofinansowaniu z  WFOŚiGW usunęła 91 ,31 ton
azbestu. Łączna realizacji zadania związanego z  usuwaniem
azbestu z  terenu wynosi 48.377 zł.

SJ

TRWAWYMIANA PIECÓW
„Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Głuszyca –

zmiana systemu ogrzewania, wymiana pieców” to jedno
z  zadań proekologicznych, które obecnie realizuje Gmina
Głuszyca. Zadanie współfinansowane jest w  ramach kon-
kursu na realizację programu „Ograniczenie niskiej emisji na
obszarze województwa dolnośląskiego” ze środków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i   Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu”. Dofinansowaniem objęte są przed-
sięwzięcia polegające na modernizacji indywidualnych źró-
deł ciepła, tj. wymianie kotłów lub palenisk węglowych na
gazowe, olejowe, elektryczne lub opalane biomasą.
-W  ramach realizacji projektu na dzień 31 sierpnia br. wy-

mienione zostały 42 źródła ciepła, za co mieszkańcy otrzy-
mali zwrot w  wysokości 50% poniesionych kosztów
związanych z  wymianą pieców- dodaje burmistrz Roman
Głód. - Osoby zamieszkujące w  domach jednorodzinnych
otrzymują dofinansowanie wynoszące maksymalnie 1 0  tys.
zł. W  przypadku wymian wykonywanych w  mieszkaniach
kwota zwrotu wynosi maksymalnie 7  tys. zł.
30 września 201 8 r. zakończy się ostatni etap przyjmowa-

nia rozliczeń od zgłoszonych gospodarstw domowych oraz
wypłacona zostanie ostatnia transza dofinansowania dla
mieszkańców Gminy Głuszyca.

oprac. UM



Z  wielką pompą zakończyły się niedawno wakacje - do-
słownie i   w  przenośni. Bo w  piątek 24 sierpnia do Głuszycy
zjechało ponad pięciuset uczestników Maratonu Pieszego Su-
decka Żyleta, by zmierzyć się z  ponad 60  km ekstremalnej tra-
sy. Uroczysty start o  godz.1 9.00 z  głuszyckiego stadionu
(fot.1 ) w  asyście wozu bojowego OSP Głuszyca Górna wyglą-
dał imponująco. Ludzka rzeka rozbawionych i   pełnych zapału
wędrowców ruszyła w  Góry, by zmierzyć się ze swoimi słabo-
ściami i   zasmakować uroków turystycznych Gór Sowich, Ka-
miennych i   Wałbrzyskich.

Trasa przebiegała wzdłuż Doliny Marcowego Potoku, któ-
rego największym atrakcją jest system pięciu stawów wybu-
dowanych kaskadowo w  XIX w. jako rezerwuary wody na
potrzeby zakładów włókienniczych (fot2). Warto tu wspo-
mnieć, że w  projektowaniu i   nadzorze nad budową stawów
nr  1 ,2 i   3 „maczał palce” urodzony 1 853 r. we Wschowie Paul
Wittig. Była to jedna z  pierwszych real izacji w  jego bogatej ka-
rierze, której zwieńczeniem była funkcja głównego projektan-
ta, a   później wieloletniego dyrektora berl ińskiego metra.

Dalsza trasa Sudeckiej Żylety przebiegała szlakami tury-

stycznymi i   leśnym ścieżkami przez Wa-
l im w  kierunku Wielkiej Sowy. I   tu na
uczestników czekała prawdziwa pompa
z  nieba. Po wielu dniach upałów prze-
szedł front atmosferyczny i   mocno nad-
szarpnął deszczem „morale”
wędrowców. Dalsza trasa wiodła w  kie-
runku Podziemnego Miasta Osówka -
w  pobl iżu miejsca, gdzie w  Grządkach
stała jedna z  najstarszych gospód w  Gó-
rach Sowich – Schirgenschenke (fot3).
Przy wejściu do podziemi „Osówki” ulo-
kowano pierwszy punkt kontrolny i   bu-
fet, który działał od   godz. 21 .00 do 1 .30.
Pomimo przemoczenia i   lekkiego
ochłodzenia uzupełnienie wody w  bi-
donach, banan, arbuz i   ciacho wielu
osobom dodało sił do dalszej wędrówki.
Kilku mniej wprawnych wędrowców
skróciło trasę i   wrócil i do Głuszycy.
Ciemnym lasem przez Niedźwiedzi Zaką-
tek docieral i wszyscy w  okol ice skrzyżowania z  dro-
gą na Bartnicę, gdzie dawniej na strudzonych
czekała strawa w  Gospodzie Zum Hirsch (fot.4). Au-
torzy trasy tylko na chwilę „odpuścil i” uczestnikom
i   poprowadzil i ich przez Światowida do parkingu
w  Głuszycy Górnej (Nowa Głuszyca), gdzie można
dostrzec pozostałości po gospodzie „Gasthaus zur
Erholung”. Różnymi zakosami po pasie granicznym
i   ul . Granicznej dochodzil i piechurzy do Kamyków
(fot.5). Długo będą wspominać niekończące się
„schody do nieba”, choć wielu kojarzyło się to raczej
z  mękami piekielnymi. Później było już normalnie -
jak to na Żylecie, czyl i góra-dół-góra-dół…

