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Witamy czytel ników po przerwie wakacyjnej z  nadzie-
ją, że są gotowi na aktywne spędzanie czasu wol nego tak-
że w  Głuszycy, niemniej pięknej niż zagraniczne kurorty.
N ie dysponujemy co prawda pl ażami jak z  katal ogów wy-
cieczek, al e i   u   nas można w  sposób ciekawy i   przyjemny
wypoczywać.

Centrum Kul tury w  Głu-
szycy zadbało podczas tego-
rocznych wakacji o  atrakcje
sportowe, organizując takie
imprezy jak: Letni Turniej Ko-
szykówki, N ocny Turniej Piłki
N ożnej czy Zawody Pływac-
kie. Jeszcze w  l ipcu odbył się
w  Głuszycy Finał I I I Etapu
MTB Chal l enge. Centrum
Kul tury zaprasza także od 5
września na zajęcia fitness
oraz od 1 6 września na zaję-
cia zumby.

Mieszkańców ucieszą tak-
że inwestycje. Pierwszego
września odbyło się uroczy-
ste otwarcie boiska sporto-
wego przy SP nr  2 w  Głuszycy w  ramach projektu
„Sportowe Przedmieście”. N a ten cel gmina pozyskała
środki z  Samorządu Województwa Dol nośl ąskiego w  kwo-
cie 1 50  tys. zł. W  ostatnim numerze pisal iśmy o  pl anowa-
nym rozpoczęciu prac i   -jak widać -przebiegły one bardzo
sprawnie. Rozpoczęły się także prace remontowe ul icy

Sienkiewicza, co cieszy chyba najbardziej. Słowo, które
słyszę najczęściej w  kontekście tego wydarzenia brzmi:
„N areszcie”. Dol nośl ąska Służba Dróg i   Kol ei wyremontuje
część nawierzchnię drogi nr  381 . Koszt inwestycji to pra-
wie 2mil iony złotych.

N ie mogę pominąć wydarzenia, na które z  niecierpl i-
wością oczekiwało wiel u l u-
dzi i   które zakończyło się
pełnym sukcesem. 1 0 wrze-
śnia odbył się jeden z  naj-
trudniejszych biegów
górskich w  Pol sce Wal igóra
Run Cross Głuszyca. Trasa ul-
tramaratonu przebiegała
przez kil kanaście szczy-
tów,  m. in. przez Rogowiec
(870  m n.p.m.) , Wal igórę
(936  m n.p.m.) , Ruprechticki
Szpiczak (880  m n.p.m.) , Wło-
stawę (905   m n.p.m.) , Ko-
strzynę (906  m n.p.m.) ,
Suchawę (928  m n.p.m.) , Sto-
żek Wiel ki (841   m n.p.m.) , Bu-
kowiec (898m n.p.m).

Długość trasy ul tramaratonu wynosiła 53   km. Dl a mniej
przygotowanych biegaczy został rozegrany Półmaraton
Górski WRC Głuszyca na dystansie 25   km.

N ie będzie chyba zbytnią przesadą, jeśl i uznamy już
oficjal nie, że dl a rowerzystów i   l ekkoatl etów z  całej Pol ski,
Głuszyca stała się miejscem nie tyl ko rozpoznawal nym-

wpisała się na stałe w  mapę odwiedzanych przez nich
miejsc. Mamy przecież do zaoferowania specyficzne gór-
skie szl aki, ideal ne na trudne technicznie maratony, ideal-
ne także dl a miłośników górskiego kol arstwa. Potrafię
wyobrazić sobie rozwój Głuszycy w  tym konkretnym kie-
runku. To bardzo ładny obraz. Wbrew pozorom wiel owy-
miarowy. N ie znam też l epszego sposobu na promocję
obiektów turystycznych niż uczynienie z  n ich miejsca
wszel akich imprez. To prawda, że są to głównie imprezy
sportowe, a   n ie np. muzyczne, al e taki już urok naszej Głu-
szycy, dysponujemy warunkami, które są ideal ne właśnie
dl a sportowców. Dysponujemy niezwykłymi wal orami na-
tury i   grzechem byłoby nie czerpać z  tego źródła. Dl a or-
ganizatorów wydarzenia, dl a niezastąpionej Ewy Sobieraj,
Andrzeja Kol isza i   wszystkich osób zaangażowanych ser-
deczne gratul acje i   podziękowania. Tak wyraża się  m.in.
patriotyzm, który robi na mnie wrażenie, pasja, która zara-
ża i   si ła, która potrafi zmienić wiel e. Może nawet wszystko.

Zapraszam serdecznie do l ektury wrześniowego „Ku-
riera Głuszyckiego” i   zapoznania się z  szerszą informacją
na temat niedawnych wydarzeń w  Głuszycy.
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WRC GŁUSZYCA 201 6 –
JEDEN Z  NAJTRUDNIEJSZYCH BIEGÓW GÓRSKICH W  POLSCE

W  niedzielę 25 września br. miała miejsce wystawa
dzieł sztuki połączona ze spotkaniem z  artystą, czyl i krót-
ko mówiąc – wernisaż Henryka Janasa .

N iepojęte są losy ludzi z  duszą artysty. Trudno jest
zrozumieć decyzję zamiany luksusowej Warszawy na ży-
cie w  zawieszonej w  leśnej kotl inie podsudeckiej wsi –
Grzmiącej. Zaraz po wojnie wieś ta położona bl isko Głu-
szycy zatętniła życiem, bo ściągający z  różnych stron
świata osadnicy znajdowali tu pracę i   chleb, trudniąc się
rolnictwem, rzemiosłem, handlem, bądź też pracą
w  miejscowej fabryce szpulek, albo w  głuszyckich zakła-
dach włókienniczych. Ale w  miarę upływu czasu wieś
podupadła, a   skutkiem „posierpniowej restrukturyzacji”
całkowicie zubożała. By się tu osiedl ić na stałe, trzeba by-
ło podjąć duże ryzyko. Coś takiego mógł zrobić człowiek
niespokojny duchem, poszukujący ciszy i   spragniony
spokojnego kontaktu z  naturą.

I   tak też tłumaczy tę decyzję Henryk Janas, artysta-
plastyk, mistrz rzemiosła artystycznego z  Warszawy, ma-
jący za sobą pokaźny dorobek twórczy. Gdy zobaczył
Grzmiącą, poczuł ożywcze tchnienie, bo co by nie powie-
dzieć, wieś jest położona cudnie. Pnie się w  górę w  głę-
bokiej górskiej przełęczy, otoczona z  obu stron
majestatycznymi połoninami pełnymi różnorakiej przy-
rody. Wiosną i   latem tonie w  kwiatach, zimą w  puchowej
powłoce śnieżnej z  rozsianymi po całej przestrzeni wierz-
chołkami iglaków. Tutaj nie potrzeba kupować drzewka
na święta Bożego Narodzenia, świerki rosną pod samymi
oknami, gdzie się nie odwrócić jest ich mnóstwo. A  gir-
landy świeczek choinkowych zastąpią wiszące nad głową
podniebne gwiazdki. Wystarczy z  lekka zadrzeć głowę do
góry, by znaleźć się w  niebie.

Henryk Janas, jak twierdzi, pokochał to miejsce od
pierwszego wejrzenia, a   żonę i   dzieci nie trzeba było dłu-
go przekonywać. To nic, że musiał zostawić w  Warszawie
l iczne grono zaprzyjaźnionych osób, że trzeba było się
pożegnać z  dziełem życia - metalową rzeźbą białego
orła, zdobiącą ścianę główną sal i posiedzeń senatu na ul.
Wiejskiej, którą w  szybkim tempie zaprojektował i   wyko-
nał z  zespołem plastyków na zamówienie nowych władz
po czerwcowych wyborach 1 989 roku. To należało do

przeszłości, a   przed nim otwierała się teraz nowa, zagad-
kowa lecz inspirująca przyszłość, w  zupełnie nowym oto-
czeniu i   pionierskich warunkach. Zakupiony dom
w  Grzmiącej nad bystrym strumieniem górskim trzeba
było odnowić i   dostosować do potrzeb artysty, trzeba by-
ło wypełnić go dziesiątkami obrazów i   rzeźb, artystycz-
nych ampli i   lamp stojących oraz innymi dziełami sztuki.
Trzeba było poszukać nowych kontaktów w  świecie arty-
stycznym Wałbrzycha, zagnieździć się na stałe w  głuszyc-
kiej tkance miejskiej, otworzyć gospodarstwo
agroturystyczne, zadbać o  artystyczną rodzinę, bo ani żo-
na, Agnieszka, rehabil itantka po studiach na Warszaw-

skiej Akademii Wychowania Fizycznego, ani troje dzieci
jak przystało na artystyczną rodzinę nie stronią od pasji
twórczych. Ale to wszystko gospodarz Henryk ma już za
sobą. Upłynęło 1 3 lat jak tu mieszka, a   ślady jego pobytu
można znaleźć wszędzie wokół. I   w  Wałbrzychu na zamku
Książ, i   w  Świebodzicach, i   w  Mieroszowie, a   nawet
w  podwarszawskim Sulejówku.

W  Książu zapisał się trwale jako organizator I   Festiwa-
lu Sztuki w  2005 roku, a   także projektant Festiwalu Dary
Jesieni pomyślanego jako targi warzyw i   owoców, grzy-
bów, przetworów myśl iwskich, słowem tego wszystkiego

co przynosi nam w  darze złota polska jesień.
W  rok później zorganizował dowcipny festiwal sztuki

pod nazwą „Twórcy u  żłobu”, którego osobliwością było
to, że miał miejsce w  Książańskiej Stadninie Koni.

Henryk Janas dał się poznać jako pomysłodawca tak-
że w  Świebodzicach, gdzie w  2008 roku zorganizował fe-
stiwal rzemiosła artystycznego pod nazwą Targi–ra, zaś
dla Mieroszowa zaprojektował tabl icę upamiętniającą
720-lecie miasta. Warto wspomnieć też o  sulejowskich
„witaczach” w  mieście związanym z  osobą Józefa Piłsud-
skiego, składających się z  herbu i   sztandaru, zaprojekto-
wanych przez artystę z  Grzmiacej.

Swoje obecne miejsce zamieszkanie utrwal ił Henryk
Janas na wielu plenerowych obrazkach, odsłaniając pięk-
no przyrody i   otoczenia górskiego. W  moim domu po-
czesne miejsce zajmuje dzieło plastyczne Henryka, a   jest
nim „Pióro Głuszca”, wręczone mi przy okazji benefisu
autorskiego w  CK MBP w  Głuszycy. N ie ukrywam, że je-
stem tą pamiątką wielce ukontentowany.

