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BURMISTRZ 
GŁUCHOŁAZ 
INFORMUJE
Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 22 czerwca 2021 r. stwierdził nieważność 
części uchwały oraz regulaminu, na mocy których działała Strefa Płatnego 
Parkowania w Głuchołazach.
Burmistrz Głuchołaz informuje, że istnieje możliwość zwrotu pobranych opłat za 
parkowanie w zakresie, co do którego NSA stwierdził nieważność.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie wniosków o zwrot wraz z dokumentem 
potwierdzającym poniesienie opłaty.
Przykładowy wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w 
Głuchołazach (link do wniosku: https://bip.glucholazy.pl/3005/1005/zwrot-oplaty-za-
parkowanie.html).
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w Głuchołazach:
 Zastępca Skarbnika Pan Jarosław Fiedor - tel. 77 409 21 63
 Pani Jadwiga Małachowska - tel. 77 409 21 68

Dlaczego rosną podatki?
Podatki stanowią jeden z filarów dochodu zarówno Państwa jaki i samorządów lokalnych. 
Sytuacja jaką obserwujemy w całym kraju wymusza zrównoważenie rosnących kosztów 
działalności bieżącej dodatkowymi wpływami pochodzącymi również z wzrostu stawek 
podatkowych.

Co wpływa na wzrost podatków?
Głównie wzrost cen, rosnące ceny energii, paliw, gazu wzbudzają inflację i mają wpływ na 
ogół cen, rosną ceny materiałów, stawki za usługi, ceny urządzeń. Musimy ponosić rosnące 
koszty wielu działań, które gmina jest zobowiązana wykonywać na rzecz swoich 
mieszkańców, związane z utrzymaniem choćby Ochotniczych Straży Pożarnych, pomocy 
socjalnej, rosnących kosztów organizacji oświaty, działalności kulturalnej na terenie gminy 
oraz wielu innych.

Dodatkowo gmina otrzymuje mniejsze dochody z tytułu podatku PIT, szacujemy, że w 
przyszłym roku z tytułu zwiększenia przez rząd kwoty wolnej od podatku do naszej gminy 
wpłynie mniej o 1,6 mln zł.

Czy zawsze trzeba podnosić podatki?
Nie, nie zawsze. Podnoszenie podatków jest jednym z elementów zwiększania dochodów. 
Należy podkreślić, że pomimo wzrostu kosztów Gmina Głuchołazy nie podnosiła podatków 
obowiązujących w 2021 roku, choć większość gmin powiatu nyskiego podatki podniosła.
Pomimo wzrostu podatków w gminie Głuchołazy obowiązują jedne z najniższych podatków 
lokalnych w powiecie nyskim i województwie opolskim.

Czy wzrost podatków w 2022 r. w gminie Głuchołazy jest wysoki? 
1. Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrasta 
o 8 groszy za 1 m2 rocznie. 
W przypadku działki o powierzchni 10 arów wzrost wyniesie 80 złotych rocznie.
2. Podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrasta 
o 2 złote za 1m2 rocznie. 
W przypadku lokalu użytkowego o powierzchni 100 m2, wraz z gruntem, w którym 
prowadzona jest działalność gospodarcza, kwota podatku wzrośnie o 208 zł rocznie. 
W przypadku sklepu wielkopowierzchniowego nastąpi wzrost podatku o 3 550 zł rocznie.
3. Podatek od gruntów innych niż przeznaczonych na prowadzenie działalności 
gospodarczej wzrasta o 4 grosze za 1 m2 rocznie. 
W przypadku działki o powierzchni 10 arów wzrost wyniesie 40 złotych rocznie.
4. Podatek od budynków mieszkalnych wzrasta o 5 groszy za 1m2 rocznie. 
W przypadku mieszkania o powierzchni 60 m2 nastąpi wzrost podatku o 5 zł rocznie. 
W przypadku domu o powierzchni 120 m2 z garażem o powierzchni 16 m2 na działce o 
powierzchni 5 arów nastąpi wzrost podatku o 36 zł rocznie. 
5. Podatek od powierzchni budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 
wzrasta o 39 groszy za 1m2 rocznie. 
W przypadku budynku o powierzchni 100m2 podatek wzrośnie o 39 złotych rocznie.
6. Podatek od powierzchni budynków letniskowych wzrasta o 38 groszy za 1m2 rocznie. 
W przypadku budynku o powierzchni 100m2 podatek wzrośnie o 38 złotych rocznie.
7. Podatek od powierzchni budynków pozostałych np. budynków gospodarczych, wzrasta 
o 60 groszy za 1m2 rocznie. 
W przypadku budynku o powierzchni 100m2 podatek wzrośnie o 60 złotych rocznie.

