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Coraz częściej myślę o  swoim miejscu zamieszkania. Je-
stem tu ponad półwiecze. To wystarczy, by spodziewać się,
że pozostanę tu na zawsze. „Tu jest mój dom” jak to napisa-
łem w  tytułowej nazwie blogu. Jest to wystarczający powód,
by na moje miasto patrzeć z  sentymentem. Choć mogę się
spodziewać dezaprobaty wielu z  moich Czytelników znajdu-
ję coraz częściej powody zadowolenia z  mojej Głuszycy.

Wielu jej mieszkańców jeszcze to pamięta. Ten strach, co
będzie dalej, gdy miasto utraciło fundamenty swej egzysten-
cji . W  ciągu paru lat po roku 1 989 setki ludzi zatrudnionych
w  miejscowych zakładach włókienniczych straciło pracę. ZPB
„Piast”, „Czesanka”, „Terenówka”, „Nortech”, znalazły się na kra-
wędzi upadku, a   w  dalszej kolejności dogorywały na oczach
nas wszystkich żyjących w  tym mieście. To się wydawało nie-
prawdopodobne, ale dziś po ciągnących się na przestrzeni
około kilometra zabudowaniach fabrycznych „Piasta” już pra-
wie nie ma śladu. Pozostał jeszcze zabytkowy kikut komina
kotłowni, uznanej w  Rzeszy Niemieckiej za arcydzieło sztuki
budowlanej. N ie ma już kilkupiętrowego budynku ZPB „Ar-
gopol” w  centrum miasta, jednej z  najnowocześniejszych
przędzalni czesankowych wełny w  drugiej połowie XIX wie-
ku. Na pamiątkę tych czasów zachował się drugi budynek,
w  którym jest teraz perfumeria Rossmana, galanteria chińska
i   apteka, a   obok na miejscu rozebranej hal i fabrycznej – mar-
ket „Biedronka”. Mamy więc w  miejscu zakładu pracy – miej-
skie centrum handlowe.

Można śmiało powiedzieć, to jest symptomatyczny wy-
znacznik pozytywnych zmian, które następują z  roku na rok.
Pozwalają one dostrzec, że miasto nie umarło. Mało tego –
ono tętni życiem jak dawniej. W  dni przedświąteczne i   week-
endowe rozległy parking samochodowy przy „Biedronce”
jest wypełniony po brzegi, trudno znaleźć miejsce w  pobl i-
skim „Eco”. Przy bankomatach kolejki, tak samo w  aptekach
i   pomniejszych sklepikach. Faktem jest – miasto się wyludni-
ło, wyemigrowała młodzież do większych miast i   za granicę.
To nie jest już miasto przemysłowe. Zmalała znacznie l iczba
dzieci w  szkołach podstawowych. Nie ma już Zespołu Szkół
w  miejscu dawnego technikum i   zasadniczej szkoły włókien-
niczej. Cieszące się coraz większym uznaniem rodziców gim-
nazjum ma być wygaszone i   n ie wiadomo co zrobić z  dobrze

wyposażonym budynkiem szkolnym i   salą gimnastyczną.
Stracą pracę nauczyciele i   pracownicy administracji i   obsługi.
Ale okazuje się, że przedszkole pęka w  szwach i   jest zapo-
trzebowanie na żłobek.

Duże nadzieje stwarza dobry kl imat w  samorządzie
i   otwarcie na rozwój turystyczny miasta i   gminy. Ruszyło bu-
downictwo domków jednorodzinnych i   to zarówno w  mie-
ście, jak i   okol icznych wsiach. Sprzyjają temu tanie działki
budowlane i   n iskie podatki. Jest szansa na mądre wykorzy-
stanie walorów krajobrazowych w  gospodarstwach agrotu-
rystycznych. Widać ruch w  zakresie inwestycji publ icznych,
naprawie dróg i   rzek, są plany rewital izacji wielu budynków,
które nie widziały pędzla od czasów przedwojennych. Bę-
dziemy miel i urzekający widok na miasto i   otaczające je kra-
jobrazy z  wysokiej wieży głównego kościoła Najświętszej
Maryi Panny Królowej Polski, a   na osiedlu mieszkaniowym
obok szkoły – nowoczesny basen kąpielowy i   superparking
autobusowy. To osiedle na wzgórzu ma jeszcze jeden walor
doceniany przez mieszkańców wrażl iwych na piękno przyro-
dy. Stamtąd roztacza się fantastyczny widok na rozciągające
się wokół przecudowne góry.

Przyciągają wycieczkowiczów atrakcje turystyczne na
czele z  podziemnym kompleksem mil itarnym z  czasów woj-
ny pod Osówką i   Soboniem, a   także unikalny świat przyrod-
niczy po byłych kamieniołomach w  Głuszycy Górnej. Coraz
większym rozgłosem cieszą się trasy rowerowe MTB oraz l icz-
ne imprezy w  kolarstwie górskim i   biegach przełajowych.

To jest temat na dłuższy wywód, ja tylko sygnal izuję ko-
rzystne zmiany, które pozwalają myśleć pozytywnie o  moim
mieście. Oczywiście takich zjawisk, które budzą niepokój
i   negatywne odczucia jest jeszcze wiele. Mam tę świado-
mość, że nie tylko w  naszym mieście.
Czytam w  znakomitej książce Fil ipa Springera „Miasto Archi-
pelag” o  targowisku w  Ostrołęce:

„Mokrego piachu leży tu mniej więcej po kostki. To, co w  nim
stoi, trudniej już nazwać. Prowizorkę podniesiono tu bowiem do
rangi sztuki. Wszystkie stragany wyglądają tak, jakby sklecono
je z  drewna wyrzuconego przez rzekę. Pokrzywione blaty wspie-
rają się na wbitych w  ziemię żerdziach. Króluje folia. Ale nie że
w  kawałkach, bardziej w  strzępach. Podobnie jak przemoknięta

tektura. Tu i  tam błyśnie jeszcze kawał skorodowanej blachy,
gdzieniegdzie zmurszała deska. Całe to targowisko, kilkadzie-
siąt stłoczonych obok siebie straganów, wygląda, jakby zostało
wzniesione w  hołdzie przemijaniu.”

Zupełnie bezwiednie stanął mi w  oczach „powidok” na-
szego targowiska w  Głuszycy. Wypisz, wymaluj – to samo.
Może u   nas mniej piasku, a   więcej błota. Mimo wszystko nie
mogę wołać o  pomstę do nieba. Trudno aż tak bardzo się
dziwić Głuszycy, mając na uwadze Ostrołękę, bądź co bądź
byłe miasto wojewódzkie. Place targowe mają to do siebie,
że są niczyje. Miasto nie jest zainteresowane, by w  nie inwe-
stować, bo dochody z  opłaty targowej wystarczają zaledwie,
by je od czasu do czasu posprzątać. Trudno inwestować
w  rzecz, która nie ma perspektyw na przyszłość. Wnet może
się okazać, że na targ będą przybywać tylko straganiarze.
Najlepiej więc potraktować plac targowy jak rel ikt przeszło-
ści albo zabytek klasy zerowej. Tylko że coraz trudniej będzie
znaleźć chętnych do podziwiania takiego zabytku.

Niestety, podobnych rel iktów mamy znacznie więcej.
Z  placem targowym sąsiaduje za rzeką stadion sportowy
z  murowanym ogrodzeniem przypominającym rzymskie Ko-
loseum. Mącą one najlepsze wrażenie o  mieście, zwłaszcza
jeśl i aspiruje ono do miasta turystycznego. Nie ma więc inne-
go wyjścia z  sytuacji . Trzeba coś z  tym fantem zrobić.
W  Ostrołęce już nad tym del iberują po ukazaniu się książki
Fi l ipa Springera. Do nas w  Głuszycy przyjechał on swego cza-
su, odwiedził pracownię rzeźbiarską „pod chmurką” Jurka
Marszała w  Łomnicy, a   dalej pognał do Krajanowa w  poszuki-
waniu śladów Olgi Tokarczuk. Na szczęście nasz plac targowy
nie był po drodze. Co nie oznacza, że nie warto się nad tym
rel iktem pochyl ić. Znakomite miejsce na inwestycje w  cen-
trum miasta, nad Bystrzycą w  pobl iżu obiektów sportowych:

„Jesteśmy w  pół drogi. Droga
pędzi z  nami bez wytchnienia.
Chciałbym i   mój ślad na drogach
ocal ić od zapomnienia.”
(K. I . Gałczyński, „Pieśni”)

Stanisław Michal ik

Relikty przeszłości
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Po raz trzeci w  Głuszycy zorganizowane zostało wydarze-

nie promujące kulturę myśl iwską. Odbywający się w  niedzielę
25 czerwca Sowiogórski Muflon rozpoczął się uroczystym
przemarszem licznie przybyłych pocztów sztandarowych dol-
nośląskich kół łowieckich spod Pomnika Sol idarności przy ul.
Grunwaldzkiej na boisko sportowe przy ul. Dolnej w  Głuszy-
cy. Wydarzenie zaszczycil i swoją obecnością poseł na Sejm RP
Izabela Katarzyna Mrzygłocka, Starosta Wałbrzyski Jacek Ci-
chura, Starosta Miasta Rokytnice w  Orl ickich
Górach Petr Hudousek, Wiceprzewodnicząca
Rady Powiatu Wałbrzyskiego Grażyna Owcza-
rek, radni Rady Powiatu Wałbrzyskiego i   Rady
Miejskiej w  Głuszycy, Nadleśniczy Nadleśnic-
twa Świdnica Roman Bereźnicki, Nadleśniczy
Nadleśnictwa Wałbrzych Gabriel Grobelny,
Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej PZŁ w  Wał-
brzychu Kazimierz Pękała, Przewodniczący
Zarządu Okręgowego PZŁ w  Wałbrzychu An-
drzej Tetke, a   także przedstawiciele i   sympaty-
cy dolnośląskich kół łowieckich oraz
mieszkańcy Gminy, których powital i burmistrz
Głuszycy Roman Głód i   ks.  Sławomir Augusty-
nowicz.