Henryk Janas ma w  swym dorobku dzieła sztuki z  za-
kresu metaloplastyki ( grawerstwa, brązownictwa, złot-
nictwa, repusu i   cyzlerki) , ale także projekty tabl ic,
szyldów, medal i okol icznościowych, płaskorzeźb ścien-
nych, lamp, mebli itp. Pokaźne miejsce zajmują obrazy,
bo rysunek i   malarstwo są również dziedziną sztuki bl iską
jego sercu i   talentowi. Potrzeba dużo czasu by obejrzeć
i   nacieszyć oko rozmaitością osiągnięć twórczych, a   także
ilością l istów gratulacyjnych, dyplomów, podziękowań,
słowem tym wszystkim, co udało się zgromadzić i   roz-
mieścić w  małej galeryjce Centrum Kultury w  Głuszycy.

Wernisaż Henryka Janasa w  CK MBP był świętem
Głuszycy, która gościła przyjazd znakomitych gości z  całej
Polski, a   oprócz wystawy i   spotkania z  artystą mogli
uczestniczyć w  wyjątkowym koncercie artystów-muzy-
ków, którzy uświetnil i w  Wałbrzychu uroczystość otwar-
cia na Białym Kamieniu Centrum Aktywnego
Wypoczynku Aqua Zdrój. Było to spotkanie pełne wielu
niespodzianek, ale o  samym wyjątkowym wernisażu
opowiem przy następnej okazji .

Stanisław Michal ik

Od orła białego – do pióra głuszca



Ponad 200 biegaczy w  sobotę 1 0 września zgromadziło
się na starcie maratonu górskiego Wal igóra Run Cross Głu-
szyca. O  godz. 8.00 wystartowal i zawodnicy ul tramaratonu
na dystansie 53   km, natomiast o  godz. 1 0.00 bieg rozpo-
częl i zawodnicy półmaratonu o  długości 25   km. Jednak ze
wzgl ędu na niezwykl e trudny charakter biegu i   upal ną po-
godę nie wszystkim zawodnikom udało się bieg ukończyć.
Ostatecznie na mecie skl asyfikowano 82 ul tramatratończy-
ków oraz 94 zawodników półmaratonu WRC.

Pierwszy na mecie półmaratonu w  rewel acyjnym czasie
2h:1 2:42.8 pojawił się wrocławianin Jerzy Ładysz, który
zdobył także Puchar N aczel nika Wałbrzysko-Kłodzkiej Gru-
py GOPR. Drugi był Piotr Holly z  Wałbrzycha (www.sport-
fuel .pl ) z  czasem 2h:1 7:34.5, trzeci Marcin Nowakowski

z  Wrocławia reprezentujący kl ub Feniks Legnica
(2h:21 :51 .4) . Pierwszą kobietą na mecie półmaratonu
WRC była Paulina Janik z  Jel eniej Góry z  TS Regl e
Szkl arska Poręba z  czasem 2h:41 :28.0.

Zwycięstwo ul tramaratonu WRC wywal czył H iszpan
Alex Martinez Nunez z  Barcel ony z  czasem 5h:05:41 .6,
drugi na mecie pojawił się Czech Ondrej Penec ze Sta-
rostina (Cykl o TONY), czas 5h:44:27.2. Norbert Promir-
ski z  Wrocławia ( 6h:00:31 .4) to naj l epszy Pol ak na mecie
ul tra maratonu WRC skl asyfikowany jako trzeci w  kate-
gori i open. Malwina Jachowicz z  Wrocławia pokonała
dystans ul tramaratonu z  czasem 6h:57:1 3.4 i   była pierw-
szą kobietą na mecie.

Dodatkowo o  nagrody wal czyl i zawodnicy z  Faurecia
Wałbrzych Zakład Struktur. N a dystansie półmaratonu
miejsce pierwsze zajął Mariusz Kostasz (2h:38:56.9) ,
drugie Kamil Pernej (2h45:20.7) , a   trzecie Miłosz Kacz-
kowski (2h:54:57.5) . N aj l epszą zawodniczką w  tej kate-
gori i okazała się Marlena Bielecka (3h:59:51 .5) .

W  ul tramaratonie WRC najl epszym pracownikiem Zakładu
Struktur Faurecia Wałbrzych okazał się Tomasz Piątkowski ,
który jednocześnie okazał się naj l epszym głuszyczaninem
na dystansie 53   km (9h: 22:23.5) .

Tytuł naj l epszej głuszyczanki półmaratonu WRC wywal-
czyła Irena Sterecka (3h:32:50.0) . Marek Swoboda repre-
zentujący kl ub CRAN BERRY TEAM (2 h:35:54.6) został
naj l epszym głuszyczaninem półmaratonu WRC. Z  nume-
rem 1 w  półmaratonie wystartował także burmistrz Głuszy-
cy Roman Głód, który otrzymał nagrodę w  kategori i VI P.
Szczegółowe wyniki w  kategori i open i   w  kategoriach wie-
kowych dostępne są na stronie http://www.wal igorarun-
cross.pl /fi l es/WRC_open.pdf.

http://www.wal igoraruncross.pl /fi l es/WRC_kat.pdf
Gratul ujemy wszystkim zawodnikom wspaniałej kon-

dycji i   ukończenia niezwykl e trudnego biegu. Jednocze-
śnie zapraszamy do rywal izacj i w  przyszłorocznej edycji
WRC.

Podczas trwania maratonu dl a najmłodszych przygoto-
wano specjal ny tor przeszkód, po pokonaniu którego dzie-
ci otrzymały medal e, dypl omy i   słodycze.

Organizatorzy Wal igóra Run Cross Głuszyca 201 6 skła-
dają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomogl i
współtworzyć wydarzenie biegowe rozgrywane na terenie
gmin Głuszyca i   Mieroszów. Szczegól ne podziękowania
dl a: U rzędu Marszałkowskiego Województwa Dol nośl ą-
skiego, firm Col gate, Toyota, Faurecia Wałbrzych Zakład
Struktur, Trans-Kier, burmistrza Mieroszowa Marcina Ra-
czyńskiego, N adl eśnictwa Wałbrzych, wałbrzysko-kłodzkiej
grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
Wodociągów Wałbrzych, pol icjantów Wydziału Drogowego
Komendy Miejskiej Pol icj i w  Wałbrzychu, Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w  Głuszycy Górnej, biegigorskie.pl skl epbiega-
cza.pl i   eufori i biegacza, rowerzystów ze Stowarzyszenia
Strefa MTB Sudety i   Stowarzyszenia Przyjaciół Głuszycy, re-
stauracj i "Gościniec Sudecki" w  Głuszycy, Retro Bike Cafe,
pracowników U rzędu Miejskiego w  Mieroszowie, pracow-
ników Centrum Kul tury i   U rzędu Miejskiego w  Głuszycy,
dyrekcji , nauczyciel i , pracowników głuszyckich szkół wraz
z  uczniami i   rodzicami, przedszkol aków z  opiekunami
i   z  rodzicami oraz dl a wszystkich wol ontariuszy na trasie
biegu i   w  miasteczku zawodów przy Szkol e Podstawowej
nr  3 w  Głuszycy.
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2 wrzesień 201 6 · KURIER GŁUSZYCKI

Waligóra Run Cross Głuszyca za nami!

Kraina Bajek w  Łomnicy
Smurfy, wróż-

ki , księżniczki , smoki
oraz wiel e innych ba-
jowych postaci zawi-
tało do deszczowej
Krainy Bajek w  sobo-
tę 1 7 września.
W  czasie imprezy
zorganizowanej na
Łowisku Pstrąga
„Złota Woda” w  Łom-

nicy na scenie pojawiły się dzieci z  głuszyckich pl acówek
oświatowych w  niezwykl e pięknych i   starannie przygoto-
wanych strojach. Jury w  składzie: wicestarosta wałbrzyski
Krzysztof Kwiatkowski, burmistrz Głuszycy Roman Głód,
wiceburmistrz Grzegorz Szymański oraz radny Rady Miej-
skiej Mirosław Żołopa miało naprawdę trudne zadanie -
wybrać najładniejsze bajkowe przebranie.

W  kategori i przedszkol e główną nagrodę otrzymała
Maja Bujak, w  kategori i szkół podstawowych kl . 0- 3 zwy-
ciężył Miłosz Styrbicki , natomiast w  kategori i kl as 4-6 Al an
Jaremenko. Wyróżnienia przyznano Antoninie Stępień, Ka-
rol in ie Bisek, Emil i i Szyszce, Michałowi Sobczakowi oraz
Michal in ie Gorczycy. Dodatkową kategorię stanowil i gim-
nazjal iści , d l a których nagrody ufundowała Rada Rodzi-
ców z  Gimnazjum Publ icznego w  Głuszycy. Miejsce
pierwsze zajęła Sandra Zaperty, a   wyróżnienie Al eksandra
Grecka.

Dl a publ iczności zaśpiewał chór seniorów „Renoma”
działający przy Centrum Kul tury w  Głuszycy. Teatral ną, peł-
ną humoru ucztę nie tyl ko dl a najmłodszych przygotował
głuszycki aktor Robert Del egiewicz, który przypomniał
wszystkim ul ubione wiersze pol skich poetów piszący dl a
dzieci . W  czasie imprezy można było skorzystać z  bezpłat-
nej degustacj i pstrągów serwowanych przez właściciel i ło-
wiska – Jerzego i   Gracjana Rudnickich.

Organizatorzy: Województwo Dol nośl ąskie, Powiat
Wałbrzyski , Gmina Głuszyca, Łowisko Pstrąga Złota Woda
w  Łomnicy oraz Centrum Kul tury- MBP w  Głuszycy ser-
decznie dziękują wszystkim przybyłym do Krainy Bajek na
Festiwal Pstrąga mimo niesprzyjającej aury. Szczegól ne
podziękowania dl a dzieci biorących udział w  konkursie
oraz dl a rodziców i   nauczyciel i pomagających w  przygoto-
waniu bajkowych kreacji .

Zadanie zostało dofinansowane z  budżetu Wojewódz-
twa Dol nośl ąskiego i   jest jedną z  imprez w  ramach projek-
tu „Powiat Wałbrzyski – Dol nośl ąską Stol icą Kul tury”.
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Głuszyczanie już po raz piąty bral i
udział wogólnopolskiej akcji „Narodo-
wego Czytania”. W  sobotnie popołu-
dnie 3 września fragmenty „Quo vadis”
Henryka Sienkiewicza w  sal i widowi-
skowej głuszyckiego Centrum Kultury
odczytal i także zaproszeni goście -
parlamentarzyści Ziemi Wałbrzyskiej –
Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, I rene-
usz Zyska i   Wiesław Kil ian.