Podkreślić należy, że żadna ze stawek podatkowych nie została podniesiona do 
maksymalnego możliwego poziomu.

Burmistrz Głuchołaz wystąpił do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 
zapytaniem o opinię w sprawie możliwości wprowadzenia różnych stawek podatku od 
nieruchomości dla przedsiębiorców. Jeśli odpowiedź Prezesa UOKiK będzie pozytywna 
Burmistrz zaproponuje Radzie Miejskiej podjęcie uchwały o obniżeniu podatków od 
nieruchomości dla małych przedsiębiorców.

Wzrost podatków lokalnych w 2022 roku 
- przyczyny i wysokość wzrostu

15 listopada w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzanowie odbył się XII Zjazd 
Oddziału Miejsko-Gminnego Zarządu OSP RP w Głuchołazach. Na zjeździe oprócz 
złożenia sprawozdania z działalności Oddziału, dokonano wyborów nowych władz. 

Wybory odbywają się na pięcioletnią kadencję, a prawo do głosowania mają delegaci 
wyłonieni spośród strażaków reprezentujących jednostki OSP z terenu Gminy Głuchołazy. Na 
tegorocznym zjeździe stawiło się 21 delegatów. 
W skład nowego Zarządu zostało wybranych 13 osób, spośród których wyłoniono 7 osobowe 
prezydium. Zarząd prezentuje się następująco:
 Edward Szupryczyński - prezes
 Władysław Krysowaty - wiceprezes 
 Józef Łuczków - wiceprezes
 Leszek Szeloch - komendant gminny OSP
 Grzegorz Kamiński - skarbnik
 Piotr Pawlikowski - sekretarz
 Marcin Burakowski - członek prezydium
 Grzegorz Chudoba - członek
 Andrzej Kozakiewicz - członek
 Jerzy Landwójtowicz - członek
 Klaudiusz Papierowski - członek 
 Mirosław Michalewicz - członek 
 Eugeniusz Stadnik - członek
Komisja Rewizyjna:
 Witold Bławicki - przewodniczący
 Piotr Mikołajczyk - wiceprzewodniczący
 Roman Nykiel - sekretarz
Dodajmy, że w trakcie zebrania zostały przekazane poszczególnym jednostkom OSP kamery, 
które zostaną umieszczone w samochodach bojowych. Rejestratory jazdy zostały przekazane 
strażakom w ramach projektu "Dobra praktyka - Zapobieganie wypadkom pojazdów 
uprzywilejowanych w rejonie Jeseník - Nysa / Dobra praktyka - Zapobieganie wypadkom 
pojazdów w okresie zimowym w rejonie Jesenik - Nysa". Projekt jest współfinansowany w 
ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Praděd, programu Interreg VA Czechy - 
Polska.

WYBRANO NOWE WŁADZE 
MIEJSKO-GMINNEGO ZARZĄDU OSP RP 
W GŁUCHOŁAZACH
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Miło nam poinformować, że kolejny obiekt gminny zdobył najwyższą nagrodę w 
konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego. W tym roku 
doceniono budynek Biblioteki Miejskiej w Głuchołazach, w kategorii Najlepszy Obiekt 
Użyteczności Publicznej 2021. 

Tym samym Burmistrz Głuchołaz składa serdeczne gratulacje: 
 Dyrektorowi Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu za przeprowadzenie 

inwestycji;
 Pracownikom Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu;
 Radzie Miejskiej w Głuchołazach za podjęcie uchwały budżetowej zaproponowanej przez 

Burmistrza;
 Pracownikom Urzędu Miejskiego za wkład w proces pozyskiwania środków i 

przeprowadzenia przetargu;
 Wszystkim innym, którzy się przyczynili do realizacji inwestycji.