Wielu żyletkowiczom pozostanie w  pamięci
zejście ze Szpiczaka, które po nocnym deszczu bar-
dziej przypominało rozbieg na skoczni narciarskiej.
Bramą do raju wydawał się więc punkt żywieniowy
przy ujęciu wody na Strzech Strugach. Tu ekipa głu-

szyckiego „Jadła” wsparta wolontariuszami, już od  godz. 3.00
serwowała sponsorowany przez Gminę Głuszyca gorący żur
na zakwasie, kawę i   herbatę. Dodatkowo każdy uczestnik
mógł uzupełnić wodę. Dalsza trasa wiodła żlebem, gdzie
dawniej stała gajówka (fot. 6) i   dalej na Zamek Rogowiec, by
stamtąd znów w  dół do Rybnicy Małej (fot.7) i   tu największy
smaczek, crème de la crème „Żylety”- podejście niebieski
szlakiem na Rybnicki Grzbiet. Kto się nie poddał, miał już
„z  górki”. Hop na Borową z  wieżą widokową pikowane w  dół
na 3 punkt kontrolny (czynny od 6.00) w  nagrodę pączki, wo-

da i   już tylko 1 0  km przez Jedl ińską Kopę do mety, gdzie cze-
kał gorący bufet przygotowany przez „Jadło”.

Nie piszę, i le czasu potrzebował najszybszy, ale jeszcze
w  sobotę 25 sierpnia po  godz. 20 biuro czekało na ostatnich
wędrowców. Coś jest więc w  tych naszych górach, że od setek
lat przyciągają swoim urokiem zarówno tych, którzy decydują
się tylko na krótkie spacerki, jak i   tych, którzy chcą sprawdzić
granice swojej wytrzymałości przed wyruszeniem na taterni-
czą, alpinistyczną czy himalajską przygodę. Już niedługo ko-
lejne dwie imprezy górskie. Uphil l Rogowiec startuje 30
września, a   6 października Waligóra Run Cross. Zapowiedzi
obu imprez na łamach Kuriera. Zapraszam do aktywnego hi-
storyczno-turystyczne spędzania czasu w  trakcie rozpoczyna-
jącej się już niedługo złotej polskiej jesieni. Przygotowuję też
plan wycieczek miejskich. Szczegóły już niedługo na Facebo-
oku „ Głuszyca na starej fotografii ”.

Grzegorz Czepil

fot. 1

fot. 3
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Ostro było na „Żylecie”!
fot. 2

fot. 4

fot. 5fot. 6

fot. 7



Wakacje już minęły
i   czas powrócić do
obowiązków szkol-
nych. Uroczyste apele
inaugurujące rok szkol-
ny 201 8/201 9 odbyły
się 3 września br.
w  głuszyckich placów-
kach oświatowych.
W  Szkole Podstawowej
nr  2, w  Szkole Podsta-
wowej nr  3 oraz w  Nie-
publ icznej Szkole
Fundacji Jawor Burmistrz Głuszycy Roman Głód przekazał
najserdeczniejsze życzenia wszystkim uczniom, nauczycie-
lom i   pracownikom obsługi. Gościem uroczystości w  Gimna-
zjum Publicznym był Zastępca Burmistrza Grzegorz

Szymański.
W  nowym roku szkolnym zajęcia wychowania fizycznego

zostaną bardziej urozmaicone, ponieważ głuszyccy uczniowie
będą mogli korzystać z  krytej pływalni Delfinek. Real izowane
będą także bezpłatne zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas I-
I I I w  ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem
pływać” dofinansowanego z  Ministerstwa Sportu i   Turystyki
oraz z  budżetu Gminy Głuszyca.