Do wspólnej lektury przyłączyl i
także burmistrz Głuszycy Roman
Głód, wiceburmistrz Grzegorz Szy-
mański, wicestarosta wałbrzyski
Krzysztof Kwiatkowski, przewodniczą-

cy Rady Miejskiej w  Głuszycy
Grzegorz Milczarek, radny
powiatowy Grzegorz Wal-
czak, dyrektor Gimnazjum
Publicznego w  Głuszycy Ewa
Dorosz, Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr  2 w  Głuszycy
Aneta Musik, dyrektor Ośrod-
ka Pomocy Społecznej Kata-
rzyna Starzyńska,
ks.  Klaudiusz Wollek, Ks. Ja-
kub Klimontowski, Stanisław
Michal ik, Grzegorz Czepil , Je-
rzy Janus, Marta Borowiec,
Roman Rozmarynowski, , Ja-

dwiga Czepil-Kostańska. Kończący czytanie powieści Sien-
kiewicza aktor Robert Delegiewicz oraz panie z  Klubu
Seniora „Relax” i   z  chóru „Renoma” w  Głuszycy zadbal i
o  piękne przebrania z  czasów imperium rzymskiego.

Publ iczność wysłuchała także niezwykłego koncertu
w  wykonaniu Aurel i i Sobczak, Barbary Drożdzińskiej i   Stani-
sława Górki - „Dumka na dwa serca. Kresów Wschodnich
czar”. Kl imat kultury kresowej w  znakomity sposób przybl i-
żyl i występujący na scenie znani   m.in. z  telewizyjnych serial i
artyści. Koncert był jednym z  działań w  ramach projektu
„Powiat Wałbrzyski -Dolnośląską Stol icą Kultury” - zadania
dofinansowanego z  budżetu Województwa Dolnośląskiego.
Dziękujemy wszystkim za wspólnie spędzony czas w  głu-
szyckim Centrum Kultury.

oprac. SJ

Narodowe Czytanie z  „Dumką na dwa Serca”w  Głuszycy

Wyróżnienie dla Głuszycy –
Gminy Przyjaznej Rowerzystom

Miło nam poinformować, że wśród l aureatów V edycji
Ogól nopol skiego Konkursu „Gmina Przyjazna Rowerzy-
stom” znal azła się Głuszyca - jedyna wyróżniona gmina na
Dol nym Śl ąsku.

Wyróżnienie odbierze burmistrz Głuszycy Roman Głód
w  dniu 29 września podczas Gal i VI I Międzynarodowych
Targów Rowerowych Bike-EXPO w  Kiel cach. Organizato-
rem konkursu jest Pol skie Towarzystwo Turystyczno-Krajo-
brazowe, które w  czasie targów w  Kiel cach w  dniach od 29
września do 1 października br. promować będzie l aure-
atów konkursu na specjal nie przygotowanym stoisku Ro-
werem przez Polskę. N a stoisku pojawią się  m.in .
informacje o  wyróżnionych trasach Strefy MTB Głuszyca.

oprac. SJ

Replika „Złotego Pociągu”
powstała w  Grzmiącej!

Głuszyczanin
Sławomir Sucho-
rowski zbudował
repl ikę pancer-
nego pociągu
w  skal i jeden do
jednego. Wagon
ma ponad 1 2
metrów długości ,
a   do jego wytwo-
rzenia zużyto ok.
9 ton stal i .

Wagon pancerny został odwzorowany z  oryginal nych
pl anów. W  jego pobl iżu znajdują się także repl iki l uf, działa
i   sztabki złota strzeżone przez umundurowanych strażni-
ków.

Do końca bieżącego roku Sławomir Suchorowski pl a-
nuje stworzyć jeszcze trzy wagony i   pancerną l okomoty-
wę. Będą to jedne z  pierwszych eksponatów muzeum
repl ik, które ma powstać na terenie istniejących w  czasie I I
wojny światowej zakładów zbrojeniowych w  Grzmiącej.

-Gratuluję pomysłowości naszemu przedsiębiorcy. Miejmy
nadzieję, że replika „złotego pociągu” przyczyni się do rozwo-
ju turystyki w  naszej gminie – dodaje burmistrz Roman
Głód.

oprac. SJ



KOMUNIKAT
dot. deklaracji o  wysokości
opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

Remont ulicy Sienkiewicza

Program rewitalizacji Głuszycy opracowany!

Na podstawie Uchwały N r XXV/1 73/201 6 Rady Miejskiej
w  Głuszycy z  dnia 1 9 l ipca 201 6 r. w  sprawie przyjęcia zasad
i   trybu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gmi-
ny Głuszyca na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyj-
nych związanych z  porządkowaniem gospodarki ściekowej
na terenie Gminy Głuszyca Burmistrz Głuszycy ogłasza I   kon-
kurs wniosków o  udzielenie dotacji na real izację zadań in-
westycyjnych związanych z  porządkowaniem gospodarki
ściekowej na terenie Gminy Głuszyca obejmujących budo-
wę przyłączy kanal izacyjnych do istniejących sieci kanal iza-
cji sanitarnej.

Wniosek może złożyć podmiot, który posiada tytuł praw-
ny do obiektu wynikający z  prawa własności, użytkowania

wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rze-
czowego lub stosunku zobowiązaniowego. Dotacje mogą
być udzielane na prace, które zostaną przeprowadzone
w  roku 201 6. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji okre-
śla załączona Uchwała.

Termin składania wniosków upływa z  dniem 30 września
br. Wnioski, sporządzone na obowiązującym wzorze, należy
składać osobiście w  Biurze Obsługi Kl ienta Urzędu Miejskie-
go w  Głuszycy lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miejski ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z  przyznaniem
dotacji . Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wy-
pełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatry-

wane. Wnioski rozpatrywane będą wg
terminu złożenia wniosku i   poprawności zło-
żenia wniosku.

Wzór wniosku stanowi załącznik do
Uchwały N r XXV/1 73/201 6 Rady Miejskiej
w  Głuszycy z  dnia 1 9 l ipca 201 6 r. w  sprawie
przyjęcia zasad i   trybu udzielenia dotacji ce-
lowej ze środków budżetu Gminy Głuszyca
na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związa-
nych z  porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie
Gminy Głuszyca.

oprac. UM

3wrzesień 201 6 · KURIER GŁUSZYCKI

Wnioski o  dotację na inwestycje związane z  gospodarką ściekową

Dolnośląska Służba Dróg i   Kolei we Wrocławiu rozpoczęła
remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr  381 w  km od
1 4+900 do 1 6+200 przy ul. Sienkiewicza w  Głuszycy. Wcze-
śniej prace związane z  przyłączami wodnymi wykonały Wał-
brzyskie Wodociągi.

Koszt inwestycji wyniesie 1 .91 1 .01 2,1 zł. Remont części
ul icy Sienkiewicza potrwa do końca grudnia br. i   będzie wy-
konywany przez wyłonione w  drodze przetargu Przedsię-
biorstwo Drogowe „TRAKT” J. Żłobiński, A. Stachurski, K.
Biczysko z  Kluczborka.

- W  związku z  prowadzonymi pracami na remontowanym
na odcinku drogi wojewódzkiej wystąpią utrudnienia w  ruchu
drogowym. Prosimy kierowców i  pieszych o  wyrozumiałość
i  zachowanie szczególnej ostrożności – przypomina Roman
Głód, burmistrz Głuszycy.

oprac. SJ

Inwestycje Wałbrzyskich
Wodociągów w  Głuszycy

Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i   Kanal izacji
real izuje obecnie kilka inwestycji na terenie Gminy Głuszy-
ca. Prace dotyczą instalacji przyłączy wodnych na nowym
osiedlu mieszkaniowym przy ul icy Warszawskiej, gdzie
w  l ipcu wykonano już przyłącza kanal izacyjne.

I nstalacje wodne zamontowano już na terenie przygoto-
wanym do zabudowy jednorodzinnej przy ul. Przemysłowej.
Wymiana instalacji wodnej dokonywana jest również przy
ul. Dąbrowskiego. Ponadto trwają prace projektowe związa-
ne z  planowaną wymianą instalacji wodnej i   budową kolek-
tora kanal izacji sanitarnej przy ul. Chrobrego.

oprac. SJ

Czekają nas zmiany nazw ulic
W  związku z  uchwaloną przez Sejm RP ustawą z  dnia 1 kwietnia 201 6 r. o  zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju total itarnego przez

nazwy budowli, obiektów i   urządzeń użyteczności publ icznej ( Dz. U. 201 6 poz. 744) Rada Miejska w  Głuszycy jest zobowiązana do zmiany nazw kilku ul ic
w  naszej Gminie. Przywołana ustawa nakazuje głuszyckiemu samorządowi zmianę nazw następujących ul ic: Pionierów, Dąbrowskiego, Janka Krasickiego

i   Adolfa Warskiego. Prosimy Mieszkańców o  zgłaszanie radnym Rady Miejskiej propozycji nowych nazw ulic.

Spotkanie podsumowujące prace nad przygotowaniem
gminnego Programu Rewital izacji Gminy Głuszyca odbyło
się we wtorek 30 sierpnia w  restauracji „Stara Piekarnia”
w  Głuszycy.

W  opracowaniu dokumentu niezbędnego do rewital izacji
Gminy bral i udział mieszkańcy, społeczni l iderzy, przedsię-
biorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, wspól-
noty mieszkaniowe oraz zarządcy wspólnot, a   także
instytucje i   placówki samorządowe. Oprócz organizowanych
spotkań uwagi i   pomysły do przygotowywanego dokumen-
tu można było przekazywać za pomocą platformy elektro-
nicznej oraz poprzez wypełnienie ankiet.
Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu

kryzysowego obszarów zdegradowanych, czyl i takich ob-
szarów miejskich i   wiejskich, na któ¬rych doszło do kumula-
cji negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych,
środowiskowych i   prze¬strzennych. Gminny Program Rewi-
tal izacji został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w  Głuszycy
w  czasie l ipcowej sesji .

Projekty wpisane do programu rewital izacji obejmować
będą remont, przebudowę, rozbudowę, adaptację i   wyposa-
żenia istniejących zdegra¬dowanych budynków i   obiektów,
zagospodarowanie terenów i   przestrzeni miejskiej oraz in-
westycje w  drogi lokalne. Projekty mogą być real izowane na
wyzna¬czonym obszarze rewital izacji , który w  Gminie Głu-
szyca obejmuje ul ice: Parkową, Dolną, Bohaterów Getta, N ie-
całą, Wysoką, Sienkiewicza, Leśną, Górną i   Grunwaldzką.
Ponadto na l iście B znajdują się inwestycje poza wyznaczo-
nym obszarem i   wpisujące się w  cele programu rewital izacji .