Przypomnijmy, że budowa nowej siedziby Biblioteki Miejskiej kosztowała 3.326.140 zł, z 
tego wsparcie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Biblioteka+ wynosiło 
2.000.000 zł. Wkład własny Gminy Głuchołazy to 1.263.000 zł. Dodatkowo Gmina 
przekazała na zakup wyposażenia 80.000 zł.

W poprzednich edycjach konkursu doceniono działania pod nazwą: 
"Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Głuchołazach" - nagroda Marszałka Województwa 
Opolskiego 2010. 

"Rewitalizacja otoczenia muru miejskiego oraz dziedzińca dawnego Wójtostwa w 
Głuchołazach" - nagroda Internautów i wyróżnienie, rok 2016.

NAGRODA DLA BIBLIOTEKI W GŁUCHOŁAZACH

"Rewitalizacja dawnego obszaru uzdrowiskowego na terenie położonym w miejscowości 
Głuchołazy" - nagroda Marszałka Województwa Opolskiego 2019 (kategoria Przestrzeń 
Publiczna).

W ramach programu "Czyste Powietrze" istnieje możliwość 
uzyskania dofinansowania na wymianę starych, nieefektywnych 
kotłów na paliwo stałe, na nowoczesne źródła ciepła, 
o najwyższych normach tj: kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł 
olejowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe 
spełniający określone wymagania, pompy ciepła w budynkach 
jednorodzinnych. 
Dotacje przyznawane są także na przeprowadzenie niezbędnych prac 
termomodernizacyjnych budynku. Nabór wniosków prowadzony 
jest w trybie ciągłym.
Program przewiduje dofinansowanie m.in.:
 wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) 

oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających 
wymagania Programu;

 docieplenia przegród budynku;

 wymiany stolarki okiennej i drzwiowej;
 instalacji odnawialnych źródeł energii;
 montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
W związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu a 
Gminą Głuchołazy, którego celem jest poprawa efektywności 
energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń 
do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków 
mieszkalnych, pracownicy Wydziału Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska prowadzą działania informacyjne dla potencjalnych 
wnioskodawców na terenie Gminy Głuchołazy w zakresie programu 
Czyste Powietrze, udzielając pomocy w przygotowywaniu oraz 
rozliczaniu wniosku o dofinansowanie. Powyższe działania 
prowadzone są w sposób ciągły.

Bądź eko! 
Stosuj nowoczesne źródła ciepła 

Zdjęcia: Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
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Głuchołazy w 2022 roku świętować będą 800-lecie. Z tej okazji Gmina Głuchołazy przygotowuje 
liczne wydarzenia. Dodatkowo, Burmistrz Głuchołaz wystosował zaproszenie do organizacji imprez 
kulturalnych i sportowych, które zostało skierowane do przedstawicieli stowarzyszeń, organizacji, 
klubów sportowych, mieszkańców. Chodzi o to, aby planowane przez nich wydarzenia, które mają się 
odbyć w 2022 roku, włączyć w obchody 800-lecia Głuchołaz. 

Centralne obchody 800-lecia miasta odbędą się w weekend 10 - 12 czerwca 2022 roku. Jednak przez cały 
2022 rok planowane są wydarzenia z okazji 800-lecia Głuchołaz. 
Na zaproszenie Burmistrza Głuchołaz do włączenia się w obchody 800-lecia miasta odpowiedziały 
przedszkola oraz szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z terenu Gminy Głuchołazy. Swoje imprezy w 
ramach obchodów 800-lecia Głuchołaz planują zorganizować również kluby sportowe oraz 
stowarzyszenia.

Gmina Głuchołazy oprócz dużej, czerwcowej imprezy, na wzór dawnych Dni Głuchołaz, z korowodem, 
przekazaniem kluczy do bram miasta oraz udziałem gwiazd estrady, zamierza również kontynuować 
organizację wakacyjnych, niedzielnych koncertów w Muszli Leśnej. W dniach od 15 do 17 lipca planowany 
jest także Międzynarodowy Festiwal Piosenki Turystycznej Kropka. Natomiast w sierpniu planowany jest, 
organizowany przez Stowarzyszenie Most Kultury, Festiwal Reggae.

