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II UPHILL ROGOWIEC w Głuszycy łączy ludzi po raz drugi

Jesienna listopa dowa aura wprowa dza
na
ulice
Głuszycy
nastrój
melancholii i zadu my, kolorowej co
prawda, ale także
niepozbawionej
smutku. Powietrze
coraz
zimniejsze,
niebo coraz częściej
pochmurne przypo minają, że zima zbli ża
się
dużymi
krokami. Aż trudno
uwierzyć, że pierwszego października
podczas II Biegu
Uphill
Rogowiec
było tak ciepło - do pisywała nie tylko
pogoda, ale i nastroje. Do Głuszycy zjechali turyści, by po nownie wziąć udział w niezwykłym wydarzeniu zorganizowanym ogromnym wysiłkiem wolontariuszy Stowarzyszenia
Przyjaciół Głuszycy. Specjalne podziękowania należą się pani
Magdalenie Kandefer , która dopilnowała wszystkich
i wszystkiego. Ponad pięćdziesiąt osób stanęło na mecie biegu liczącego prawie 6000 m. Odbyły się także zabawy i kon kursy dla dzieci, które sprawnie poprowadzili wolontariusze
z Niepublicznej Szkoły Fundacji Jawor w Głuszycy Górnej.
Było to kolejne duże wydarzenie sportowe w naszym mieście
(pamiętamy nadal ogromny sukces Waligóra Run Cross), in ne, ale jakże sprawnie zorganizowane, pełne niezwykłej, cie-

płej
atmosfery.
Takie
wydarzenia oczywiście są
skuteczną formą promocji
miasta, ale mają także niemniej ważną wartość doda ną, której trudno nie
zauważyć. Integrują społeczeństwo, pobudzają aktywność, tworzą krok po kroku
zalążek społeczeństwa obywatelskiego, które więcej łączy niż dzieli. Dla samej
kultury kontaktów międzyludzkich warto angażować
się w powstawanie tzw. ” sieci połączeń społecznych”, bo
taka „tkanka” to zawsze fun dament dobrze rokujący na
przyszłość. Wszak najcen niejszym kapitałem także
pod względem ekonomicznym nie są pieniądze, jak do niedawna powszechnie uważa no, ale właśnie ludzie.
Październik w Głuszycy to także spotkanie z pisarką Jo lantą Marią Kaletą– historykiem i politologiem, autorką powieści
sensacyjno-przygodowo-kryminalnych,
która
w Centrum Kultury promowała swoją najnowszą książkę „Riese. Tam gdzie śmierć ma sowie oczy”. Odpowiadając na pyta nie pana Stanisława- sama autorka tak uzasadnia swoją
twórczość w jednym z udzielonych wywiadów: „Cóż bardziej
rozpala ludzką wyobraźnię niż opowieści o ukrytych skarbach, o pałacowych skrytkach, tajnych przejściach, niewyja śnionych kradzieżach, bezprawnych działaniach tajnych
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służb? Do dziś nikt nie znalazł odpowiedzi na pytanie, co sta ło się ze złotem Breslau? Ile prawdy zawierają archiwa SB na
temat poszukiwań tego złota i innych tak zwanych skarbów
z okresu II wojny światowej? Czy naprawdę w pałacu w Jedlince ukryto dwie skrzynie z kosztownościami? Czemu słu żyły wykute w Górach Sowich podziemia kompleksu Riese?
Gdzie ukryto Bursztynową Komnatę? I tak dalej, i tak dalej.
Zaznaczam, że ja nie szukam odpowiedzi na te właśnie pyta nia. Tym zajmują się zawodowi eksploratorzy, odkrywcy czy
poszukiwacze skarbów. Każde określenie pasuje. Moje powieści jedynie nawiązują do tych wszystkich tajemnic, a opowiadają fikcyjne historie o zwykłych ludziach, mających
niezwykłe charaktery. Nasz region jest tak bogaty w fascynu jące zagadki, że wystarczy wbić łopatę w ziemię, aby którąś
wykopać. Dla pisarza to skarbnica pomysłów.” Mam nadzieję,
że jej słowa zachęcą do czytania o jakże bogatym regionie
Dolnego Śląska.
W Głuszycy nie dzieje się tyle co we Wrocławiu, Krakowie
czy Warszawie, ale należy także wspomnieć „Jesienne spo tkania z poezją” czy wystawę prac czeskiej rzeźbiarki Blanki
Proksovej trwającą do 1 3 listopada w naszym Centrum Kultu ry. Po raz drugi odbył się także wyścig MTB XC o tzw. czapkę
śliwek. Ciekawy pomysł, świadczący o tym jak niewiele cza sami potrzeba , by choć na chwilę zapomnieć o codziennych
problemach- niektórym dwa kółka, leśna droga, innym tro chę literatury, muzyki lub sztuki. Zapraszam do lektury jesiennego wydania „Kuriera Głuszyckiego”.
MW

O spotkaniu z Jolantą Marią Kaletą„na gorąco”

To był udany i niezapomniany wieczór. Szkoda, że mogli z tego skorzystać tylko ci, co
przyszli na spotkanie z wrocławską powieściopisarką Jolantą Marią Kaletą w niedzielę 9
października br. To było dla nas,
mieszkańców Głuszycy, nadzwyczajne wydarzenie. Mieliśmy okazję poznać bliżej
niezwykle interesującą, ciepłą,
otwartą i budzącą sympatię
autorkę kilkunastu powieści,
a zarazem zbliżyć się do nie tak
znów odległej, powojennej historii naszego miasta.
Dwie ostatnie książki Jolanty Marii Kalety „W cieniu Olbrzyma” i „Riese. Tam gdzie
śmierć ma sowie oczy” obrazują to, co się działo na naszych
ziemiach w bliskim nam trójkącie miejscowości: JedlinaZdrój, Głuszyca i Walim. Tu rozgrywa się akcja w gruncie rzeczy sensacyjnych powieści i tu jesteśmy świadkami mrożących krew w żyłach zdarzeń, związanych z tajemniczym
kompleksem „Riese”, czyli „Olbrzym”, a także z toczącą się
nadal „zimną wojną” pomiędzy wywiadami: niemieckim, mimo klęski Niemiec Hitlerowskich w wojnie i sowiecko-polskim, której ofiarami byli bardzo często zupełnie niewinni
ludzie.
Jolanta Maria Kaleta to prawdziwy skarb Wrocławia, którego na szczęście nie udało się Niemcom wytransportować
“złotym pociągiem” ani ukryć jak bursztynową komantę, bo
jej jeszcze wtedy nie było na świecie Z wykształcenia historyk i politolog, znana jest głównie z powieści sensacyjnych,
których akcja dzieje się we Wrocławiu lub na Dolnym Śląsku.
Jej książki nawiązują do nieodkrytych tajemnic naszej historii. Autorka pracowała we wrocławskich muzeach, uczyła
także w szkołach średnich historii i wiedzy o społeczeństwie.
Jest patriotką Dolnego Śląska, miłośniczką górskich, pieszych i rowerowych wędrówek, ale przede wszystkim jest
niezwykle sympatyczną, pogodną, skromną osobą wzbudzającą zaufanie i szacunek.
No i zupełnie nie wiem, dlaczego stała się pisarką, co ją
do tego skłoniło, skąd się wziął czarodziejski talent do snu-

cia w książkach fascynujących opowieści wziętych jednak z życia, opartych
na realich historycznych, a zarazem
jakby wydobytych ze świata fantasmagorii?
Wymienię tylko tytuły jej dziewięciu powieści: “Testament Templariuszy, Kolekcja Hankego, Strażnik
Bursztynowej Komnaty, Duchy Inków,
Lawina, Złoto Wrocławia, Obcy w antykwariacie, Operacja Kustosz, Wrocławska Madonna. Nie - to jeszcze nie
koniec.
Dochodzą do tego książki, których akcja rozgrywa się na naszym terenie: “W cieniu Olbrzyma” i “Riese”.
Główny bohater książki „Riese.
Tam gdzie śmierć ma sowie oczy”, sędzia Laura Szeliga, jak
się okazuje urodzona tuż po wojnie w Głuszycy, usiłuje rozwikłać skomplikowaną historię swego pochodzenia, kiedy
do jej rąk dotarły materiały śledcze UB z pierwszych lat powojennych. Wynikało z nich, że jej ojciec był niemieckim
agentem powiązanym z odwetową działalnością Wehrwolfu
w regionie wałbrzyskim i jak to często się zdarzało z więźniami UB, zginął bez śladu. Proces dochodzenia do sedna jest
skomplikowany i wręcz sensacyjny, a jego ostateczne wyjaśnienie wymagało ogromnej determinacji i samozaparcia ze
strony Laury i wspomagających ją przyjaciół.
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, jeśli dzieje się
to z bohaterami książki, których zdołaliśmy polubić, skutkiem czego stali się nam szczególnie bliscy.
Czy można nie polubić pułkownika Jerzego Cerę, nestora
sowiogórskich poszukiwań, któremu autorka dedykuje tę
książkę, a w powieści czyni go majorem Czerskim, zdumiewającym czytelnika swoją wiedzą i fachowością w odkrywaniu tajemnic podziemnego miasta pod Włodarzem.
Bliższym nam staje się także kolejny miłośnik Gór Sowich
i pasjonat tajemnic kompleksu Riese, pan Grzegorz Borensztajn, którego zadziwiające losy rodzinne znajdują swe odbicie na kartach tej książki.

