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Nigdy jeszcze nie miałem takich majowych świąt. Świat
realny istniał tylko momentami - „w  przerwach na rekla-
my”. Mimo wszystko trzeba było coś zjeść i   się napić. Te
przerwy były znacznie krótsze niż w  programach sporto-
wych „Polsatu”. Telewizja nie interesuje mnie od dawna, fa-
cebook w  moim pececie wyprawia takie hocki klocki, że
szkoda nerwów. Dobrze funkcjonuje tylko poczta mailowa
i   strona blogowa. Odstawiłem więc na bok wszelką elek-
tronikę. Postanowiłem spędzić te święta jak za dawnych
dobrych czasów – w  bezpośrednim, bl iskim kontakcie
z  N ią.

Już w  niedzielę kwietniową wieńczącą miesiąc plecień
w  obl iczu zbl iżających się majowych świąt pomyślałem -
„carpe diem”. Taka okazja może się nie powtórzyć. Pogoda
w  kratkę, a   świąt bez l iku. Nie ma już obowiązkowych po-
chodów pierwszomajowych, trzeciomajowy maraton bie-
gowy już nie dla mnie, kościół też mogę sobie odpuścić, bo
to przecież nie Boże Narodzenie lub Wielkanoc. A  na mnie
na honorowym miejscu czeka Ona - wprawdzie już przeze
mnie kosztowana, ale w  przelocie, tak jak koneserzy kosz-
tują świeże wino. Nadszedł czas by zrobić to detal icznie,
powol i i   z  rozwagą. No i   wpadłem jak śl iwka w  kompot,
tylko że to nie kompot, ale dobre wino. Trzeba je smako-
wać jak najdłużej, dlatego zwalniam tempo, powracam do
„wypitych czarek”, by zbyt wcześnie nie zobaczyć dna
omszałej butl i .

Mój „corpus del icti” l iczy sobie z  prologiem 905 stron, 7

ksiąg i   n iezl iczoną ilość rozdziałów. Ciąży w  ręce, gdy pró-
buję delektować się nim na fotelu. Mam pełną świado-
mość, że mam przed sobą prawdziwy skarb. Nie potrafię go
ocenić, nie znam takiej miary. Gdyby znalazł się na giełdzie
jego akcje rosłyby tylko w  górę, a   zainteresowanie nimi
przekroczyło nasze granice.

Nie, nie będę już dłużej trzymał moich Czytelników
w  napięciu. Odkrywam karty. Ten diament nosi prześl iczny
tytuł : „Księgi Jakubowe” albo Wielka Podróż przez siedem
granic, pięć języków i   trzy duże rel igie, nie l icząc tych ma-
łych. Opowiadana przez zmarłych, a   przez Autorkę dopeł-
niona metodą KONIEKTURY z  wielu rozmaitych KSIĄG
zaczerpnięta, a   także wspomożona IMAGINACYJĄ, która
jest największym, naturalnym Darem człowieka.
A  w  podtytule: Mądrym dla Memoriału, Kompatriotom dla
refleksji , Laikom dla nauki, Melanchol ikom zaś dla rozrywki.

Z  satysfakcją umieszczam się w  trzech kolejnych gru-
pach odbiorców, w  pierwszej niestety nie, bo gdybym był
mądry, to książka ta nie czekałaby tak długo na jej „degu-
stację”.

Jestem pewien, że wszyscy już się domyślamy, iż autor-
ką księgi jest nasza dwukrotna zdobywczyni najważniejszej
w  Polsce nagrody l iterackiej – „Nike” - Olga Tokarczuk.

Ten epitet „nasza” ma dla mnie podwójne znaczenie:
nasza, czyl i polska i   nasza, bo związana z  Wałbrzychem
i   wiejskim ustroniem Krajanów pod Nową Rudą, gdzie
znajduje się jej dom letni.

O  Oldze Tokarczuk i   jej książkach pisałem w  moim blo-

gu „tu jest mój dom” wiele razy. Zachwycałem się wszyst-
kim, co wychodziło spod ręki autorki. Teraz po
czytelniczym, kilkudniowym maratonie, jakim są „Księgi
Jakubowe”, jestem jeszcze bardziej zafascynowany jej
twórczością. To jest książka oszałamiająca wszystkim, co
może czytelnikowi dać znakomity powieściopisarz, a   zara-
zem historyk, erudyta, człowiek tytanicznej, mrówczej pra-
cy. Nie wyobrażałem sobie, że teraz na stare lata
doświadczę jeszcze czegoś podobnego jak w  latach dzie-
cięcych przy czytaniu H. Sienkiewicza „W  pustyni i   w  pusz-
czy”, a   w  ki lka lat później „Krzyżaków”, „Quo vadis”„Trylogii”,
kiedy nie mogłem się oderwać od książki, zapominając
o  Bożym świecie.

Oczywiście, „Księgi Jakubowe” Olgi Tokarczuk, to jest
rzecz na pograniczu beletrystki i   opracowania popularno-
naukowego, ale zrobiona tak kunsztownie, z  talentem lite-
rackim i   rozmachem, że wiem już na pewno, iż będę do
niej powracał często i   będę polecał moim czytelnikom
bliższe poznanie tego majstersztyku.

Najlepiej byłoby tę książkę zakupić w  księgarni i   mieć ją
stale pod ręką, bo nie jest to książka, którą da się przeczy-
tać jednym tchem i   warto do niej - jak już wspomniałem -
powracać, odnajdując wciąż coś nowego. Można też wy-
pożyczyć ją w  bibl iotece, ale trzeba zabrać ze sobą dużą
torbę, bo jest co dźwigać. To zaiste wielka księga, dzieło
wielkiej artystki słowa, rzecz wyjątkowa w  l iteraturze nie
tylko polskiej, ale i   światowej.

Stanisław Michal ik

Mój majowy maraton
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Wymagającą, choć bardzo malowniczą trasę miel i do

pokonania w  niedzielę 1 4 maja zawodnicy Grand Prix Głu-
szycy MTB Podziemia Osówki. Był to drugi wyścig w  ramach
tegorocznego Pucharu Strefy MTB Sudety. Na starcie zjawi-
ło się ponad 400 kolarzy górskich, którzy po 1 1   km jazdy
decydowali się na wybór dystansu wyścigu. Na dystansie
MINI zawodnicy miel i do pokonania 26  km trasy i   800 me-
trów przewyższeń, natomiast dystans MEGA liczył 43   km
i   1 800 metrów przewyższeń.

Wyścig przebiegał przez najbardziej widokowe punkty
tras Strefy MTB Głuszyca. Zawodnicy mogli się spodziewać,
że na leśnych odcinkach trasy pojawi się sporo błota. Liczyl i
jednak, że zdążą dojechać do mety przed pro-
gnozowaną ulewą i   burzą. Niestety, zmagania
kolarzy na części wyścigu utrudniła niesprzyja-
jąca aurą i   dodatkowo powstałe błoto. Warunki
były więc naprawdę ekstremalnie trudne i   nie
wszystkim udało się zawody ukończyć.

Na mecie dystansu mini jako pierwszy poja-
wił się Piotr Kurczab z  Ząbkowic Śląskich (SGR
SPECIALIZED) z  czasem 01 :1 7:57, drugi był Ma-
ciej Stanowicz ze Świebodzic (MITSUBISHI MA-
TERIA LS MTB TEAM, czas 01 :1 9:1 2), a   trzeci
Mikołaj Jurkowlaniec z  Wrocławia (IMMOTION
SPECIALIZED SKODA GALL-ICM TEAM, czas
01 :20:38).
Pierwsza wśród kobiet na dystansie mini poja-
wiła się Marta Garnek z  Dzierżoniowa (DREAM-
BIKE BIELAWA) z  czasem 01 :54:00, druga przyje-
chała Jul ia Kowalska ze Starych Bogaczowic (KS
GÓRNIK WAŁBRZYCH, czas 01 :57:24), a   trzecia
Paula Bernaczek z  Barda Śl. (UKS KUSY BARDO,
czas 01 :57:25).

Zwycięzcą dystansu mega w  rewelacyjnym
czasie 02:1 6:49 został Rafał Alchimowicz z  Jele-
niej Góry (INTERFERIE OPTYK OKULAR), tuż za
nim linię mety przekroczył Łukasz Kl imaszewski
z  Wrocławia (MITUTOYO AZS WRATISLAVIA, 02:1 6:50). Trze-
cie miejsce zajął Gracjan Krzemiński z  Polanicy-Zdroju (MIT-
SUBISHI MATERIA LS MTB TEAM, 02:23:56).

Michal ina Ziołkowska z  Bielan Wrocławskich (VOLKSWA-
GEN SAMOCHODY UŻYTKOWE MTB TEAM) po 02:44:04 była
pierwszą kobietą, która ukończyła dystans mega. Drugie
miejsce wywalczyła Aneta Imielska ze Smolca (MTB VOTUM
TEAM WROCŁAW, 03:05:08), trzecie Anita Kaputa z  Unisła-
wia Śl. (SUPERIOR MTB WAŁBRZYCH, 03:1 4:21 0. Pełna klasy-
fikacja open kobiet i   mężczyzn na dystansie mega i   mini

oraz dla poszczególnych kategorii wiekowych znajduje się
na stronie http://l ive.ultimasport.pl/557/index.php?si-
te=pdf. Nagrody i   medale dla najlepszych zawodników
wręczal i wicestarosta wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski,
burmistrz Głuszycy Roman Głód i   prezes Stowarzyszenia
Przyjaciół Głuszycy Grzegorz Walczak. Gratulujemy wszyst-
kim kolarzom górskim za wspaniałe przygotowanie do wy-
ścigu i   zapraszamy do uczestnictwa w  kolejnych imprezach
rowerowych organizowanych w  gminie Głuszyca. Najbl iż-
sza – I I I Wyścig XC o  Czapkę Śl iwek - odbędzie się 1 5 paź-
dziernika.