Oprócz wydarzeń kulturalnych obchody 800-lecia Głuchołaz zostaną uczczone poprzez realizację 
inwestycji, m.in. izby pamięci, fontanny czy makiety starówki Głuchołaz.

W Centrum Informacji Turystycznej już są dostępne pamiątki z Głuchołaz i Gór Opawskich z logo 800-
lecia. Dodatkowo, turyści i mieszkańcy mają możliwość wybicia pamiątkowej, jubileuszowej monety. 
Warto odwiedzić CIT i zapoznać się ofertą przygotowaną z okazji 800-lecia naszego miasta.
Polecamy także polubienie oficjalnego profilu Głuchołazy - Miasto i Gmina na Facebooku, gdzie będą 
ogłaszane konkursy, w których będzie można wygrać jubileuszowe pamiątki.

800-LECIE GŁUCHOŁAZ

Sekretarz Miasta Piotr Wierzbicki (w imieniu Burmistrza Głuchołaz), Przewodniczący 
Rady Miejskiej Mariusz Migała oraz Przewodniczący Komisji Oświaty Stanisław Szul 
złożyli wiązanki kwiatów oraz zapalili znicze przed tablicą pamięci Sybiraków przy 
Kościele Parafialnym oraz przed Pomnikiem Weteranów Walk o Niepodległość RP. W ten 
sposób uczczono pamięć wszystkich, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę.

11 listopada 2021 roku obchodziliśmy 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Był to czas zadumy i wspomnień o tych, którzy walczyli o wolność naszej ojczyzny. 
Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa tegoroczne obchody Narodowego Święta 
Niepodległości w Głuchołazach miały symboliczny charakter. Władze Głuchołaz w imieniu 
mieszkańców oraz swoim oddały hołd tym, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę.

103. rocznica odzyskania 
przez Polskę niepodległości

Światowy Dzień Seniora
Z tortem oraz serdecznymi życzeniami odwiedził podopiecznych Dziennego Domu 
SENIOR +  Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński. W spotkaniu uczestniczyła 
również Katarzyna Łojko Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach. 
Okazją do spotkania był obchodzony 14 listopada Światowy Dzień Seniora. 

Podczas rozmowy nie zabrakło życzeń zdrowia, energii, radości i uśmiechu. Burmistrz 
Edward Szupryczyński podziękował również seniorom za wsparcie, życiowe doświadczenie 
i mądrość, którą zawsze chętnie dzielą się z młodszym pokoleniem.
My również życzymy seniorom wszystkiego, co najlepsze!

Bezdomność! Nie bądźmy obojętni
Niskie temperatury i śnieg bywają często przyczyną tragedii dla osób bezdomnych. Od 

oczasu kiedy temperatura zaczęła spadać poniżej 0 C, Strażnicy Miejscy w Głuchołazach 
regularnie sprawdzają miejsca, gdzie ewentualnie mogą pojawić się osoby bezdomne. 
Straż Miejska apeluje także do mieszkańców, by nie pozostawali obojętni na los osób 
bezdomnych i zgłaszali informacje o osobach zagrożonych wychłodzeniem czy 
potrzebujących pomocy, pod numer alarmowy 112 lub całodobowy numer Straży 
Miejskiej / Monitoring Miejski / 77 409 21 05.
- Na terenie Gminy Głuchołazy jest kilka osób, które są pod stałym nadzorem. Funkcjonariusze 
utrzymują z nimi codzienny kontakt, pomagają oraz informują ich o możliwości udania się do 
ośrodków dla bezdomnych. W tym przypadku całą procedurę prowadzi Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Głuchołazach - tłumaczy Tomasz 
Dziedziński, komendant Straży Miejskiej w 
Głuchołazach.
- Warunkiem znalezienia schronienia w ośrodku jest 
przede wszystkim wyrażenie chęci przez osobę 
bezdomną oraz bycie trzeźwym. Szczegółowe 
informacje można uzyskać kontaktując się ze Strażą 
Miejską (tel. 77 409 21 05) lub Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Głuchołazach (tel. 77 439 19 25) - dodaje 
komendant.



19 października w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach odbyło się robocze spotkanie dotyczące 
organizacji Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Turystycznej KROPKA  w 2022 roku. 
Podczas narady, której przewodniczył Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński ustalono 
termin festiwalu: 15-17.07.2022 r. 