Obydwaj wymienieni przeze mnie panowie byli obecni
na niedzielnym spotkaniu z pisarką, podobnie jak zasłużony
dla „odkrycia” Osówki i walimskiej „Rzeczki” Józef Piksa.
Czym więc są książki Jolanty Marii Kalety? Można by powiedzieć, że są to książki historyczne, popularno-naukowe,
choć znajdujemy w nich typową dla epiki fabułę, okraszoną
dużą dozą liryzmu, a więc trochę romansu, trochę kryminału, trochę sensacji, a wszystko osadzone w realiach czasów
minionych i współczesnych. Dochodzi do tego jeszcze kolejny rodzaj literacki – dramat. Znajdujemy w książkach
świetnie zobrazowane scenki rodzajowe i znakomite dialogi, które z powodzeniem mogłyby być przeniesione na deski
sceniczne.
Dlatego myślę o książkach Jolanty jako o swoistym literackim majstersztyku, właśnie skutkiem zręcznego melanżu
wszystkich trzech rodzajów literackich: epiki, liryki i dramatu.
Okazuje się, że dla pokazania prawdy historycznej pierwszych lat powojennych na Ziemiach Odzyskanych p. Jolanta,
z zawodu nauczycielka historii wybrała literaturę , poszukując w tej formie odpowiedzi na kluczowe pytanie – co było
przyczyną, że ten czas był tylko z nazwy czasem pokoju,
a w rzeczywistości był to ponury, bestialski, zbrodniczy czas
walki politycznej, w której ofiarami bywali bardzo często zupełnie niewinni i bezbronni ludzie.
Czy wybór literatury był właściwy? Czy literaturze można
ufać. Przecież tworzy własne światy, swoiste iluzje, swój język i może zawieść nas na manowce?
Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że był to trafny
wybór. Z książek Jolanty Kalety możemy się nauczyć historii
znacznie lepiej niż z najlepszego podręcznika historii lub pozycji naukowych. Dlaczego? Bo książki te wciągają czytelnika frapującymi wątkami fabularnymi i wyzwalają emocje,
często bardzo silne emocje, a więc poruszają nas do głębi.
I to jest bezcenny walor tych książek.
Wieczorne spotkanie inaugurujące nową książkę Jolanty
Marii Kalety w głuszyckim Centrum Kultury pozostanie na
długo w pamięci jego uczestników. Najważniejszą jest jednak świeżo wydana książka licząca sobie prawie 500 stron.
Już od wielu dni jest ona do nabycia w głuszyckiej księgarni
przy ul. Grunwaldzkiej.
Stanisław Michalik
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Międzynarodowy Dzień Białej Laski w Głuszycy
Uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Białej Laski i 65-lecia powstania
Polskiego
Związku
Niewidomych odbyły się 27 października w Głuszycy.
Przewodnicząca zarządu głuszyckiego koła PZN Bogumiła Kochanek
wręczyła burmistrzowi Głuszycy Romanowi Głodowi legitymację honorowego
członka Polskiego Związku Niewidomych, dziękując za wspieranie działań
podejmowanych na rzecz głuszyckiego środowiska osób
niewidzących i niedowidzących. Legitymację honorowego
członka PZN otrzymała także Beaty Żołnieruk, wspierająca
finansowo działalność głuszyckiego koła.
W czasie spotkania można było usłyszeć wiele pokrzepiających słów i podziękowań dla osób i instytucji współpracujących i wpierających działalność głuszyckiego koła.
Odznaki „Przyjaciel Niewidomego” Bogumiła Kochanek
przekazała: dyrektor CK-MBP Monice Rejman, Wiceprze-

wodniczącej Rady Powiatu Wałbrzyskiego Grażynie Owczarek, Grzegorzowi
Czepilowi z Jadłodajni Finezja w Głuszycy, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych
Specjalnych w Wałbrzychu Jolancie Ceran, Tadeuszowi Gorczakowskiemu z cukierni w Nowej Rudzie oraz kierownik
zespołu instytucjonalnej pieczy i rehabilitacji Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Wałbrzychu Magdalenie Kołodziejczyk, w której imieniu odznakę
odebrała Magda Tajduś.
Za działania służące integracji oraz pomocy osobom
niewidomym i niedowidzącym z terenu Gminy Głuszyca
podziękował Bogumile Kochanek burmistrz Roman Głód,
który wręczył wszystkim obecnym na sali członkom głuszyckiego koła PZN opaski odblaskowe z logo Gminy Głuszyca.
W spotkaniu uczestniczyło ok. 70 członków głuszyckiego koła oraz wielu sympatyków i przyjaciół koła. Wszyscy
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życzyli osobom niewidomym i niedowidzącym zdrowia,
wielu radosnych i optymistycznych chwil oraz odczuwalnego wsparcia ze strony przyjaciół i życzliwych osób
w zmaganiu się ze słabościami i niedogodnościami życia.
Uroczystość uświetnił występ taneczny zespołu „Iskierki”
z Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu
pod opieką Ilony Zalejskiej oaz grający na akordeonie Stefan Pielech.
Święto osób niewidomych i niedowidzących obchodzone jest corocznie 1 5 października od 1 964 roku. Celem
obchodów Międzynarodowego Dnia Białej Laski jest
przedstawienie opinii publicznej, środkom masowego
przekazu, rządom i władzom lokalnym problematyki osób
niewidomych i niedowidzących. Święto jest okazją, by
przypomnieć zdrowej części społeczeństwa, że niewidomi
i niedowidzący istnieją, chcą żyć tak jak wszyscy inni obywatele kraju i świata - bez ograniczeń i bez fałszywej litości.
SJ

Łowisko Pstrągów „Złota Woda” w Łomnicy było 1 października nie tylko miasteczkiem zawodów biegu górskiego
Uphill Rogowiec. Po starcie zawodników głuszyczanie rywalizowali w konkursie na najsmaczniejszego pstrąga.
W konkursie kulinarnym udział wzięli: Sołectwo Grzmiąca, Sołectwo Górna Głuszyca, Sołectwo Sierpnica, Sołectwo
Łomnica, Stowarzyszenie „Razem Kolce”, Sławomira i Józef
Górczyńscy, Mila i Mirosław Agaciakowie, Danuta i Jan Paluszek, Joanna Milczarek reprezentująca Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuszycy oraz Urszula Mrozińska –
prezes Zakładu Usług Mieszkaniowych i Komunalnych. Zanim uczestnicy konkursu rozpoczęli kuchenne zmagania,
mieli za zadanie złowić po 2 pstrągi oraz rozpalić grille, co
wywołało wiele emocji i uśmiechu wśród publiczności i samych przygotowujących rybne dania.

Jury w składzie: starosta
wałbrzyski Jacek Cichura, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wałbrzyskiego Grażyna
Owczarek oraz Barbara Solarz, Magdalena Kandefer
i Marta Wróblewska, oceniając
przygotowane
propozycje
podania grillowanego pstrąga, brało pod uwagę oryginalność i walory smakowe potrawy, a także estetyka
podania oraz dobór składników i dodatków wykorzystanych przy sporządzeniu dania. Wszystkie pstrągi smakowały
wyśmienicie i były pięknie podane. Jury musiało jednak wybrać najsmaczniej przygotowane grillowane ryby. Zwycięską

potrawą okazał się pstrąg serwowany przez
prezes ZUMIK-u Urszulę Mrozińską. Drugie
miejsce zajęła potrwa przyrządzona przez małżeństwo Państwa Górczyńskich, a miejsce trzecie
wywalczyła
Joanna
Milczarek
reprezentująca Radę Rodziców SP nr 2. Wyróżnienia przyznano sołectwu Sierpnica oraz Państwu Paluszkom. Gratulujemy wszystkim
uzdolnionym kulinarnie głuszyczanom.
Nagrody w postaci sprzętu AGD ufundowane zostały z projektu „Powiat Wałbrzyski Dolnośląską Stolicą Kultury”, zadania dofinansowanego przez Województwo
Dolnośląskie. Organizatorzy konkursu dziękują wszystkim za
uczestnictwo w konkursie i świetną kulinarną zabawę.
SJ