Prawdziwie sportowe emocje i   niezwykle mobil izujący

doping towarzyszyły wyścigowi rowerowemu dla dzieci do
lat 1 4. Wśród dziewczynek z  najstarszej grupy wiekowej
(1 1 -1 3 lat) najlepsza była Zuzanna Mikusiak, wśród chłop-
ców miejsce pierwsze wywalczył Krzysztof Mikusiak, drugie
Dominik Firlej, trzecie Błażej Mikusiak. W  średniej grupie
wiekowej (7-1 0 lat) miejsce pierwsze zajęła Katarzyna Miku-
siak, drugie Amelka Molska, trzecie Jul ia Wierucińska.
Wśród chłopców zwyciężył Dawid Krusz, drugie miejsce
zdobył Adrian Bereś, trzecie Kornel Kowalski. W  najmłodszej
grupie kolarzy (6 lat i   mniej) zwyciężyły dziewczynki: Jago-

da Kurek, przed Jul ią Kulej i   Nataszą Kowalską oraz chłopcy:
Maciej Mazik ( I   miejsce), Marcel Piekarz (I I miejsce), Jakub
Lisowski (I I I miejsce). Dziękujemy wszystkim dzieciom i   ro-
dzicom za wspaniałą sportową zabawę. Warto także wspo-
mnieć, że 26  km trasy dystansu mini wyścigu pokonał
razem ze swoim tatą Dawidem dziewięcioletni głuszyczanin
Fil ip Duława, któremu serdecznie gratulujemy i   czekamy aż

samodzielnie wystartuje w  wyścigu dla dorosłych.
Organizatorzy Grand Prix Głuszycy MTB Podziemia

Osówki 201 7 - Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy,
Powiat Wałbrzyski oraz Gmina Głuszyca - dziękują za
pomoc wszystkim wolontariuszom, byl i nimi: Edyta
Popek, Justyna Dąbrowska, Sylwia Rekowska, Aneta
Literska, Aneta Cygan, Justyna Cygan, Szymon Sła-
wik, Kornel ia Głód, Iweta Głód, Ewa Walczak, Monika
Walczak, Antoni Kulczycki, Marek Zglejszewski, Jacek
Kędzierski, Ewa Kędzierska, Bartosz Warszczuk, Kamil
Dec, Joanna Milczarek, Martyna Milczarek, Grzegorz
Milczarek, Krzysztof Kameczura, Magdalena Waw-
rzyńczyk, Anna Szmidt, Elżbieta Zglejszewska,
Krzysztof Drzygała, Mirosław Żołopa, Michał Adam-
czyk, Wojtek Jelewski, Paul ina Jelewska, Czesława
Wisińska, Aneta Musik, Agnieszka Dobosz, Wiesław
Kmiecik, Katarzyna Szatkowska, Ewa Dorosz, Ewa Pi-
wońska, Anna Skup, Dariusz Skup, Andrzej Włodar-
czyk, Katarzyna Łazanowska, Mariusz Kostrzyca.
Podziękowania dla OSP w  Głuszycy Górnej, Andrzeja
Czerwińskiego, Dariusza Żytkiewicza z  Ekipy Rozkręt,
uczniów z  Gimnazjum Publicznego w  Głuszycy-
Roksany Twaróg, Amadeusza Nogawki, Szymona
Grabickiego, Dawida Szymańskiego, Wiktorii Kraw-
czyk, Aleksandra Gorzały, Magdaleny Skrzęty, Patrycji

Obryckiej, Aleksandry Greckiej, Klaudii Wojtowicz, Laury
Linder oraz pracowników CK-MBP w  Głuszycy.

Szczególne podziękowania dla sponsorów i   partnerów
imprezy. Byl i nimi: Centrum TMT Skoda Dealer, Staropolan-
ka, I tal ia Bike, Partener-tex, Wodociągi Wałbrzych, Pod-
ziemne Miasto Osówka, Agencja Ubezpieczeniowa
Plewiska, Color haft, OLMO, sklep rowerowy BIKE FINGER,
ZNID Walczak  s.c., Agroturystyka Pod Ostoją, Agroturystyka
Pograniczna, SportFuel.pl, Magazyn MTB „BIKE”, #mtbxcpl.
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Na wiosenny maraton zumby
z  fitnessem zorganizowany przez
Centrum Kultury-MBP w  Głuszy-
cy w  minioną sobotę 22 kwietnia
przybyl i n ie tylko głuszyczanie,
ale także mieszkańcy Świdnicy,
Świebodzic, Jedl iny-Zdroju, Wal i-
mia, Mieroszowa i   Wałbrzycha.
Zumba przeplatana ćwiczeniami
fitness oraz pokazami zumby
w  wykonaniu najmłodszych wypełniły dwie godziny aktyw-
nie spędzonego czasu.

Instruktorki prowadzące maraton - Magdalena Trusz-
czyńska, Beata Rejek, Aneta Marciniuk, Edyta Serafin oraz
Jadwiga Kostkiewicz – Schwebs - zadbały o  radosny nastrój
uczestników wspólnej, sportowej zabawy i   spalanie wielu
poświątecznych kalori i . Podopieczni Magdaleny Truszczyń-

skiej, która co piątek prowadzi
zajęcia zumby kids w  CK-MBP
w  Głuszycy, sprawil i wiele radości
wszystkim uczestnikom marato-
nu, a   także rodzicom i   najbl iż-
szym, którzy podziwial i swoje
tańczące na scenie pociechy.
Dziękujemy wszystkim za sympa-
tyczną atmosferę w  czasie mara-
tonu. Wielkie podziękowania dla

głuszyckich przedsiębiorców , którzy wsparl i organizację
głuszyckiego maratonu. Są nimi: salon fryzjerski „Beata”, Re-
stauracja „Stara Piekarnia”, Restauracja „Gościniec Sudecki”,
Park l inowy – Łowisko „Złota Woda”, Łowisko Pstrągów Złota
Woda w  Łomnicy, „Jadło”, klubokawiarnia „Reduta”, Magda-
lena Wawrzyńczyk.
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Patriotycznie, radośnie
i   odświętnie!

- Każdy uczestnik Rajdu Samochodów Terenowych Kamyki
4x4 mógł znalazł coś dla siebie. W  szóstej edycji zorganizowa-
nej 22 kwietnia na terenie Gminy Głuszyca uczestniczyć mogło
każde terenowe auto z  napędem 4×4 o  dopuszczalnej masie
do 3,5  t.   Zgłosiło się prawie 80 załóg,   które zostały podzielone
na cztery klasy: Seryjne, Obrzyn, Zmota, UTV- mówi organiza-
tor rajdu - Jacek Chomiak ze Stowarzyszenia Sudety Offro-
ad.- Ostatecznie w  kategoriach   Zmota i   Obrzyn
wystartowało po 1 3 załóg, a   w  klasie Seryjnej 39. Nowością
była kategoria   UTV, w  której wystartowały 3 załogi .   Oczy-
wiście zgodnie z  tradycją rajdu obowiązywał zakaz używa-
nia wyciągarek.

Obszar, na którym zlokal izowane zostały odcinki specjal-
ne, był zbl iżony do edycji ubiegłorocznej.   Odcinki były roz-
lokowane wokół byłego kamieniołomu i   byłego młyna,
hałdy starej kopalni uranu i   okol ic stadionu w  Grzmiącej
oraz na terenie położonym pomiędzy górami Gomólnik Ma-
ły i   Rogowiec. Mimo niemal identycznej lokal izacj i więk-
szość PKP’ów była nowością również dla stałych „bywalców”
rajdu.

Ze względu na duże różnice konstrukcyjne pojazdów
oddzielny zestaw 70 PKP’ów został przygotowany dla samo-
chodów seryjnych i   70 dla Zmot, Obrzynów i   UTV. Organi-
zatorzy wyznaczyl i ośmiogodzinny l imit czasu na zdobycie 
maksymalnie dużej l iczby PKP’ów.

W  klasie samochodów Seryjnych zwycięzcy Przemysław
Pławecki i   Piotr Gładysz pokonal i n iemal wszystkie prze-
szkody terenowe i   zdobyl i 69 PKP’ów. W  klasie Zmota zwy-
ciężył Dariusz Walczuch i   Arkadiusz Boronowski – 40
PKP’ów. W  klasie Obrzyn   zwycięzcami zostal i ubiegłoroczni
triumfatorzy w  tej kategori i Paweł Nowak i   Daniel Nowak,
zdobywszy 43 PKP’y. Zwycięzcy w  kategori i UTV Rafał Nycek
i   Paweł Gl inkowski zgromadzi l i 38 PKP’ów. Puchar fair play
ufundowany przez burmistrza Głuszycy Romana Głoda
otrzymała załoga Jarosław Czachar i   Adam Fiedler.