Po uroczystej Mszy św. Hubertowskiej na
scenie pojawiły się zespoły wykonujące muzy-
kę myśl iwską: Zespół Reprezentacyjny Polskie-
go Związku Łowieckiego pod kierownictwem
Mieczysława Leśniczaka, Reprezentacyjny Ze-
spół Zarządu Okręgowego Polskiego Związku
Łowieckiego z  Wrocławia „TRYTON”, a   także Ze-
spół Sygnal istów Myśl iwskich przy Zarządzie
Okręgowym PZŁ Wałbrzych „ODGŁOSY KNIEI”.
Miłą niespodziankę publiczności sprawił wy-
stęp czeskiego zespołu „Hubertovi trubači”.

Dla przybyłych przygotowano szereg
atrakcji . Oprócz bezpłatnej degustacji potraw
kuchni myśl iwskiej można było zobaczyć wystawę psów my-
śl iwskich, a   także zapoznać się z  bogatą ofertą kulturalno-
edukacyjną przygotowaną przez Nadleśnictwo Świdnica
i   Koło Łowieckie Orzeł ze Świdnicy. Swoje stoiska promocyjne
zaprezentowali także: Zarząd Okręgowy PZŁ w  Wałbrzychu,
Poczta Polska, a   także Miejska Bibl ioteka Publiczna w  Głuszy-

cy, Stowarzyszenie Nasza Sierpnica i   świetl ica wiejska
w  Sierpnicy oraz Magdalena Szyszka z  firmy„Color Haft”. Moż-
na było zobaczyć pokazy ratownictwa medycznego w  wyko-
naniu wałbrzysko-kłodzkej grupy Górskiego Ochotniczego
Pogotowia Ratowniczego oraz Ochotniczej Straży Pożarnej
w  Głuszycy Górnej, a   także eksponaty z  Muzeum Broni i   Mil i-
tariów w  Witoszowie Dolnym. Na dzieci czekało wiele różno-
rodnych atrakcji : zabawy z  animatorami, gry i   konkursy

z  nagrodami oraz dmuchany zamek dla najmłodszych. Po-
nadto w  trakcie imprezy pracownicy Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w  Głuszycy przeprowadzal i kampanię profilaktyczną
w  ramach projektu socjalnego „Mój dom-bezpieczny dom-
dom bez przemocy”. Rozstrzygnięty został konkurs plastycz-
ny pod nazwą „Muflon na tle sowiogórskiej przyrody”. Nagro-

dy autorom wyróżnionych i   nagrodzonych prac wręczyl i
Starosta Wałbrzyski Jacek Cichura oraz Wiceprzewodnicząca
Powiatu Wałbrzyskiego Grażyna Owczarek. W  godzinach

przedpołudniowych przed rozpoczęciem im-
prezy na głuszyckim boisku pojawił się autobus
z  mobilnym punktem poboru krwi, a   w  czasie
Sowiogórskiego Muflona wręczono nagrody
niespodzianki wylosowanym osobom oddają-
cym krew tego dnia.

Organizatorzy Gmina Głuszyca, Koło Ło-
wieckie Trop Głuszyca, Parafia pw. Chrystusa
Króla w  Głuszycy, Fundacja Katol icka Inicjatywa
Berit dziękują wszystkim przybyłym na I I I So-
wiogórski Muflon. Serdeczne podziękowania
dla partnerów i   sponsorów wydarzenia oraz
wszystkich osób zaangażowanych w  jego orga-
nizację.

Partnerzy: Zarząd Okręgowy Polskiego
Związku Łowieckiego Wałbrzych, Centrum Kul-
tury-MBP Głuszyca, Lokalna Grupa Działania
Partnerstwo Sowiogórskie, Ośrodek Pomocy
Społecznej w  Głuszycy, Poczta Polska.

Sponsorzy: Nadleśnictwo Wałbrzych, Nad-
leśnictwo Świdnica, Dach Konstruktor, Łowisko
Pstrągów Złota Woda Łomnica.
Patroni medialni: 30 minut, TV Darz Bór, Wiado-
mości Wałbrzyskie, Tygodnik Dzierżoniowski,
Wiadomości Świdnickie, Niedziela, Radio Rodzi-
na, Gość Niedzielny.
Wydarzenie objęl i Patronatem Honorowym:
Marszałek Województwa Dolnośląskiego Ceza-
ry Przybylski, Starosta Powiatu Wałbrzyskiego

Jacek Cichura oraz Burmistrz Głuszycy Roman Głód.
Do zobaczenia w  przyszłym roku na IV Sowiogórskim Mu-

flonie!

oprac. SJ

W  bieżącym numerze:
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FINAŁOWA LIGA
LEKKOATLETYCZNA SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH

Pomimo cudownej pogody, zachęcającej do harców na
podwórkach, grupa głuszyckich dzieciaków postanowiła
spędzić sobotni wieczór w  murach bibl ioteki , zakładając, że
czeka tu na nie moc atrakcji . Przypuszczenia były trafne –
panie bibl iotekarki przygotowały szereg ciekawych zajęć,
dla których punktem wyjścia była oczywiście książka.

Kierownik bibl ioteki Renata Sokołowska przywitała
wszystkich uczestników wydarzenia i   w  krótkich słowach
przedstawiła ideę ogólnokrajowej Akcji . Następnie wpra-
wiając w  czyn hasło tegorocznej odsłony Nocy Bibl iotek:
„Czytanie porusza!”, cała grupa wyruszyła wraz z  „Lokomo-
tywą” Jul iana Tuwima na zwiedzanie bibl ioteki .

Wraz z  książką Meneny Cottin i   Rosany Fari i pt. „Czarna
książka kolorów” dzieci próbowały wejść w  świat osób nie-
widomych: z  zawiązanymi oczami odgadywały nazwy wylo-
sowanych przedmiotów, zobaczyły jak wygląda
alfabet  Brai l le’a   , wytężały umysły, aby napisać tym pismem
swoje imię, a   później odszyfrować imiona .

Następnym punktem programu była wizyta „tajemnicze-
go gościa”. W  tym roku do dzieci przyszedł pan   Grzegorz
Czepil   – miłośnik Głuszycy, człowiek wielu pasj i : restaurator,

kolekcjoner starych pocztówek, biegacz-amator, członek re-
dakcji lokalnego czasopisma „Kurier Głuszycki”. Opowiedział
on dzieciom o  swoich zainteresowaniach, a   także przeczytał
fragment książki Grażyny Bąkiewicz pt.:”Kosmiczni odkryw-
cy. Franio i   jego babcia”. Pan Grzegorz przyniósł dzieciom
całą furę przepysznych naleśników, które po kolacj i w  zadzi-
wiająco szybkim tempie znikały z  ogromnego półmiska!

Wielką frajdę sprawiły wszystkim gry i   zabawy ruchowe
z  wykorzystaniem chusty KLANZY. Po energetycznej zaba-
wie rozpoczął się kolejny punkt programu głuszyckiej Nocy
Bibl iotek – „wędrówki do gwiazd.” Pomocną w  tej podróży
okazała się książka Ralfa Butschkowa pt. „Mam przyjaciela
kosmonautę”. Trzeba było intensywnie poruszyć szarymi ko-
mórkami mózgu, aby z  kartonów, gazet i   innych „śmiecio-
wych” elementów wyczarować kosmiczny świat! W  tej
zabawie wykorzystano również umiejętności aktorskie dzie-
ci , gdyż jednym z  zadań było przedstawienie życia w  prze-
strzeni kosmicznej.

Ostatni element wieczornego spotkania – to rozdanie
uczestnikom głuszyckiej Nocy Bibl iotek upominków: ksią-
żek, imiennych zakładek przygotowanych przez bibl ioteka-
rzy, zakładek otrzymanych od głównego organizatora
imprezy –  Centrum Edukacji Obywatelskiej , a   także słody-
czy ufundowanych przez Burmistrza Głuszycy Romana Gło-
da.

Zaangażowanie i   entuzjazm dzieci były widoczne pod-
czas całego spotkania, a   gdy nadeszła pora na pożegnanie,
głośno wyrażały żal , że było ono zbyt krótkie. Mamy więc
prawo sądzić, że nie był to dla dzieci czas stracony, a   nocne
zajęcia uświadomiły im, że  czytanie może poruszać ciała,
serca, umysły i   wyobraźnię.