Burmistrz Roman Głód podczas szkolnych uroczystości
wręczył dyplomy ukończenia wakacyjnego kursu nauki pły-
wania 30-osobowej grupie uczniów, którzy w  l ipcu lub
w  sierpniu objęci byl i projektem Stowarzyszenia Przyjaciół
Głuszycy pn. „Głuszyccy Pływacy”. Środki pozyskane na prze-
prowadzenie projektu pochodziły z  Ministerstwa Sportu i   Tu-
rystki i   budżetu Gminy Głuszyca.

oprac. UM
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Motto:

Żywo mi się przypomina
Ten rusałek cudny kraj –
Rzewna, śpiewna Ukraina!
Lutynio moja, o  niej graj...

Szmaragdowy step usiany
Mogiłami… Myśl mknie wstecz…
Tędy – powiesz – szły tytany!
Te mogiły siał ich miecz!

Lud nie zegnał dumy z  czoła.
Choć zamienił miecz i   cep…
Postać – butna, pieśń wesoła
W  zadumany płynie step…

Istne plemię to sokole –
Ten stepowy, dzielny lud!
Dziewki – rosłe jak topole,
Oczy - płomień, usta – miód!

Miłodyce - gospodarne,
Chata - biała, w  chacie – ład;
Nic nie pójdzie tu na marne:
Dziatwa syta i   kmieć rad!

A  gościnność w  Ukrainie !
Gościa przyjąć chłodno - srom!
I   przysłowie tam nie ginie:
„Z  gościem społem i   Bóg w  dom!”

A  panienki?... Choć pochwalę…
Liczko – iście z  mlekiem krew!
A  usteczka – jak korale!
A  głos – to słowiczy spiew!

Ząbki – perły! Oczy – oczy!
Nie patrz, bracie długo w  nie!..
Serce z  piersi ci wyskoczy
Z  pieśnią: „Dziewczę kochaj mnie!”

Tak to mi się przypomina
Ten rusałek cudny kraj –
Rzewna, śpiewna Ukraina
I   w  oczętach dziewcząt – raj!...

(Klemens Podwysocki, „Z  lat młodych”)

Ukraina to wschodni sąsiad Polski, kraj o  powierzchni
dwukrotnie większej od naszego kraju. Przez l iczne wieki
wchodziła w  skład Rzeczpospol itej do czasów rozbiorowych.
Po I   wojnie światowej odzyskal iśmy znaczną część tych ziem,
w  wyniku wojny z  Rosją Bolszewicką („cud nad Wisłą”). W  cza-
sie I I Rzeczypospolitej część dawnej Ukrainy z  Lwowem znala-
zła się w  granicach państwa polskiego do roku 1 939, kiedy to
sowieci wkroczyl i zbrojnie na te ziemie w  cichym porozumie-
niu Stal ina z  H itlerem (pakt Ribentrop – Mołotow). Niestety,
nie udało się odzyskać tych ziem po II wojnie światowej, a   na-
rzucone nam „władza ludowa” całkowicie podporządkowana
Stal inowskiej Rosji zrobiła wszystko, co się dało, aby o  tych
ziemiach wschodnich dawnej Rzeczpospol itej całkowicie za-
pomnieć. Jako jedna z  republik radzieckich Ukraina nie była
atrakcyjnym miejscem, aby tam powrócić, choć marzyl i o  tym
Polacy, którzy mieszkal i bl isko granicy i   utrzymywali kontakty
handlowe lub ci Polacy, których rodzice lub dziadkowie
mieszkal i tam przed wojną i   jeszcze pamiętal i o  swoim kreso-
wym pochodzeniu. Powoli się to zmieniało po rozpadzie
Związku Radzieckiego i   przekształceniu się byłych republik ra-
dzieckich w  samodzielne państwa. W  nowym tysiącleciu oczy
całego świata skierowały się na Ukrainę. Wiele młodych Pola-
ków wyjechało tam wspierać jej mieszkańców w  dążeniach
niepodległościowych w  roku 2004, w  czasie Pomarańczowej
Rewolucji . Polska wspiera dążenia niepodległościowe Ukrainy
pol itycznie, udzielając poparcia na forum europejskim.