Znamy wyniki Konkursu Pieśni
i Piosenki Patriotycznej

Czesi najlepsi w II Wyścigu
o Czapkę Śliwek w Głuszycy

Gratulacje dla głuszyckich
agroturystów

W eliminacjach Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej
pod patronatem Burmistrza Głuszycy Romana Głoda wzięły udział dzieci i młodzież z terenu naszej Gminy. Organizatorem Konkursu było głuszyckie Centrum Kultury.
Na Konkurs przybyli goście z Wałbrzycha m.in.: Grażyna
Szymborska - poetka i Stanisław Szmeruk - Prezes Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Celem Konkursu było przywrócenie zbiorowej pamięci niektórych zapomnianych już
polskich pieśni patriotycznych oraz pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa naszej Ojczyzny.
Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwało jury
w następującym składzie: Tomasz Sochacki - certyfikowany
trener wokalny „International Voice Teachers of Mix” ze
studia muzycznego „Katharsis” ze Świdnicy oraz Radosław
Zychal - trener wokalny, wokalista, nauczyciel muzyki. Jury
przy ocenie wzięło pod uwagę następujące kryteria: dobór
repertuaru, interpretację utworu i ogólny wyraz artystyczny, innowacje artystyczne, wrażenia artystyczne, muzykalność i warunki głosowe wykonawców oraz dykcję
i znajomość tekstu. Śpiewający na scenie zmierzyli się
z bardzo trudnym repertuarem patriotycznym, w doborze
którego pomogli im nauczyciele: Alicja Mendyk, Ewa Piwońska, Kamila Wodyk i Oskar Babiak.

WYNIKI KONKURSU:

Kategoria I - dzieci w wieku przedszkolnym:
• Maja Warszczuk - Przedszkole Samorządowe
• Marika Żytkiewicz - Przedszkole Samorządowe
Kategoria II kl. 0-III szkół podstawowych:
• Dominika Grzesiak - SP nr 2
• Piotr Repeta - SP nr 2
Kategoria III kl. IV-VI szkół podstawowych:
• Zuzanna Grzesiak - SP nr 2
• Anna Skowron - SP nr 2
Kategoria IV gimnazjum:
• Aleksandra Grecka - Gimnazjum Publiczne
• Sandra Zaperty - Gimnazjum Publiczne
Wyróżnienia:
• Maria Jarosz - SP nr 3
• Hanna Laszkiewicz -SP nr 3
• Karolina Nyga - SP nr 3
• Natalia Waligóra - SP nr 3
• Klaudia Jaworek - Niepubliczne Gimnazjum Fundacji
Jawor
• Kewin Spychalski - Niepubliczne Gimnazjum Fundacji
Jawor
• Daria Płatek - Gimnazjum Publiczne.
Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody ufundowane
przez CK-MBP - statuetki i śpiewniki patriotyczne. Nagrodę
specjalną - warsztaty wokalne dla siedmiorga uczestników
Konkursu ufundowali trenerzy wokalni Tomasz Sochacki
i Radosław Zychal. Gratulujemy laureatom oraz wszystkim
uczestnikom konkursu, dziękując za piękne wokalne występy.
Do wysłuchania piosenek i pieśni patriotycznych w wykonaniu laureatów konkursu zapraszamy 1 1 listopada
o godz. 1 7.00 podczas Powiatowo-Gminnego Święta Niepodległości w Centrum Kultury w Głuszycy.
oprac. CK-MBP

Kolarze górscy z Republiki Czeskiej Petr Adamek i Jana Adamkova zwyciężyli w II Wyścigu o Czapkę Śliwek
w organizowanym w niedzielę 1 6 października w Głuszycy.
Trzy pętle liczące po 4 km wiodące głównie leśnymi
ścieżkami z ostrymi podjazdami i równie stromymi zjazdami najlepszy zawodnik z Rytne v Podk. w Czechach pokonał w czasie 48:58.1 5. Drugi na mecie był Piotr Sułek
z Boplight Ataksport Świdnica z czasem 49:1 7.09, a trzeci
głuszyczanin Krzysztof Paluszek, czas 52:52.1 3. Panie
miały do pokonania dwa okrążenia wymagającej i trudnej technicznie trasy. Pierwsza Czeszka Jan Adamkova
z Trutnova na mecie była po 45:35.84. Drugie i trzecie
miejsca wywalczyły wałbrzyszanki: Dorota Bielecka z czasem 47:56.94 oraz mama Doroty - Anna Bielecka z czasem 52:37.42.
Najmłodszym zawodnikiem wyścigu organizowanego
w formule XC Cross Country był jedenastoletni mieszkaniec Łomnicy w gm. Głuszyca Piotr Wawrzyńczyk, który
w swojej kategorii wiekowej M1 zdobył czwarte miejsce.
W tej samej kategorii wiekowej drugie miejsce zajął piętnastoletni głuszyczanin Patryk Tomulik.
Gratulujemy
wszystkim zawodnikom, którzy ukończyli trasę wyścigu
i postanowili razem w Głuszycy zakończyć sezon rowerowy 201 6.
Na kolejne zmagania kolarzy górskich na głuszyckich
trasach MTB zapraszamy w już w maju 201 7 r.
Oficjalne wyniki w kategorii open i w poszczególnych
kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn znajdują się na
stronie http://race-timing.pl.
Sponsorzy i organizatorzy II Wyścigu o Czapkę Śliwek:
Powiat Wałbrzyski, Gmina Głuszyca, Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy, Team Bike Finger Wałbrzych.
SJ

Dofinansowanie dla Głuszycy
i czeskich Rokytnic
- „Malarze Gór Orlickich i Gór Sowich” - pierwszy wspólny projekt partnerskich gmin Głuszycy i Rokytnic w Orlickich Górach
zdobył dofinansowanie z funduszu INTERREG V-A Republika Czeska- Polska. Zadanie otrzyma wsparcie finansowe w kwocie
56.004,00 zł, co stanowi 85% wartości projektu- informuje bur-

mistrz Głuszycy Roman Głód.
W ramach pozyskanych środków zorganizowane zostaną
dwa trzydniowe plenery malarskie z udziałem znanych polskich i czeskich malarzy, a dla osób biorących udział w projekcie zostaną zakupione materiały malarskie. Wszystkie
powstałe podczas plenerów prace zostaną pokazane na wystawie kończącej projekt. Zwieńczeniem projektu będzie wydany w wersji polsko-czeskiej album prezentujący
najładniejsze obrazy namalowane przez uczestników projektu. Dodatkowo zaplanowana została wycieczka plenerowa
dzieci z terenu gminy Głuszyca do Rokytnic – partnera czeskiego oraz wycieczka plenerowa dzieci z Czech do gminy
Głuszyca.
SJ

W konkursie na "Najlepiej zorganizowane i funkcjonujące gospodarstwo agroturystyczne Powiatu Wałbrzyskiego" w kategorii turystyka wiejska nagrodę główną zdobyli

Państwo Danuta i Marek Hiszpańscy z „Gościńca Hiszpan” w Łomnicy. W kategorii gospodarstwo rolne i agroturystyczne wyróżnienie otrzymali Wiesława i Lesław
Pawłow z „Wesołówki” w Głuszycy Górnej . Gratulujemy
sukcesu głuszyckim agroturystom.
Organizatorami konkursu byli Starostwo Powiatowe
w Wałbrzychu oraz Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Oddział w Wałbrzychu. Do konkursu
zgłosiło się 1 1 gospodarstw agroturystycznych, które
w okresie wakacyjnym były oceniane przez komisję konkursową pod względem jakości świadczonych usług, estetyki gospodarstwa i otoczenia oraz zaangażowania
właścicieli w promocję agroturystyki.
oprac. SJ

Głuszycki UTW rozpoczął rok
akademicki 201 6/201 7
Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głuszycy miała miejsce
w dniu 1 8 października w CK-MBP.
Po wspólnym śpiewie „Gaudeamus igitur” oraz hym nu studentów UTW w Głuszycy prowadzący uroczystość
- Jerzy Janas zaprosił obecnych na sali seniorów do sko rzystania z oferty zajęć, sekcji i wykładów organizowa nych na terenie Głuszycy w ramach UTW. Na uroczystość
przybyło wielu zaproszonych gości, sympatyzujących
i
wspierających działal ność
stowarzysze nia. Nieustan nego
pogłębiania
i odkrywania
życiowych pa sji, wielu cie kawych zajęć
w nowym roku
akademickim
oraz radości
płynącej ze wspólnych spotkań w ramach UTW życzył
głuszyckim studentom burmistrz Roman Głód.
Wykład inaugurujący trzeci rok działalności Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Głuszycy zatytułowany „Człowiek
w pełni - podejście holistyczne” wygłosiła dr Walentyna
Wnuk, andragog, gerontolog, doradca prezydenta Miasta
Wrocław ds. seniorów, prowadząca Szkołę Liderów we
Wrocławskim Centrum Seniora, współautorka programu
„Wrocław Miastem Pokoleń”.
O bieżących wydarzeniach związanych z działalnością
głuszyckiego UTW można przeczytać także na stronie
www.gluszyca.pl w zakładce Uniwersytet Trzeciego Wie ku.
oprac. SJ
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Apel do Mieszkańców Głuszycy!
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W związku z możliwością pojawienia się w najbliższym czasie ujemnych temperatur pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy apelują do Mieszkańców Głuszycy, aby nie pozostawali obojętni w okresie zimowym,
w szczególności w czasie niskich temperatur powietrza na osoby bezdomne, przesiadujące na przystankach, ogrzewające się na klatkach schodowych lub nocujące na strychach, w piwnicach lub w altankach działkowych.
Wystarczy zawiadomić i zgłosić problem w Naszym Ośrodku lub na Komisariacie Policji, dzwoniąc pod podane numery telefonów:

74 8456 31 7 oraz 997 – Komisariat Policji.