Głuszycką Noc Bibl iotek przygotowały bibl iotekar-
ki :   Marzena Nyga, Renata Sokołowska, Barbara Wal-
czak.   W  opiece nad dziećmi pomagała
wolontariuszka   Joanna Wielgus. Posiłek ufundowała   Jadło-
dajnia „Finezja”, a   słodycze  Burmistrz Głuszycy Roman
Głód .
Bardzo dziękujemy! Do zobaczenia za rok!

oprac. MBP
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Sportowe potyczki, gry i   za-
bawy w  terenie, turnieje piłkar-
skie, zabawy ruchowe
z  animatorami, pokaz teakwon-
do oraz wiele miłych niespo-
dzianek czekały 1 czerwca na
dzieci i   młodzież podczas Po-
wiatowego Dnia Sportu w  Głu-
szycy. Wydarzenie zostało
sfinansowane z  budżetu Powia-
tu Wałbrzyskiego.
Uroczystego otwarcia doko-

nal i Starosta Wałbrzyski Jacek
Cichura, Wicestarosta Wałbrzy-
ski Krzysztof Kwiatkowski, Bur-
mistrz Głuszycy Roman Głód
oraz Wiceprzewodnicząca Rady
Powiatu Wałbrzyskiego Graży-
na Owczarek, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w  Głuszycy
Edyta Popek i   Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pomoc Dziecku
Maria Sokołowska. Dla Starosty Wałbrzyskiego, Burmistrza
Głuszycy i   Prezes Stowarzyszenia dzieci przygotowały niespo-
dziankę - kwaśny, cytrynowy napój, który należało wypić
z  uśmiechem na twarzy. Dorośl i przeszl i wzorowo egzamin
i   zostal i odznaczeni przez dzieci Orderami Uśmiechu. Klucz
do władania Gminą przekazał delegacji najmłodszych głuszy-
czan burmistrz Roman Głód. Wesołą zabawę z  okazji Dnia
Dziecka rozpoczął taniec integracyjny i   wspólne czytanie
książek w  ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czy-
telnictwo „Jak nie czytam, jak czytam”.
W  baśniowy świat przenieśl i przedszkolaków aktorzy: Ro-

bert Delegiewicz, Jakub Grębski i   Agata Jakoniuk ze spekta-
klem „Jaś i   Małgosia”. W  tym samym czasie na płycie boiska
sportowego w  Głuszycy dla uczniów szkół podstawowych
zorganizowane zostały różnorodne konkurencje sprawno-
ściowe, wesołe zabawy z  klownami: Klarą i   Patrykiem oraz
z  DJ-em Nikodemem. Można było także zobaczyć bardzo cie-
kawy pokaz walk teakwondo w  wykonaniu dzieci, młodzieży

i   dorosłych trenujących pod
opieką Roberta Ruteckiego. Na
głuszyckim kompleksie boisk
Orl ik gimnazjal iści rozegral i
turnieje gry w  piłkę nożną
i   w  piłkę siatkową.
Ogromnym zainteresowaniem
dzieci - i   tych starszych, i   tych
młodszych - cieszyło się malo-
wanie buziek i   zaplatanie kolo-
rowych warkoczyków. Nie
zabrakło także lubionych przez
dzieci słodkości i   zabawek. Na
zakończenie sportowych zma-
gań w  imieniu organizatorów
Pani Maria Sokołowska wręczy-
ła pamiątkowe puchary i   na-
grody rzeczowe dla placówek

oświatowych biorących udział w  wydarzeniu.
W  imieniu dzieci i   młodzieży uczestniczących w  Powiato-

wym Dniu Sportu w  Głuszycy serdecznie dziękujemy organi-
zatorom za ten wyjątkowy, radosny i   razem spędzony czas.
Szczególne podziękowania kierujemy do Starosty Wałbrzy-
skiego Jacka Cichury wraz Zarządem Powiatu Wałbrzyskiego,
Burmistrza Głuszycy Romana Głoda. Niezmiernie ciepło dzię-
kujemy Paniom Grażynie Owczarek oraz Marii Sokołowskiej,
a   także dyrekcji i   nauczycielom i   pracownikom obsługi
wszystkich głuszyckich placówek oświatowych, uczennicom
z  Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w  Wałbrzy-
chu wraz opiekunkami, pracownikom Centrum Kultury-MBP
i   Urzędu Miejskiego w  Głuszycy. Dziękujemy seniorkom z  Klu-
bu Relax, Krystianowi Jóźwiakowi z  restauracji „Gościniec Su-
decki”, Katarzynie Peperze, Robertowi Delegiewiczowi wraz
z  aktorami, Zbigniewowi Boguskiemu i   Andżel ice Szpat, Zbi-
gniewowi Szałko, grupie teakwondo z  Robertem Ruteckim,
Katarzynie Lis, Cezaremu Panek, Radzie Rodziców z  SP nr  3.

oprac. SJ

Powiatowy Dzień Sportu w  Głuszycy

Malowali w  polsko-czeskich plenerach
Zakończyła się warsz-

tatowa część polsko-cze-
skiego projektu "Malarze
Gór Orl ickich i   Gór So-
wich". Uczestniczyło
w  nim dziesięciu doro-
słych mieszkańców Głu-
szycy oraz
dziesięcioosobowa gru-
pa głuszyckich uczniów
z  klas VI szkół podstawo-
wych oraz z  gimnazjum.
Stronę czeską reprezen-
towało odpowiednio dziesięciu dorosłych pasjonatów ma-
larstwa i   dziecięciu uzdolnionych plastycznie uczniów
rokytnickich szkół.

Dzięki pozyskanym przez Gminę Głuszyca środkom
w  wysokości ok. 56  tys. zł dorośl i mieszkańcy Głuszycy i   Ro-
kytnic uczestniczyl i w  plenerach malarskich w  dniach 1 6-1 8

czerwca na terenie czeskiej gmi-
ny Rokytnice w  Orl ickich Górach
oraz od 30 czerwca do 2 l ipca na
terenie gminy Głuszyca,  m.in .
w  gościnnych progach agrotury-
styki „Pod Ostoją” Justyny i   Łuka-
sza Pokorskich. Warsztaty dla
młodzieży zorganizowano 1 9
maja w  okol icach Podziemnego

Miasta Osówka w  Głuszycy oraz 26 maja w  Rokytnicach.
-W  czasie plenerów lokalni twórcy mogl i się lepiej po-

znać i   wymienić swoimi artystycznymi doświadczeniami.
Ponadto opiekunowie plenerów - lokalni artyści - malarze:
Czeszka Markéta Kytková i   głuszyczanin Ryszard Berczyński
- przekazal i uczestnikom zajęć wiele cennych wskazówek,

podziel i l i się swoją wiedzą i   umiejętnościami na temat róż-
nych technik malarskich, które wykorzystywano przy two-
rzeniu obrazów - dodaje burmistrz Roman Głód.

Już dziś zapraszamy 1 6 września o  godz. 1 7.00 do ga-
leri i Centrum Kultury-MBP w  Głuszycy na podsumowującą
projekt wystawę, podczas której zaprezentowane zostaną
obrazy powstałe w  czasie plenerów. Niebawem też zostanie
wydany album w  wersj i polsko-czeskiej z  najładniejszymi
obrazami namalowanymi przez uczestników projektu.

„Malarze Gór Orl ickich i   Gór Sowich" - projekt partner-
skich gmin Głuszyca i   Rokytnice w  Orl ickich Górach jest
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz z  budżetu państwa za pośred-
nictwem Euroregionu Glacensis.

oprac. SJ

Zosia Drzygała, Kacper Bisek, N ikola Hiszpańska, An-
drzej Agaciak, Amel ia Milczarek, Emil Tatara, Emil ia Kul ik,
Kacper Obrycki to zwycięzcy I I I Ligi Lekkoatletycznej Szkół
Podstawowych w  swoich kategoriach wiekowych. Biegi fi-
nałowe odbyły się 1 0 czerwca na boisku sportowym przy ul .
Dolnej w  Głuszycy.

-Oprócz świetnej zabawy, wspólnie spędzonego czasu
w  duchu sportowej rywalizacji i  przy niezawodnym dopingu
wiernych kibiców młodzi głuszyccy lekkoatleci biorący udział
w  lidze niejednokrotnie doświadczyli, czym jest radość ze zwy-
cięstwa, ale także musieli niekiedy poradzić sobie z  sytuacją,
kiedy coś się nie udaje. To bardzo przydatne w  życiu doświad-
czenia. Poza tym liga to sposób na odkrywanie sportowych
talentów, które w  tegorocznej edycji, jak i  w  poprzednich la-
tach, wszyscy mogliśmy zauważyć. Mam nadzieję, że wielu
uczniów dzięki lidze zacznie aktywnie spędzać swój wolny
czas. Być może dla niektórych będzie to pierwszy krok, by po-
ważnie myśleć o  karierze sportowej- dodaje burmistrz Ro-
man Głód, który był jednym z  organizatorów l igi
i   fundatorów nagród rzeczowych.

Wszyscy zawodnicy otrzymal i słodycze, napoje, pakiety
startowe oraz bral i udział w  losowaniu atrakcyjnych nagród
ufundowanych przez lokalnych przedsiębiorców. Jak za-
wsze pamiątkowe medale i   dyplomy otrzymały naj lepsze
trójki zawodników biegów na dystansach krótkich i   długich.
Puchary mistrzów l igi czekały na mistrzów tegorocznej edy-
cj i l igi . Poza tym dla naj lepszych sześciu zawodników z  każ-
dej kategori i wiekowej przygotowano nagrody rzeczowe.