Program ten jest bardzo potrzebny władzom samorządo-
wym, gminnym jednostkom organizacyjnym, organizacjom
pozarządowym, a   także wspólnotom mieszkaniowym do
skutecznego apl ikowania o  środki zewnętrzne na real izację
projektów rewital izacyjnych, które ograniczą negatywne
skutki niekorzystnych zjawisk społecznych, gospodarczych,
przestrzennych, technicznych i   środowiskowych.

W  przygotowanym Gminnym Programie Rewital izacji za-
planowano   m.in. remont i   przebudowę Centrum Kultury-

MBP w  Głuszycy, rozbudowę „Sportowego Przedmieścia”, re-
monty dróg gminnych, zagospodarowanie miejskich
terenów zielonych i   nadanie nowych funkcji parkom miej-
skim przy ul. Sienkiewicza, Parkowej i   Grunwaldzkiej, mo-
dernizację basenu miejskiego i   boiska miejskiego przy ul.
Dolnej, remont budynku Przedszkola Samorządowego, ter-
momodernizację budynków użyteczności publ icznej, udo-
stępnienie turystom wieży widokowej kościoła NMP
Królowej Polski w  Głuszycy oraz ok. 80 budynków wieloro-
dzinnych zgłoszonych przez wspólnoty mieszkaniowe.

- Celem rewitalizacji jest przede wszystkim poprawa warun-
ków życia mieszkańców naszej Gminy. Jednocześnie dziękuję
wszystkim głuszyczanom, którzy aktywnie włączyli się w  przy-
gotowanie programu rewitalizacji – podsumował obecny na
spotkaniu burmistrz Roman Głód.

Uczestnicy spotkania mogl i ponadto zobaczyć miejsce,
w  którym na co dzień żyją podczas prezentacji fi lmu i   zdjęć
Głuszycy przed rewital izacją.
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Remont cieku wodnego w  Sierpnicy
Zakończył się remont na cieku wodnym Kłobia w  Sierpni-

cy. Na zlecenie świdnickiego oddziału Dolnośląskiego Za-
rządu Melioracji i   Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
wykonano prace polegające na czyszczeniu koryta rzeczne-
go oraz odbudowie muru oporowego od strony drogi po-
wiatowej nr  3377 D.

- Inwestycja pozwoli na poprawę stanu bezpieczeństwa cie-
ku wodnego Kłobia, który podczas ulewnych opadów deszczu
stwarza zagrożenie lokalnych podtopień – zapewnia bur-
mistrz Roman Głód.

oprac. SJ

Po wakacyjnej przerwie głuszyccy uczniowie powrócil i do
swoich szkół. W  inauguracji nowego roku szkolnego
201 6/201 7 w  głuszyckich placówkach oświatowych bral i
udział  m. in. przedstawiciele duchowieństwa oraz samorzą-
du gminnego na czele z  burmistrzem Romanem Głodem
i   przewodniczącym Rady Miejskiej Grzegorzem Milczarkiem.
Obecni na uroczystych apelach uczniowie, rodzice i   nauczy-
ciele uczcil i pamięć poległych w  obronie naszej Ojczyzny
w  czasie I I wojny światowej.

W  Szkole Podstawowej nr  2 w  Głuszycy po uroczystym
apelu dokonano oficjalnego otwarcia nowego boiska spor-
towego zreal izowanego dzięki dotacji , którą otrzymała Gmi-
na Głuszyca z  Samorządu Województwa Dolnośląskiego. –
Cieszymy się, że nasi uczniowie będą mogli korzystać podczas

zajęć szkolnych z  nowego boiska. Mamy nadzieję, że inwesty-
cja przyczyni się do rozwoju osiągnięć sportowych dzieci i  mło-
dzieży – powiedział Roman Głód. Dyrektor szkoły Aneta
Musik podziękowała pomysłodawcom inwestycji - rodzicom
i   radnym miejskim, którzy udziel i l i wsparcia dla real izacji za-
dania „Sportowe Przedmieście - modernizacja boiska spor-
towego przy Szkole Podstawowej nr  2 w  Głuszycy”.

Uroczyste otwarcie nowego boiska sportowego nastąpiło
także w  N iepublicznej Szkole Podstawowej Fundacji Jawor
w  Głuszycy Górnej. I nwestycja zreal izowana została z  budże-
tu partycypacyjnego Powiatu Wałbrzyskiego.

Życzymy wszystkim uczniom rozpoczynającym rok szkol-
ny wytrwałości w  zdobywaniu wiedzy, wielu szkolnych suk-
cesów oraz wspaniałych przeżyć w  gronie szkolnych
kolegów i   koleżanek, a   nauczycielom i   dyrektorom szkół sa-
tysfakcji z  wykonywanej pracy pedagogicznej.
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Wieża kościoła w  Głuszycy
będzie dostępna dla turystów

- Gmina Głuszyca otrzymała dotację
z  funduszy Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzy-
skiej na wykorzystanie w  celach tury-
stycznych wieży kościoła pw. NMP
Królowej Polski w  Głuszycy. Po przepro-
wadzeniu prac remontowych z  wieży
będzie można zobaczyć piękną pano-
ramę Głuszycy. Obiekt stanowić będzie
kolejną atrakcją turystyczną naszej
Gminy i  będzie go można odwie-
dzić,   m.in. jadąc w  kierunku Podziem-
nego Miasta Osówka – informuje
burmistrz Roman Głód.

Projekt złożony przez Gminę Głu-
szyca pn. „Udostępnienie turystyczne wieży kościoła pw.
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w  Głuszycy” został
wysoko oceniony i   zostanie dofinansowany kwotą 81 2
588,55 zł, co stanowi 85% całkowitych kosztów. Wartość
projektu wyniesie 955 986,53 zł.
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W  związku z  nowelizacją ustawy o  utrzymaniu czystości i   po-
rządku w  gminach informuje się, iż obecnie w  budynkach wie-
lolokalowych obowiązanym do złożenia deklaracji o  wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uisz-
czania opłat jest WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA lub SPÓŁ-
DZIELNIA MIESZKANIOWA.
Od dnia 01 .08.201 6 r., opłaty za odbiór odpadów komunalnych
powinny być przekazywane na konto wspólnoty mieszkanio-
wej lub spółdzielni, a   nie jak dotychczas na konto Gminy Głu-
szyca. Wszelkie zmiany dotyczące liczby osób w  lokalu czy
sposobu zbierania odpadów należy zgłaszać zarządcy budyn-
ku.

Osoby, które wpłaciły należności za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi do tut. Urzędu, proszone są o  złożenie
wniosku o  przeksięgowanie wpłaty na konto wspólnoty miesz-
kaniowej lub zwrot dokonanej wpłaty. Wnioski można pobrać
w  pok. nr  1 Urzędu Miejskiego lub ze strony internetowej
http://www.bip.gluszyca.pl/wydruki-do-pobrania/. Wypełniony
wniosek składamy w  pok. nr  1 w  Urzędzie Miejskim w  Głuszycy.

Nowe zasady nie dotyczą właścicieli domków jednorodzin-
nych i   tych właścicieli lokali w  budynkach wielolokalowych,
w  których imieniu złożone już są deklaracje o  wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami przez spółdzielnie mieszkanio-
we, a  także małych wspólnot, gdzie nie został ustanowiony za-
rząd nad nieruchomością wspólną. W  ostatnim przypadku
obowiązki wynikające z  ustawy o  utrzymaniu czystości i   po-
rządku w  gminie nadal obciążają każdego z  właścicieli.

Przepraszamy za powstałe niedogodności. Dodatkowe infor-
macje można uzyskać pod numerem telefonu:74 84 59 479.

ZASTĘPCA BURMISTRZA GŁUSZYCY
(-) Grzegorz Szymański

Nowy rok szkolny z  nowymi
boiskami sportowymi
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Temat bieżącego artykułu pojawił się trochę
niespodziewanie, gdyż jak wielu mieszkańców
naszej gminy zostałem zaskoczony rozpoczę-
ciem remontu stacji pal iw Bl iska. Obecna sytu-
acja wymaga od kierowców, zwłaszcza tych,
którzy jeżdżą lokalnie, aby co jakiś czas podje-
chać do Wałbrzycha lub Nowej Rudy dla uzupeł-
nienia pal iwa. Jazda „na oparach” może
zakończyć się przymusowym postojem w  naj-
mniej oczekiwanym momencie.

Gdy 27 września 1 908 r. bramy fabryki Piquet-
te Plant w  Detroit opuszcza pierwszy egzem-
plarz Forda T, świat wchodzi w  erę masowej
motoryzacji . N ieodzownym elementem postę-
pu technicznego jest zagwarantowanie pal iwa
i   możl iwości naprawy pojazdów. Początkowo pa-
l iwo kupowało się w  aptece! Ruch lokalny przez
długie lata opierał na sile zwierząt pociągowych.

Ewolucję można do-
strzec na zdjęciu z  pa-
rady pocztowców
z  początku lat 30-tych
XX w., gdzie przed-
stawiono rozwój
środków, jakimi
transportowano
przesyłki (fot.1 ) . Na
starych zdjęcia
i   pocztówkach można
zaobserwować, że
Głuszyca (dawne
Wüstegiersdorf)
z  uwagi na położenie
przy ruchl iwej trasie
z  Wałbrzycha i   ze
Świdnicy do Kotl iny
Kłodzkiej doczekała
się z  czasem infra-
struktury służącej do
obsługi samochodów. Pierwsi pol-
scy osadnicy pamiętają jeszcze sta-
cję benzynową na placu pomiędzy
Bankiem i   sklepem Eko (fot. 2). Na
zdjęciu z  drugiej połowy lat 30-tych
widzimy, że już wtedy dochodziło
do bardzo groźnych wypadków.
Jednocześnie dostrzegamy reklamę
firmy Opel na budynku, w  którym
dziś mieści sklep monopolowy, re-
klamę Autohilfe Tabel ing, czyl i
warsztatu samochodowego.
W  okresie powojennym plac został
przekształcony na pętlę autobuso-
wą, a   po przeniesieniu, właśnie ze
względów bezpieczeństwa, głów-
nego przestanku w  sąsiedztwo
„Słoneczka” zagospodarowany jako
teren zielony. Pojawia się pytanie,
czy dawne zbiorniki na pal iwo zo-
stały wydobyte czy też nadal zale-
gają pod obecnym klombem?
Wbrew pozorom nie była to jedyna
stacja benzynowa w  Głuszycy. Przy
ul. Sienkiewicza 1 5 (Braunauer-
strasse) działała w  latach 30-tych
stacja ARAL (fot. 3). Pełny opis kartki pocztowej
będącej jednoczenie reklamą głosił: Arthur Lam-
pel Fahrradhandlung und Reparaturwerkstatt
B.V. Aral – Tankstel le . Czyl i mieścił się tu również
sklep i   warsztat naprawy rowerów. Dużym za-
skoczeniem było dla mnie kilka lat temu, gdy na
jednym z  portal i aukcyjnych pojawiło się zdjęcie
budynków przy ul. Kłodzkiej 24-28 (fot.4). Na ich
tle stoją dwa dystrybutory z  logiem firmy ESSO.
Budynek nr  24 należał do Otto Rauscha, właści-
ciela browaru i   gorzelni. Jest wielce prawdopo-
dobne, że w  pierwszej kolejności tankowały tu
samochody należące do zakładu oraz kl ientów
odbierających piwo.