-Szczególnie wyniki w  klasach Zmota, Olbrzyn i  UTV po-
twierdzają, że rajd Kamyki 4×4 zaliczany jest do najtrudniej-
szych rajdów terenowych w  Polsce. Podobnie jak w  ubiegłym
roku trasa mocno dała się we znaki uczestnikom, mimo to
większość załóg deklarowała chęć powrotu na trasę rajdu
w  przyszłym roku- dodaje Jacek Chomiak.
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Łowisko Pstrąga Złota
Woda w  Łomnicy było po
raz kolejny miejscem nie-
zwykłego spotkania , w  któ-
rym uczestn iczyły osoby
niepełnosprawne z  terenu
Gminy Głuszyca wraz ze
swymi opiekunami .

Świąteczny posi łek ufun-
dowany przez właściciel i
łowiska - Jerzego i   Gracjana
Rudnickich oraz otwarte
serca anominowych spon-
sorów sprawiły, że osoby
niepełnosprawne mogły
spędzić czas w  gronie znajomych i   wielu serdecznych
osób. W  spotkaniu uczestn iczył zastępca burmistrza Głu-
szycy Grzegorz Szymański , który życzył obecnym, by na co

dzień w  swoim życiu zawsze
spotykal i tak wiele ciepła
i   l udzkiej życzl iwości . O  uro-
czystą oprawę spotkania za-
dbała Głuszycka Orkiestra
Dęta na czele z  kapelmi-
strzem Eugeniuszem Leciem.

Wielkanocne spotkanie
dostarczyło przybyłym wielu
chwi l radości i   wzruszenia .
W  imien iu osób niepełno-
sprawnych serdeczne po-
dziękowania za
zorganizowanie spotkania

składa prezes Głuszyckiego Stowarzyszenia Osób N iepeł-
nosprawnych Władysława Ciura.
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Wielkanocne spotkanie dla osób niepełnosprawnych

Radosna atmosfera panowała w  głuszyckim Centrum
Kultury w  czasie uroczystości z  okazj i Święta Konstytucji 3
Maja. Głuszyczanie wspólnie śpiewal i pieśni patriotyczne
pod przewodnictwem prowadzącego Roberta Delegiewi-
cza, który przybl iżył zgromadzonym historię związaną
z  uchwaleniem w  1 791 roku pierwszej w  Europie i   drugiej
na świecie nowoczesnej konstytucji .

-Po raz kolejny mieszkańcy Głuszycy nie zawiedl i i   - mi-
mo niesprzyjającej aury- l icznie przybyl i , by wspólnie świę-
tować. Cieszę się, że wspólny śpiew pieśni patriotycznych
na stałe zagościł w  repertuarze wydarzeń organizowanych
przez Centrum Kultury-Miejską Bibl iotekę Publ iczną w  Głu-
szycy. Jest to doskonała okazja do kultywowania tradycji
i   przekazywania wartości związanych z  h istorią. Poza tym
radość towarzysząca wspólnemu śpiewowi tworzy niezwy-
kły kl imat uroczystości . Dziękuję wszystkim za wspólne
świętowanie – dodaje burmistrz Głuszycy Roman Głód.
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Ruszyła Liga Lekko-
atletyczna Szkół Podsta-
wowych w  Głuszycy.
Pierwsza tegoroczna edy-
cja rywal izacj i w  biegach
odbyła się w  piątek 5 ma-
ja. Wzięło w  niej udział
ponad 90 uczniów z  głu-
szyckich szkół podstawo-
wych. Zachęcamy do
uczestnictwa w  kolejnych
zawodach - 27 maja
o  godz. 9 oraz 1 0 czerwca
o  godz. 1 0 na boisku
sportowym przy ul . Dolnej
w  Głuszycy.

Przypinamy, że dziew-
częta i   chłopcy rywal izują
w  biegach na dystansach
krótkich i   długich w  4 ka-
tegoriach wiekowych. Najmłodsi urodzeni w  roku 201 0 oraz
2008-2009 biegają na dystansach 30  m i   1 00  m, starsza gru-
pa - urodzonych w  latach 2006-2007 pokonuje dystans 40  m
i   200  m, natomiast najstarsi urodzeni w  latach 2004-2005
ścigają się na dystansach 60  m i   400  m.

-W  każdej z  trzech edycji ligi za zdobycie I  miejsca zawod-
nik otrzymuje 100 punktów, za miejsce II – 95 punktów, za
miejsce III – 90 punktów. Każde kolejne miejsce jest odpowied-
nio mniej punktowane – informuje Krzysztof Drzygała, po-
mysłodawca i   jeden z  organizatorów l igi .

Za trzy naj lepsze wyniki
na dystansach krótkich
i   długich uczniowie po
zakończonych biegach
każdej edycji otrzymują
medale i   dyplomy. Poza
tym na wszystkich
uczestników l igi czeka
woda i   słodki poczęstu-
nek. Dla pierwszych sze-
ściu zawodników z  każdej
kategori i wiekowej po
zsumowaniu punktów
z  trzech edycji przygoto-
wano atrakcyjne nagrody
rzeczowe, a   na zwycięz-
ców danych kategori i
wiekowych czekają pa-
miątkowe puchary l igi .
Organizatorzy LLSP:

burmistrz Głuszycy Roman Głód, Komisja Oświaty, Kultury
i   Sportu Rady Miejskiej w  Głuszycy, dyrektor Centrum Kultu-
ry-MBP w  Głuszycy Monika Rejman serdecznie dziękują
wszystkim uczestnikom majowej l igi , rodzicom i   opiekunom
zawodników oraz nauczycielom i   wolontariuszom. Szcze-
gólne podziękowania dla Banku Zachodniego WBK oddział
w  Głuszycy i   wolontariuszy: Ewy Dżygały, Joanny Grabki,
Elżbiety Zglejszewskiej oraz uczniów z  Gimnazjum Publ icz-
nego w  Głuszycy.

oprac. SJ

MŁODZI GŁUSZYCCY LEKKOATLECI

-Powstaje kolejna atrakcja dla turystów odwiedzających
Głuszycę. Już w  przyszłym roku będzie można zobaczyć
rozległą panoramę naszej gminy i   okol ic z  wieży widokowej
kościoła pw. NMP Królowej Polski w  Głuszycy- informuje
burmistrz Roman Głód.

Na real izację projektu „Udostępnienie turystyczne wieży
kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
w  Głuszycy” Gmina uzyskała dofinansowanie w  wysokości
81 2 588,55 zł ze środków Aglomeracji Wałbrzyskiej w  ra-
mach Zintegrowanych Inwestycj i Terytorialnych RPO WD
201 4-2020 po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa
Dolnośląskiego.

Na obecnym etapie prac oczyszczona została igl ica i   ko-
puła wieży, zamontowane zostało rusztowanie i   trwają pra-
ce przygotowawcze do remontu elewacji wieży. Prace
wykonuje Wałbrzyskie Konsorcjum Budowlane Sp. z  o.o.  

- Na wieży zamontowaliśmy kapsułę czasu z  pamiątkami
dla potomnych. Znajdują się w  niej aktualne informacje o  na-
szej gminie, zdjęcia, wiadomości przygotowane przez naszych
uczniów i  przedszkolaków, które pragniemy pozostawić tym,
którzy kiedyś w  przyszłości będą ponownie dokonywać re-
montu wieży zabytkowego kościoła - dodaje Roman Głód.

oprac. SJ

Wieża widokowa dla turystów

Utwory z  czołówek l ist przebojów
wykonywane  m.in. przez takie gwiazdy
muzyki jak Phi l Col l ins, Eric Clapton,
Sting, Whitney Houston, ABBA, Cel ine
Dion, Edith Piaf w  aranżacji muzyków
z  zespołu „Liko Band” zabrzmiały na sce-
nie głuszyckiego Centrum Kultury
w  niedzielę 7 maja.

W  magiczny świat dźwięków prze-
nieśl i zebranych Krzysztof Kurnyta gra-
jący na saksofonie altowym
i   sopranowym oraz Kazimierz Skoczek
grający na klarnecie i   saksofonie tenoro-
wym. Muzycy zapowiadają już jesienny koncert muzyki fi l -
mowej z  pełnym składem zespołu „Liko Band”.
O  planowanym w  Głuszycy kolejnym koncercie zespołu bę-
dziemy jeszcze Państwa informować. Dziękujemy muzykom
za stworzenie niezwykłego kl imatu niedzielnego koncertu.

oprac. SJ

Przypomnieli ulubione przeboje



MUFLONY 201 6
Miło nam poinformo-

wać, że Gmina Głuszyca
w  XIX Plebiscycie Go-
spodarczym MUFLONY
201 6 zdobyła I I miejsce
w  kategorii Inicjatywa/
Wydarzenie 201 6 Roku.
Do tej kategorii Gmina
Głuszyca zgłosiła mara-
ton górski Wal igóra Run
Cross, który odbył się
1 0 września 201 6.

-To ogromny zaszczyt i  nasz wspólny sukces, dziękuję przede
wszystkim Andrzejowi Koliszowi i  Ewie Sobieraj oraz wszystkim
osobom, które w  większym lub w  mniejszym stopniu przyczyni-
ły się do organizacji tak udanego i  docenianego wydarzenia
sportowego. Jednocześnie zapraszam do Głuszycy na drugą
edycję Waligóra Run Cross już 2 września- dodaje burmistrz
Roman Głód, który w  czasie gal i finałowej plebiscytu w  dniu
1 2 maja w  Zamku Książ odebrał pamiątkowy dyplom dla
Gminy Głuszyca.