Organizatorzy LLSP: burmistrz Głuszycy Roman Głód,
Komisja Oświaty, Kultury i   Sportu Rady Miejskiej w  Głuszy-
cy, Centrum Kultury-MBP w  Głuszycy serdecznie dziękują
wszystkim uczestnikom l igi , rodzicom i   opiekunom zawod-
ników oraz nauczycielom i   wolontariuszom. Szczególne po-
dziękowania przekazujemy dla Banku Zachodniego WBK
oddział w  Głuszycy, Nadleśnictwa Świdnica i   nadleśniczego
Romana Bereźnickiego, Zdzisława Łazanowskiego i   Pod-
ziemnego Miasta Osówka, Jerzego i   Gracjana Rudnickich
z  Łowiska Pstrągów Złota Woda w  Łomnicy, Grzegorza Cze-
pi la z  „Jadła”, Wioletty Olszewskiej z  restauracj i „Stara Pie-
karnia”, Krystiana Jóźwiaka z  restauracj i ”Gościniec Sudecki”,
Klubokawiarni „Reduta”, Parku Linowego w  Łomnicy.

Za nieocenioną pomoc przy sprawnym przeprowadze-
niu zawodów dziękujemy niezawodnej grupie wolontariu-
szy. Gorące podziękowania dla Joanny Grabki, Elżbiety
Zglejszewskiej, Ewy Dżygały, Dawida Duławy, Tomasza Ol-
szewskiego, Grzegorza Milczarka, rodziny Państwa Hiszpań-
skich oraz uczennic z  Gimnazjum Publ icznego w  Głuszycy:
Dominiki Łyś, Patrycj i Smolakowskiej, Karol iny Nowickiej,
Ol i Obryckiej, Natal i i Drochomireckiej.

Gratulacje dla zwycięzców i   wszystkich zawodników. Do
zobaczenia na IV Lidze Lekkoatletycznej Szkół Podstawo-
wych w  201 8 roku!

SJ



Wielki sukces Gminy Głuszyca!
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ABSOLUTORIUM DLA
BURMISTRZA GŁUSZYCY
Na XXXIX sesji zwyczajnej w  dniu 23 czerwca 201 7 r. Rada

Miejska w  Głuszycy podjęła jednogłośnie uchwałę w  sprawie
udzielenia absolutorium dla Burmistrza Głuszycy Romana
Głoda z  tytułu wykonania budżetu za 201 6 rok.
W  uzasadnieniu uchwały czytamy: “Rada Miejska w  Głuszy-

cy, wypełniając art.  271 ust. 1 ustawy z  dnia 27 sierpnia 2009
roku o  finansach publicznych (Dz. U. z  201 6 r. poz. 1 870 ze
zm.) jako organ stanowiący jednostki samorządu terytorial-
nego, podejmuje uchwałę w  sprawie udzielenia absoluto-
rium dla Burmistrza w  terminie do dnia 30 czerwca roku
następującego po roku budżetowym po zapoznaniu się ze
sprawozdaniem z  wykonania budżetu oraz sprawozdaniem
finansowym za 201 6 rok, opinią Komisji Rewizyjnej, opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacją o  stanie mienia
oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej”.

oprac. SJ

Gmina Głuszyca uzyskała dofinansowanie w  wysokości
6.  839.  31 9,41 zł na real izację projektu Eko Gminy - montaż
instalacji OZE w  dorzeczu rzek Barycz i   Bystrzyca . Przyzna-
ne dofinansowanie stanowi 85   % kosztów całkowitych inwe-
stycji , która obejmuje kwotę 8. 069.798 zł.
Dofinansowanie w  ramach Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Dolnośląskiego 201 4-2020 oprócz
Gminy Głuszyca- l idera projektu- otrzymali także trzej partne-
rzy projektu: Gmina Nowa Ruda, Gmina Niechlów oraz Fun-
dacja IntelEko.pl ze Świdnicy. Dofinansowanie zostanie
przeznaczone na zakup i   montaż instalacji do wytwarzania
energii cieplnej i   elektrycznej z  odnawialnych źródeł energii
w  gospodarstwach domowych. Głównym celem projektu jest
zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii ,
zmierzające do ograniczenia niskiej emisji w  gminach obję-
tych projektem.
- Bardzo cieszy nas fakt, że nasz projekt znalazł się na liście

podmiotów objętych dofinansowaniem, to wielki sukces. Projekt
przyczyni się do poprawy jakości powietrza w  dorzeczu rzek By-
strzycy i  Barycz. Dzięki pozyskanym środkom finansowym pra-
wie 400 gospodarstw domowych, z  czego ponad 140 rodzin
w  samej Głuszycy, będzie mogło zaoszczędzić pieniądze w  do-
mowych budżetach na opłatach związanych z  ogrzewaniem czy
korzystaniem z  energii elektrycznej- dodaje burmistrz Głuszycy
Roman Głód.

oprac. SJ

Na budowie krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr  3
w  Głuszycy prace postępują zgodnie z  przyjętym harmono-
gramem. Aktualnie wykonano zbrojenie stropodachu, które
przygotowano do zabetonowania nad częścią socjalną i   stre-
fą wejściową basenu. Trwa murowanie ścian zewnętrznych
i   wyciąganie słupów żelbetowych powyżej stropodachu pod
dach hal i basenowej. Rozpoczęto także murowanie ścian
działowych.

oprac. SJ

AKTUALNOŚCI Z  BUDOWY
GŁUSZYCKIEGO„DELFINKA”

- Gmina Głuszyca pozyskała ponad 230  tys. zł na realizację
projektu „Sowiogórska przestrzeń aktywności w  Głuszycy – mo-
dernizacja parku miejskiego poprzez budowę skateparku” – in-
formuje burmistrz Roman Głód. – Bardzo się cieszę, że
wkrótce rozpocznie się real izacja długo oczekiwanej przez
wielu młodych głuszczan inwestycji zlokal izowanej w  samym
centrum miasta - w  Parku Jordanowskim, który stanie się
miejscem aktywnego wypoczynku.
Decyzją Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

„Partnerstwo Sowiogórskie” zadanie zostało uznane za zgod-
ne z  Lokalną Strategią Rozwoju LGD i   wybrano je do dofinan-
sowania, mieszcząc się w  l imicie 1 00% środków dostępnych
w  ramach naboru. Projekt złożony przez Gminę Głuszyca zo-
stał bardzo wysoko oceniony. Przyznana kwota w  wysokości
237  706 zł pochodzi z  Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w  obszary wiejskie” i   stanowi 63,63   % całkowitej wartości in-
westycji . Pozostałe środki na real izację zadania w  wysokości
ok. 1 35   870 zł pochodzić będą z  budżetu Gminy Głuszyca.
Poniżej wizual izacja głuszyckiego skateparku.

oprac. SJ

DOFINANSOWANIE NA
SKATEPARK!Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Sowiogórskie przy-

znała środki finansowe na promocję tras #ACTIVE. Trasy de-
dykowane dla biegaczy, rowerzystów i   osób maszerujących
z  kijkami łączą sąsiadujące ze sobą Gminy Głuszycę, Jedl inę-
Zdrój i   Wal im. Są w  spójny sposób oznakowane i   wiodą
w  okol ice najbardziej atrakcyjnych turystycznie miejsc na ob-
szarze trzech gmin.
- Na terenie Gminy Głuszyca trasy #ACTIVE prowadzą  m. in.

leśną drogą do Podziemnego Miasta Osówka. W  najbl iższym
czasie planujemy oznakowanie trasy z  Łomnicy na Gomólnik
Mały, skąd zobaczyć można piękną panoramę naszej Gminy
i   okol ic - dodaje burmistrz Głuszycy Roman Głód.
Na real izację zadania „Aktywny Trójkąt –promocja tras AC-

TIVE w  Górach Sowich” Gminy Głuszyca, Jedl ina-Zdrój i   Wal im
otrzymały wsparcie finansowe w  wysokości wnioskowanej
kwoty równej 1 4  552, 79 zł. Pozyskane środki finansowe po-
chodzą z  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w  obszary wiejskie”.

oprac. SJ

PROMUJEMYTRASY #ACTIVE!

Gmina Głuszyca” otrzymała dotację celową w  wysokości
30  tys. zł z  budżetu Województwa Dolnośląskiego na real iza-
cję projektu „Budowa oświetlenia ul icznego ul. Sudeckiej
w  miejscowości Łomnica- w  celu utworzenia trasy spacero-
wej”. Głuszycki projekt zdobył dofinansowanie w  ramach
konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w  201 7 roku i   znalazł
się na l iście rankingowej pośród 1 06 projektów dotowanych
przez Województwo Dolnośląskie.
Nowe oświetlenie ul iczne, które instalowane będzie w  Łomni-
cy, dofinansowane zostanie także kwotą 35   tys. zł pochodzącą
budżetu Powiatu Wałbrzyskiego.

oprac. SJ

Będzie nowe oświetlenie uliczne
w  Łomnicy

Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w  bilansie
energetycznym Gminy oraz obniżenie kosztów opłat za
energię elektryczną we wszystkich szkołach, których
organem prowadzącym jest Gmina Głuszyca to główne
założenia real izowanego obecnie projektu „Eko Głuszyca - tu
mieszkam, tu żyję - montaż instalacji OZE na budynkach
szkolnych”. – Już na początku lipca rozpoczynamy montaż
paneli fotowoltaicznych na budynkach Szkoły Podstawowej
nr  3, Szkoły Podstawowej nr  2 oraz Gimnazjum Publicznego
w  Głuszycy- dodaje burmistrz Roman Głód.
Przypominamy, że projekt Gminy Głuszyca otrzymał

wsparcie finansowe w  wysokości 422  603 zł z  Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.
Wkład własny Gminy Głuszyca wyniesie 1 5% całkowitych
wydatków kwalifikowanych projektu. Zakończenie real izacji
zadania planowane jest na koniec września br.
Oprócz instalacji systemów fotowoltaicznych do produkcji

energii elektrycznej   zamontowane zostaną także powietrzne
pompy ciepła do podgrzewu ciepłej wody użytkowej
w  Szkole Podstawowej nr  2 i   w  Gimnazjum Publicznym.
Wykorzystanie pomp ciepła do podgrzewania ciepłej wody
przyczyni się do zmniejszenia zużycia gazu, którym zasilane
są systemy grzewcze szkół.
Edukacyjnym elementem projektu jest możl iwość

obserwacji procesów związanych z  wytwarzaniem energii
elektrycznej przez głuszyckich uczniów, którzy na
zainstalowanych ekranach zobaczą dane dotyczące ilości
wyprodukowanej w  ekologiczny sposób energii elektrycznej.

oprac. SJ

Głuszyca jest EKO!