W  okresie przed I I wojną światową posiadanie
samochodu ciężarowego dawało przewagę kon-

kurencyjną w  zakresie dostaw towarów, głównie
ze względu na większy tonaż oraz mobilność.
Przykładem jest skład węgla rodziny Stache, któ-
ry mieścił się przy ul. Sienkiewicza 51 . Samochód
osobowy świadczył o  zamożności i   pełnił funkcję
reprezentacyjną (fot. 5). Ważną grupą zmotory-
zowanych mieszkańców Głuszycy stanowil i mo-
tocykl iści, często wykorzystujący swoje
jednoślady w  pracy komiwojażera - tak jak jeden
z  mieszkańców ul. Zielonej (fot.6) .

Cóż, w  dobie global izacji jesteśmy uzależnieni
od wielkich koncernów i   ich planów inwestycyj-
nych, musimy więc uzbroić się w  cierpl iwość
w  nadziei, że remont zakończy się zgodnie z  za-
powiedzią do końca roku. Wszystkim zmotory-
zowanym życzę - szerokości.

Grzegorz Czepil

4

fot. 1
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fot. 2

Do pełna proszę…

fot. 3

fot. 4

fot. 5

fot. 6
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Ostatnie inwestycje
Samorządu Woje-
wództwa Dolnoślą-
skiego na terenie
naszej Gminy skłoniły
redakcję „Kuriera Głu-
szyckiego” do poroz-
mawiania z  jedną
z  osób pracujących
na rzecz naszego re-
gionu. Pan Jul ian Go-
lak, obecnie
Wiceprzewodniczący
Sejmiku Wojewódz-
twa Dolnośląskiego,
Wiceprzewodniczący
Komisji Ochrony Śro-
dowiska i   Gospodarki

Wodnej, a   ponadto członek trzech Komisji - Polityki Rozwoju
Regionalnego i   Gospodarki, Kultury , Nauki i   Edukacji oraz
Współpracy Zagranicznej przybliży naszym Czytelnikom, czym
zajmuje się na co dzień jako radny Sejmiku Województwa Dol-
nośląskiego.
Kurier Głuszycki: Rozpoczął się długo oczekiwany przez
mieszkańców Głuszycy remont drogi wojewódzkiej nr  381 na
odcinku od ul. Sienkiewicza za stacją pal iw „Bliska” do mostu
graniczącego z  ul icą Grunwaldzką. Jak ten remont będzie prze-
biegał i   kiedy się zakończy?
Jul ian Golak: Cały czas nadzoruję sprawę remontu drogi woje-
wódzkiej nr  381 przebiegającej przez Głuszycę. Przypomnę, że
remont wspomnianej drogi na części ul icy Grunwaldzkiej
i   Sienkiewicza rozpoczął się już w  201 0 roku. Cieszy mnie fakt,
że udało się doprowadzić do modernizacji kolejnego odcinka
drogi wojewódzkiej w  Głuszycy. Warto zaznaczyć, że dolnoślą-
ski samorząd ma jeszcze do wyremontowania ok. 1 300  km
dróg wojewódzkich, więc prac do wykonania jest sporo. Pierw-
szym etapem prac na remontowanym obecnie odcinku drogi
nr  381 było wykonanie w  l ipcu i   w  sierpniu br. nowych przyłą-
czy wodnych przez Wałbrzyskie Wodociągi. Obecnie monto-
wane są nowe krawężniki i   układana jest kostka brukowa na
chodnikach. Kolejnym etapem prac będzie wykonanie nowej
nawierzchni drogi. Remont planujmy zakończyć w  grudniu
bieżącego roku.
KG: Koszt inwestycji remontowanego odcinka drogi nr  381
wyniesie prawie 2  mln złotych, ale to nie jedyne wsparcie Sa-
morządu Województwa Dolnośląskiego dla naszej Gminy
w  ostatnim czasie.
JG: Wszyscy czekamy na rozpoczęcie budowy basenu przy
Szkole Podstawowej nr  3 w  Głuszycy w  ramach pilotażowego
programu Województwa Dolnośląskiego pod nazwą „Delfinek”.
Na l iście gmin objętych wsparciem finansowym znalazła się
także Głuszyca. Budowa rozpocznie się po ogłoszeniu przetar-
gu przez Burmistrza Głuszycy i   wyłonieniu wykonawcy inwe-

stycji. Poza wspomnianą budową basenu Samorząd
Województwa Dolnośląskiego udziel ił Gminie Głuszyca rów-
nież wsparcia na modernizację boiska sportowego przy Szkole
Podstawowej nr  2 z  Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwo-
jowej.
KG: Bardzo się cieszymy, że nasza Gmina rozwija się i   powoli
zaczyna się zmieniać. Jakich inwestycji Samorządu Dolnoślą-
skiego nasi mieszkańcy mogą się jeszcze spodziewać w  naj-
bl iższym czasie?
JG: W  przyszłym roku będę zabiegał o  dokończenie remontu
drogi wojewódzkiej nr  381 na odcinku od ronda w  Głuszycy
Górnej. Wcześniej jednak Gmina Głuszyca musi uporać się
z  problemem wymiany przyłączy kanalizacyjnych.
KG: To bardzo dobra wiadomość. W  Sejmiku zajmuje się Pan
także współpracą zagraniczną, zwłaszcza z  naszymi sąsiadami
za czeską granicą…
JG: Od 27 lat współtworzę Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześci-
jańskiej pod hasłem „Bądźmy Rodziną”. Corocznie po obu stro-
nach granic organizujemy w  ramach tej akcji ok. 80
różnorodnych wydarzeń społeczno- kulturalnych. Są to różne-
go rodzaju spotkania integracyjne, koncerty, wystawy, konkur-
sy rozbudzające wiedzę o  sąsiednim narodzie oraz kultywujące
polskie i   czeskie zwyczaje. Uroczysta inauguracja tegorocz-
nych XXVII Polsko- Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej miała
miejsce 1 0 września w  Bielawie, kiedy to odsłonięto  m. innymi
tablicę pamiątkową Szlaku św. Wojciecha. Szlak powstaje, by
upamiętnić 1 050 - rocznicę Chrztu Polski, l iczy ok. 1 000  km
i   wiedzie z  Pragi aż do Elbląga. W  dniu 23 kwietna br. miałem
zaszczyt zorganizować wspólnie z  ks.  kard. Dominikiem Duką ,
prymasem Czech uroczystości inauguracji tego nowego szlaku
turystyczno- edukacyjnego. Ponadto według mnie na szcze-
gólną uwagę zasługuje niezwykła wystawa z  okazji 1 000-lecia
Bibl ii , na którą serdecznie Państwa zapraszam od 30 września
do Ząbkowic Śl., Nowej Rudy lub Kłodzka.
O  wszystkich działaniach w  ramach polsko- czeskiej współpra-
cy można przeczytać na łamach regionalnego czasopisma
transgranicznego „Ziemia Kłodzka”, które współredaguję. Pole-
cam też stronę www.ziemia.klodzka.com. oraz stronę www.
dnikultury.eu.
Poza współpracą z  czeskimi sąsiadami od 1 5 już lat współtwo-
rzę także szkoły letnie dla polskiej młodzieży z  Białorusi.
KG: Był Pan kiedyś nauczycielem zawodu poligraficznego
w  znanym zwłaszcza starszemu pokoleniu Technikum Poligra-
ficznym w  Nowej Rudzie, więc praca z  młodzieżą jest Panu
szczególnie bliska. W  jakie inne działania na rzecz młodzieży
Pan się angażuje?
JG: Już od 1 4 lat jestem głównym organizatorem Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy „Pierwsza pomoc” dla młodzieży szkol-
nej. Jedną z  nagród dla sześciu najlepszych drużyn szkolnych
biorących udział w  tegorocznej czternastej już edycji konkursu
było uczestnictwo w  praktycznym szkoleniu z  udzielania
pierwszej pomocy w  udziałem ratowników Wałbrzysko-Kłodz-
kiej Grupy GOPR. Kurs odbył się w  dniach 6-7 l ipca w  Sokolcu.

Zachęcam już dziś także głuszyckie szkoły do uczestnictwa
w  przyszłorocznej edycji konkursu. Szczególnie bliskie są mi
też sprawy związane z  ochroną środowiska. Jako wieloletni
członek Polskiego Klubu Ekologicznego często odwiedzam
szkoły z  prelekcjami proekologicznymi. W  pracach Samorządu
Województwa Dolnośląskiego zajmuję się  m. innymi proble-
mem emisji szkodliwych substancji do powietrza. Stale moni-
toruję poziom zawartości szkodliwych substancji w  powietrzu
w  naszym regonie i   w  związku z  tym jestem zapalonym orę-
downikiem wykorzystywania odnawialnych źródeł energii oraz
ograniczania emisji szkodliwych pyłów do atmosfery. Przy każ-
dej możliwej okazji zachęcam mieszkańców naszego regionu
do korzystania w  domowych systemach centralnego ogrzewa-
nia z  zasilania gazem lub biopaliwami. Zdaję sobie sprawę z  te-
go, że dla wielu osób to jest droższe rozwiązanie
w  porównaniu z  tradycyjnym opalaniem węglem. Jednak bu-
dzenie świadomości proekologicznej jest niezwykle ważne dla
zdrowia i   jakości życia mieszkańców naszego regionu.
KG: Nowe inwestycje, kultura, współpraca zagraniczna, ekolo-
gia, działalność edukacyjna to ogromne spektrum działań, któ-
rymi Pan się zajmuje już od dziesięciu lat pracy w  Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego. Czy ma Pan w  ogóle czas dla
siebie?
JG: Tak się składa, że moje codzienne obowiązki łączą się z  mo-
imi prywatnymi pasjami. Od zawsze pojednanie polsko-cze-
skie było dla mnie ważne, podobnie jak działalność społeczna
i   proekologiczna. W  wolnym czasie - a   mam go niewiele- lubię
grać w  tenisa i   wędrować górskimi szlakami.
KG: Dziękujemy więc za poświęcony czas naszym Czytelnikom.
Przy okazji w  imieniu mieszkańców Głuszycy dziękujemy Sa-
morządowi Województwa Dolnośląskiego za wsparcie dla na-
szej Gminy. Życzymy Panu oraz Radnym Sejmiku
Województwa samych sukcesów w  real izacji planowanych
działań w  kolejnym roku pracy na rzecz regionu.
JG: Dziękuję za rozmowę i   okazję spotkania się z  Państwem na
łamach „Kuriera Głuszyckiego”.