Plebiscyt Muflony to jedno z  najstarszych i   najbardziej
prestiżowych tego typu przedsięwzięć w  województwie. Na-
gradzane są w  nim firmy, samorządy oraz instytucje. Od 1 9
lat wyróżniane są podmioty z  terenu powiatu wałbrzyskie-
go, świdnickiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, ząbkowic-
kiego i   kamiennogórskiego. Doceniane są osiągnięcia
biznesowe, edukacyjne, medyczne, społeczne, kulturalne,
sportowe. Plebiscyt wspiera przedsiębiorczość, innowacyj-
ność, odpowiedzialny biznes, a   także ekologię. Organizato-
rem Plebiscytu jest spółka Kubara Lamina S.A. -wydawca
takich tytułów prasowych jak: Tygodnik Wałbrzyski/NWW,
Wiadomości Świdnickie, Tygodnik Dzierżoniowski.

Wyniki XIX Plebiscytu Gospodarczego MUFLONY 201 6
Kategoria: Firma Odpowiedzialnego Biznesu

1 .Sonel S.A.
2.Pasol-Paco Sp. z  o.o.

3.Mando Corporation Poland Sp. z  o.o.
Wyróżnienie: Kopalnie Surowców Skalnych w  Bartnicy Sp.

z  o.o.
Kategoria: Najlepsze Wydarzenie/Inicjatywa 201 6 Roku

1 .Gmina Strzegom
2.Gmina Głuszyca

3.Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne Aqua-Zdrój
Kategoria: Metamorfoza 1 0-lecia (lata 2007-201 6)

1 .Gmina Bielawa
2.Zakłąd Aktywności Zawodowej Victoria

3.Gmina Żarów
Kategoria: Najlepsza Mirto/Mała Firma

1 .Kopalnia Złota Usługi Turystyczne AURUM
2.PPH BARTEK Jacek Łysiak
3.Drukarnia Poldruk  s.c.

Kategoria: Najlepszy Produkt
1 .Pasol-Paco Sp. z  o.o.

2.Vito-Plast  s.c.
3.Uzdrowisko Szczawno-Jedl ina S.A.

oprac. SJ

W  związku z  brakiem połączeń lokalnego transportu zbioro-
wego z  wioskami Grzmiąca i   Łomnica Gmina Głuszyca zorga-
nizowała dodatkowe kursy busów dowożące mieszkańców
Grzmiącej i   Łomnicy do miejsca przesiadkowego w  Głuszycy
przy ul. Łukasiewicza i   z  powrotem.

-Przypominamy, że od 20 października 2016 uruchomione zo-
stały cztery połączenia z  Grzmiącej przez Łomnicę do Głuszycy
oraz dwa połączenia Głuszyca-Łomnica-Grzmiąca. Kursy realizo-
wane są w  dni powszednie, tj. od poniedziałku do piątku. Dodat-
kowe kursy w  soboty zostały wprowadzone od 1 marca br. -
informuje burmistrz Roman Głód.

Szczegółowy rozkład jazdy nowych połączeń publikujemy
obok.

oprac. SJ

Busem do Grzmiącej i   do Łomnicy

3maj 201 7 · KURIER GŁUSZYCKI

Turniej szachowy, pokazy
tańca nowoczesnego, zabawa
z  animatorami i   z  zespołem
„Z  N ikodema” oraz wiele in-
nych atrakcji towarzyszyły fe-
stynowi „Lato z  Dwójką”, który
odbył się w  minioną sobotę
1 3 maja przy Szkole Podsta-
wowej nr  2 w  Głuszycy. „Lato
z  Dwójką” to zwycięski pro-
jekt, wybrany przez głuszy-
czan w  głosowaniu w  ramach
Budżetu Partycypacyjnego
Powiatu Wałbrzyskiego na
rok 201 7 w  Gminie Głuszyca.
Przybyłych na festyn przywi-
tal i wicestarosta wałbrzyski
Krzysztof Kwiatkowski, wice-
burmistrz Głuszycy Grzegorz Szymański i   dyrektor Szkoły
Podstawowej nr  2 w  Głuszycy Aneta Musik.

Dużym zainteresowaniem cieszył się turniej szachowy dla
dzieci i   dorosłych. Mistrzem turnieju dla dzieci został Fi l ip
Grąz, wicemistrzostwo wywalczył Mateusz Ścigała, miejsce
trzecie zajęła Dorota Fiedorowicz. Wśród dorosłych graczy
tytuł mistrza turnieju zdobył Paweł Mycio, wicemistrzem zo-
stał Mieczysław Bacior, miejsce trzecie wywalczył Łukasz
Franków. -Cieszymy się, że tak wiele osób wzięło udział w  tur-
niej, co świadczy o  popularności gry w  szachy, gry uczącej lo-
gicznego myślenia - podkreśla Aneta Musik. 

Turniej zaszczyciła swoją obecnością Jolanta Zawadzka,
arcymistrzyni szachowa, pięciokrotna mistrzyni Polski junio-
rek i   wielokrotna final istka turniejów szachowych o  mistrzo-
stwo Polski. Jolanta Zawadzka od 1 997 r. jest stałą
uczestniczką mistrzostw świata i   Europy. W  2004 roku zdo-
była tytuł mistrza świata. Na głuszycki turniej przybył także
tata arcymistrzyni, Wojciech Zawadzki, który wraz z  córką
przekazał szkole 6 zegarów do gry w  szachy oraz 4 książki
„Królestwo szachów” autorstwa Krzysztofa Krupy  i   Moniki  
Krupy. Nad prawidłowością przebiegu turnieju czuwal i sę-
dziowie szachowi - Panowie Paweł Stankiewicz oraz Jan
Stankiewicz. W  organizację turnieju zaangażowane były tak-

że Małgorzata Wodyk i   Joan-
na Grabka, nauczycielki z  SP
nr  2, które w  ramach obo-
wiązkowych zajęć lekcyjnych
prowadzą zajęcia gry w  sza-
chy w  klasach pierwszych
i   drugich.

Podczas zmagań szachi-
stów na hal i sportowej na
placu szkolnym trwała weso-
ła zabawa. Można było po-
dziwiać popisy młodych
tancerzy ze Studia Tańca Car-
men z  Wałbrzycha, którzy na
co dzień trenują pod okiem
Natal i i Pinach - final istki Mi-
strzostw Polski w  tańcu DI-
SCO- DANCE i   H ip Hop,

zdobywczyni najwyższej klasy w  tańcu nowoczesnym, trzy-
krotnej Mistrzyni Dolnego Śląska w  tańcu towarzyskim.
Wspólną zabawę przy muzyce poprowadził zespół „Z  N iko-
dema”. Wesołe tańce, budowanie wieży na czas, slalom gi-
gant z  przeszkodami, chiński konkurs kul inarny, łowienie ryb
w  basenie, malowanie twarzy, pokaz wielkich baniek, formo-
wanie balonowych zwierzaków i   wiele innych zabaw zapro-
ponowały dzieciom sympatyczne animatorki. Ponadto
dzieci mogły skorzystać z  bezpłatnych zabawy na dmucha-
nej zjeżdżalni, w  zamku do skakania i   na trampol inie, a   naj-
młodsi spędzil i ciekawie czas w  specjalnej strefie maluszka.

Za ogromną pomoc, życzl iwość i   zaangażowanie przy or-
ganizacji „Lata z  Dwójką” dyrektor SP nr  2 składa serdeczne
podziękowania dla wszystkich nauczyciel i , uczniów, rodzi-
ców i   przyjaciół szkoły, a   są nimi głuszyccy przedsiębiorcy:
John Cotton Europe Sp. zo.o., Chiński Market, Apteka Farmi,
sklep „Dzwoneczek”, Gracjan i   Jerzy Rudniccy z  Łowiska
Pstrągów Złota Woda, Krystian Jóźwiak z  restauracji „Gości-
niec Sudecki”, Beata Drapała, Monika Kwiatkowska, Mariusz
Kostrzyca. Szczególne podziękowania dla Joanny i   Grzego-
rza Milczarków, Barbary Jelewskiej, Krystyny Martynogi, Ar-
tura Mal inowskiego i   Pawła Skitowskiego.

oprac. SJ

Radosne i   słoneczne„Lato z  Dwójką”!