-Dobiegają końca prace związane z  modernizacją placu zabaw
przy ul. Ogrodowej w  Głuszycy. Teren został odwodniony i  wyrówny-
wany. Wykonano także chodnik z  kostki brukowej i  zainstalowano
lampy oświetleniowe. Na placu zamontowane są już urządzenia si-
łowni plenerowej oraz wielofunkcyjny trzywieżowy zestaw rekreacyj-

ny dla dzieci. Kolejnym etapem prac będzie montaż ławek -
informuje burmistrz Roman Głód. Niebawem plac zabaw i  siłow-
nia zewnętrzna zostaną oddane do użytkowania. Inwestycja zo-
stała sfinansowana z  budżetu Gminy Głuszyca.

oprac. SJ

Nowy plac zabaw z  siłownią plenerową już prawie gotowy

Trwa realizacja projektu „Udostępnienie turystyczne wieży
kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w  Głu-
szycy”.
Jak informuje kierownik budowy obecnie prowadzone prace
obejmują tynkowanie wnętrza wieży. Wykonywana jest także
elewacja frontowa i   boczna budynku kościoła oraz montowana
jest instalacja przeciwpożarowa. Poza tym do renowacji przy-
gotowywane są drzwi i   balustrady na wieży. Niebawem rów-

nież zainstalowane zostaną schody stalowe wewnątrz wieży.
Wykonawcą robót budowlanych jest Wałbrzyskie Konsor-

cjum Budowlane Sp. z  o.o.  Na realizację zadania Gmina Głuszy-
ca uzyskała dofinansowanie w  wysokości 81 2 588,55 zł ze
środków Aglomeracji Wałbrzyskiej w  ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Dolnośląskiego na lata 201 4-2020.

oprac. SJ

Wieża widokowa pięknieje

Z  przyjemnością informujemy , iż w  ostatnim czasie Cen-
trum Kultury-Miejska Bibl ioteka Publiczna w  Głuszycy otrzy-
mało dwa dofinansowania.
Jednym z  nich jest pozyskana kwota w  wysokości 27 750 zł
z  Instytutu Książki, który ogłosił wyniki naboru progra-
mu  „Kraszewski. Komputery dla bibl iotek 201 7”. Projekt złożo-
ny przez głuszycką bibl iotekę znalazł się na l iście wniosków
rozpatrzonych pozytywnie.

Druga z  otrzymanych dotacji dotyczy funkcjonowania kom-
pleksu boisk Orl ik w  Głuszycy przy ul. Dolnej. W  ramach kon-
kursu Ministerstwa Sportu i   Turystyki na real izację programu
„Lokalny Animator Sportu 201 7” po raz kolejny Fundacja Roz-
woju Kultury Fizycznej przyznała dofinansowanie dla Cen-
trum Kultury – MBP. Kwota dotacji to 6.600 zł.

oprac. SJ, MBP

Ponad 34  tys. dla CK-MBP!



Właściwie gdy ukaże się ten artykuł, już będą trwały. Rzecz o  tym, jak i   gdzie mieszkańcy
oraz goście niemieckiego Wüstegiersdorf i   polskiej Głuszycy odpoczywali. W  oczywisty spo-
sób wykorzystywano wszystkie atuty położenia Głuszycy.

Działające w  okol icy l iczne towarzystwa społeczne organizowały czas swoim członkom.
Bractwa strzeleckie dysponowały co najmniej dwiema strzelnicami. Jedna zlokal izowana na
tyłach Gospody Schutzenhaus na Zimnej Wodzie (fot.1 ) i   druga – pod lasem za dzisiejszym
Gimnazjum. Działający od 1 855r. chór męski (fot.2) organizował dla mieszkańców i   l icznych
gości koncerty w  sal i Hotelu pod Słońcem. Towarzystwo cykl istów zachęcało panów i   panie
do aktywnego spędzania czasu i   zwiedzania okol icy na dwóch kółkach. Zdjęcie nr  3 ze strony
www.dolny-slask.org.pl przedstawia uczestników rajdu pieszo-rowerowego na tle dawnej go-
spody koło parkingu w  Głuszycy Górnej (Nowa Głuszyca). Dla szerokiej rzeszy turystów przy-
gotowywano informatory, które opisywały bazę noclegową, ale przede wszystkim propozycje
wycieczek po okolicy. Do obowiązkowych punktów należały ruiny zamku Rogowiec położo-
nego na wysokości 870  m n.p.m. ( dziś to najwyżej położony zamek w  Polsce). W  drodze na
szczyt lub wracając, można było posil ić się i   w  gospodzie Hornschlossbaude (fot.4), na sąsied-
niej górze Gomólnik działa sezonowa gospoda Schindelberg Baude (fot.5). Wyprawę można
było kontynuować poprzez Jeleniec, na którym ustawiono drewnianą wieżę widokową, do
Rybnicy Leśnej, by odwiedzić drewniany kościół pw. św. Jadwigi, a   następnie po nabraniu sił
w  Andrzejówce wspiąć się na leżący w  granicach Głuszycy szczyt Waligóry 936  m n.p.m. Bar-
dzo popularnym kierunkiem tras spacerowych była i   jest dol ina Marcowego Potoku, czyl i ul .
Leśna i   znajdujące się tu stawy. Do czasu wybudowania basenu to na I   stawie funkcjonowało
oficjalne kąpiel isko miejskie. Leśnymi ścieżkami można stąd dojść lub dojechać rowerem do
Cesarskiej Skałki (fot6)- dziś to pomarańczowa trasa rowerowa Strefy MTB.

W  latach powojennych wypoczynek letni był organizowany w  znacznej części w  oparciu
o  bazę wczasową głuszyckich zakładów. Kolonie letnie dla dzieci pracowników organizowane
były na zasadzie wymiany z  innymi firmami branży włókienniczej w  Polsce. Bardzo popularne
i   wspominane z  wielkim sentymentem pozostają spływy kajakowe organizowane przez p.
Konrada Węgorzewskiego. (fot.7) . Pierwsze obozy harcerskie organizowane przez Szczep
Grzmiące Potoki , a   następnie przez Hufiec Głuszyca ciągle pozostają we wspomnieniach
uczestników. W  latach 80-tych na terenie Głuszycy prowadzona była Nieobozowa Akcja Let-
nia - jedna z  baz biwakowych znajdowała się u   podnóża zamku Rogowiec. To właśnie w  trak-
cie kilku edycji NAL setki głuszyckich harcerzy poznawało najbl iższą okol icę.

Czas na małą samokrytykę. W  ostatnim artykule o  burzl iwej historii z  czasów wojen ślą-
skich nie wspomniałem,
że zdecydowana więk-
szość informacji pocho-
dziła z  książki autorstwa
miejscowego nauczyciela
Oskara Vogta pt.: „Aus
Vergagenen Tagen” (Mi-
nione czasy), którą
w  1 878r. wydał głuszycki
drukarz Moritz Jacob. Je-
stem szczęśl iwy posiada-
czem oryginalnego
wydania i   z  chęcią udo-
stępnię skany każdemu,
kto podejmie się tłuma-
czenie choćby części tej
publ ikacji . We wstępie do
książki autor wspomina,
że jest to pokłosie serii ar-
tykułów, jakie ukazywały
się w  1 776 r. w  gazecie
Wüstegiersdorf Grenzbo-
ten. Artykuł - a   w  efekcie
książka- powstawały
w  oparciu o  wcześniejsze
publikacje na temat hi-
storii Śląska, oficjalnych
dokumentów urzędo-
wych, l istów i   wspomnień
udostępnianych przez
mieszkańców.

Po raz kolejny nama-
wiam do przeglądania
domowych archiwów
udostępniania zbiorów.
Z  zadowoleniem informu-
ję, że kilka osób w  ostat-
nim podziel iło się
wspomnieniami. Staram
się na bieżąco umieszczać
nowości na profilu Głu-
szyca na starej fotografii .