74 8456 343 – OPS Głuszyca

Zagrożenia w sezonie grzewczym

Burmistrz Głuszycy Roman Głód, Dyrektor Ośrodka Pomo cy Społecznej w Głuszycy Katarzyna Starzyńska oraz Prezes
Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszycy Górnej Roman Ko cur zwracają się do Mieszkańców Głuszycy o wzmożoną
czujność w okresie jesienno - zimowym, podczas którego
w związku z koniecznością ogrzewania lokali i budynków
mieszkalnych zwiększa się zagrożenie pożarem oraz możli wość zatrucia gazami spalinowymi. W budynkach, w których
urządzenia grzewcze oraz przewody kominowe i wentylacyj ne są wadliwe lub źle użytkowane, występuje ryzyko śmier telnego zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego
czadem. Związek ten nazywany jest także „cichym zabójcą”,
ponieważ jest niewidoczny, nie ma smaku ani zapachu.
W sezonie grzewczym od września 201 5 r. do końca marca
201 6 r. na terenie kraju 2229 osób uległo podtruciu tlenkiem
węgla i wymagało długiej hospitalizacji, a 50 osób zmarło.
W celu uniknięcia kolejnych tragedii apelujemy o wzmożenie szczególnej czujności przy eksploatacji w/w urządzeń
i instalacji oraz zalecamy:
• przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie
szczelności przewodów kominowych, ich systematyczne
czyszczenie oraz sprawdzanie występowania dostatecznego
ciągu powietrza,
• użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których od bywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta,
• w przypadku wymiany okien na nowe sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczę ściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej
stosowanych w budynku i mogą pogarszać stan wentylacji,
• często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się pro ces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie
okien.
• nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów
głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji
należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym
się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej,
Dla własnego bezpieczeństwa rekomendujemy zabezpie czenie mieszkań czujkami wykrywającymi tlenek węgla, któ re ostrzegą nas przed wystąpieniem tego trującego gazu

Nowe połączenia z Grzmiącą
i Łomnicą

W związku z brakiem połączeń lokalnego transportu zbio rowego z wioskami Grzmiąca i Łomnica Gmina Głuszyca zorganizowała dodatkowe kursy busów dowożące
mieszkańców Grzmiącej i Łomnicy do miejsca przesiadkowe go w Głuszycy przy ul. Łukasiewicza i z powrotem.
Od 20 października uruchomione zostały cztery połącze nia z Grzmiącej przez Łomnicę do Głuszycy oraz dwa połączenia Głuszyca-Łomnica-Grzmiąca. Kursy realizowane są
w dni powszednie, tj. od poniedziałku do piątku. Szczegółowy rozkład jazdy nowych połączeń publikujemy poniżej.
oprac. SJ

Kurs I

– Grzmiąca skrzyżowanie ul.
Spółdzielców i ul. Wiej ska godz. 5:05
– Łomnica rondo godz. 5:1 5
– Łomnica ul. Sudecka godz.
5:20
– Głuszyca ul. Łukasiewi cza godz. 5:25

Kurs II

– Grzmiąca skrzyżowanie ul.
Spółdzielców i ul. Wiej ska godz. 6:1 0
– Łomnica rondo godz. 6:20
– Łomnica ul. Sudecka godz.
6:25
– Głuszyca ul. Łukasiewi cza godz. 6:30

w powietrzu głośnym alarmem.
W przypadku stwierdzenia wydobywania się czadu w Pań stwa domach prosimy o pilne zawiadomienie odpowiednich
służb pod numerami alarmowymi: 1 1 2, 998.

Zachęcamy również do zapoznania z materiałami opracowanymi przez Komendę Główną Państwowej Straży PożarIstnieje również możliwość skontaktowania się z Na - nej:
czelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszycy Gór- http://www.straz.gov.pl/porady/bezpieczenstwo_pozaro
we_w_domu
nej Tomaszem Trawczyńskim, który zajmuje się m.in.
oprac. UM

Nowe inwestycje gminne
Na terenie Gminy Głuszyca
przeprowadzane są obecnie in westycje związane z usuwaniem
skutków intensywnych opadów
deszczu w lipcu 201 4 r. - Zadania
są w 80% dofinansowane z promes
udzielonych Gminie Głuszyca
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w lipcu
i wrześniu br. – informuje bur-

mistrz Roman Głód.
W ramach przyznanych dofinansowań wykonywane są
następujące zadania:
• odbudowa drogi gminnej przy ul. Kłodzkiej w Głuszycy
cza godz. 1 3:50
Górnej stanowiącej dojazd do posesji wraz z odwodnieniem
– Łomnica ul. Sudecka godz. na długości 1 1 0m, wartość inwestycji 51 .500.1 0 zł,
1 3:55
• obudowa nawierzchni ul. Kościuszki w Głuszycy wraz
– Łomnica rondo godz. 1 4:00 z przepustem w ciągu drogi gminnej oraz odbudowa muru
– Grzmiąca skrzyżowanie ul. oporowego na długości 20 mb, wartość inwestycji 50.1 1 5.1 2
Spółdzielców i ul. Wiej zł.
ska godz. 1 4:1 0
oprac. SJ

Kurs V

– Grzmiąca skrzyżowanie ul.
Spółdzielców i ul. Wiej ska godz. 1 4:1 0
– Łomnica rondo godz. 1 4:1 5
– Łomnica ul. Sudecka godz.
1 4:20
– Głuszyca ul. Łukasiewi cza godz. 1 4:25

Kurs VI

– Głuszyca ul. Łukasiewi Kurs III
cza godz. 1 9:00
– Grzmiąca skrzyżowanie ul. – Łomnica ul. Sudecka godz.
Spółdzielców i ul. Wiej 1 9:05
ska godz. 1 0:25
– Łomnica rondo godz. 1 9:1 0
– Łomnica rondo godz. 1 0:35 – Grzmiąca skrzyżowanie ul.
– Łomnica ul. Sudecka godz.
Spółdzielców i ul. Wiej 1 0:40
ska godz. 1 9:20
– Głuszyca ul. Łukasiewi Uwaga: rozkład obowiązuje
cza godz. 1 0:45
w dni powszednie, tj. od po Kurs IV
niedziałku do piątku.
– Głuszyca ul. Łukasiewi -

w/w problemami na terenie naszej gminy pod numerem
telefonu: 74 – 8456 – 41 2 (w godzinach popołudniowych).
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Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom…?
fot. 1

Słowa tej pieśni biesiadnej nabiorą wkrótce nowego znaczenia. Ustawa (nomen omen) z 1 kwietnia 201 6 r. nakazuje zmianę nazw budowli,
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej placów skwerów, które mogą kojarzyć się z komunizmem lub innymi ustrojem totalitarnym. Głuszyca
musi dokonać zmian następujących ulic: Pionierów, Jarosława Dąbrowskiego, Janka Krasickiego
i Adolfa Warskiego.
Wskazanie ul. Pionierów na osiedlu dla większości mieszkańców to „łatwizna”. Znalezione na
stronie www.dolny-slask.org.pl zdjęcie (fot.1 )
przedstawia koncepcję zabudowy osiedla wraz
z zapleczem socjalno-usługowym godnym niejednego miasta wojewódzkiego. Z pozostałymi adresami może być jednak problem. Ulica Jarosława
Dąbrowskiego (fot.2) to 7 domków jednorodzinnych wzniesionych w II poł. lat 30-tych XX w. pomiędzy dawnymi zakładami ZPB Piast (niem.
Meyer Kauffmannn Textilwerk AG) na terenie dawnej cegielni. Stąd niemiecka nazwa Ziegelweg.