„Laur Społecznego Zaufania” dla
Gimnazjum Publicznego
w  Głuszycy
Gimnazjum Publ iczne w  Głuszycy zostało wyróżnione pre-

stiżową nagrodą przyznawaną przez Kapitułę Projektu. Laur
Społecznego Zaufania przyznawany jest tym przedsiębior-
stwom i   instytucjom publ icznym, które cieszą się niepodwa-
żalnym zaufaniem społecznym oraz wyłącznie pozytywnymi
opiniami w  odczuciu kl ientów i   konsumentów. Wyróżnienie
stanowi wyraz uznania za wysoki standard, jakość oferowa-
nych usług, podziękowanie za udaną współpracę. Z  uwagi na
fakt, iż przyznawane jest wyłącznie na wniosek kl ienta- ma
charakter szczególny i   n iepowtarzalny.

oprac. GP

Podziemne Miasto Osówka i   Gmina Głuszyca prezentowały
swe atrakcje w  czasie „Turystycznej Majówki” zorganizowanej
w  dniach 1 9-20 maja we Wrocławiu na ul. Świdnickiej przez
Dolnośląską Izbę Turystyki i   Dolnośląską Organizację
Turystyczną.
W  czasie majówki można było poznać wiele ciekawych
atrakcji znajdujących się na Dolnym Śląsku. Dla przybyłych
przygotowano loterię fantową, występy grup artystycznych,
konkursy sprawnościowe, konkurs wiedzy o  Wrocławiu
i   o  Dolnym Śląsku, a   także bezpłatne zwiedzanie Wrocławia
z  przewodnikiem.

oprac. SJ

Turystyczna Majówka we
Wrocławiu

-Przy ul. Ogrodowej trwają obecnie prace budowlane związa-
ne z  modernizacją placu zabaw. Teren został odwodniony, wy-
równywano podłoże i  niebawem rozpocznie się montaż
urządzeń przeznaczonych do zabawy dla dzieci oraz do ćwiczeń
w  siłowni terenowej. Kolejnym etapem prac będzie montaż ła-
wek, lamp oświetleniowych i  wykonanie chodnika z  kostki beto-
nowej - informuje burmistrz Roman Głód. Szacowany koszt
inwestycji finansowanej z  budżetu Gminy Głuszyca wynosić
będzie ok. 50  tys. zł.

Powstaje nowy plac zabaw
z  siłownią plenerową

„Seniorzy na 6+”
Fundacja „Katol icka Inicjatywa Berit” zaprasza wszystkich

Seniorów w  wieku 60+ z  terenu Gminy Głuszyca oraz Gmin
ościennych na zajęcia aktywizujące w  ramach real izacji pro-
jektu „Seniorzy na 6+” dofinansowanego z  Programu Rządo-
wego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata
201 4-2020.
Do dyspozycji Państwa przekładamy następujące formy zajęć:
- zajęcia kulturalne: MUZYKOTERPIA oraz WARSZTATY KULTU-
RALNE,
- warsztaty komputerowo- nowych technologii,
- zajęcia językowe: JĘZYK ANGIELSKI,
- warsztaty rozwijające pasje: WARSZATY SZYCIA I   KREACJI ,
FOTOGRAFICZNE, MALARSKIE, GARNCARSKIE, KULINARNE,
- zajęcia z  zakresu poprawy kultury fizycznej i   popularyzacja
zdrowego stylu życia.

W  ramach wyżej wymienionych zajęć przewiduje się l iczne
atrakcje dla seniorów takie jak: wyjazd
do filharmonii, teatru, opery, kina i   inne.
Zajęcia odbywają się w  budynku DDO „Senior +” , przy ul. 1 1
Listopada 6a w  Głuszycy,
od poniedziałku do piątku w  godzinach 8:00 – 1 7:00.

Zapisy oraz więcej informacji w  Biurze Projektu- ul. 1 1 Listo-
pada 6a, od poniedziałku do piątku
w  godzinach 8-1 6 lub telefonicznie 570237631 bądź mailowo:
beritgluszyca@gmail.com.

Fundacja Katol icka Inicjatywa Berit

Aktualności z  budowy„Delfinka”
Nasz Głuszycki Delfinek nabiera już kształtów. Ostatnio wy-

konane było zbrojenie stropu typu Fil igran i   betonowanie. Wy-
betonowane zostały strop plaży dookoła niecki basenowej
oraz strop części socjalnej (szatni). Widać już, jak będzie wy-
glądała niecka basenowa, czyl i zbiornik betonowy, w  który
będzie wkładana niecka docelowa ze stal i nierdzewnej. Prace
przebiegają zgodnie z  harmonogramem.

oprac. SP3



Pokręcimy się jeszcze wokół komina, a   dokładnie wokół wieży kościoła parafialnego
(fot. 1 ) . Rozpoczęty remont dawał nadzieję, że uda się dotrzeć do historycznych materiałów, ja-
kie zwykle ukrywano w  czasie budowy lub większych remontów w  specjalnie do tego celu przy-
gotowanych kulach. Z  żalem jednak należy stwierdzić, że tzw. kapsuła czasu została
„wyszabrowana” dużo wcześniej i   niestety nie ma żadnych śladów o  tym, co zawierała. Pokuszę
się zatem, aby uzupełnić wiadomości, jakie chciel iby przesłać nam dawni mieszkańcy Wüste-
giersdorf, o  tym, co wydarzyło się po wzniesieniu w  1 742 r. kościoła ewangel ickiego.

W  latach 40-tych XVII wieku na terenie Śląska cały czas trwały działania wojenne. Kroniki od-
notowują, że w  1 743 r. cesarz Fryderyk Wielki podróżował z  Kłodzka przez Broumow , Głuszycę
i   Świdnicę do Berl ina. Badacze historii wspominają, że miał zatrzymać w  gospodzie „Pod Jele-
niem” (fot. 2). Był to zapewne inny budynek, gdyż ten, który stoi dziś przy ul. Grunwaldzkiej 44
datowany jest na rok 1 784. Dnia 21 lutego 1 744 r. w  obl iczu zbl iżającej się kolejnej wojny powo-
łano na terenie Głuszycy i   okol ic odziały mil icji ludowej, której zadaniem było utrzymanie ładu.
Obowiązkowo każdy z  „mil icjantów” odbywał w  Mieroszowie (niem. Friedland) raz na tydzień
dwudniowe szkolenie z  musztry i   posługiwania się bronią. Tymczasem w  końcu maja 1 744r. wy-
buchła I I wojna śląska. Wojska pruskie po niepowodzeniach wyprawy do Czech i   Moraw wycofa-
ły się przez góry na teren Śląska. Musiały oddać też część zajętej Kotl iny Kłodzkiej. W  dniach 1 4
i   1 5 grudnia 1 744 r. pod dowództwem generała Mulina do Głuszycy dotarł dywizjon, który po-
został tu na kwaterze zimowej do kwietnia 1 745 r. W  tym czasie ponownie przez Głuszycę prze-
jechał Fryderyk Wielki, który następnie w  towarzystwie generała Münchowa gościł przez 4 dni
w  Pałacu Jedl inka. Dnia 1 7 kwietnia wojska austriackie przekroczyły granicę w  Głuszycy (fot. 3),
Gol ińsku i   Lubawce. Prusacy zostal i zmuszeni do opuszczenia   m.in. terenu Głuszycy i   wycofal i się
w  okol ice Świdnicy. Po wkroczeniu wojsk austriackich dochodziło do aktów plądrowania i   gra-
bieży majątków mieszkańców, którzy w  większości byl i protestantami. W  Kolcach 25 kwietnia
pod groźbą zniszczenia wsi przez oddział huzarów doszło do wymuszenia okupu w  wysokości
30 dukatów i   obietnicy zapłaty kolejnych 1 3 dukatów w  przyszłości za dalszą „ochronę”. W  dniu
26 kwietnia doszło zaś do brutalnej napaści na młyn „Rümpelmuhle”w  Głuszycy Górnej (fot.4) .
Kroniki z  tego okresu wspominają, że na miejscowe władze nałożono kontrybucję na utrzyma-
nie wojsk. Prałat klasztoru w  Krzeszowie został zmuszony do przyjęcia na siebie kosztów utrzy-
manie przez 1 0 dni szwadronu huzarów (ok. 70 żołnierzy i   koni), l icząc 1 talara na głowę
dziennie. Wsie Unisław i   Sokołowsko zapłaciły za utrzymanie wojska 1 00 dukatów. W  maju do-
chodziło do dalszych aktów terroru i   rabunków. Najbardziej brutalni byl i huzarzy i   pandurzy
(piechota austro-węgierska) stacjonujący w  Głuszycy Górnej, Wal imiu i   Rzeczce. Dnia 1 8 maja
1 745 r. wojska pruskie ponownie zajęły Kamienną Górę, jednak utrzymały się tylko do 24 maja.
W  odwecie w  kolejnych dniach dochodziło do grabieży w  Kamiennej Górze, Lubawce, Miero-
szowie. Wojska austriackie przygotowywały się do zadania prusakom decydującego ciosu i   kon-
centrowały główne siły w  okol icy Strzegomia i   Dobromierza. Dnia 4 czerwca 1 745 r. pod osłoną
nocy Fryderyk Wielki przeprowadził wojska stacjonujące pod Świdnicą i   ok. godziny 4 rano za-
atakował z  zaskoczenia Austriaków. Wygrana bitwa pod Dobromierzem przesądziła ostatecznie
o  przyłączeniu Śląska do Prus. Rozbite wojska austriackie wycofały się w  góry i   jeszcze do wrze-
śnia częściowo kontrolowały teren Sudetów Środkowych. Patrole pruskie zapuszczały się jednak
aż pod Trutnov. Opisano przypadki dalszych napaści na ludność okol ic Głuszycy. Dnia 21 wrze-
śnia oddział 1 0 Austriaków napadł w  Łomnicy na młyn Obermühle (fot. 5) oraz na bielnik nale-
żący do na Gotfryda Löhriga. W  następnych dniach doszło do napaści na plebanię ewangel icką
w  Głuszycy. Pastor Schwarze salwował się ucieczką i   kolejne dwa dni i   noce spędził w  okol icz-
nych lasach. Z  pomocą wiernych przeprawił się do Świdnicy i   pozostawał tam do 22 październi-
ka. Bardziej dramatyczny przebieg miał incydent na Ustroniu (fot.6), 25 września patrol 1 2
pandurów napadł na dom właściciela huty szkła, ten - broniąc dobytku - postrzel ił śmiertelnie
jednego z  napastników i   zbiegł do lasu. Pandurzy wpadl i w  szał i   strzelając na oślep poważnie
postrzel i l i jednego z  hutników Chistofera Richtera. Mistrz hutniczy ukrywał się do czasu ponow-
nego wkroczenie wojsk pruskich. Do końca września 1 745 r. dochodziło do l icznych napaści na
okol iczną ludność  m.in. w  Jedl ince, Grzmiącej, Łomicy, Głuszycy, Walimiu, a   30 września
w  Srebrnej Górze. W  tym samym dniu w  Bitwie Pod Soor (dziś Horni Zdar k/Trutnowa) Fryderyk
Wielki pokonał po raz kolejny wojska austriackie i   umocnił swoje pozycje w  Sudetach. Wojska
pruskie plądrowały zdobyte miejscowości po drugiej stronie granicy. Dnia 29 października 1 745
r. doszło jeszcze do potyczki w  okol icy Bartnicy. Oddział 60 austriackich huzarów próbował zare-
kwirować dwa konie i   został zaskoczony przez pruskich grenadierów. Dwóch Austriaków zginę-
ło, a   reszta oddziału wycofała się przez dzisiejszą granicę w  stronę Broumova. Ostatnim