Grzegorz Czepil

fot. 1 fot. 2

„Wakacje! Znów będą wakacje…”

fot. 4

fot. 3

fot. 6

fot. 5
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Był to dla nas rok bardzo pra-
cowity, pełen wydarzeń, emocji
i   bogaty w  rozl iczne sukcesy.
Szkoła Podstawowa nr  3 po-
przez swoje otwarcie na ucznia,
poprzez wystawy prac plastycz-
nych, koncerty talentów, wystę-
py teatralne, ale także na
szeroko pojętą rozrywkę i   wy-
poczynek w  formie wycieczek
dba nie tylko o  rozwój dydak-
tyczny, ale także wychowawczy.
Nasi uczniowie są coraz bardziej świadomi tego, że warto
i   należy stawiać sobie wysokie cele i   zmierzać do ich real izacji .
Aż 1 07 uczniów SP nr  3 otrzymało na koniec roku szkolnego
nagrody książkowe za wysokie wyniki w  nauce i   zachowaniu.
Stypendia za wyniki w  nauce otrzymało 7 uczniów, zaś naj-
wyższa średnia 6,0 należała do Natal i i Wal igóry z  kl . VI .

Nie sposób nie wspomnieć o  wynikach konkursów przed-
miotowych oraz zawodów sportowych w  I I sem. Wynikiem
bardzo dobrym ( 9 miejsce w  Polsce ) w  Konkursie Matema-

tycznym Kangur zakończył P. Chmielew-
ski, a   wyróżnienia otrzymali: W.
Gabrysiak, J. Dąbrowicz, A. Pokojowczk,
B. Makułowicz, A. Sabadach, M. Jarosz.
Tytuł laureata (I I I miejsce) w  konkursie
plastycznym Stypendiady Wczesnoszkol-
nej zdobyła Emil ia Mazik, zaś wyróżnie-
nia w  konkursie czytelniczym: M. Gębala,
M. Sibirska, w  konkursie plastycznym: Sz.
Derdzikowski, M. Gębala, N. Woźniak. Na
wielkie uznanie zasługuje 5 miejsce M.
Gębal i, 9 miejsce Mai Sibirskiej, wyróż-
nienie J. Rosuł w  Ogólnopolskim Dyktan-
dzie Ortograficznym. N. Waligóra została

  laureatką Olimpiady Wiedzy Olimpus z  języka angielskiego.
W  Ogólnopolskim Konkursie z  języka polskiego EDI 4 miejsce
zdobył B. Makułowicz. Tytuł najlepszego matematyka w  kon-
kursie powiatowym „Disce Puer Junior 201 7” zdobył A. Woź-
niak z  VI b, zaś wyróżnienie N. Waligóra. Wspomnieć należy
także o  Powiatowym Konkursie Ortograficznym dla klas I I i   I I I ,
w  którym to L. Stępień zajęła I I I miejsce, A. Pokojowczyk – I I I
miejsce. Na wielkie uznanie zasługuje drużyna uczniów z  kl . V,
która w  XIV Powiatowym Konkursie Matematycznym zdobyła

I I I miejsce oraz drużyna uczniów kl. Młodszych, która w    I I Tur-
nieju Wiedzy Przyrodniczej, Ekologicznej i   Zdrowotnej zdoby-
ła I   miejsce. Pierwsze miejsce zdobyła szkoła również
w  Międzygminnym Konkursie Przyrodniczo – Ekologicznym
„EKOFAN” a  indywidualnie M. Fesyk zajął I   miejsce, A. Saba-
dach zajęła I I miejsce, A. Woźniak zajął I   miejsce. 9 uczniów
otrzymało Dyplom Laureata w  Ol impiadzie Wiedzy o  Janie
Pawle I I OLIMPUS. Duże sukcesy odnosil i także nasi sportow-
cy w  piłce siatkowej i   ręcznej oraz w  l idze lekkoatletycznej,
plastycy czy uzdolnieni muzycznie uczniowie.

W  tym roku również rozpoczęła się budowa Delfinka – ba-
senu, w  którym uczniowie już niedługo zaczną naukę pływa-
nia, zakupil iśmy 2 nowe tabl ice multimedialne, założyl iśmy
nowy monitoring wewnętrzny. Wygral iśmy również konkurs
grantowy mPotęga i   otrzymaliśmy dofinansowanie w  postaci
5000 zł na doposażenie sal i matematycznej i   dodatkowe zaję-
cia matematyki. Projekt edukacyjny „Góra matematyki” z  ła-
migłówkami, rajdami pieszymi po naszych górach dziadków,
grami terenowymi, turniejem wiedzy, tworzeniem map, ma-
kiet, fi lmików będzie od września skierowany do uczniów kl.
IV-VI I oraz ich rodziców i   dziadków. I   tak rok szkolny 201 6/1 7
pełen wrażeń dobiegł końca.

SP 3
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Przeczytałem na facebooku krzepiącą na duchu informację,
że Jedl ina Zdrój z  pomocą Aglomeracji Wałbrzyskiej i   powiatu
wałbrzyskiego wybuduje jeszcze w  tym roku wieżę widoko-
wą na Borowej. Uwierzyłem w  tę wieżę, bo było to moje ma-
rzenie od dawien dawna, a   jestem pewien, że nie tylko moje,
ale wkrótce potem pojawiły się nad projektowaną wieżą czar-
ne chmury, bo powiat się wycofał z  obiecanej wcześniej dota-
cji . To widocznie dlatego, żeby nie było zbyt łatwo osiągnąć
cel, który mógłby przynieść sławę Jedl inie-Zdrój. Wałbrzyscy
turyści dobrze wiedzą, że Borowa tak jak Chełmiec, to najwyż-
sze szczyty w  Górach Wałbrzyskich, a   dla mieszkańców duże-
go Wałbrzycha – znakomity cel weekendowych wycieczek.
I   nie ma to znaczenia, że Borowa leży w  granicach administra-
cyjnych Jedl iny-Zdroju, a   Chełmiec – Szczawna Zdroju. Ważne
jest to, że byłby to dobry początek w  turystycznym zagospo-
darowaniu znakomitych krajobrazowo, otaczających miasto
gór.
Pomyślałem - najwyższa pora, by tej górze najwyższej,

królującej w  Górach Wałbrzyskich poświęcić dla zachęty parę
słów.
Najczęściej o  tym nie wiemy lub zapominamy, że Borowa li-

cząca sobie 853  m. n. p.  m. przeskoczyła o  2 metry buszujący
nad Wałbrzychem Chełmiec i   ma prawo czuć się najważniej-
szą. Predysponują ją do tego zresztą jeszcze inne zalety,
o  których za chwilę.
Zal iczana do Gór Czarnych nosiła niemiecką nazwę Schwa-

rze-Berg. Wyrasta w  postaci stromej kopuły, otoczonej przełę-
czami Kozią i   Borową, zaś południowe zbocze Borowej łączy
się łagodnie z  pasmem Rybnickiego Grzbietu. To właśnie

u   stóp Borowej mają swe źródła dwie ważne w  tym regionie
rzeki Ścinawka i   Pełcznica.

Cały masyw Borowej porośnięty jest lasem świerkowym
z  domieszką buka i   innych gatunków drzew, a   przyrodnicy
odnajdują tu rzadkie gatunki rośl in, takich jak wawrzynek wil-
cze łyko lub buławnik mieczol istny. Jadąc z  Wałbrzycha przez
Kamieńsk do Jedl iny-Zdroju po wyjeździe na górę z  Rusino-
wa, ukazują się naszym oczom trzy sąsiadujące ze sobą wierz-
chołki gór. Środkowy z  nich to właśnie Borowa.
Przypominam sobie moje pierwsze wrażenie sprzed wielu

lat, kiedy od strony Rybnickiego Grzbietu znalazłem się na
Borowej. Zachwyciło mnie urocze położenie Kamionek, wy-
dawało się wówczas zagubionej, ubogiej wsi u   stóp rozłoży-
stej Borowej. A  na samym szczycie w  przerzedzonym lesie
znalazłem miejsce widokowe, które ścinało z  nóg. Zobaczy-
łem jak na dłoni Jedl inę-Zdrój, drogę przez Jedl inkę, którą
przemierzałem codziennie z  Głuszycy do Jedl iny, miejsce mo-
jej pracy - nową szkołę pod lasem i   zrobiło mi się na duszy
śl icznie i   l irycznie. Widok z  Borowej był oszałamiający, bo
można było oczy nacieszyć rozległą panoramą sięgająca po
Karkonosze na zachodzie i   otoczenie ziemi kłodzkiej na połu-
dniowym wschodzie, a   nieco bl iżej jak na ekranie Góry Sowie,
Kamienne, a   nawet Masyw Ślęzy.
No i   wreszcie rzecz najważniejsza - majestatyczna Jedl ina,

wspinająca się wzwyż w  gęstym poszyciu leśnym, w  otocze-
niu wierzchołków gór, prześwitujące tu i   ówdzie kolorowe
elewacje budynków wil lowych, wieżyczki kościołów i   wijące
się serpentynami miejskie asfaltówki. Pomyślałem sobie
wówczas, że ta góra winna się stać dla Jedl iny tym samym,

czym Giewont dla Zakopanego, że powinna być zagospoda-
rowana i   wypromowana, a   ścieżki prowadzące na nią wyty-
czone jak ścieżki spacerowe.
Atutem Borowej jest bl iskie położenie od Wałbrzycha.