Polska Ukraina nie umarła w  l iteraturze i   kulturze. Lwów zwią-
zany jest zbyt mocno z  historią i   kultura polską, by o  nim za-
pomnieć.

Wyjeżdżający tam Polacy opisywal i swoje przeżycia w  Inter-
necie lub w  książkach. Przypominano polskich wynalazców,
naukowców, podróżników, którzy albo pomarl i , albo po róż-
nych zawirowaniach historii (rozbiory, powstania) związal i
swój los z  nowymi ojczyznami. Powrócił jak bumerang tra-
giczny temat rzezi wołyńskiej – bezsensownej wojny brato-
bójczej Ukraińców z  Polakami pod koniec wojny światowej,
która położyła się cieniem na stosunkach pomiędzy obydwo-
ma narodami,  potrafiącymi ze sobą żyć w  zgodzie przez l icz-
ne lata.

Co takiego miała w  sobie Ukraina lat przedrewolucyjnych, że
pozostała rajskim światem w  pamięci tych, którzy tam się uro-
dzil i i   wychowali? Widziana oczami wielu pisarzy jest krainą
l icznych, spokrewnionych ze sobą rodów, domów tętniących
życiem, barwnych i   niezwykle wartościowych ludzi.  

N iezwykle rzadkie na rynku antykwarycznym są wspomnie-
nia Leona Lipkowskiego. Zostały one napisane - w  przeci-
wieństwie do wielu innych wspomnień z  tamtych terenów -
jeszcze przed rewolucją bolszewicką i   to jest ich wielkim atu-
tem.

Ze wspomnień wyłania się obraz życia ziemiaństwa tamtych
lat, piastowane godności i   urzędy, zasługi dla kraju, budowa-
nie potężnej gospodarki rolnej, opartej na nowoczesnych
rozwiązaniach. Wyłania się z  nich piękny obraz życia codzien-
nego ziemiaństwa na Kijowszczyźnie i   Podolu z  końca XIX
i   początku XX wieku. Autor przywołuje nastrój i   kl imat tamte-
go czasu, rodzinne zwyczaje, zabawy, wielkie uroczystości,
pracę, polowania i   podróże. Książka jest bogato ilustrowana
zdjęciami rodzinnymi i   portretami, z  których ogromna więk-
szość zginęła bezpowrotnie w  okresie rewolucji .

Znajdujemy to wszystko w  znakomitym wierszu Klemensa
Podwysockiego (1 832 – 1 903). Ten poeta, tłumacz, pedagog
urodził się w  Winnicy na Podolu. Szkoły ukończył w  Kijowie
po czym zajmował się guwernerką po domach ziemiańskich
na Podolu. W  r. 1 866 osiadł w  Warszawie, gdzie – poza pracą
pedagogiczną – rozwinął żywą działalność l iteracką, zamiesz-
czając wiersze i   poematy oraz przekłady poetyckie przede
wszystkim w  „Kłosach”, „Tygodniku I l lustrowanym” i   „Kronice
Rodzinnej”, a   także w  „Bluszczu”, „Wędrowcu”, „Opiekunie Do-
mowym”, „Tygodniku Mód”, „Przyjacielu Dzieci” i   w  in. pismach
warszawskich, a   nawet w  gal icyjskich (np. w  „Czasie”). Własna
twórczość poetycka Klemensa Podwysockiego pozostawała
w  cieniu polskiej l iteratury romantycznej, zwłaszcza krajowej,
np. cieszącego się sławą Wincentego Pola. Obok l iryków,
w  których dawał często wyraz swej tęsknocie za Ukrainą pisał
głównie do gazet.

Warto zainteresować się tematem Ukrainy zwłaszcza w  chwil i
obecnej, kiedy obserwujemy masowy zalew ziem polskich
przez Ukraińców, przybywających tu „za chlebem” i   w  poszu-
kiwaniu godnego życia. Jest rzecz, która nas łączy niezależnie
od położenia geograficznego - wspólna historia i   bl iski na-
rodom słowiańskim język i   kultura. Niestety, dziel i nas często
nacjonal izm w  ocenie przeszłości i   to po obu stronach, tra-
gicznej przeszłości, o  której nie wolno nam zapomnieć.

Stanisław Michal ik,
wpis opublikowany na blogu

„Tu jest mój dom”, 1 8 sierpnia 201 8.