Omówiono także wstępny program wydarzenia, które będzie stanowiło ważny punkt 
przyszłorocznych obchodów 800-lecia Głuchołaz. Ustalono m.in., że impreza zagości w kilku 
miejscach miasta, ale koncerty główne odbędą się jak zawsze na terenie muszli koncertowej.
Więcej szczegółowych informacji, w tym na temat programu, już niebawem. 
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Ponad 70 osób wzięło udział w "Jesiennym Pieszym Rajdzie z 
Interregiem. VI Turystycznym Rajdzie Niepodległości". Uczestnicy 
wydarzenia ruszyli 11.11.2021 r., o godz. 8:15, z Głuchołaz do uzdrowiska 
w Jeseniku. Trasa liczyła ponad 20 km. Wcześniej wspólnie odśpiewano 
hymn Polski oraz złożono symboliczne wiązanki kwiatów i zapalono 
znicze pod Pomnikiem Weteranów Walk o Niepodległość RP. 

Uczestnicy rajdu wędrowali w podziale na kilkuosobowe grupy. Do 
uzdrowiska w Jeseniku dotarli około godz. 15:00. Tam pod Polskim 
Pomnikiem odbyła się dalsza część uroczystości. Historię pomnika 
przedstawił historyk, prezes TPG Paweł Szymkowicz. W imieniu Burmistrza 
Głuchołaz Edwarda Szupryczyńskiego głos zabrał Piotr Wierzbicki Sekretarz 
Miasta w Głuchołazach. Z krótkim przemówieniem wystąpiła także Zdeňka 
Blišťanová starosta Jesenika. Następnie pod Polskim Pomnikiem złożono 
wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze. 

Rajd został zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Głuchołaz przy 
współudziale Gminy Głuchołazy. Wydarzenie swoim patronatem objęli 
Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła oraz Burmistrz Głuchołaz 
Edward Szupryczyński.

Rajd miał na celu uczczenie 103. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Dodatkowo był także okazją do pokazania projektów 
zrealizowanych na przestrzeni ostatnich 15 lat w ramach  programu 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Było to możliwe dzięki 
specjalnie opracowanej trasie rajdu.

TURYSTYCZNIE UCZCILI 103. ROCZNICĘ 
ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

FESTIWAL KROPKA 
W LIPCU W GŁUCHOŁAZACH

TEN KALENDARZ WARTO ZAWIESIĆ NA ŚCIANIE
W tym roku kalendarz ścienny wydany przez Urząd Miejski w Głuchołazach 
będzie różnił się od poprzednich wydań. Jego wyjątkowość polega na zestawieniu 
zdjęć historycznych ze współczesnymi. To jeden z elementów uczczenia rocznicy 
800-lecia Głuchołaz.
Do pracy nad powstaniem kalendarza zaprosiliśmy lokalnych pasjonatów: regionalistę 
Jerzego Kopaczyńskiego oraz fotografa Roberta Jamroza. Obaj są mieszkańcami 
Gminy Głuchołazy. Jerzy Kopaczyński udostępnił nam historyczne pocztówki, a Robert 
Jamróz wykonał zdjęcia miejsc na nich uwiecznionych. Warto zobaczyć, jak 
Głuchołazy wyglądały przed laty. 
Kalendarz można nabyć w Centrum Informacji Turystycznej w Głuchołazach.
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Na przebiegu Szlaku Złotych Górników, obok rzeźb gwarków, zamontowano tablice 
informacyjne zawierające mapę, zdjęcia oraz opisy (w językach: polskim, czeskim i 
angielskim). Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, pojawiły się także miejsca 
odpoczynku - ławeczki. Całość jeszcze bardziej uatrakcyjni turystom wędrowanie po 
szlaku.

Na wydruk czeka także nowy przewodnik oraz mapa. Wydawnictwa będą dostępne w 
jubileuszowym, 2022 roku (800-lecie Głuchołaz).

Przypomnijmy, że Szlak Złotych Górników jest odnawiany przez Gminę Głuchołazy w 
ramach polsko-czeskiego projektu pn. "Po śladach złota - pieszo i na rowerze". 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice. Fundusz Mikroprojektów 
Euroregionu Pradziad.  