fot. 3

fot. 4

W tym samym czasie w ramach wielkiego programu budownictwa społecznego realizowanego
w całej III Rzeszy wzniesiono domy przy ulicach
Warszawskiej i na kolonii, czyli dzisiejszej 1 1 -Listopada (niem. Wiesemuhleweg – od opisywanego
już młyna) i Piastowskiej. Wyeksploatowane wyrobisko gliny po cegielni zamienione zostało na składowisko żużla z kotłowni zakładowej. Po wielu
latach zalegająca tam szlaka posłużyła do produkcji pustaków, z których w latach 80-tych wzniesiono 8 bliźniaków na ulicy Adolfa Warskiego. To ulica
równoległa do Kolejowej, a oddzielona od niej
dwoma szeregami domów przy ulicy Janka Krasickiego. Zabudowa tego fragmentu Głuszycy była
możliwa dzięki inicjatywie członków Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jest w tym jakaś
przewrotność historii i natury. Resztki gliny uno-

szone przez wodę,
która wsiąkała w szlakę, zabarwiły ją na
czerwono. W konse- fot. 5
kwencji surowe ściany
domów w fazie budowy miały szaro-czerwony odcień. Na
szczęście są otynkowane i wierzę, że nikomu nie przyjdzie do
głowy, aby je dekomunizować.
Zarówno
Adolf
Warski jak i Janek Krasicki zostali wyznaczeni na patronów jeszcze
w trakcie obowiązywania stanu wojennego,
a
ich
komunistyczne konotacje są oczywiste. Jarosław Dąbrowski też
był związany z Komuną, tyle tylko że Paryską. Zasłynął jako
dowódca obrony Paryża w 1 871 r. W wyniku odniesionych ran
zmarł i został pochowany na cmentarzu
Père-Lachaise.
Czy
dlatego trzeba szukać
innego patrona dla tej
uliczki?
Po zakończeniu II
wojny światowej na
początku osadnictwa
polskiego na Ziemiach
Odzyskanych oczywistym było nadanie nowych nazw ulicom.
Kilka z nich to proste
odwołania lub tłumaczenia takie jak: Banhoffstrasse to dziś Kolejowa
(do lat 70-tych fragment od mostu do Szkoły Podstawowej nr3 – nosił nazwę ul. 3 Maja) , Feldstrasse – Polna, Friedhofstrasse – Cmentarna, Berg
Strasse – Górna (w latach 70-tych wydzielono
z niej ul. Włókniarzy), Auenstrasse – początkowo
Łąkowa, a dziś Bohaterów Getta. Innym ulicom
nadano nazwy odwołujące się do polskiej kultury
i tradycji. I tak Hauptstrasse ( „główna” ) to obecnie ul. Grunwaldzka, Braunauerstrasse (BraunauBroumov) – Henryka Sienkiewicza (fot.3), Friedlanderstrasse (Friedland - dziś Mieroszów) –
Bolesława Chrobrego, Górnośląska to dawna Tannhausener Weg (Tannhausen - Jedlinka). Ulica
Mazurska pierwotnie nazywana Kapellenweg od
kaplicy Zielonoświątkowców, która obecnie jest
świetlica należąca do działkowców. Ulica Leśna
–Marzbachtalweg . Dziś vis-a-vis mostu na ul. Parkowej próżno szukać ulicy Królowej Jadwigi (
niem. Finkenheimweg), choć na planach wygląda
na długą, to tylko jeden „ukryty” budynek przy ul.
Sienkiewicza nr 31 . Przyjezdni, którzy nie posługują się nawigacją samochodową, często mają pro-

fot. 2

fot. 6

blem z dotarciem na ul. Gdańską (fot.4),
a wystarczyłoby spytać o Zimną Wodę .To dawna
wieś niem. Kaltwasser i ta słowna kalka bardziej
zakorzeniła się w naszej świadomości. Niewielu
mieszkańców orientuje się, gdzie znajduje się ulica Lipowa, będąca pozostałością po obozie pracy
z okresu II wojny światowej - to część Grzmiącej.
Wsie naszej gminy przez długie lata posiadały
tylko numery domów, a ulice utworzono dopiero
w latach 80-tych . I tak w Głuszycy Górnej ul.
Kłodzką (fot.5), Dworcową, Zieloną i Graniczną,
w Kolcach - ul. Pamięci Narodowej, w Sierpnicy ul.
Świerkową , w Łomnicy ul. Sudecką oraz odchodzące od niej, a będące faktycznie dawnymi przysiółkami ulice Trzy Strugi i Ustronie. Najbardziej
rozbudowaną sieć ulic ma jednak Grzmiąca.
Oprócz wspomnianej już ul. Lipowej to ulice Zdrojowa, Wiejska, Spółdzielców i Turystyczna – obejmująca głównie dawną Rybnicą Małą (niem.
Reimsbachtal). Kilka ulic pominąłem, ale jeszcze
powrócę do nich. „Znalazłem ulicę, znalazłem
dom…”
Grzegorz Czepil
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca PROW
2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany
przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”. Materiał
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Kilka pytań do Grzegorza Walczaka
Prezesa Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”

Redakcja „Kuriera Głuszyckiego”: Czym zajmuje się Lokalna KG: Jakie kwoty są możliwe do pozyskania przez potencjalne- GW: Kontakt z pracownikami możliwy jest poprzez e-mail: biuGrupa Działania Partnerstwo Sowiogórskie?
Grzegorz Walczak: W obecnym okresie programowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 201 4-2020 LGD będzie promowało aktywność mieszkańców w kształtowaniu
rozwoju obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju. Rozwój
tego obszaru został oparty na jego bogactwie przyrodniczym
i kulturowym.
KG: Jaka jest Pana rola w Zarządzie?
GW: Jestem Prezesem Zarządu LGD, w związku z tym kieruję
całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z jego celami statutowymi oraz opracowuję plany realizacji zadań w zakresie swoich kompetencji. Do moich obowiązków należy
także zwoływanie Walnego Zebrania i powoływanie doraźnych
zespołów i grup roboczych oraz określanie ich zadań.
KG: Kto jest adresatem działań realizowanych przez „Partnerstwo Sowiogórskie”?
GW: O pomoc może wnioskować każdy pełnoletni obywatel
Unii Europejskiej zamieszkały na obszarze wiejskim objętym
LGD lub przedsiębiorca, jeżeli ma zarejestrowaną działalność
na tym terenie. Wnioskować mogą również osoby prawne
i jednostki samorządu terytorialnego.

go beneficjenta?
GW: Jest możliwość otrzymania od 5.000,00 zł do 20.000,00 zł
w przypadku projektu grantowego. Osoba fizyczna rozpoczynająca działalność ma szansę na premię w wysokości
1 00.000,00 zł, natomiast przedsiębiorcy na rozwój swojej działalności mogą otrzymać do 300.000,00 zł w formie refundacji
poniesionych kosztów.
KG: Jakie działania podlegają dofinansowaniu?
GW: Zakres tych działań został określony w Rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Wsi. Dofinasowania mają na celu m. in.:
podniesienie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony
środowiska itp., rozwój przedsiębiorczości, rozwój rynków zbytu, zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz promowanie obszaru objętego LGD.
KG: Jakie są plany Stowarzyszenia na przyszłość?
GW: Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Sowiogórskie – stowarzyszenie skupiające pięć gmin: Głuszycę, Jedlinę-Zdrój,
Pieszycę, Nową Rudę i Walim planuje w dalszym ciągu promować markę Gór Sowich, dążąc do rozwoju regionu poprzez
wspólną pracę mieszkańców na rzecz naszej „małej ojczyzny”.
KG: Jak można skontaktować się z pracownikami biura?

ro@partnerstwo.sowiogorskie.pl, telefonicznie pod numerem:
74 87 1 6 1 50 lub osobiście w siedzibie biura LGD ul. Dworzec
PKP 1 /3 w Jugowicach. Zapraszam do korzystania z pomocy
pracowników biura LGD.
KG: Proszę na koniec opowiedzieć nam parę słów o sobie.
Czym na co dzień Pan się zajmuje się, jakie są Pańskie zainteresowania, itp.
GW: Jestem licencjonowanym zarządcą nieruchomości i prowadzę działalność gospodarczą polegająca na zarządzaniu
nieruchomościami. Aktywnie działam w Stowarzyszeniu Przyjaciół Głuszycy, którego jestem prezesem, w stowarzyszeniu
Strefa MTB Sudety oraz w Radzie Powiatu Wałbrzyskiego. Corocznie wraz z moimi przyjaciółmi, członkami Stowarzyszenia
Przyjaciół Głuszycy współorganizujemy imprezy turystyczne
i sportowe na terenie gminy Głuszyca. W tym roku zorganizowaliśmy wyścig MTB „Podziemia Osówki”, wyścig MTB XC
„O Czapkę Śliwek”, biegowy Uphill Rogowiec, rozpoczęcie i zakończenie sezonu na Strefie MTB Głuszyca.
KG: Życzymy powodzenia w podejmowanych działaniach
i dziękujemy za rozmowę.
oprac. Redakcja "Kuriera Głuszyckiego"