Rzewna, śpiewna Ukraina

Nowy rok szkolny w  głuszyckich szkołach CIEKAWIE NA ZAJĘCIACH
WAKACYJNYCH W  CK-MBP
W  GŁUSZYCY!

ZMIANA GODZIN OTWARCIA
KRYTEJ PŁYWALNI "DELFINEK"
W  GŁUSZYCY

Kryta pływalnia "Delfinek" przy Szkole Podstawowej nr  3
w  Głuszycy od dnia 04.09.201 8 r. czynna jest dla mieszkań-
ców i   gości:
• od poniedziałku do piątku w  godz. od 16.00 do 21.00
• w  soboty i  niedziele w  godz. od 12.00 do 20.00.

Prawie siedemdziesięcioro dzieci z  Głuszycy uczestniczyło
w  zajęciach wakacyjnych organizowanych przez głuszyckie
Centrum Kultury i   świetl ice wiejskie. Wycieczki do ciekawych
miejsc, poznawanie gminnych atrakcji turystycznych,  gry
i   zabawy integracyjne i   sportowe, warsztaty plastyczne, kara-
oke, wyjścia na  basen i   przede wszystkim świetna, pełna ra-
dości atmosfera towarzyszyły pierwszym dniom wakacji
wspólnie spędzonych z  instruktorami świetl ic wiejskich i   Cen-
trum Kultury w  Głuszycy. Zajęcia zostały dofinansowane
przez Gminę Głuszyca, za co w  imieniu wszystkich dzieci
i   opiekunów serdecznie dziękujemy.

Oprócz wycieczek do pięknie położonych miejsc w  samej
gminie Głuszyca-  m.in. do nieczynnego kamieniołomu zwa-
nego Kamykami i   wzdłuż Doliny Pięciu Stawów - dzieci od-
wiedziły Muzeum Porcelany w  Wałbrzychu, poszukiwały
krasnal i na wrocławskim rynku oraz bawiły się w  poszukiwa-
czy złota podczas wizyty w  Kopalni Złota w  Złotym Stoku.
Zorganizowano także wyjazd do Parku Bajek w  Karpaczu,
Zamku Legend Śląskich w  Pławnej, do Parku Zdrojowego
w  Polanicy-Zdroju oraz piesze wycieczki do Harendy i   na
Osówkę.

To był bardzo udany początek wakacji, o  czym świadczą
uśmiechnięte, pogodne twarze dzieci. Podziękowania za kre-
atywność i   pozytywną energię dla Pań opiekunek - Doroty
Link-Niedzielskiej, Klaudii Chętkowskiej, Marzeny Nygi, Joan-
ny Burchardt, Danuty Jabłońskiej, Beaty Żytkiewicz.

SJ
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Mieszkańcy Głuszycy i   Gminy Nowa Ruda spotkal i się
w  niedzielę 9 września już po raz czwarty na „Pikniku bez gra-
nic”. Tym razem gospodarzem pikniku była Gmina Głuszyca.
Uczestników wspólnej zabawy powital i burmistrz Głuszycy
Roman Głód i   wicewójt Gminy Nowa Ruda Paweł Szafran.

Na scenie można było zobaczyć występy Głuszyckiej Orkie-
stry Dętej, Ani Kmity, Chóru Kołczanki wraz z  Przyjaciółmi,
Chóru Seniorów Renoma oraz kół gospodyń wiejskich z  Woli-
borza, Jugowa i   Ludwikowic Kłodzkich. Przedstawiciele sąsia-
dujących gmin wzięl i również udział w  „potyczkach” na
wesoło. Dla najmłodszych przygotowano liczne atrakcje: ma-
lowanie buziek, zaplatanie kolorowych warkoczyków, zaba-
wy na dmuchańcach oraz przejażdżki konne. Odwiedzający
piknik mogli obejrzeć prace rękodzielników z  terenu obu
gmin.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy pomogli
zorganizować niedzielne spotkanie sąsiadów. Dziękujemy
wszystkim zespołom, wystawcom, pracownikom Centrum
Kultury Gminy Nowa Ruda w  Ludwikowicach Kłodzkich na
czele z  Panią Gabrielą Buczek, pracownikom spółki ZUMIK na
czele z  Panią Urszulą Mrozińską oraz niezawodnym pracow-
nikom CK-MBP w  Głuszycy. Podziękowania dla Agnieszki
Szewczuk i   Pawła Ciury oraz dla uczennic z  Gimnazjum Pu-
bl icznego w  Głuszycy.