odnotowanym przy-
padkiem napaści było
splądrowanie przez 60
pandurów w  dniu 1 8
l istopada zabudowań
Jedl inki. Innych ata-
ków ze strony Austria-
ków już nie
odnotowano.

Był to dopie-
ro początek rządów
Prus na tym terenie.
Zmiany gospodarcze,
jakie nastąpiły później
przedstawię w  jed-
nym z  najbl iższych
numerów Kuriera. Za-
praszam do kontaktu.

Grzegorz Czepil

fot. 1 fot. 2

W  cieniu kościoła

fot. 4

fot. 3

fot. 6

fot. 5
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Ty przychodzisz jak noc majowa...
Biała noc, noc uśpiona w  jaśminie...
I   jaśminem pachną twe słowa...
I   księżycem sen srebrny płynie...
Kocham cię...
N ie obiecuję ci wiele...
Bo tyle co prawie nic...
Najwyżej wiosenną zieleń...
I   pogodne dni ...
Najwyżej uśmiech na twarzy...
I   d łoń w  potrzebie...
N ie obiecuję ci wiele...
Bo tylko po prostu siebie...

Tak mi z  samego rana zaszumiało w  głowie wierszem
Bolesława Leśmiana, poety z  końca okresu Młodej Pol-
ski i   z  czasów dwudziestolecia międzywojennego, gdy
spojrzałem przez okno, a   tam nad łąkami kłębią się
białe, puszyste tabuny mgieł, przez które prześwituje
nieśmiało poranne słońce. W  tej srebrnej poświacie
świeża zieleń drzew i   krzewów utworzyła barwną mo-
zaikę, tylko brać do ręki pędzel i   próbować przenieść
to na płótno albo utrwal ić na kl iszy, tak jak to czynią
nasi głuszyccy arcymistrzowie fotografiki-Wiesław Ja-
ranowski , Robert Janusz lub Andrzej Kieda.

Tak właśnie, poranki majowe u   takich „oszronionych
jedwabiem czasu” melanchol ików, budzą wspomnienia
z  czasów młodości , kiedy to człowiek gotów był dać
wszystko, byle tylko zyskać przychylność swego ideału.

Są momenty niepowtarzalne dziejące się w  przyro-
dzie, podobnie jak w  życiu ludzkim, o  którym pisała
Wisława Szymborska w  wierszu „N ic dwa razy się nie
zdarza”. To dobrze, że możemy takie piękno, jak to po-
ranne majowe zwiastowanie, mam nadzieję, słonecz-
nego dnia, uchwycić aparatem i   odtworzyć na
fotografi i . Są wśród nas osoby wrażl iwe na piękno
przyrody, ba – jest ich coraz to więcej. To dla nich poeci
piszą wiersze, a   mistrzowie pędzla malują obrazki , zaś
mistrzowie fotografiki wyczyniają „cuda – niewidy”, bo
dobra fotografia , to także dzieło sztuki .

Miesiąc maj ma to do siebie, że w  sposób szczególny
działa na naszą psychikę. Wyzwala uśpione w  zimie in-
stynkty i   pobudza je do życia podobnie jak rodzące się
od nowa życie przyrody. N ic dziwnego, że od wieków
uznaje się maj za miesiąc zakochanych.
To właśnie o  takim zauroczeniu pisał Konstanty I lde-
fons Gałczyński w  swoich „Pieśniach”:

Pochylony nad mym stołem
we wschodzącej zorzy łunie
ręce twoje opisuje
serce twoje opisuje;

Smak twych ust jak morwa cierpki
i   g łosu pochmurną słodycz
i   uszy twe jak wysepki ,
które z  dala widział Odys.

Ten obłok jest twoją twarzą,
ten horyzont, ta akacja.
Pióro maczam w  kałamarzu
i   l i tery wyprowadzam.

N iech staną rządek przy rządku
jak ptaki złote i   modre,
by z  najprawdziwszego wątku
powstał najprawdziwszy portret.

Minął dzień. Wciąż prędzej, prędzej
szybuje czas bez wytchnienia,

a   ja chciałbym twoje ręce
ocal ić od zapomnienia.

Okazuje się, że miesiąc maj może kojarzyć się nie
tylko z  ożywieniem emocjonalnym, które wzmacnia
więzi uczuciowe zakochanych.

Wiersz Leśmiana wykorzystał sprytnie „rewolucjoni-
sta”, Władysław Broniewski wyznaczając poezj i , która
„przychodzi do nas jak noc majowa” zupełnie nową ro-
lę. Ma ona według Broniewskiego być werblem, który
zagrzewa do marszu.

Ty przychodzisz jak noc majowa,
biała noc, uśpiona w  jaśminie,
i   jaśminem pachną twoje słowa,
i   księżycem sen srebrny płynie,

płyniesz cicha przez noce bezsenne
- cichą nocą tak l iście szeleszczą-
szepcesz sny, szepcesz słowa tajemne,
w  słowach cichych skąpana jak w  deszczu...

To za mało! Za mało! Za mało!
Twoje słowa tumanią i   kłamią!
Piersiom żywych daj oddech zapału,
wiew szeroki i   skrzydła do ramion!

Nam te słowa ciche nie starczą.
Marne słowa. I   błahe. I   zimne.
Ty masz werbel nam zagrać do marszu!
Smagać słowem! Bić pieśnią! Wznieść hymnem!
Trzeba pieśnią bić aż do śmierci ,  
trzeba głuszyć w  ciemnościach syk węży.  
Jest gdzieś życie piękniejsze od wierszy
I   jest miłość. I   ona zwycięży.  

Wtenczas daj nam, poezjo, najprostsze 
ze słów prostych i   z  cichych - najcichsze,  
a   umarłych w  wieczności rozpostrzyj  
jak chorągwie podarte na wichrze.

Poezja romantyczna, której nuty pobrzmiewają
w  wierszu Leśmiana, zapełn iała scenę jaśminem, księ-
życem, ciszą. Poezja Broniewskiego pobrzmiewa hu-
kiem, sztandarami, pieśnią, pochodniami. Kojarzy się
z  wojną i   rewolucją. I   słusznie, ponieważ tak ma się ko-
jarzyć. Żyły wyszarpane na struny – to metafora ozna-
czająca poświęcenie walczących, którzy nie odmówią
ofiary ze swojego ciała, n ie odmówią cierpienia. Rze-
czywiście – to zupełnie inna poezja.

Wiersz Broniewskiego jest często interpretowany ja-
ko pol ityczny ukłon wobec władzy ludowej, która wzy-
wała do walki z  tzw. wrogiem klasowym w  pierwszych
latach powojennych Polski . To odbicie jej ideologicz-
nych haseł. Ten wiersz powinien być szczególn ie bl iski
obecnie rządzącym, którzy tak samo jak wówczas nie
mogą żyć bez wroga. W  tej chwi l i tym wrogiem są
zdrajcy-komuniści i   n ieokreślone bl iżej ciemne masy
„drugiego sortu”.

Mam nadzieję, że miesiąc maj pozostanie w  naszej
imaginacj i miesiącem radosnym, w  którym dominują
uczucia miłości i   podziwu dla cudów przyrody, tak
właśnie jak to czuł Leśmian lub Gałczyński . A  emocje
pol ityków starajmy się odrzucić jak najdalej . Dziś jesz-
cze są, a   jutro już ich może nie być. Trzeba wierzyć
w  rozwagę Polaków i   naturalną potrzebę życia
w  zgodnej harmoni i i   wzajemnym poszanowaniu,
a   maj jest i   będzie jak dawniej miesiącem zakochanych.

Stanisław Michal ik

Maj – miesiąc zakochanych
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Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”
uprzejmie informuje, iż w  dniach 04 - 1 8 maja 201 7r. prze-
prowadziła nabór wniosków dla osób zainteresowanych
otrzymaniem wsparcia finansowego ze środków Unii Eu-
ropejskiej w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 201 4-2020 - poddziałanie 1 9.2 ”Wsparcie na
wdrażanie operacji w  ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność”.