OGŁOSZENIE O SPOTKANIACH LGD „PARTNERSTWO SOWIOGÓRSKIE”

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”
uprzejmie informuje, iż został ustalony harmonogram BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ dla osób zainteresowanych otrzymaniem wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
201 4-2020 - poddziałanie 1 9.2 ”Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Szkolenia zostały podzielone na dwa
tematy.
Pierwsze z nich jest przeznaczone dla osób fizycznych,
przedstawicieli NGO, organizacji pozarządowych.
Dotyczy projektów grantowych oraz operacji konkursowych o wartości powyżej 50 tys. zł
Drugie dla osób zainteresowanych podejmowaniem
i rozwijaniem działalności gospodarczej
Program szkoleń oraz deklaracje znajdują się na stronie
www.partnerstwo.sowiogorskie.pl
Serdecznie zapraszamy.
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”
ul. Dworzec PKP 1 /3, 58-321 Jugowice
Tel. 74 87 1 6 1 50

Berlin żeby zwiedzić tylko powierzchownie potrzeba minimum tygodnia
czasu, żeby zorientować się co nieco
lepiej w topografii miasta i wiedzieć
gdzie czego szukać – potrzeba co najmniej trzech miesięcy, ażeby go poznać dogłębnie - nie starczy całego
życia. Nasza wycieczka autokarowa
miała zaledwie kilka godzin na poznanie miasta. Stąd właśnie wziął się tytuł mojego felietonu. Było
to przysłowiowe „liźnięcie” światowej metropolii.
Mówię o niedawnej wyprawie głuszyckiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, tym razem właśnie do Berlina. Dobrze się
stało, że mieliśmy wygodny autokar z renomowanej firmy Dominika Górnickiego, z Jedliny-Zdroju, przemyślany, precyzyjny plan zwiedzania miasta i znakomitego przewodnika,
w osobie Jana Niewczasa, Prezesa Wałbrzyskiego Oddziału
PTTK. Dzięki temu jednodniowa wycieczka jest kolejnym ważnym wydarzeniem w historii Uniwersytetu, a na pewno pozostanie na długo w pamięci jej 35 uczestników.
Na początek parę słów o samym Berlinie.
Miasto Berlin zajmuje powierzchnię 890 km2, zamieszkuje
je blisko 3,5 mln osób. Berlin leży w północno-wschodniej
części Niemiec. Położony jest nad rzeką Szprewą i Hawelą
oraz ich dopływami. Rzeka Szprewa w dzielnicy Spandau
wpada do Haweli, prawego dopływu Łaby. Berlin Leży około
70 kilometrów od Granicy z Polską, ale od nas z Głuszycy trzeba było pokonać trasę liczącą ponad 300 km. w jedną stronę.
Miasto podzielone jest na 1 2 dzielnic i stanowi oddzielny
Land w obszarze Brandenburgii . Niegdysiejsza stolica Prus,
metropolia kulturalna lat dwudziestych, dziś nowa stolica kraju z nowym obliczem i zapierającą dech w piersi architekturą
wielu budowli i zabytków. Berlin ponownie ożywa. Mało jest
miast tak naznaczonych historią i o tak zmiennych kolejach
dziejów.
Najważniejszym i najbardziej charakterystycznym zabytkiem Berlina jest Brama Brandenburska, wzniesiona jak brama miejska i łuk triumfalny na wzór budowli ateńskich.
Bardzo charakterystyczna jest też wieża telewizyjna przy Alexanderplatz – wysoka na 368 m wieża widokowa ze słynną
obrotową restauracją. Budownictwo sakralne reprezentuje
Kościół Pamięci przy Kurfürstendamm, Katedra Niemiecka
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„Liźnięcie” Berlina

(Deutscher Dom) i Katedra Francuska (Französischer Dom). Malowniczym miejscem jest emanujący
harmonią i pięknem zespół architektoniczny przy Gendarmenmarkt –
Dom Koncertowy (Konzerthaus). Nie
byłoby też Berlina bez Reichstagu –
fascynująca architektura z widokiem
na dzielnicę rządową i centrum Berlina, ciąg dziedzińców Hackesche Höfe. Berliński Potsdamer
Platz – to przedstawiciel nowoczesnej architektury, handlu,
rozrywki i biznesu.
Berlin to miasto muzeów i skarbów kultury światowej. Tu
właśnie można odczuć zmienne koleje losów rozdartego niegdyś miasta. 1 75 berlińskich muzeów to ostoja historii, sztuki
i wiedzy. Cieszące się międzynarodowym uznaniem galerie
młodych artystów powstają w dzielnicach Berlin Mitte i Prenzlauer Berg. Szczególne znaczenie dla mieszkańców miasta
ma Muzeum Muru Berlińskiego, które mieści się w budynku
przy Friedrichstraße - dawnym posterunku granicznym pomiędzy NRD a Berlinem Zachodnim. Wyspa muzeów znajdująca się pomiędzy Szprewą a Kupfergraben to kompleks
pięciu światowej sławy placówek, wpisany na listę UNESCO.
Berlin jest miastem, w którym stale coś się dzieje. Codziennie odbywają się tu liczne imprezy rozrywkowe i kulturalne
a także sportowe. Szczególnym wydarzeniem jest Parada Miłości, podczas której odbywa się przemarsz ulicami miasta
przedstawicieli gejów i lesbijek. Pod tym względem miasto
jest uznawane za raj ze względu na dużą liczbę specjalnie
przystosowanych lokali i imprez. Oczywiście to tylko parę migawkowych informacji o tym gigantycznym mieście mogącym się równać w Europie z Londynem, Paryżem lub
Moskwą.
Nasza wycieczka ograniczyła się do zwiedzenia kilku najważniejszych miejsc i obejrzenia uroków miasta o nieogarnionym bogactwie architektury z tarasów statku wycieczkowego
po Szprewie. Ta przejażdżka na sam koniec wycieczki stanowiła jej świetne ukoronowanie, pozwoliła jeszcze raz pooglądać
atrakcje Berlina od strony rzeki i utrwalić na dłużej w pamięci
monumentalne budowle i zabytki architektury, z których Berlin słynie na całym świecie.
Podróż powrotna z Berlina trochę się dłużyła, tak więc

w rzewnym nastroju pogłębionym chóralnym „góralu, czy ci
nie żal”, piszę „na gorąco” moje pierwsze wierszowane wrażenie z wycieczki, a dedykuję je całej znakomitej grupie wycieczkowiczów – studentów Uniwersytetu III Wieku
z Głuszycy, na wieczną czci pamiątkę:
Berliński rekonesans
Żegnam ze łzą wzruszenia to miasto-marzenie,
i wciąż mi się wydaje, że to jest złudzenie,
że znalazłem się nagle w świecie nie z tej ziemi,
w magicznej, niepojętej, kosmicznej przestrzeni,
że ten berliński Reichstag i Unter den Linden,
Nikolaj Kirche, Ka De Ve - to cudowny szwindel.
I stało się to nagle, nadzwyczajną mocą,
z „zielonymi ludkami” zawarto pakt nocą,
powstał kosmiczny Berlin, wzór stolicy świata,
wszystkie ludy, narody tu się mogą bratać,
dla każdego wybrańca losu – raj na ziemi.
A ja pełen zachwytu myślę po swojemu
i jak dobry, góralski, niepokorny gazda,
marzę bym mógł powrócić do własnego gniazda.
Proszę Cię Święty Boże, użycz mi tej łaski,
bym bez żalu pożegnał te berlińskie blaski,
bym z radością powrócił na ojczyste łono.
Tymczasem przenieś moją duszę utęsknioną
do tych łańcuchów górskich lasami upstrzonych,
kolorowych osiedli w głuszy zagubionych,
gdzie kępy drzew okryte barw jesiennych tęczą,
w złotych słońca promieniach czarują i nęcą,
gdzie strudzonych turystów z czułością zachwyca
płaszczem mgielnym osnuta, uśpiona Głuszyca!