Z  Jul ianem Golakiem rozmawiała
Sabina Jelewska
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Wywiad z  Julianem Golakiem, Wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego

Julian Golak – w  1980 r. organizował strajki we Wrocławiu, współ-
tworzył krajowe i  regionalne struktury NSZZ Solidarność Pracowni-
ków Poligrafii. W  stanie wojennym był aresztowany, uwięziony,
zwolniony z  pracy. Pomimo naciskówwładzy PRL odmówił wyjazdu
na Zachód. Uczestniczył w  kolportażach nielegalnych czasopism.
Od 1995 r. szef Stowarzyszenia Solidarności Polsko-Czesko-Słowac-
kiej. Współtwórca Euroregionu Glacensis, Stowarzyszenia Festiwal
Wyszehradzki, Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego. Redak-
tor miesięcznika „Ziemia Kłodzka”, przewodniczący Komitetu Orga-
nizacyjnego Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy
Rodziną”. Od 2006 roku radny Sejmiku Województwa Dolnośląskie-
go. Laureat wielu nagród. Mieszkaniec Nowej Rudy. Żonaty, ma
czworo dzieci.

Już dawno nie byłem tak wstrząśnięty po przeczytaniu
książki. Zadaję sobie pytanie, dlaczego tak mocno reaguję na
powieściowe losy wydawałoby się fikcyjnych osób i   zdarzeń ?
Przypominam sobie burzl iwe emocje moich młodych lat po
zetknięciu się wielką l iteraturą polską, a   potem światową.
Wtedy równie mocno jak dziś przy czytaniu powieści, o  któ-
rych powiem za chwilę, przeżywałem z  przejęciem perypetie
ich bohaterów. A  potem śniły mi się po nocach. Z  upływem
czasu stałem się bardziej odporny uczuciowo i   wybredny,
choć wciąż odkrywam takie, które zwalają z  nóg.

Tak też się stało z  książką, która jeszcze nią nie jest, bo czy-
tam ją w  maszynopisie, a   w  całym tego słowa znaczeniu sta-
nie się po wydrukowaniu i   po dokonaniu jej „chrztu”. Ta
uroczystość, o  czym miałem okazję już napisać będzie miała
miejsce 9 października Anno Domini 201 6 roku. A  stanie się
to w  sanktuarium naszej miejskiej kultury, zwanej, by było po-
ważnie – Centrum Kultury- Miejska Bibl ioteka Publiczna
w  Głuszycy.
Oczywiście chodzi o  książkę wrocławskiej powieściopisarki
Jolanty Marii Kalety, a   jej tytuł „Riese”. Tam gdzie śmierć ma
sowie oczy”.

Próbuję więc wyjaśnić sobie, skąd takie emocje związane
z  opowieścią, że zakłóca ona mój zazwyczaj spokojny sen.

Jest rzeczą zupełnie zrozumiałą, że o  szczególnym zainte-
resowaniu tą książką decydują względy osobiste. Akcja po-
wieści rozgrywa się w  moim mieście – Głuszycy, a   jej treść
związana jest ściśle z  tematem, który obok promocji tury-
stycznej ziemi wałbrzyskiej stał się dodatkową moją pasją na
emeryturze. Zagadkowa poniemiecka inwestycja mil itarna
znana jako kompleks „Riese”, czyl i „Olbrzym” w  naszym gór-
skim masywie Włodarza, części tajemniczych Gór Sowich, sta-
ła się moją obsesją, gdy znalazłem się w  przepastnych
podziemiach Osówki już jako burmistrz Głuszycy, podejmując
w  1 995 roku karkołomną decyzję zagospodarowania tury-
stycznego tej niebywałej atrakcji . Rok wcześniej udało się to
zrobić Józefowi Piksie, wójtowi Walimia w  Rzeczce pod góra
Ostrą. Był on potem moim zastępcą i   głównym inspiratorem
tego przedsięwzięcia. O  tym wszystkim pisałem
w  książkach „N iezwykłości Osówki” i   dwóch częściach „Głu-
szyckich kontemplacji”.

W  autorce książki, pani Jolancie, znalazłem pokrewną du-
szę. Podobnie jak ja uległa fascynacji zagadką „podziemnego
miasta”, ale Ona potrafi to oddać po mistrzowsku, wplatając
w  historię wydumane lecz bl iskie autentycznym losy ludzkie.
„Riese”. Tam gdzie śmierć ma sowie oczy” to druga książka,
której akcja jest związana z  powojennymi dziejami Głuszycy,
Jedl iny-Zdroju i   Wal imia. Wcześniej ukazała się równie drama-
tyczna i   budząca podobne emocje powieść „W  cieniu Olbrzy-

ma”.
Ale nie tylko względy osobiste spowodowały, że czytałem

te książki z  wypiekami na twarzy. Zupełnie inaczej odbiera się
treści z  podręczników historii lub naukowych rozpraw, nawet
wtedy gdy dotyczą one tragicznych losów ludzkich w  czasach
wojny lub na skutek prześladowań politycznych, a   całkiem
inaczej, jeśl i dzieje się to z  bohaterami książki, których zdołal i-
śmy polubić i   docenić, skutkiem czego stal i się nam bliscy.

Akcja książki „Riese. Tam gdzie śmierć ma sowie oczy” roz-
grywa się w  czasie, który jak to nazwała autorka w  tytule jed-
nego z  rozdziałów, tylko z  nazwy był pokojem. Pierwsze lata
powojenne na „dzikim zachodzie”, w  tym wypadku na ziemi
wałbrzyskiej, to jak się okazuje czas niezwykle ponury, za-
gmatwany i   przerażający. Z  chwilą przejęcia władzy przez
żołnierzy sowieckich, a   w  kilka miesięcy potem delegatów
polskich, zapanował tu chaos i   rozprzężenie. Trudno było za-
prowadzić ład i   porządek, zwłaszcza że ziemie te zaludniły się
przybyszami z  różnych stron, różnej narodowości i   mającymi
różne interesy, najczęściej takie, by jak najszybciej się wzbo-
gacić drogą zawłaszczenia dóbr pozostawionych przez by-
łych niemieckich gospodarzy. Znaleźl i się tu agenci
Wehrwolfu, tajnej niemieckiej organizacji zbrojnej, której ce-
lem było ukrycie i   zabezpieczenie dokumentów zbrodniczej
działalności hitlerowców, ale także nie lepsi od gestapo i   eses-
manów zwyrodnialcy sowieckiego NKWD i  polskiego SB.

Poznajemy w  książce tragiczne losy wielu osób, które zo-
stały wprzęgnięte w  wojenno-pol ityczne rozgrywki toczącej
się, morderczej walki o  władzę.

Książka nie jest łatwa w  odbiorze, nie da się jej przeczytać
„po łebkach”. Łatwo zgubić się w  meandrach zagmatwanych,
pełnych zagadkowości losach głównych bohaterów. Z  roz-
działu na rozdział rośnie napięcie i   emocje, dość często poru-
szające do granic wytrzymałości, gdy czytamy o  torturowaniu
niewinnych osób przez „organa bezpieczeństwa”.
Autorka książki jest mistrzynią dialogów. Jest ich niezl iczona
ilość, bo książka l iczy sobie ponad 300 stron i   z  nich poznaje-
my najlepiej real ia codziennego życia społecznego w  trud-
nym okresie powojennym, a  także w  czasach współczesnych.
Mam okazję podziwiać znakomitość pióra powieściopisarki,
zwłaszcza w  tej najnowszej książce o  Riese. Widać jej dojrza-
łość artystyczną, ale trudno się dziwić, skoro jest to już dzie-
siąta, napisana przez nią książka.

Są w  tej książce prawdziwe klejnociki opisów przyrody
i   krajobrazów, które w  gruncie rzeczy są wiernym, choć osobi-
stym odczuciem powieściopisarki. Widać wyraźnie na każdej
stronie jak wiele trzeba było poznać różnego rodzaju źródeł
i   dokumentów, opracowań naukowych i   popularno-nauko-
wych, artykułów prasowych i   fi lmów, a   także odbyć wycieczek
by z  autopsji i   wnikl iwych obserwacji wypracować w  swej wy-

obraźni w  miarę autentyczny obraz tego, co mogło się dziać
w  tych smutnych i   tragicznych czasach rodzenia się naszej,
polskiej rzeczywistości na ziemiach zachodnich.

N ie piszę już nic więcej, bo tej książki nie da się przedsta-
wić kilkoma okrągłymi zdaniami. Trzeba i   to koniecznie ją
zdobyć i   przeczytać, po to byśmy wiedziel i , że żyjemy na zie-
mi, która po raz kolejny w  swej historii , tym razem tuż po woj-
nie, była zroszona krwią, bardzo często zupełnie
przypadkowych i   niewinnych ludzi.

Stanisław Michal ik

Książka, która śni się po nocach
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Kurier Głuszycki: Od niedawna Zakład Usług
Mieszkaniowych i   Komunalnych ma nowego Pre-
zesa. Została nim Pani Urszula Mrozińska. Proszę
przyjąć nasze gratulacje. Proszę nam powiedzieć,
od kiedy piastuje Pani to stanowisko i   co skłoniło
Panią do wzięcia udziału w  konkursie.

Urszula Mrozińska: N a stanowisko Prezesa zosta-
łam powołana przez Radę N adzorczą Spółki
w  dniu 01 .03.201 6r. w  ramach ogłoszonego kon-
kursu. Decyzję o  przystąpieniu do konkursu pod-
jęłam z  ważnego dla mnie powodu. Pochodzę
z  Głuszycy, mieszkam tu i   zależało mi na tym, aby
mieć wpływ i   możl iwość na polepszenie warun-
ków mieszkaniowych lokalnej społeczności. Do-
datkowo potraktowałam to jako duże wyzwanie,
a   ja lubię takie podejmować.

KG: Jak Pani dotychczasowe doświadczenia zawo-
dowe mają się do aktualnie zajmowanego stano-
wiska?