NOWE TABLICE INFORMACYJNE 
NA SZLAKU ZŁOTYCH GÓRNIKÓW

ODBIERZ BEZPŁATNY 
ODBLASK!
"Noś odblaski, bądź widoczny!" - pod takim 
hasłem Gmina Głuchołazy zorganizowała 
akcję wydawania opasek oraz przypinek 
odblaskowych. Gadżety można bezpłatnie 
pobrać w Centrum Informacji Turystycznej 
w Głuchołazach.

- Z dnia na dzień coraz szybciej zapada zmrok, 
dlatego tak ważne jest noszenie elementów 
odblaskowych przez pieszych i rowerzystów. 
Rano, po południu i wieczorem należy nosić 
odblaski, aby być widocznym dla kierowców - 
tłumaczy Tomasz Dziedziński komendant 
Straży Miejskiej w Głuchołazach.

Dla przypomnienia dodajmy, że ustawa Prawo o 
ruchu drogowym nakłada obowiązek noszenia 
odblasków przez pieszych poruszających się po 
zmroku poza obszarem zabudowanym. Za 
nieprzestrzeganie tego przepisu grozi kara 
grzywny.

Noś odblaski, bądź widoczny!

Od 1 lipca br. każdy właściciel lub zarządca 
budynku jest zobowiązany złożyć deklarację do 
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 
Dla budynków, które już istnieją właściciel lub 
zarządca nieruchomości powinien złożyć 
deklarację w terminie 12 miesięcy (tj. do 30 
czerwca 2022r.). Dla nowo powstałych budynków 
termin ten wynosi 14 dni.

W związku z utworzeniem Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków (zwanej dalej CEEB) zostały 
nałożone obowiązki na właścicieli lub zarządców 
budynków lub lokali - złożenia deklaracji o źródłach 
ciepła lub źródłach spalania paliw: 
 w terminie 14 dni  od dnia pierwszego 

uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła 
spalania paliw (art. 27 g. ust 1 ustawy z dnia 21 
listopada 2008 o wspieraniu termomodernizacji i 
remontów oraz  o  cent ra lne j  ewidencj i 
emisyjności budynków);

 nie później niż w terminie 12 miesięcy w 
przypadku istniejących źródeł ciepła.

Centralna Ewidencja 
Emisyjności Budynków 
(CEEB)
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W Głuchołazach odbył się otwarty trening z Bartkiem 
Przedwojewskim, jednym z najlepszych biegaczy górskich na 
świecie. Wydarzenie odbyło się w niedzielę, 31 października, i 
zostało zorganizowane we współpracy z Gminą Głuchołazy. 
Ponad czterdziestu biegaczy uczestniczyło w otwartym treningu z 
pochodzącym z Głuchołaz najlepszym biegaczem górskim na 
świecie, Bartkiem Przedwojewskim. Oprócz mieszkańców Gminy 
Głuchołazy na spotkanie z Mistrzem przyjechali pasjonaci biegów 
m.in. z Nysy, Otmuchowa oraz Wrocławia.
Trening rozpoczął się od wspólnej rozgrzewki na Stadionie 
Miejskim w Głuchołazach. Następnie grupa na czele z Bartkiem 
Przedwojewskim pobiegła do części zdrojowej miasta. Biegacze 
pokonali trasę przez szczyt Przedniej Kopy o długości ponad 10 
km. Kolejne takie spotkanie planowane jest w przyszłym roku.

TRENING BIEGOWY Z MISTRZEM

Miło nam poinformować, że reprezentant Głuchołaz - Daniel Szenawa 
zdobył brązowy medal w kategorii Mens Sport Shorts na Mistrzostwach 
Europy Nabba i WFF. Udział w mistrzostwach to m.in. efekt 
wcześniejszego sukcesu. Przypomnijmy, Daniel Szenawa zdobył tytuł 
Mistrza Polski zwyciężając w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski 
Nabba i WFF, które odbyły się 22.05.2021 r. w Radzyminie. Dzięki temu 
sukcesowi został powołany do kadry Polski oraz na Mistrzostwa Europy, 
które odbyły się 20.11.2021 r. w Pradze.  