SJ

Bawili się na „Pikniku bez granic”

O  tym, że Sudety to świetny region do uprawiania kolar-
stwa górskiego po raz kolejny przekonal i się kolarze górscy
z  całego świata. Zawodnicy biorący udział w  XIV już edycji
Sudety MTB Chal lenge zakończyl i wyścig w  27 l ipca w  Głu-
szycy, która przez trzy dni gościła pasjonatów ścigania się po
górach na rowerze. Trasy  m.in. Strefy MTB Głuszyca były nie
lada wyzwaniem - strome zjazdy i   ostre podjazdy wymagały
od zawodników świetnego przygotowania kondycyjnego
i   technicznego.
Miasteczko Sudety MTB Chal lenge w  dniach 25-27 l ipca usy-
tuowane było w  Głuszycy przy Szkole Podstawowej nr  3
i   przy nowo otwartej krytej pływalni Delfinek, gdzie odbywa-
ły się dekoracje zawodników po II I , IV i   V etapie wyścigu. Me-
dale kolarzom górskim wręczał Burmistrz Roman Głód wraz z 
organizatorem wydarzenia Grzegorzem Golonko.
Przypomnijmy, że w  tegorocznej edycji Sudety MTB Chal-

lenge bral i udział również głuszyczanie. Serdecznie gratuluje-
my Dawidowi Duławie, Mariuszowi Machurze, Robertowi
Duławie oraz związanemu z  Głuszycą Arkadiuszowi Grossowi.

Pełne wyniki Sudety MTB Chal lenge dostępne są na stronie:
https://mktime.pl/mtb-chal lenge-201 8/.

oprac. SJ

SUDETY MTB CHALLENGE
FINISZOWAŁW  GŁUSZYCY

W  dniach 1 -2 września br. w  Centrum Handlowym „Aleja
Bielany” w  Bielanach Wrocławskich grupa przedstawiciel i
Gminy Głuszyca przeprowadziła kampanię promocyjną tras
#ACTIVE znajdujących się na terenie Głuszycy, Jedl iny-Zdrój
i   Wal imia. Było to kolejne działanie w  ramach projektu pn.
„Aktywny Trójkąt – promocja tras #ACTIVE w  Górach Swoich”.
Na stoisku promocyjnym można było otrzymać ulotkę,

mapę oraz gadżety promocyjne, zachęcające do poznania
nowego produktu turystycznego oraz atrakcji turystycznych
znajdujących się na obszarze trzech sąsiadujących ze sobą
gmin. Osoby preferujące aktywny wypoczynek mogły zdo-
być więcej informacji na temat tras dedykowanych dla rowe-
rzystów, biegaczy oraz uprawiających nordic-walking. Celem
akcji promocyjnej było dotarcie do jak największej i lości osób
z  terenu województwa dolnośląskiego, potencjalnych użyt-
kowników tras #ACTIVE.
Przypomnijmy, iż Gmina Głuszyca pozyskała ponad

1 4,5   tys. zł na promowanie tras # ACTIVE przebiegających
przez gminy Głuszyca, Jedl ina-Zdrój   i   Wal im w  ramach pro-
jektu grantowego „Inicjatywy służące promocji regionu” real i-
zowanego przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo
Sowiogórskie”.

oprac. UM

Gmina Głuszyca promuje trasy
#ACTIVE

Koncert Głuszyckiej Orkiestry Dętej „Dla Niepodległej”, któ-
ry odbył się 1 sierpnia w  Parku Jordanowskim w  Głuszycy,
przypomniał mieszkańcom naszej Gminy o  rocznicy wybu-
chu Powstania Warszawskiego. W  atmosferę dni powstańcze-
go zrywu i   pragnienia walki o  wolną Polskę wprowadziły
zebranych także przypomniane wiersze powstańcze.
Przed   godz. 1 7 delegacja przedstawiciel i samorządu gmin-
nego i   powiatowego oddała hołd poległym Powstańcom i  
złożyła kwiaty przy Pomniku Sol idarności w  Głuszycy.
Dziękujemy Głuszyckiej Orkiestrze Dętej na czele z  kapel-

mistrzem Eugeniuszem Leciem, OSP w  Głuszycy Górnej oraz
wszystkim przybyłym, by wspomnieć bohaterstwo naszych
przodków, walczących 74 lata temu w  Powstaniu Warszaw-
skim. Uroczystość wpisuje się w  cykl wydarzeń kulturalnych
związanych ze stuleciem Odzyskania Niepodległości w  Gmi-
nie Głuszyca.

oprac. SJ

Głuszyczanie oddali hołd
Powstańcom...