Serdecznie dziękuję Organizatorom za zaproszenie mnie
na wycieczkę, o której mogę teraz powiedzieć: i ja tam byłem,
"berliński miód" piłem, a com widział i odczuł w wierszu
umieściłem!
Stanisław Michalik
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„Ostatni piękny, słoneczny dzień tegorocznej jesieni biegacze spędzili w Głuszycy”

1 października odbyła się druga edycja biegu Uphill Rogowiec organizowanego przez Burmistrza Głuszycy oraz
Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy. Na starcie stanęły 54
osoby. Przepiękna pogoda sprawiła, że nasi zawodnicy
oprócz zmagań z krótką, aczkolwiek wymagającą trasą,
mogli podziwiać wyjątkowe widoki w jesiennej, słonecznej
odsłonie. Wokół mnóstwo pozytywnej energii, zarówno
wśród biegaczy, jak i organizatorów i kibiców . Na naszej
imprezie spotkaliśmy wyjątkowych ludzi, zarówno tych,
którzy biegają od lat, jak i takich, dla których był to pierwszy udział w zawodach organizowanych. Pojawili się biegacze z Głuszycy i z okolic, ale również z Wrocławia,
Poznania, Tarnowa. Przepiękne historie
wyjątkowych ludzi.
Marcin Kęsy – biegacz, o którym można
powiedzieć, że to jeden z grupy najlepszych polskich biegaczy amatorów, jak
mówią „pierwszy garnitur po zawodowcach”, przyjechał do nas z Poznania nie po
to, aby wbiec najszybciej, nie po życiówkę,
ale po to, aby pobiec z głuszyckim biegaczem, którego od jakiegoś czasu jest trenerem. Chciał go wspomóc. Dla Marcina to
był tylko krótki trening, dla jego kolegi –
wielkie wsparcie. W ostatnich dniach Marcin rozchorował się. Lekarze jeszcze nie
wiedzą, co mu jest, ale wiadomo, że nie
pobiegnie w Maladze, w biegu, do którego
przygotowywał się od długiego czasu. Biegu, który był jednym z jego celów biegowych na ten rok. Wszyscy kibicujemy
Marcinowi w jego walce o powrót do zdrowia. Jeżeli któryś z czytelników chciałby
mu dodać otuchy, może to zrobić na jego
stronie na Facebook’u. Słowa wsparcia są
mu teraz bardzo potrzebne.
Sławek Nastręt i Przemysław Zabel to nie tylko sponsorzy
drugiej edycji biegu, ale i uczestnicy. Przyjechali z Poznania, aby się zmierzyć z naszymi górami, do których nabrali
wielkiego szacunku. Wiemy już, że nie ostatni raz biegali na
naszych terenach. Mają kolejne plany, a my na nich czekamy i zawsze kibicujemy.
Andrzej Cygan z Tarnowa stanął pierwszy raz na starcie organizowanego biegu. Okazało się, że w tym chłopaku drzemie wielki potencjał. Czas 46:55 uplasował go na 1 7.
pozycji w kategorii generalnej.
Zbyszek Żuk, nasz przyjaciel z Wałbrzycha, przyjechał pomimo tego, że w tym dniu czekała go jeszcze popołudniowa zmiana w pracy. Przyjechał, pobiegł, powiedział dobre
słowo organizatorom, cieszył się razem z wszystkimi biegaczami i pojechał do pracy. Słowa podziwu dla Zbyszka.
Reklama

Przemek Wojda, fizjoterapueta z Wałbrzycha, znany wszystkim sportowcom z okolicy, wystartował,
pięknie pobiegł, a po powrocie udzielał konsultacji
z zakresu zdrowia i fizjoterapii wszystkim zainteresowanym.
Rafał Ławski, ten, który wierzy w nas od pierwszej
edycji, ambasador naszego biegu, przyjechał z Poznania razem z córką, która brała udział w wyścigu
dla dzieci. Zawsze dobrze o nas pisze, wspiera i pomaga fachową wiedzą.
Marcin Leś, założyciel oraz trener karate w klubie
Only Fighting z Głuszycy, pobiegł na boso, w kimonie. Piękny przykład hartu ducha i lekcja dla podopiecznych.
Ewelina Świątek z Wrocławia prowadząca na FB
stronę o biegach (Ultramaratonka) postanowiła, że
Uphill Rogowiec będzie pierwszą imprezą biegową,
w której weźmie udział po przebytej kontuzji. W tym
dniu świętowała też swoje urodziny, o czym organizatorzy nie zapomnieli. Ewelina została obdarowana
nie tylko pięknym bukietem, ale również odśpiewaniem
„Sto lat” przez wszystkich uczestników biegu.
Debiutujące w biegach małżeństwo – Agnieszka i Jarek
Jędrzejczykowie z Głuszycy, pięknie pobiegli, wspomagając
się nawzajem na całej trasie. Takie wsparcie dodaje siły.
Nie znamy wszystkich historii naszych biegaczy. Który raz
biegli, kto zrobił życiówkę, dla kogo ten dzień był wyjątkowy. Jesteśmy jednak pewni jednego – każdy biegacz to oddzielna historia, ciekawa, ważna i inspirująca. Warto
zatrzymać się na chwilę, aby poznać drugiego człowieka. To
mogą być piękne lekcje życia.
Wyniki były imponujące. Wśród kobiet najszybsza była
Dominika Łabuda z Kamiennej Góry, Kamiennogórska Grupa Biegowa, z czasem
48:40,3. Druga przybiegła Ewelina Świątek
z Wrocławia, Spartanie Dzieciom KB Ergo
z czasem 49:54,7. Trzecią pozycję w klasyfikacji generalnej kobiet uzyskała głuszyczanka, Sabina Jelewska, czas 53:26,4.
Najszybszym zawodnikiem okazał się być
Sławomir Nastręt z Poznania, Sklep Biegacza Polonez, który pokonał trasę w czasie
38:37,9. Drugi na mecie był głuszyczanin,
pomysłodawca trasy Uphill Rogowiec,
Krzysztof Drzygała, z czasem 38:58,1 . Trzeci przybiegł Marek Swoboda (jeden z najstarszych
zawodników
biegu)
z Wałbrzycha, Byledobiec, z czasem
39:40,5. Wszystkim ogromnie gratulujemy.
Po starcie dorosłych zorganizowane zostały wyścigi dla najmłodszych. Po wręczeniu dyplomów i medali dzieci zostały
zaproszone do uczestnictwa w grach i zabawach. Zajęli się tym partnerzy biegu Fundacja Jawor z Głuszycy, prowadząca Niepubliczną Szkołę Podstawową oraz Gimnazjum w Głuszycy Górnej. Każde
dziecko biorące udział w zawodach biegowych zostało obdarowane przez nas upominkiem. Na wszystkich czekały
też owoce, napoje oraz słodycze.
Bieg nie mógłby się odbyć bez wsparcia wielu osób oraz
firm. Burmistrz Głuszycy Roman Głód jako współorganizator dołożył wielu starań, aby druga edycja mogła się odbyć
na odpowiednim poziomie. Podziękowania należą się wielu
instytucjom oraz firmom. Wspomagali nas: Centrum Kultury w Głuszycy, Łowisko Pstrąga "Złota Woda", gdzie odbyła
się cała impreza, Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Invest Park, Wodociągi Wałbrzych (prezes, głuszyczanin,
Marek Mielniczuk, wystartował biegaczy), John Cotton Europe z Głuszycy, Sklep Biegacza Polonez z Poznania, AMZ

Przemysław Zabel Szamotuły, Squeezy Sports Nutrition,
ZNiD G.P. Walczak, Partner-tex s.c., Agrosturystka Pod Ostoją, Agroturystyka Pograniczna, Jadłodajnia Finezja, Fundacja Jawor, FizjoCentrum Przemysław Wojda, Balsi Basia
Lewandowska-Szarata, Centrum Medyczne Solaris Basia
i Bartosz Solarz, Katarzyna i Robert Pepera, Piekarnia Jagiełło i wspólnicy z Głuszycy, podolog Magdalena Wawrzyńczyk, Państwo Mrozińscy, Magda i Karol Szyszka,
Robert Janusz - Fotograf i ja. Dziękujemy Wam pięknie za
nieocenione wsparcie.
Nie byłoby takiej atmosfery oraz sprawnej obsługi, gdyby
nie wolontariusze. To, co się wydarzyło w czasie organizacji
tegorocznej edycji, przerosło nasze wyobrażenia. Pierwszy
raz w historii realizacji naszych projektów zdecydowało się
nam pomóc aż tyle osób. Trudno jest opisać radość oraz
dodatkowy zastrzyk energii, który od nich otrzymaliśmy.
Pomagały osoby, na które od lat możemy liczyć, ale też i całe grono nowych, pozytywnych ludzi. Nie możemy i nie
chcemy nikogo pominąć, tak więc ogromny ukłon w kierunku: Marty Wróblewskiej, Anety Literskiej, Ewy Sławik,
Jowity Seidel, Iwety Głód, Kornelii Głód, Aliny Mączyńskiej,
Katarzyny Łazanowskiej, Sylwii Wojtowicz, Magdy Bednarczyk z córką, Ani Szmidt, Pauliny Jelewskiej, Justyny Cygan,
Mirosława Żołopy, Tadeusza Reczka, Michała Adamczyka,
Lecha Kujawki, Dawida Hiszpańskiego, Krzysztofa Gołdy,
Szymona Sławika, grupy młodzieży z Active Up z Głuszycy
Górnej, którzy debiutowali jako nasi partnerzy. Mamy nadzieję, że razem z młodzieżą z Active Up będziemy mieli
możliwość realizacji kolejnych projektów. Nieoceniony zastrzyk energii i doping zaserwowały biegaczom Panie
z Klubu „Relaks” oraz członkowie głuszyckiego chóru „Renoma”. Cieszymy się, że coraz więcej mieszkańców włącza się
w prace na rzecz imprez, które organizujemy, a które mają
na celu promocję naszej Gminy oraz aktywnego, zdrowego
stylu życia. Jako Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy pracujemy społecznie, bo taki jest zamysł naszej działalności.
Chcemy tworzyć płaszczyznę do wspólnych działań dla
wszystkich mieszkańców. Działań, które z jednej strony
promują nasze miasto, a z drugiej strony - dodają mnóstwa
pozytywnej energii, uśmiechu i radości ze wspólnej pracy.
Nie wszyscy muszą biegać, ale ważne jest, abyśmy się nawzajem wspierali, uczestniczyli w wydarzeniach, współtworzyli je i dzielili się dobrą energią. To, co tworzymy
wspólnie, ma lepszy, ponadczasowy wymiar. Jest inspiracją
dla ludzi oraz lekcją tworzenia i współpracy dla naszej młodzieży.
Tegoroczna edycja biegu to wielki sukces wszystkich biegaczy, organizatorów, wolontariuszy, mieszkańców Głuszycy, sponsorów, partnerów. Serdeczne gratulacje i podziękowania.
Magdalena Kandefer
Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy
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Żyj odpowiedzialnie – Onkopolisa O TAK!