Nabór został ogłoszony na działania:
• Duże projekty: 1 900 000,00 zł.
• Budowa, remont, wyposażenie obiektów i   miejsc związa-
nych z  rozwojem obszaru w  oparciu o  lokalne zasoby/

1 ,1 4  mln zł
• Budowa, remont, wyposażenie obiektów i   miejsc służą-
cych rozwojowi społeczności lokalnej /760 tyś. zł
• Rozwój przedsiębiorstw: 1   200  000,00 zł.
• Rozwój podmiotów gospodarczych / 1 ,2  mln. zł
• Podejmowanie działalności: 400  000,00 zł.
• Wspieranie tworzenia nowych podmiotów 400 tyś. zł
• Granty: 1 50  000,00 zł.
• Działania rozwijające potencjał społeczności lokalnych
i   organizacji pozarządowych oraz edukacja przyrodnicza
i   kl imatyczna / 75 tyś. zł
• Tworzenie i   rozwijanie oferty promocyjnej regionu
w  oparciu o  zasoby lokalne Gór Sowich /75 tyś zł

Wnioskodawcami byl i przedsiębiorcy oraz osoby fizycz-
ne chcące rozpocząć działalność gospodarczą, Jednostki
Samorządu Terytorialnego oraz NGO. Wpłynęło 38
wniosków z  czego jeden został wycofany przez Wnio-
skodawcę.
Listy złożonych wniosków są dostępne na naszej stronie

www.partnerstwo-sowiogorskie.pl.
W  najbl iższym czasie odbędzie się posiedzenie Rady ,

która dokona oceny i   wyboru wniosków
do finansowania.

Wszystkim Wnioskodawcom życzymy powodzenia.

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

58-321 Jugowice
Tel. 74  87 1 6 1 50

Ogłoszenie LGD Partnerstwo Sowiogórskie
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju ObszarówWiejskich: Europa inwestująca w  obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca PROW 201 4-2020 – Minister Rolnictwa i   Rozwoju Wsi. Mate-
riał opracowany przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”. Materiał współ[nansowany ze środków Unii Europejskiej w  ramach poddziałania 1 9.4 „Wsparcie na rzecz kosztów

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

Z  okazji przypadających w  maju - Dnia Bibl iotekarza oraz
Dnia Działacza Kultury burmistrz Roman Głód przekazał
najserdeczniejsze życzenia pracownikom Centrum Kultury-
Miejskiej Bibl ioteki Publicznej w  Głuszycy. W  czasie spotkania
zorganizowanego 24 maja w  galerii CK-MBP burmistrz
podziękował dyrektor Monice Rejman, kierownik Miejskiej
Bibl ioteki Publicznej Renacie Sokołowskiej oraz wszystkim
pracownikom głuszyckiej instytucji kultury za zaangażowanie
w  wykonywaniu codziennych obowiązków.

-Działalność biblioteki, świetlic wiejskich oraz organizacja
rozwijających pasje różnego rodzaju zajęć są niezwykle ważne
i  potrzebne dla mieszkańców naszej gminy. W  murach CK-MBP
odbywa się w  ciągu roku szereg ciekawych wydarzeń
kulturalnych, w  których chętnie uczestniczą nasi mieszkańcy
oraz zaproszeni goście –dodał burmistrz Głuszycy.

oprac. SJ

Święto pracowników CK-
MBP

Wydarzenia kulturalne
i   sportowe w  Głuszycy:

czerwiec-lipiec-sierpień 201 7
1 .06. Powiatowy Dzień Sportu,  godz. 9.00-1 1 . 30, boisko
sportowe i   kompleks Orl ik, ul. Dolna.

3.06. Noc Bibl iotek w  ramach akcji „Czytanie poru-
sza”,  godz. 1 8.00-22.00, Miejska Bibl ioteka Publiczna, ul.
Grunwaldzka 26.

9.06. Konkurs recytatorski poezji rel igijno-patriotycznej
im. Oli Wróblewskiej,  godz. 1 0.00, sala widowiskowa CK-
MBP, ul. Grunwaldzka 26.

1 0.06. Liga Lekkoatletyczna Szkół Podstawowych - fi-
nał,  godz. 9.00, boisko sportowe ul. Dolna.

1 6-1 8.06. Plener malarski dla dorosłych mieszkańców
Głuszycy, technika: rysunek, miejsce: Rokytnice w  Orl ic-
kich Górach, Czechy.

21 .06. Występ uczestników warsztatów wokalnych oraz
nauka gry na gitarze,  godz. 1 1 ., sala widowiskowa CK-
MBP, ul. Grunwaldzka 26.

25.06. Sowiogórski Muflon,  godz. 1 3.00, boisko sportowe
ul. Dolna.

26.06-7.07. Zajęcia wakacyjne dla dzieci w  wieku 6-1 2
lat, CK-MBP, ul. Grunwaldzka 26.

30.06.-2.07. Plener malarski dla dorosłych mieszkańców
Głuszycy, technika: malarstwo akrylowe, miejsce: Głuszy-
ca.
( l ipiec, dokładna data zostanie ustalona) Letni marsz nor-
dic-walking, start Grunwaldzka 26.

27.07. Meta IV etapu Sudety MTB Chal lenge 201 7, ul. Le-
śna.

28.07. Start V etapu Sudety MTB Chal lenge 201 7, boisko
sportowe ul. Dolna.

1 .08. Zawody pływackie, obiekt kąpielowy, ul. Dolna.

6.08. I I Półmaraton Szlakiem Riese, start ul. Leśna

1 2.08. Nocny Turniej Piłki Nożnej o  Puchar Burmistrza
Głuszycy, kompleks boisk Orl ik, ul. Dolna.

20.08. Piknik bez granic – Bartnica.



Zwracamy się z  prośbą do wszystkich mieszkańców Głuszy-
cy o  podzielenie się z  nami wspomnieniami z  okresu stanu
wojennego. Ciekawe historie, zabawne sytuacje, zapamiętane
anegdoty, opowieści o  życiu codziennym, o  tym jak się wtedy
żyło. Informacje te mogą zostać wykorzystane w  powstają-
cym scenariuszu nowego przedstawienia Głuszyckiej Grupy
Teatralnej p.t.  „Znowu wojna”, którego premiera już 1 1 paź-
dziernika b.r. Wspomnienia można przesyłać na adres e-mail
reżysera, Roberta Delegiewicza – wartki.pl.tl@o2.pl. Gwaran-
tujemy anonimowość. Zachęcamy do współtworzenia tego
ważnego wydarzenia kulturalnego. Zależy nam na tym, aby ta
opowieść była prawdziwa, zabawna, ale i   wzruszająca i   aby
mieszkańcy mogli przenieść się w  trakcie oglądania spektaklu
do minionych lat. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

W  wiadomości e-mail prosimy o  dopisanie zgody na wyko-
rzystanie wspomnień w  real izacji spektaklu p.t.  „Znowu woj-
na”.

Robert Delegiewicz
Głuszycka Grupa Teatralna „Po godzinach”

OGŁOSZENIE
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Miejska Bibl ioteka Publiczna w  Głu-
szycy uczestniczy projekcie real izowa-
nym przez Stowarzyszenie Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym „Larix”
im. Henryka Ruszczyca pod nazwą
„Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej
książki mówionej dla osób niewido-
mych i   słabowidzących”. W  ramach
projektu bibl ioteka otrzymała w  depo-
zyt urządzenie Czytak Plus, które jest
przystosowane do obsługi przez osoby
z  dysfunkcją wzroku, a   także zbiór cy-
frowych książek mówionych.

W  tej chwil i głuszycka bibl ioteka
dysponuje trzema urządzeniami Czy-
tak Plus, a   zbiór cyfrowych książek mó-
wionych l iczy 1 244 pozycje i   jest stale powiększany.
Stowarzyszenie LARIX systematycznie uzupełnia zawartość
katalogu książek dostępnych w  formacie Czytak Plus. Katalog
ten jest uszeregowany według sygnatur numerycznych. Dla

wygody niedowidzą-
cych czytelników zo-
stały także
przygotowane do-
datkowe dwa wykazy
książek w  formacie
Czytak Plus, szeregu-
jące je według auto-
rów, a   także według
tytułów. Zawierają
one również krótką
informację dotyczącą
rodzaju l iteratury.
Wszystkie trzy wyka-
zy są dostępne na
stronie

www.ckmbp.gluszyca.pl/bibl ioteka/. Niewidomi czytelnicy bi-
bl ioteki mogą wypożyczać Czytaka Plus wraz z  wybranymi
przez siebie książkami. Serdecznie zapraszamy!

oprac. MBP

CZYTAK PLUS

Miejska Bibl io-
teka Publiczna w  Głu-
szycy zaprasza
czytelników do odbio-
ru magnetycznych  kart
bibl iotecznych. Bezter-
minowa karta bibl io-
teczna wydawana jest
bezpłatnie  na podsta-
wie dowodu tożsamo-
ści ze zdjęciem oraz
numerem PESEL. Czy-
telnik posiadający Kar-
tę bibl ioteczną uzyska
możliwość:
• wglądu do swojego

konta bibl iotecznego,
• przeszukiwania zasobów bibl iotek korzystających z  systemu
MAK+,
• sprawdzenia dostępności poszukiwanej książki (np. czy jest
aktualnie na półce czy została wypożyczona),
• zamawiania i   rezerwowania książek przez Internet (w  tym za
pomocą urządzeń przenośnych typu iPhone i   iPad oraz pracu-
jących pod systemem Android),
• otrzymywania powiadomień o  zbl iżającym się terminie

zwrotu wypożyczonych materiałów,
• korzystania z  zasobów innych bibl iotek pracujących w  syste-
mie MAK+.