-PSZOK to Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
który mieści się w  Głuszycy przy ul. Bohaterów Getta 22 ( skup
złomu). Gmina Głuszyca uruchomiła od maja br. punkt, w  któ-
rym Mieszkańcy Głuszycy mogą bezpłatnie oddawać odpady.
Prosimy nie porzucać niepotrzebnych mebli, sprzętu AGD czy ar-
matury sanitarnej w  pobliżu pojemników na odpady czy w  róż-
nych innych miejscach na terenie Gminy. Wspólnie zadbajmy
o  czystość naszego miejsca zamieszkania! – apeluje burmistrz
Roman Głód.

PSZOK czynny jest:
- od poniedziałku do piątku w  godz. od 8:00 do 1 6:00
- w  soboty od  godz. 8:00 do 1 3:00.

W  PSZOK-u   przyjmowane są takie odpady jak:
papier, makulatura, metale, tworzywa sztuczne, opako-
wania wielomateriałowe, szkło, odpady ulegające biode-
gradacji, w  tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji, przeterminowane leki i   chemikalia, zużyte
baterie i   akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i   elek-
troniczny, meble i   inne odpady wielkogabarytowe, odpa-
dy budowlane i   rozbiórkowe, zużyte opony, odpady
zielone, odzież i   tekstylia.

Odpady muszą być dostarczone posegregowane na po-
szczególne frakcje. Uprzejmie prosimy o  zapoznanie się
z  regulaminem na stronie http://www.gluszyca.pl/uplo-
ad/upload/201 805021 331 1 2(1 ).pdf.

Dodatkowa zbiórka "objazdowa" odpadów wielkogabaryto-
wych w  ramach akcji „WYWALAMY GRATY Z  CHATY” z  tere-
nu naszej gminy będzie jeszcze przeprowadzana
w  październiku br. Dokładny termin zostanie wkrótce podany.

Ponadto dwa razy w  miesiącu odbierane są tzw. „odpady zie-
lone”. Najbl iższe terminy zbiórek „odpadów zielonych” to: 21
września, 1 2 października, 26 października, 9 listopada,
23 listopada.

CO TO JEST PSZOK?
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KALENDARIUM NAJBLIŻSZYCH
WYDARZEŃ KULTURALNYCH

I   SPORTOWYCH W  GMINIE GŁUSZYCA

30. 09. Uphil l Rogowiec i   ELECTRO BIKE TOUR
GŁUSZYCA, start. sgodz. 1 1 , Łowisko Pstrągów Złota
Woda w  Łomnicy.
30.09. Mecz piłkarski MKS Włókniarz Głuszyca: Darbor
Bolesławice,  godz. 1 7.00, boisko sportowe, ul. Dolna 2.
2.1 0. Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania
Przemocy,  godz. 1 2.00, Park Jordanowski.
6.1 0.Waligóra Run Cross, start ultra maratonu  godz.
8.00, półmaratonu  godz. 1 0.00., start i   miasteczko
zawodów: Szkoła Podstawowa nr  3, ul. kolejowa 8.
7.1 0. Festyn charytatywny„Gramy dla Dawida",
start  godz. 1 3.00, boisko sportowe, ul. Dolna 2.
1 0.1 0. Dzień „Białej Laski”,  godz. 1 0, sala widowiskowa
Centrum Kultury-MBP, ul. Grunwaldzka 26.