Rozmowa z Wiesławem Andrejkowem - dyrektorem 1 Oddziału w Głuszycy

Ostatnio w ofercie banku pojawiło się nowe ubezpiecze- nie ze swoimi potrzebami, np. na prywatne wizyty u lenie Onkopolisa. Dlaczego zdecydowali się Państwo na karza specjalisty, zakup leków nierefundowanych,
zakup terapii uzupełniających czy leczenie za granicą.
taki produkt?
Onkopolisa jest odpowiedzią na rosnącą liczbę zachorowań
na nowotwory. Z dostępnych raportów Krajowego Rejestru
Nowotworów, wynika, że coraz więcej Polaków choruje. Co
roku u blisko 1 50 tys. diagnozowany jest nowotwór. To jedna z najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych, która może
dotknąć każdego, niezależnie od wieku, czy statusu społecznego.

Co w takim razie może zapewnić Onkopolisa?
Przede wszystkim wypłatę pieniędzy w przypadku rozpoznania nowotworu złośliwego, bądź nowotworu in situ, czyli
łagodnej postaci nowotworu np. raka piersi, który nie nacieka na inne komórki, narządy. Onkopolisa to również usługi
assistance medycznego, zapewniające pomoc onkologiczną
– m.in. konsultacje telefoniczne, pomoc domową po hospitalizacji, transport medyczny czy organizację i dostawę
sprzętu rehabilitacyjnego. Dodatkowo w sytuacji rozpoznania nowotworu złośliwego można skorzystać z drugiej krajowej opinii medycznej lekarza konsultanta w celu weryfikacji
postawionej diagnozy i zaproponowanego procesu leczenia
oraz zabiegów rehabilitacyjnych.

W jakiej wysokości można uzyskać pomoc?
W zależności od wybranej sumy ubezpieczenia w przypadku
rozpoznania nowotworu złośliwego, klient może otrzymać
od 50 do 200 tys. zł. Natomiast w przypadku rozpoznania
nowotworu in situ 20% sumy ubezpieczenia, czyli od 1 0 do
40 tys. zł. Wypłata świadczenia następuje jednorazowo po
dostarczeniu dokumentu potwierdzającego rozpoznanie
nowotworu Otrzymane pieniądze można przeznaczyć zgod-

Czy są jeszcze jakieś dodatkowe korzyści?
Niezależenie od choroby nowotworowej, w ramach Onkopolisy można korzystać z pakietu medycznej pomocy
profilaktycznej, w przypadku nagłego zachorowania
lub uszkodzenia ciała w następstwie nieszczęśliwego
wypadku. W ramach pakietu można np. zamówić wizytę domową lub wideokonsultację z lekarzem pierwszego kontaktu.

Czy klient musi wykonać jakieś badania, aby się
ubezpieczyć?
Przed zawarciem umowy ubezpieczenia nie są wymagane badania lekarskie. Wystarczy złożenie oświadczenia o stanie zdrowia w formie ankiety medycznej. Warto
podkreślić, że Onkopolisa to produkt niepowiązany
z innym ubezpieczeniem. Można go kupić odrębnie bez
konieczności płacenia składki za inne ubezpieczenie.

Po dalsze informacje zapraszamy do Oddziału
w Głuszycy otwartego w godz. Od 1 0:00 do 1 7:00 od
poniedziałku do piątku.
Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Umowy ubezpieczenia Onkopolisa świadczona jest przez BZ WBK-Aviva
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Szczegółowe
informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Onkopolisa określające m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia,
wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, Karta Produktu, dostępne są w placówkach Banku Zachodniego
WBK S.A.
oraz
na
stronie internetowej
bzwbkaviva.pl. Informacja
o wysokości składki
ubezpieczeniowej

dostępna jest w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A.
Maksymalna wysokość Sumy ubezpieczenia z tytułu Rozpoznania Nowotworu nie może przekraczać łącznie kwoty 200
000 zł, niezależnie od ilości zawartych Umów ubezpieczenia
Onkopolisa. W przypadku Rozpoznania Nowotworu in situ,
ubezpieczony może otrzymać maksymalnie 20% Sumy
ubezpieczenia z tytułu Rozpoznania Nowotworu. Bank Zachodni WBK S.A. (wpisany do prowadzonego przez Komisję
Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr 1 1 1 35943/A) oraz agenci prowadzący placówki
pod logo BZ WBK Partner są agentami ubezpieczeniowymi
BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Stan
na 1 .07.201 6 r.
Więcej informacji na stronie bzwbkaviva.pl

Kalendarium wydarzeń
sportowo- kulturalnych w Głuszycy
listopad 201 6
1 1 .1 1 godz. 9.00 Niepodległościowy Rajd Rowerowy, start ul
.Leśna.

1 1 .1 1 godz. 1 1 .30 Msza św. za Ojczyznę w kościele pw. NMP
Królowej Polski.

1 1 .1 1 . godz. 1 7.00 Powiatowo-Gminne Święto Niepodległości:

koncert laureatów Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej dla
dzieci i młodzieży z terenu Gminy Głuszyca, recital piosenek
przedwojennych „Opowieści z Pożółkłych Pocztówek” w wykonaniu Roberta Delegiewicza i Reaktywacja Band, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, sala widowiskowa CK-MBP.
1 2.1 1 . godz. 1 1 .00 mecz Włókniarz Głuszyca –Bystrzyca Górna,
boisko sportowe ul. Dolna.
1 6.1 1 . godz. 1 2.30 „Karski – my Hero”. Spotkanie literacko-muzyczne, sala widowiskowa CK-MBP.
1 9.1 1 . Senioralia Głuszyckie godz. 1 0-1 6.00 Gimnastyka mózguzajęcia z kinezjologii edukacyjnej z Wandą Dąbrowską, sala widowiskowa CK-MBP.
20.1 1 . Senioralia Głuszyckie godz. 1 6.00 występ głuszyckiego
chóru seniorów "RENOMA" oraz koncert warszawskich artystów
znanych z radia i telewizji. Wystąpią: Aurelia Sobczak, Barbara
Drożdzińska i Stanisław Górka, sala widowiskowa CK-MBP.
26.1 1 . godz. 1 8.00 „Polska 1 20”- spektakl muzyczny na podstawie zdjęć z powojennego Walimia, sala widowiskowa CK-MBP,
wstęp wolny.

grudzień 201 6
3. 1 2. godz. 1 0.00 – Jarmark Bożonarodzeniowy, Park Jordanowski.

1 0. 1 2. godz. 1 8.00 – premiera spektaklu teatralnego „Ziemia

Obiecana Włókniarzy” z udziałem mieszkańców Głuszycy - podsumowanie projektu warsztatów teatralnych dofinansowanych
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, sala
widowiskowa CK -MBP.
1 7. 1 2. godz. 1 7.00 – Koncert uczestników warsztatów nauki
gry na instrumentach dętych i perkusyjnych - podsumowanie
projektu dofinansowanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, sala widowiskowa CK-MBP.
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Skład redakcji „Kuriera Głuszyckiego”: Marta Wróblewska, Sabina

Jelewska, Magdalena Kandefer, Stanisław Michalik, 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, „Kurier
Głuszycki”, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca.
Kurier dostępny jest także w wersji elektronicznej: http://www.gluszyca.pl/quot-kurier-gluszycki-quot/51 1