Urszula Mrozińska: Przez ostatnie 1 0 lat pracowa-
łam w  największej firmie windykacyjnej w  Polsce,
gdzie zajmowałam samodzielne stanowiska ma-
nagerskie. W  swojej pracy niejednokrotnie wyka-
załam, że potrafię efektywnie zarządzać grupą
pracowników i   osiągać postawione przede mną
cele. Jako manager byłam odpowiedzialna za re-
al izację celów przychodowych i   sprzedażowych
podległego mi działu oraz kreowanie nowych po-
mysłów mających wpływ na podnoszenie konku-
rencyjności Spółki.

KG: Stanowisko prezesa dużej Spółki Gminy to
wymagające zadanie. Jakie cechy charakteru
i   umiejętności potrzebne są do efektywnej pracy?

Urszula Mrozińska: Praca managera polega na za-
rządzaniu ludźmi, a   więc bardzo ważne dla mnie
jest umiejętne ułożenie współpracy w  zespole
w  oparciu o  zaufanie. Dodatkowo ważną cechą
jest zaangażowanie, wytrwałość, kreatywność,
umiejętność słuchania i   rozwiązywania proble-
mów. Cenię pracowitość, otwartość i   szczerość.

KG: Jakie cele postawiła sobie Pani, obejmując
stanowisko prezesa?
Urszula Mrozińska: Przede wszystkim poprawa wi-
zerunku Spółki, wyjście na przeciw problemów
społeczności. Uważam, że Spółka powinna real i-
zować działalność w  oparciu o  zaufanie i   pomoc
ludziom w  rozwiązywaniu ich problemów.

KG: W  zakresie odpowiedzialności i   działań
Spółki znajduje się wiele elementów. Kluczowe
wydaje się być zarządzanie finansami, ale rów-
nie ważne aspekty to zatrudnienie oraz proces
real izacji zadań. Jakie główne zadania do zreal i-
zowania ma ZUMiK?

Urszula Mrozińska: Spółka zajmuje się zarządza-
niem nieruchomościami oraz obsługą mienia
komunalnego. Dodatkowo świadczymy usługi
z  zakresu windykacji należności dla Gminy
i   właściciel i nieruchomości, usługi transporto-
we, pomoc techniczną, prawną oraz usługi po-
grzebowe i   inne prace zlecone. Obecnie
w  Spółce zatrudnionych jest 1 2 pracowników.
ZUMiK Sp. z  o.o.   jako zarządca nieruchomości,
wykonuje podjęte przez właściciel i decyzje do-
tyczące np. remontów czy napraw. To wspólno-
ta decyduje, co ma zostać wykonane. Jako
zarządca przeprowadzamy dla właściciel i cały
proces związany z  real izacją inwestycji , od
uzgodnienia zakresu prac, sporządzenia przed-
miarów, kosztorysów, zapytań ofertowych,
a   kończąc na zgłoszeniach bądź uzyskaniu nie-
zbędnych pozwoleń.

KG: Proszę odnieść się do ostatnich informacji
na temat prowadzonego przez Prokuraturę po-
stępowania przeciwko jednemu z  pracowników
Spółki, którą Pani zarządza.

Urszula Mrozińska: N a tym etapie prowadzonego
postępowania niestety nie mogę udzielać żadnej
informacji . Jedyne co mogę powiedzieć, to fakt, że
jako Prezes Spółki złożyłam zawiadomienie do
Prokuratury o  możl iwości popełnienia przestęp-
stwa przez byłego już pracownika Spółki.

KG: Jak ocenia Pani profesjonal izm pracowników?
Urszula Mrozińska: Ważnym aspektem dla mnie
jest praca z  doświadczonymi pracownikami, któ-
rzy cechują się profesjonalnym podejściem do wy-
konywania swoich obowiązków. Uważam, że taki
zespół tworzymy, aczkolwiek każdy dzień pracy
z  ludźmi przynosi coś nowego w  naszym bagażu
doświadczeń i   jak każdy człowiek uczymy się całe
życie.

KG: Czy posiada Pani wystarczające środki finan-
sowe na dalszą działalności i   real izację zamierzo-
nych planów?
Urszula Mrozińska: Spółka jest finansowana z  wła-
snych środków. Swoją działalnością zarabiamy na
siebie i   na swoje utrzymanie. Moim celem jest
wdrażanie nowych rozwiązań, które wpłyną na
poprawę konkurencyjności i   rozwój firmy.

KG: W  mieście jest ki lku zarządców nieruchomo-
ści, prywatny zakład pogrzebowy. Czy konkuren-
cja jest dla Państwa ważna?
Urszula Mrozińska: Oczywiście, że każda konku-
rencja jest potrzebna. Potrzebna jest po to, aby le-
piej się rozwijać. Wraz z  pozostałymi zarządcami
z  Głuszycy podjęl iśmy współpracę w  celu wdroże-
nia programu rewital izacji , aby poprawić warunki
życia w  naszym mieście. Dodam, że ta współpraca
układa się dobrze i   wspólnie dążymy do real izacji
wyznaczonego planu. Te relacje dotyczą także
prywatnego Zakładu Pogrzebowego, z  którym
również współpracujemy.

KG: Można zauważyć dużą zmianę w  sposobie re-
klamy Spółki. N owe hasło brzmi: „ZUMiK – zmie-
niamy się dla ciebie”. Czy można powiedzieć, że
właśnie taka jest misja firmy pod nowym kierow-
nictwem?
Urszula Mrozińska: N asze nowe hasło: „ ZUMiK
zmieniamy się dla Ciebie” ma na celu przekazanie
ludziom, że zmieniamy się dla nich po to, aby im
pomagać i   wychodzić na przeciw ich problemom
i   oczekiwaniom. N aszym celem jest odbudowa
nadszarpniętego przez lata zaufania mieszkańców
do gminnej spółki, poprawa warunków mieszka-
niowych i   stanu technicznego nieruchomości, któ-

rymi zarządzamy, jak również ciągłe doskonalenie
obsługi naszych Kl ientów.

KG: Co udało się już zrobić i   jakie ma Pani plany
w  działalności Spółki na najbl iższy czas?

Urszula Mrozińska: W  najbl iższym czasie musimy
skupić się na real izacji planu rewital izacji w  na-
szym mieście oraz podnoszeniu jakości świadczo-
nych przez nas usług. N ajważniejszym aspektem
dla mnie, jako osoby zarządzającej, jest odbudo-
wanie zaufania i   zmiana oceny oraz postrzegania
Spółki ZUMiK przez mieszkańców. Wiem, że za-
równo Spółka, jak i   jej pracownicy posiadają
ogromny potencjał, aby móc sprawnie pracować
i   prężnie działać dla mieszkańców. N iestety po-
przednie lata zarządzania Spółką spowodowały
utratę zaufania do niej wśród części głuszyczan.
Dlatego przed nami ciężka praca nad poprawą te-
go stanu rzeczy. Przyjmujemy każdego interesan-
ta, który się do nas zgłasza. Moim planem
i   pomysłem jest rozwinięcie działalności Spółki
poprzez modernizację i   inwestycję w  zakup
sprzętu umożl iwiającego dywersyfikację naszej
działalności. W  mojej ocenie ważnym aspektem
jest również bardzo dobra współpraca z  właścicie-
lami nieruchomości, Gminą Głuszyca oraz z  wyko-
nawcami zleconych usług. W  okresie ostatnich 6
miesięcy udało się nam zreal izować remonty
zgodnie z  ustalonym przez właściciel i planem, by-
ły to  m.in.: remonty dachów, wymiana instalacji
gazowych, elektrycznych, wodno-kanal izacyjnych,
okien i   drzwi w  częściach wspólnych.

KG: Podjęcie decyzji o  udziale w  konkursie to jed-
no. Dopiero po objęciu stanowiska pojawia się
możl iwość sprawdzenia faktycznego stanu, w  ja-
kim znajduje się firma. Czy po zdobyciu tej wiedzy
i   przeanal izowaniu sytuacji , nadal z  zapałem pod-
chodzi Pani do tego,nowego i   wymagającego wy-
zwania?

Urszula Mrozińska: Pracę na stanowisku prezesa
Spółki traktuję jako duże wyzwanie i   ciężką pracę,
ale wiem, że warto.

KG: Pozostaje nam życzyć Pani wciąż tak dużego
zapału do pracy nad poprawą wizerunku Spółki,
faktycznych, dostrzegalnych przez mieszkańców,
zmian oraz wytrwałości. Dziękujemy za czas, który
nam Pani poświęciła.

Rozmawiała Magdalena Kandefer
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„ZUMiK – zmieniamy się dla ciebie”
Wywiad z  Prezesem Spółki ZUMiK Głuszyca – Panią Urszulą Mrozińską
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Żegnamy lasy, łąki i  pole.
Jutro, pojutrze będziemyw  szkole.
Żegnamygóry, żegnamymorze.
Wracamy zdrowi, w  świetnym humorze.
Piękne jest lato, miłe, wesołe.
Lecz dziś z  radością witamy szkołę.

To był piękny słoneczny dzień. Wszyscy uczniowie od-
świętnie ubrani pojawil i się na nowo powstałym boisku
szkolnym Fundacji Jawor w  Głuszycy Górnej. Rodzice
i   dziadkowi zaszczycil i nas swoją obecnością. Szczegól-
nie Ci rodzice, których dzieci stawiają pierwsze kroki
w  naszej szkole, w  naszym przedszkolu, a   od tego roku
w  naszym Gimnazjum. Ciekawość pierwszego dnia po
wakacjach jest przeogromna i   ta radość ze spotkania
z  przyjacielem, którego się nie widziało przez dwa mie-
siące. Bezcenne. Szczególnie radość spotkania nauczy-
ciela z  uczniem.

W  tym roku szkolnym wiele
się zmieni. Mamy nowych
wychowawców klas i   wielu
nowych uczniów. Cały czas się
rozwijamy, co nas bardzo cie-
szy. O  tym mówił na rozpo-
częciu roku prezes Fundacji
Robert Jaworski, dyrektor
Marta Szostak oraz dyrektor
Marcin Szewczak. Padło wiele
dobrych i   mądrych słów
w  stronę przede wszystkim
uczniów, a   także nauczyciel i ,
rodziców, sponsorów, jak
i   włodarzy, którzy bardzo l icznie pojawil i się na uroczy-
stości. N ie zabrakło wśród nich Starosty Wałbrzyskiego
Jacka Ciury, Wicestarosty Wałbrzyskiego Krzysztofa
Kwiatkowskiego, Burmistrza Głuszycy Romana Głoda,

Przewodniczącego Rady Miejskiej
w  Głuszycy Grzegorza Milczarka oraz
proboszcza ks.  dra Sławomira Augu-
stynowicza z  Rzymskokatol ickiej Pa-
rafii pw. Chrystusa Króla w  Głuszycy.
Dzieci z  naszej szkoły nie zapomną
jednak o  jednej bardzo ważnej rze-
czy, że to trawiaste, zielone boisko,
którego przecięcia wstęgi byl iśmy
świadkami zostało dofinansowane
z  budżetu partycypacyjnego Powia-
tu Wałbrzyskiego. Dziękujemy.