Głuszycka bibl ioteka działa w  oparciu o  nowy system wypo-
życzeń książek MAK+, który jest elektronicznym, zintegrowa-
nym systemem bibl iotecznym, stworzonym i   rozwijanym
przez Instytut Książki. Umożl iwia on tworzenie elektroniczne-
go katalogu bibl iotecznego, bazy użytkowników placówki, re-
jestrację wypożyczeń i   udostępnień zasobów oraz
prowadzenie statystyki bibl iotecznej. System jest rekomendo-
wany przez Krajową Radę Bibl ioteczną, spełnia wszystkie wy-
mogi stawiane przez ustawę z  dnia 29. sierpnia 1 997 r.
o  ochronie danych osobowych (Dz. U. 201 4, poz. 1 1 82) oraz
przepisów wykonawczych do tej ustawy, co zapewnia bezpie-
czeństwo gromadzonym danym użytkowników.

System bibl ioteczny MAK+ funkcjonuje obecnie w  2 065 bi-
bl iotekach (w  854 bibl iotekach głównych i   1 21 1 fil iach) co sta-
nowi ok. 25,51 % spośród wszystkich bibl iotek publicznych
w  Polsce. Czytelnicy bibl iotek korzystających z  systemu MAK+
mają dostęp do podglądu księgozbioru na dwa sposoby:
z  poziomu ogólnego OPACa (dostępnego pod adresem:  szu-
kamksiążki.pl ) oraz poprzez katalog on-l ine z  poziomu strony
bibl ioteki).

oprac. MBP

KARTY MAGNETYCZNE DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI!

W  ramach cykl icznej imprezy organizowanej przez
Dolnośląską Bibl iotekę Publiczną "Silesiana. Dolnośląski Salon
Wydawniczy" ogłoszony został konkurs na wspomnienia
dolnośląskich seniorów pod nazwą "Jak obchodzil iśmy święta
państwowe?". Uczestniczyły w  nim dwie głuszyczanki - panie:
Danuta Malec i   Jadwiga Czepil-Kostańska. Z  przyjemnością
informujemy, że pani Danuta Malec otrzymała wyróżnienie.
GRATULUJEMY!

oprac. MBP

Jak obchodziliśmy święta
państwowe?

Poniżej publ ikujemy przepiękne życzenia od byłej czytel-
n iczki głuszyckiej bibl ioteki - Marty Głowackiej, która obec-
nie mieszka we Wrocławiu i   jest recenzentem książek.
Biblioteka kojarzy mi się nie tylko z  zapachem książek,

wspaniałymi lekturami, które od dzieciństwa pochła-
niam masowo, ale także z  Paniami Bibliotekarkami – Pa-
nią Basią i  Renią. Były one obecne w  moim życiu niczym
miłe panie nauczycielki.
Pochodzę z  małej, malowniczej miejscowości – Głuszycy

pod Wałbrzychem. Te górskie, zalesione tereny obfitowały
w  moc atrakcji. Wychowałam się w  czasach, gdzie dzieci nie
były prowadzone za rękę wszędzie, gdzie wchodzenie na
drzewa i  łamanie kończyn było niewskazane, ale dozwolone,
gdzie przychodziło się często do domu, będąc całym w  błocie,
piasku i  w  dziurawych ubraniach. Naszym rodzicom nie groził
za to sąd ani nawet wizyta opieki społecznej. W  tych czasach
też trzeba było znaleźć sobie miejsce, które spełniałoby funk-
cję schronienia podczas deszczu. Tym miejscem była bibliote-

ka. Wówczas komputerów jeszcze nie było (chyba, że mówimy
o  Comodere 64), a  o  internecie nawet nikt nie słyszał.
Biblioteka nie służyła jedynie do nauki i  czytania książek,

można w  niej było grać w  gry planszowe, wycinać, rysować
i  brać udział w  różnych konkursach, które przygotowywały
Panie Bibliotekarki. To dzięki nim nasi rodzice mogli w  spoko-
ju ugotować obiad, spędzić razem czas w  ciszy czy pójść na
spacer. Gdy mówiło się: „idę do biblioteki”, wiedzieli, że ich
dziecko mimo tego, że nie ma go już czwartą godzinę, jest
w  bezpiecznym miejscu.
W  bibliotece poznałam wiele wspaniałych lektur, nauczy-

łam się szacunku do książek, pracy w  ciszy oraz wyszukiwania
informacji w  różnego typu encyklopediach i  gazetach o  za-
barwieniu naukowym. Dzięki bibliotece poznałam wspaniałe
Bibliotekarki z  sercem, które miło wspominam do dziś.
Pani Basiu, Pani Reniu – Dziękuję!!!
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8 maja – Dzień Bibliotekarza i   Bibliotek Głosujemy na siłownię plenerową
w  Głuszycy!

Zapraszamy do głosowania na siłownię zewnętrzną w  parku
przy ul. Sienkiewicza od 1 0 maja do końca czerwca! Szczęściu
trzeba pomóc…

Nestlé wybuduje siłownie w  tych lokal izacjach, które zdobę-
dą najwięcej głosów. Dlatego prosimy mieszkańców Głuszycy,
by codziennie odwiedzal i stronę nestleporusza.pl i   głosowali
na siłownię plenerową w  swojej okol icy. Siłownia plenerowa
to doskonała forma aktywnego spędzania czasu! Prosimy
o  pamiętaniu o  codziennym oddawaniu głosów! Jest o  co wal-
czyć!

W  związku z  wejściem w  życie w  ustawy z  dnia 1 kwiet-
nia 201 6 r. o  zakazie propagowania komunizmu lub inne-
go ustroju total itarnego przez nazwy budowl i , obiektów
i   urządzeń zbyteczności publ icznej (Dz. U. z  201 6, poz. 744
z  późn. zm.) Burmistrz Głuszycy zarządzeniem z  dnia 4 ma-
ja 201 7 r. powołał komisję do przygotowania zmian nazw
ul ic
w  Gminie Głuszyca.

W  skład komisj i wchodzą: Wiesława Moździerz - prze-
wodnicząca komisj i , Joanna Drzygała – wiceprzewodniczą-
ca komisj i , Sabina Jelewska- sekretarz komisj i oraz Ewa
Dorosz, Janina Czaicka, Stanisław Michal ik i   Grzegorz Cze-
pi l . Na posiedzeniu w  dniu 22 maja komisja dokonała
przeglądu nazewnictwa ul ic w  Gminie Głuszyca. Po zapo-
znaniu się z  opiniami Instytutu Pamięci Narodowej doty-
czącymi nazw ul ic Pionierów i   Dąbrowskiego komisja
uznała, że opinie te nie wskazują na konieczność zmian
wspomnianych powyżej nazw ul ic. Do zmiany nazw ul ic
komisja wyznaczyła ul ice Janka Krasickiego i   Adolfa War-
skiego.
Biorąc pod uwagę dużą i lość kwiatów upiększających do-
my mieszkańców wspomnianych ul ic, komisja proponuje
dla ul icy Janka Krasickiego następujące nazwy:
• Tul ipanowa lub
• Storczykowa lub
• Stokrotkowa lub
• Fiołkowa,
a   d la ul icy Adolfa Warskiego nazwy:
• Lawendowa lub

• Konwal iowa lub
• Malwowa lub
• Jaśminowa.

Zgodnie z  uchwałą Rady Miejskiej w  Głuszycy z  dnia 26
stycznia 2006 r. w  sprawie zasad i   trybu przeprowadzania
konsultacj i z  mieszkańcami Gminy Głuszyca burmistrz Głu-
szycy w  dniach 1 - 1 4 czerwca br. zarządza przeprowadze-
nie konsultacj i społecznych z  mieszkańcami ul ic, których
nazwy zostaną zmienione.

Do każdego z  mieszkańców ul ic Adolfa Warskiego i   Jan-
ka Krasickiego w  Głuszycy posiadającego czynne prawo
wyborcze dostarczone zostaną karty głosowania. Po wy-
braniu jednej z  wyżej przedstawionych propozycji karty
głosowania należy złożyć w  wyznaczonych punktach
w  czasie trwania konsultacj i . Karty głosowania od 1 czerw-
ca do 1 4 czerwca br. będą przyjmowane w  sekretariacie
Szkoły Podstawowej nr  3 , w  Miejskiej Bibl iotece Publ icznej
oraz w  Biurze Obsługi Kl ienta Urzędu Miejskiego w  Głuszy-
cy.

W  dniu 1 2 czerwca br. o  godz. 1 6.00 burmistrz Roman
Głód zaprasza mieszkańców ul ic Adolfa Warskiego i   Janka
Krasickiego na spotkanie ws. konsultacj i .

Wynik przeprowadzonych konsultacj i społecznych bę-
dzie wiążący, a   o  wyborze nazwy ul ic zdecyduje zwykła
większość głosów osób uprawnionych do głosowania. Na
podstawie wyniku konsultacj i społecznych Rada Miejska
w  Głuszycy podejmie uchwałę o  zmianie nazw ww. ul ic.

oprac. SJ

Będą dwie nowe nazwy ulic w  Głuszycy
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