Daniel Szenawa specjalizuje się w konkurencji fitness plażowy, która różni się 
od typowej kulturystyki. Podczas zawodów uczestnicy prezentują się w 
spodenkach do kolan, a jurorzy zwracają uwagę na symetrię muskulatury, 
dobrze zaznaczone mięśnie i estetykę wyglądu.

Na koniec warto dodać, że Daniel Szenawa to nauczyciel wychowania 
fizycznego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Głuchołazach oraz 
instruktor w siłowni Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głuchołazach. 

Serdecznie gratulujemy!

W Nowym Lesie została odnowiona 
figura św. Jana Nepomucena. Piękny 
piaskowcowy pomnik z XVIII w. jest już 
ko l e jnym zaby tk i em sak ra lnym 
o d r e s t a u r o w a n y m  p r z e z  G m i n ę 
Głuchołazy.

Kolejny gminny 
zabytek został 
odrestaurowany

DANIEL SZENAWA BRĄZOWYM MEDALISTĄ 
MISTRZOSTW EUROPY
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Komunikat Burmistrza Głuchołaz

Szanowni Mieszkańcy Gminy Głuchołazy, 
w związku z trwającą pandemią COVID-19 i aktualnie dużą liczbą zachorowań, 
informuję Państwa, że w tym roku nie odbędzie się w formie stacjonarnej 
uroczyste spotkanie wigilijne dla osób samotnych i ubogich, organizowane od 
wielu lat we współpracy Burmistrza, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 
Parafialnego Zespołu Caritas w Głuchołazach.

Pamiętając jednak o najbardziej potrzebujących podjąłem decyzję o wsparciu 
osób najuboższych, w związku z tym w czwartek 23.12.2021 r., w godz. 12.00-
14.00, w Ośrodku Banderoza w Głuchołazach wydawane będą paczki 
żywnościowe, które choć w pewnym stopniu zrekompensują niemożliwość 
tradycyjnego spotkania się przy wigilijnym stole.

Natomiast w dniu 24.12.2021 r. osobom korzystającym na terenie Gminy z 
posiłków w formie cateringu (przyznanych  na podstawie decyzji 
administracyjnej) do wydawanych posiłków dołączony będzie dodatkowy 
prowiant.

Edward Szupryczyński
Burmistrz Głuchołaz

OTO NAJLEPSI TENISIŚCI STOŁOWI 

W GMINIE
W sobotę 27 listopada odbyły się Otwarte Mistrzostwa Gminy Głuchołazy w Tenisie 
Stołowym. W organizację zawodów wspólnie z Gminą Głuchołazy zaangażowany był 
Szkolny Związek Sportowy oraz klub tenisa stołowego MLUKS Wakmet Bodzanów. 
Mistrzostwa cieszyły się dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród uczniów szkół 
podstawowych. 

Zwycięzcy oprócz mistrzowskiego 
tytułu otrzymali także statuetki i 
nagrody rzeczowe. Wyniki 
prezentują się następująco:
Kat. kl. IV-VI Szkoły Podstawowe - 
dziewczęta
I miejsce Paulina Wnęk
II miejsce Wiktoria Bronowicka
III miejsce Oliwia Kunicka

Kat. kl. VII-VIII Szkoły Podstawowe 
- dziewczęta
I miejsce Wiktoria Gargol
II miejsce Zuzanna Kubowicz
III miejsce Malwina Mutnik

Kat. Szkoły Ponadpodstawowe - 
dziewczęta
I miejsce Amelia Gargol
Kat. kl. I-III Szkoły Podstawowe - 
chłopcy
I miejsce Jan Sikora

Kat. kl. IV-VI Szkoły Podstawowe - 
chłopcy
I miejsce Szymon Kowal
II miejsce Lukas Janocha

Kat. kl. VII-VIII Szkoły Podstawowe 
- chłopcy
I miejsce Hubert Zając
II miejsce Roland Kobienia
III miejsce Filip Wolak

Kat. OPEN - mężczyźni
I miejsce Tadeusz Skorodzień
II miejsce Dariusz Nalepa
III miejsce Kamil Kanarski

Dodajmy, że zawody odbyły się w 
sali sportowej Szkoły Podstawowej 
im. Tadeusza Kościuszki w 
Bodzanowie.