To był piękny słoneczny dzień.
1 września 1 939 roku. Godzina 4:37...

wybuch I I Wojny Światowej. Rąbek historii przedstawiła
nam Oliwia i   Szymon. Żeby nie zapomnieć i   ku pamięci.
To był piękny słoneczny dzień. Witaj szkoło!

oprac. Fundacja Jawor

1 WRZEŚNIA 201 6 ROKU PUNKTUALNIE O  GODZINIE 1 4.00
ROZPOCZĘLIŚMY NOWY ROK SZKOLNY 201 6/201 7

„Europejski FunduszRolnyna rzeczRozwoju ObszarówWiejskich: Europa inwestującaw  obszarywiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW2014-2020 –MinisterRolnictwa i  RozwojuWsi.

Materiał opracowanyprzez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”.
Materiał współ8nansowany ze środkówUnii Europejskiejw  ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzeczkosztówbieżących i  aktywizacji”

Programu Rozwoju ObszarówWiejskich na lata 2014-2020.

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”
uprzejmie informuje o  rozpoczęciu działań związanych
z  real izacją poddziałania ”Wsparcie na wdrażanie operacji
w  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 201 4-2020. Celem głównym PROW 201 4
– 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrówno-
ważone zarządzanie zasobami naturalnymi, działania
w  dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój teryto-
rialny obszarów wiejskich. W  ramach tych działań możliwe

jest otrzymanie pomocy między innymi na rozpoczęcie
i   rozwój działalności gospodarczej, rozwój i   promowanie
rynków zbytu i   usług lokalnych, zachowanie dziedzictwa
lokalnego.
Beneficjentem pomocy może zostać każdy, kto jest osobą
pełnoletnią i   jest obywatelem państwa zrzeszonego
w  Unii Europejskiej oraz zamieszkuje lub prowadzi dzia-
łalność gospodarczą na obszarze Lokalnej Grupy Działa-
nia. Partnerstwo Sowiogórskie obejmuje swoim
działaniem pięć gmin: Głuszycę, Jedlinę Zdrój, Nową Ru-
dę, Pieszyce i   Walim.

Niebawem rozpoczniemy cykl spotkań informacyjnych

i   bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców, partnerów oraz
potencjalnych Beneficjentów z  obowiązującej legislacji
oraz zasad wdrażania PROW 201 4 – 2020. Informacje
o  terminach szkoleń będą umieszczane na naszej stronie
www.partnerstwo.sowiogorskie.pl w  zakładkach: aktual-
ności oraz szkolenia, a   także na facebooku. Jednocześnie
informujemy, iż bezpośrednie doradztwo dla Beneficjen-
tów w  biurze odbywa się po wcześniejszym kontakcie te-
lefonicznym (74 87 1 6 1 50). Termin spotkania wraz
z  godziną można ustal ić również drogą e-mail pisząc bez-
pośrednio na adres: biuro@partnerstwo.sowiogorskie.pl.

Serdecznie zapraszamy.

W  Domu Dziennym „Se-
nior Wigor” w  Głuszycy se-
niorzy spotykają się od
poniedziałku do piątku
w  godz. od 8.°° do 1 6.°°,
biorąc udział w  różnego
rodzaju zajęciach. Dl a se-
niorów przygotowano bo-
gatą ofertę
warsztatów,  m.in. zajęcia
z  cykl u U niwersytet Trze-
ciego Wieku z  przymruże-
niem oka (ćwiczenia
pamięci , koncentracji , j . an-
giel ski i   włoski dl a począt-
kujących), ćwiczenia
medytacji , warsztaty czy-
tel nicze – bibl ioterapia,
głośne i   ciche czytanie, bi-
bl ioteka pozycyjna, warsztaty wokal ne pn. „Śpiewać
każdy może...”, zajęcia manual ne ( aktual nie „Papierowa
wikl ina”) , zajęcia amatorskiego kółka teatral nego (aktu-
al nie spotkanie z  krainą baśni i   bajek Andersena ), fi l -
motekę, czyl i przegl ąd fi l mów godnych pol ecenia,
muzykoterapię, cykl spotkań z  h istorykiem (aktual nie
historię na obrazach)

Ponadto seniorzy integrują się z  l okal nym środowi-
skiem poprzez wol ontariat międzypokol eniowy, biorą
udział we wspól nych grach i   zabawach edukacyjnych,
w  warsztatach integracyjnych i   spotkaniach indywidu-
al nych czy w  spotkaniach przy wspól nych posiłkach.
Dodatkowo we wtorki i   w  czwartki odbywają się zajęcia
z  fizjoterapeutą, a   w  piątki z  piel ęgniarką.

Okiem Seniorów...Dlaczego warto przychodzić na
zajęcia?

Pani Ewa: Bardzo lubię zajęcia z  biblioterapii, Uniwersy-

tet Trzeciego Wieku i  gimna-
stykę oraz spotkania przy
kawie, podczas których
można podzielić się swoim
doświadczeniem. Amatorskie
Kółko Teatralne to dla mnie
czas powrotu do dzieciństwa.
Nabytą wiedzę i  umiejętności
chętnie wykorzystuję w  rela-
cjach z  wnukiem.

P. H al inka: Lubię śpiew, me-
dytację, miłą i  życzliwą at-
mosferę oraz warsztaty
czytelnicze, które rozwijają
wyobraźnię.

Pani Grażynka: Cenię sobie
możliwości przebywania

z  ludźmi. Lubię układać puzzle, rozwiązywać krzyżówki,
a  podczas zajęć manualnych pokonywać swoje słabości
w  atmosferze humoru i  wzajemnej życzliwości.

Pani Jadzia: Uczę się otwartości na ludzi i  doceniania
piękna w  różnorodności. Każdy z  nas jest inny.
Każda ma w  sobie coś, czym warto się dzielić.

Pani Krysia: Gdy jesteśmy razem. to nie myślę o  kłopotach,
chorobach. Razem podnosimy się na duchu, wzajemnie się
wspieramy i  uzupełniamy.

P. Cecyl ia: Lubię gry i  zabawy edukacyjne ćwiczące pamięć
i  refleks.

Zapraszamy głuszyckich seniorów zainteresowanych
zajęciami do odwiedzenia Domu Dziennego „Senior
–Wigor”.

Głuszycki „SeniorWigor” Kalendarium wydarzeń w  Głuszycy
październik 201 6

1 .1 0. I I UPHILL Rogowiec, start  godz. 1 1 .00, Łowisko
Pstrąga Złota Woda w  Łomnicy.
2.1 0  godz. 1 5.00 mecz piłkarski Włókniarz Głuszyca-
Skalnik Czarny Bór, boisko sportowe, ul. Dolna.
8.1 0. Głuszycki Marsz Nordic-Walking – edycja jesienna,
start  godz. 9.00, Centrum Kultury w  Głuszycy.
8.1 0  godz. 1 1 .00 mecz piłkarski Włókniarz Głuszyca-
Zjednoczeni Ścinawka Średnia, boisko sportowe, ul.
Dolna 2.
8.1 0 mecz Włókniarz Głuszyca-Orzeł Lubawka , boisko
sportowe, ul. Dolna 2
9.1 0.  godz.1 7.00 Promocja książki Jolanty Marii Kalety
"Riese tam gdzie śmierć ma sowie oczy", sala widowisko-
wa Centrum Kultury-MBP w  Głuszycy.
1 4.1 0.  godz. 1 1 .00 Gminne obchody Dnia Edukacji Na-
rodowej, Szkoła Podstawowa nr  3 w  Głuszycy.
1 6.1 0  godz. 1 5.00 mecz piłkarski Włókniarz Głuszyca-
Orzeł Lubawka, boisko sportowe, ul. Dolna 2.
1 6.1 0. Wyścig o  Czapkę Śl iwek –zakończenie sezonu
MTB w  Głuszycy, start  godz.1 1 .00, Szkoła Podstawowa
nr  3 w  Głuszycy.
1 8.1 0.  godz. 1 5.00 I nauguracja roku akademickiego
201 6/201 7 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w  Głuszycy,
sala widowiskowa Centrum Kultury-MBP w  Głuszycy.
21 .1 0.  godz. 9.00 Finał Konkursu Pieśni i   Piosenki Pa-
triotycznej dla dzieci i   młodzieży z  terenu Gminy Głuszy-
ca, sala widowiskowa Centrum Kultury-MBP w  Głuszycy.
22.1 0  godz. 1 1 .00 mecz piłkarski Włókniarz Głuszyca-
Karol ina Jaworzyna Śląska, boisko sportowe, ul. Dolna 2.

22.1 0  godz. 1 1 .00 mecz piłkarski Włókniarz Głuszyca-
Zdrój Jedl ina-zdrój, boisko sportowe, ul. Dolna 2.
25.1 0.  godz. 1 0.00 Spektakl teatralny „Zrozumieć Giau-
ra” oraz warsztaty teatralne dla uczniów Gimnazjum Pu-
bl icznego w  Głuszycy, sala widowiskowa Centrum
Kultury-MBP w  Głuszycy.
30.1 0  godz. 1 5.00 mecz Włókniarz Głuszyca-Joker Jacz-
ków, boisko sportowe, ul. Dolna 2.
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Skład redakcji „Kuriera Głuszyckiego”: Marta Wróblewska,
Sabina Jelewska, Magdalena Kandefer, Stanisław Michal ik,
Grzegorz Czepil .
Redakcja zaprasza mieszkańców do współpracy w  tworzeniu
„Kuriera Głuszyckiego”, skład redakcji 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, „Ku-
rier Głuszycki”, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca.
Kurier dostępny jest także w  wersji elektronicznej:
http://www.gluszyca.pl/quot-kurier-gluszycki-quot/51 1
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Burmistrz Głuszycy informuje
W  dniach 20 i   27 października na terenie Gminy Głuszyca przeprowadzona zostanie zbiórka odpadów „zielonych”.

Poprzez termin odpady zielone należy rozumieć odpady komunalne stanowiące części rośl in pochodzące z  pielęgnacji
terenów zieleni (l iście, trawa);

Odpady w  workach PCV należy wystawiać w  dniach 1 9 i   26 października obok pojemników na odpady
zmieszane przy posesjach.Worki na odpady dostępne są bezpłatnie w  pok. nr  1 Urzędu Miejskiego. Dodatkowe informacje

można uzyskać pod nr  telefonu 74 8459 479.
Burmistrz Głuszycy

(-) Roman Głód