1 2.1 0. Jubileusz 50-lecia Szkoły Podstawowej nr  3
w  Głuszycy,  godz. i   miejsce zostaną podane.
1 3.1 0. Jubileusze małżeństw 201 8 w  Gminie
Głuszyca,  godz. 1 6.30, sala widowiskowa Centrum
Kultury-MBP, ul. Grunwaldzka 26.
1 4.1 0.Wyścig MTB XC o  Czapkę Śl iwek, start  godz.
1 1 .00.
1 4.1 0. Mecz piłkarski MKS Włókniarz Głuszyca: Górnik
Wałbrzych I I ,   godz. 1 6.00, boisko sportowe, ul. Dolna 2.
28.1 0. Mecz piłkarski MKS Włókniarz Głuszyca: Orzeł
Lubawka,  godz. 1 4.30, boisko sportowe, ul. Dolna 2.
1 1 .1 1 . Mecz piłkarski MKS Włókniarz Głuszyca-Unia
Bogaczowice,  godz. 1 4.00, boisko sportowe, ul. Dolna
2.
1 1 .1 1 . Setna rocznica Odzyskania Niepodległości-
premiera spektaklu teatralnego Głuszyckiej Grupy
Teatralnej, sala widowiskowa Centrum Kultury-MBP, ul.
Grunwaldzka 26.
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Głuszyccy uczniowie zakończyl i już wakacyjny kurs nauki
pływania w  ramach programu powszechnej nauki pływania
"Umiem pływać". Projekt real izowany przez Stowarzyszenie
Przyjaciół Głuszycy pn. „Głuszyccy pływacy” został
dofinansowany kwotą w  wysokości 3.000 zł ze środków
Ministra Sportu i   Turystyki oraz kwotą 2.750 zł pochodzącą
z  budżetu Gminy Głuszyca.
Zajęcia odbywały się w  czasie wakacyjnego wypoczynku

na otwartym obiekcie kąpielowym przy ul. Dolnej w  Głuszycy
oraz na krytej pływalni Delfinek - w  przypadku niepogody.
Uczestniczyły w  nich dwie 1 5-osobowe grupy. Udział
w  projekcie umożl iwił trzydziestoosobowej grupie dzieci
nabycie podstawowych umiejętności pływackich podczas
20-godzinnego kursu, który zakończył się egzaminem.
Podczas zajęć dzieci korzystały z  zakupionego w  ramach
projektu sprzętu wypornościowego wspomagającego naukę
pływania. Wszyscy dzielnie, z  zapałem i   z  uśmiechem na
twarzach uczyl i się pływać pod czujnym okiem Pań
instruktorek, którym serdecznie dziękujemy za cenne
wskazówki i   serdeczność.
-Tegoroczne wakacyjne zajęcia pn. „Głuszyccy pływacy” to

kolejny etap realizacji Programu Powszechnej Nauki Pływania
w  naszej Gminie. Projektem „Umiem pływać” objęci byli już
głuszyccy uczniowie w  roku szkolnym 2015/2016 oraz
2016/2017- dodaje burmistrz Roman Głód.

SJ

„GŁUSZYCCY PŁYWACY”
TRENOWALI W  CZASIE WAKACJI!

NAJLEPSI GŁUSZYCCY PŁYWACY!
Obiekt kąpielowy w  Głuszycy był 3 sierpnia miejscem za-

wodów o  tytuł „Najlepszego Pływaka”. Nad bezpieczeństwem
młodych zawodników i   sprawnym przebiegiem sportowej ry-
wal izacji czuwali ratownicy z  Wodnego Ochotniczego Pogo-
towia Ratunkowego w  Wałbrzychu na czele z  prezesem
Romanem Maciaszkiem.
Zawody przeprowadzono w  trzech kategoriach wiekowych:

uczniowie kl. I -I I I , uczniowie kl. IV-VI oraz uczniowie kl. VI I
-gimnazjum. Najstarsi miel i do pokonania dystans o  długości
50  m, grupa średnia i   młodsza zmierzyła się z  dystansem
20  m. Najlepsze wyniki uzyskal i :

-w  kategorii : kl . I -I I I
1 . Antonina Duda
2. Anastazja Łuszczek
3. Kornel ia Jaremenko

-w  kategorii : kl . IV-VI
1 . Antoni Laszkiewicz
2. Jakub Sejda
3. Anna Skowron

- w  kategorii kl . VI I - Gimnazjum
1 . Aleksander Gorzała
2. Emil Spychała
3. Alan Jaremenko

Gratulacje dla zwycięzców oraz wszystkich uczestników za-
wodów za piękną sportową postawę. Serdeczne podziękowa-
nia dla ratowników WOPR. Organizatorem zawodów
pływackich było Centrum Kultury-MBP przy wsparciu burmi-
strza Głuszycy Romana Głoda. Zachęcamy dzieci i   młodzież
do dalszej aktywności sportowej w  nowo otwartej krytej pły-
walni Delfinek w  ciągu całego roku.

SJ
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