Przez jej wierzchołek prowadzi czerwony szlak turystyczny
(pieszy i   rowerowy) z  Wałbrzycha Głównego przez Przełęcz
Kozią , a   drugi, niebieski szlak z  Wałbrzycha przez Niedźwiad-
ki i   Przełęcz pod Borową na Przełęcz Trzech Dolin i   schronisko
„Andrzejówka. Nie potrafię opisać walorów krajobrazowych
tych szlaków, przez wielu turystów i   wycieczkowiczów uzna-
wanych za najpiękniejsze.
Z  Jedl iny-Zdroju na Borową możemy iść przez Glinicę do

Przełęczy pod Borową i   dalej na szczyt Borowej, albo też
przez Kamieńsk, gdzie skręcamy w  lewo tuż przy dawnej
szkole na słynną już Pokrzywiankę, rozkwitające jak bratki na
wiosnę osiedle domków jednorodzinnych, położonych
w  prześl icznym otoczeniu górskim. To właśnie tutaj znajduje
się ujmujące swym urokiem i   gościnnością gospodarstwo
agroturystyczne „Zacisze Trzech Gór”, gdzie warto się zatrzy-
mać w  drodze na Borową lub z  powrotem.
Na Borową prowadzi też droga przez Kamionkę z  wałbrzy-

skiego Glinika Starego lub z  Rybnicy Leśnej, a   dalej duktem
leśnym na szczyt Borowej, czyl i trasa o  której wspomniałem
już na początku. Borowa jak przystało na dostojną, dobro-
czynną królową, przygarnia więc turystów złaknionych pięk-
na przyrody i   krajobrazów ze wszystkich stron naszego globu.
Wieża widokowa na Borowej stanowiłaby kunsztowne zwień-
czenie jej szczytu jak przystało królowej naszych gór.

Stanisław Michal ik

Borowa jak królowa

Na to pytanie staral i się znaleźć odpowiedź uczniowie kla-
sy I I I c ze Szkoły Podstawowej nr  3 podczas wizyty w  bibl iote-
ce. W  trakcie zajęć, których kanwę stanowiła „Czarna książka
kolorów", dzieci „oglądały" opuszkami palców ilustracje za-
mieszczone w  tej niezwykłej książeczce i   próbowały wyobra-
zić sobie jak osoby niewidome odbierają kolory. Poznały też
schemat jakim posługują się niewidomi pisząc poszczególne
l itery. Dzieci pisały swoje imiona, po czym próbowały rozszy-
frować imię z  wylosowanej kartki. Na koniec spotkania po-
wstały prace, plastyczne, które mogą być widziane przez
osoby ociemniałe.Na to pytanie staral i się znaleźć odpowiedź
uczniowie klasy I I I c ze Szkoły Podstawowej nr  3 podczas wi-
zyty w  bibl iotece. W  trakcie zajęć, których kanwę stanowiła
książka Meneny Cottin i   Rosany Farii pt. „Czarna książka kolo-
rów" dzieci „oglądały" opuszkami palców ilustracje zamiesz-
czone w  tej niezwykłej książeczce i   próbowały wyobrazić
sobie jak osoby niewidome odbierają kolory i   kształty. Pozna-
ły też schemat, jakim posługują się niewidomi pisząc po-
szczególne l itery – dzieci pisały swoje imiona, po czym
próbowały rozszyfrować imię z  wylosowanej kartki. Na ko-
niec spotkania powstały prace, plastyczne, które mogą być
widziane przez osoby ociemniałe.
Przypominamy wszystkim zainteresowanym, że głuszycka

bibl ioteka jest przygotowana do udostępniania książek dla
osób z  dysfunkcją wzroku. Posiadamy audiobooki oraz urzą-
dzenia „Czytak Plus", które odtwarzają książki zapisane w  spe-
cjalnym cyfrowym formacie.

oprac. MBP

Czy niewidomi mogą
czytać książki?

Agnieszka Musz z  Głuszycy
zgłosiła swoje trzy wiersze do
siódmej edycji konkursu "Młody
Poeta Dolnego Śląska". Konkurs
ogłaszany jest co roku przez Dol-
nośląską Bibl iotekę Publiczną im.
Tadeusza Mikulskiego we Wro-
cławiu i   towarzyszy targom
książki regionalnej Silesiana -
Dolnośląski Salon Wydawniczy.
Dolnośląski Salon Wydawniczy

to cykl iczna impreza organizo-
wana od 201 0 roku. Ma formę
targów książki regionalnej połą-
czonych ze spotkaniami autor-
skimi, konkursami i   wystawami,
a   jej celem jest zaprezentowanie
szerokiemu gronu odbiorców
dorobku wydawniczego Dolne-
go Śląska, szczególnie publikacji
wydawanych przez małe, nie-
znane szerzej wydawnictwa.
  Podczas targów następuje rozstrzygnięcie konkursu '' Młody
Poeta Dolnego Śląska '' .
- Niestety, tym razem nie zajęłam żadnego miejsca, ale samo

znalezienie sie w  tomiku wierszy jest dla mnie wyróżnienie,
z  czego jestem dumna. Na pewno będę próbowała jeszcze nie
raz – komentuje głuszyczanka. A  oto wiersz Agnieszki Musz,
który znalazł się w  zbiorowej publikacji .
 
KOBIETA
 
Jestem kobietą z  siebie zrodzoną
jestem dziewczyną, nie matką i   żoną.
Jestem duchem lekkości
jestem kumpelą piękności.
 
Jestem róży kolorem
jestem lil i i zapachem.
Jestem smakiem uśmiechu
jestem kobietą grzechu...
 
A  Ty kim jesteś?...Marzeniem? A  może tylko złudnym istnie-
niem...?

  oprac. IG, AM, SJ

9 czerwca w  Centrum Kultury w  Głuszycy odbył się VI I
Konkurs Poezji Rel igijno-Patriotycznej im. Oli Wróblewskiej
zorganizowany przez Fundację Katol icka Inicjatywa Berit
oraz parafię pw. Chrystusa Króla w  Głuszycy. Patronat hono-
rowy nad tegoroczną edycją konkursu objął Burmistrz Głu-
szycy Roman Głód.
Uczniowie szkół podstawowych i   gimnazjal iści recytowali

nie tylko utwory znanych poetów takich jak: Wisława Szym-
borska, Zbigniew Herbert czy Antoni Słonimski, ale także
wielu innych, czasem mniej znanych i   cenionych   twórców.
Zmagania oceniało Jury w  składzie: Pani Małgorzata Lisie-
wicz, Pani Bożena Waliszewska oraz Pan Stanisław Michal ik.
Oto zwycięzcy tegorocznej edycji konkursu:
Kategoria: szkoła podstawowa, klasy I-III
I   miejsce: Aleksandra Harasimowicz - kl. I I I Szkoła Podstawo-
wa nr  2 w  Głuszycy – utwór „Polska” Antoniego Słonimskie-
go 
Wyróżnienie: Jul ia Rosuł – kl. I I I Szkoła Podstawowa nr  3
w  Głuszycy – utwór „Dziękczynienie po Komunii Świętej”, au-
tor nieznany
Wyróżnienie: Natal ia Zadora - kl. I I Szkoła Podstawowa im.
Janusza Korczaka w  Jugowicach –utwór „Z  ploteczkami nie
ma żartów” Janiny Snopek – Stefaniak.
Kategoria: szkoła podstawowa klas IV-VI  
I   miejsce: Szymon Kwiatkowski - kl. VI Szkoła Podstawowa
nr  2 w  Głuszycy – utwór „Ojczyzna”Marii Konopnickiej
Wyróżnienie: Emil ia Kaznowska - kl. IV Szkoła Podstawowa
im. Janusza Korczaka w  Jugowicach – utwór „Proszę Księdza”
Janiny Snopek- Stefaniak
Wyróżnienie: Kacper Steciuk kl. V Szkoła Podstawowa nr  3
w  Głuszycy – utwór
„Wzgórze w  krainie Moria”, autor nieznany
Kategoria: gimnazjum
I   miejsce: Waldemar Sawin - kl. I I I - utwór „W  Warszawie” Cze-
sława Miłosza
Wyróżnienie: Aleksandra Grecka - kl. I I – utwór „Naucz się dzi-
wić” autora nieznanego
Wyróżnienie: Natal ia Hupało - kl. I I I – utwór „ Wilk” Zbigniewa
Herberta
Nagrodę specjalną – wyjazd na letnią kolonię w  Międzyzdro-
jach ufundowaną przez rodzinę śp. Ol i Wróblewskiej - otrzy-
mał Kacper Steciuk, a   nagrodę księdza dziekana Sławomira
Augustynowicza otrzymała Roksana Twaróg. Gratulujemy.

oprac. Berit

VII KONKURS POEZJI
RELIGIJNO-
PATRIOTYCZNEJ

Konkurs "Młody Poeta
Dolnego Śląska"

SUKCESY SP 3!
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju ObszarówWiejskich: Europa inwestująca w  obszary wiejskie” Instytucja Zarządza-
jąca PROW 201 4-2020 – Minister Rolnictwa i   Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo
Sowiogórskie”. Materiał współYnansowany ze środków Unii Europejskiej w  ramach poddziałania 1 9.4 „Wsparcie na rzecz kosz-

tów bieżących i   aktywizacji” Programu Rozwoju ObszarówWiejskich 201 4-2020.

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” infor-
muje, iż w  dniach 04 - 1 8 maja 201 7r. przeprowadziła nabór
wniosków dla osób zainteresowanych otrzymaniem wsparcia
finansowego ze środków Unii Europejskiej w  ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 201 4-2020 - poddzia-
łanie 1 9.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w  ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
Wnioskodawcami byl i przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne

chcące rozpocząć działalność gospodarczą, Jednostki Samo-
rządu Terytorialnego oraz NGO. Pula środków w  tym naborze
wynosiła łącznie 3   650  000,00 zł.
Nabór został ogłoszony na działania:
-Rozwój podmiotów gospodarczych
-Wspieranie tworzenia nowych podmiotów
-Działania rozwijające potencjał społeczności lokalnych i   orga-
nizacji pozarządowych oraz edukacja przyrodnicza i   kl ima-
tyczna
-Tworzenie i   rozwijanie oferty promocyjnej regionu w  oparciu

o  zasoby lokalne Gór Sowich
-Budowa, remont, wyposażenie obiektów i   miejsc związanych
z  rozwojem obszaru w  oparciu o  lokalne zasoby
-Budowa, remont, wyposażenie obiektów i   miejsc służących
rozwojowi społeczności lokalnej
W  dniach 06.06.201 7r., 20.06.201 7r. oraz 27.06.201 7r. odbyły

się posiedzenia Rady, na których dokonano oceny i   wyboru
wniosków do finansowania.
Gratulujemy Wnioskodawcom, którzy zostal i wybrani do fi-

nansowania i   życzymy jak najszybszej real izacji celów. Tych,
którzy miel i mniej szczęścia zapraszamy do ponownego skła-
dania wniosków w  kolejnych naborach jeszcze w  tym roku.

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”
ul. Dworzec PKP 1 /3

58-321 Jugowice
Tel. 74  87 1 6 1 50

„Partnerstwo Sowiogórskie” informuje

Drużyna Volley Głuszyca w  ostatnim czasie trzykrotnie stanęła
na podium w  organizowanych w  pobliskich miejscowościach
zawodach siatkarskich dla amatorów. W  Turnieju Finałowym
Amatorskiej Ligi Siatkówki Mężczyzn w  Dzierżoniowie w  dniu
21 maja drużyna Volley Głuszyca zajęła miejsce drugie. Głu-
szyccy siatkarze zostal i zwycięzcą I   Świętojańskiego Turnieju
Siatkarskiego o  puchar wójta gminy Kamienna Góra rozegra-
nego w  nocy z  23 na 24 czerwca w  Krzeszowie. Najlepszy za-
wodnikiem turnieju (MVP) został Bartłomiej Pal iwoda. 1 7
czerwca rozegrany został turniej w  ramach Dni Pieszyc 201 7.
Tym razem zespół Vol ley Głuszyca w  składzie: Justyna Kacz-
marczyk, Bartłomiej Pal iwoda, Dominik Niewęglowski, Sławo-
mir Holewczyński, Mateusz Misiak, Wojciech Stawiany
wywalczył miejsce drugie. Gratulujemy sukcesów głuszyckim
siatkarzom i   życzymy dalszych zwycięstw!

oprac. SJ

Volley Głuszyca trzy razy na
podium!

Rok szkolny 201 6/201 7 był dla Szkoły Podstawowej nr  2
bardzo udany. Oprócz mniejszych i   większych sukcesów
uczniów cieszymy się, że dzięki pozyskanym środkom poza-
budżetowym pochodzącym z  projektów i   darowizn szkoła
zyskała nowe atrakcyjne wyposażenie w  postaci:

1 ) sprzętu nagłaśniającego o  wartości 7,5   tys. zł
2) 4 ekranów manualnych i   4 projektorów multimedialnych
o  wartości 7,5   tys. zł
3) zewnętrznych stołów szachowych o  wartości 7  tys. zł
4) wyposażenia świetl icy szkolnej o  wartości 4,3   tys. zł
5) piłek edukacyjnych edubal l o  wartości 2,5   tys. zł
6) instrumentów muzycznych o  wartości 2  tys. zł
7) książek o  wartości 2  tys. zł.

Łączna kwota przeznaczona na doposażenie SP nr  2 w  roku
szkolnym 201 6/201 7 wyniosła 32,8  tys. zł. Oprócz wyposaże-
nia zaznaczyć trzeba, że 30-osobowa grupa uczniów klas I-I I I
uczestniczyła w  bezpłatnej nauce pływania. Projekt „ Umiem
pływać” dofinansowany był z  Ministerstwa Sportu i   Turystyki
oraz z  budżetu Gminy Głuszyca.
Dyrektor szkoły Aneta Musik i   Grono Pedagogiczne dzięku-

ją wszystkim rodzicom i   przyjaciołom szkoły za pomoc, życzl i-
wość, ofiarność i   zaangażowanie w  życie szkoły.

SP nr  2

Ponad 30  tys. złotych
pozyskanych przez Dwójkę!

Dyrektor Gimnazjum
Publicznego w  Głuszycy
Ewa Dorosz wraz z  tre-
nerem Jackiem Kędzier-
skim oraz uczniem
Bartkiem Warszczukiem
zostal i zaproszeni przez
Dolnośląskiego Kuratora
Oświaty Romana Kowal-
czyka na uroczystość
„OLIMPIJCZYCY 201 7”,
podsumowującą wybit-
ne osiągnięcia uczniów
Dolnego Śląska w  ogól-
nopolskich ol impiadach,
turniejach i   zawodach
sportowych w  roku
szkolnym 201 6/201 7.
Spotkanie odbyło się 1 4
czerwca 201 7 r. w  Aul i
Jana Pawła I I Uniwersy-
tetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
W  "Zmiksowanej Lidze Siatkówki - Tajemniczego Trójkąta"

I   miejsce zajęła drużyna GP Głuszyca. Gratulacje dla zawodni-
ków oraz Radosława Zychala.

oprac. GP

Sportowe sukcesy Gimnazjum
Publicznego w  Głuszycy

W  okresie od lutego do czerwca 201 7 real izowany został
przez „Fundację JAWOR” projekt finansowany ze środków
Funduszu TOYOTY. W  ramach projektu zakupiono sprzęt dy-
daktyczny, który służyć będzie edukacji dzieci ze szkoły pro-
wadzonej przez fundację. Na terenie Niepublicznej Szkoły
Podstawowej Fundacji JAWOR z  Głuszycy Górnej zostało
przygotowane miejsce, w  którym zainstalowano edukacyjną
stację meteorologiczną, zrobiono nasadzenia rośl in przygoto-
wano teren pod ogródek skalny.
W  ramach projektu odbyły się także pokazowe zajęcia edu-

kacyjne dla dzieci szkolnych, nauczyciel i i   części rodziców
i   opiekunów. Po projekcie zajęcia edukacyjne dla dzieci pro-
wadzone będą przez przygotowanych do tego nauczyciel i .
Warto podkreśl ić, że mieszkańcy Głuszycy, służby ratownicze
oraz instytucje publiczne, również z  okol icznych gmin będą
mogli korzystać ze stacji , ponieważ wyniki pomiarów będą
prezentowane na stronie internetowej Fundacji JAWOR, co
pozwoli na przewidywanie ewentualnych zagrożeń.

TYTUŁ PROJEKTU: „GŁUSZYCKA POGODYNKA”
TERMIN REALIZACJI : 01 .02.201 7 – 30.06.201 7
MIEJSCE REALIZACJI : NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
FUNDACJI JAWOR W  GŁUSZYCY GÓRNEJ, UL. KŁODZKA 1 03,
58-340 GŁUSZYCA
WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 8  499,00 zł
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: 1 4  000,00 zł
OPERATOR FUNDUSZU: FUNDACJA EDUKACJI EUROPEJSKIEJ

oprac. Fundacja Jawor

Kolejne zmiany, kolejny sukces I   miejsce na Festiwalu Gulaszu
w Walimiu w  dniu 24 czerwca
201 7 dla resturacji "Gościniec
Sudecki" w  Głuszycy.
Gratulujemy!!!

Miłośników biegania i   historii
zachęcamy do udziału w  I I Pół-
maratonie Szlakiem Riese, który
odbędzie się w  niedzielę 6
sierpnia w  Głuszycy.
Trasa biegu o  długości

21 ,5   km wiedzie po umiarkowa-
nie górzystym terenie z  sumą
podbiegów wynoszącą 755  m.
W  czasie półmaratonu biegacze
zobaczą naziemne budowle nazistowskie o  kryptonimie RIESE
- kompleksy: Podziemne Miasto Osówka oraz Włodarz.
6 sierpnia zapraszamy do Głuszycy! Poznaj tajemnice Gór

Sowich!
Poniżej przydatne l inki:

- regulamin zawodów: http://www.pomiarownia.pl/files/regu-
lamin_I IPSR.pdf
- zapisy onl ine: http://www.pomiarownia.pl/imprezy_zapi-
sy.html?impreza=5.

Organizatorzy

Półmaraton Szlakiem Riese
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Zatrudnię opiekunkę lub opiekuna do pomocy przy osobie starszej
z  możl iwością zamieszkania.

Tel. 74 847 07 36, 607 647 636

Sprzedam mieszkanie
Piękne, 2 pokojowe mieszkanie na ul icy Łukasiewicza, w  pełni wyposażo-
ne, 51 m2. Można zamieszkać od zaraz bez żadnego dodatkowego wkładu
finansowego. Bardzo ciepłe (środkowe w  budynku), cała stolarka okienna
nowa. Wyremontowana klatka schodowa. Do mieszkania należy piwnica
o  pow. 3 m2. Mieszkanie ma odrębne prawo własności. Założona księga
wieczysta. Niewielkie opłaty miesięczne, w  tym stała opłata za ogrzewanie
bez żadnych ograniczeń. Bardzo atrakcyjna cena, tylko 99 tysięcy! Infor-
macje: tel. 664006672.



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