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W roku szkolnym 2019/2020 129 uczniów ze szkół podstawowych, dla których gmina 
Głuchołazy jest organem prowadzącym otrzymało stypendium za wysokie wyniki w 
nauce.

Nagrodę w wysokości 248 zł otrzymali uczniowie klas VI - VIII, posiadający średnią 
ocen 5,0 i powyżej oraz wzorowe zachowanie.

Rok szkolny 2019/2020, a zwłaszcza jego drugi semestr był wyjątkowy i trudny. Ze względu 
na pandemię od marca uczniowie i nauczyciele pracowali zdalnie. Taka forma nauki była 
wyzwaniem, przed którym zostali postawieni także rodzice.
- Dziś możemy stwierdzić, że wspólnymi siłami rodziców, uczniów i nauczycieli udało się 
zrealizować program nauczania, a uczniowie pomimo nietypowych warunków osiągnęli 
wzorowe wyniki w nauce. Dziękujemy za to Wam wszystkim - mówi Edward 
Szupryczyński Burmistrz Głuchołaz.
- Dziękujemy rodzicom i nauczycielom za trud, pomoc, wsparcie i motywowanie uczniów w 
czasie zdalnej nauki. Uczniom natomiast dziękujemy za zaangażowanie i dostosowanie się 
do zajęć lekcyjnych w formie live oraz pracy zdalnej - dodaje Mariusz Migała 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach.
Choć w tym roku ze względu na pandemię uroczystych akademii z okazji zakończenia roku 
szkolnego nie było, to jednak wszystkie szkoły w Gminie Głuchołazy przekazały swoim 
uczniom świadectwa życząc udanych wakacji.
My także życzymy bezpiecznego wypoczynku, który pozwoli zregenerować siły i z jeszcze 
większą energią rozpocząć nowy rok szkolny 2020/2021.

LISTA STYPENDYSTÓW

PUBLICZNA  SZKOŁA  
PODSTAWOWA  NR 1 

IM. KRZYSZTOFA KAMILA 
BACZYŃSKIEGO 

W  GŁUCHOŁAZACH

1. Hanna Dynysiuk
2. Aleksandra Makowiec
3. Miłosz Jankowski
4. Paulina Kowalska
5. Zuzanna Woźniak
6. Weronika Korczak
7. Lena Osiadły
8. Roksana Narolska
9. Emilia Rajca
10. Bartosz Strusiński
11. Zuzanna Zych
12. Karolina Szczędzina
13. Oliwia Skowronek
14. Jennifer Domagalska
15. Hubert Kocuba
16. Konstanty Kondratowicz
17. Jakub Malarczyk
18. Nicola Stecko
19. Magdalena Walkiewicz
20. Natan Sabaj

21. Patryk Stadnik
22. Wiktoria Kozicka
23. Marcela Kukiełka
24. Nikola Hyra
25. Hanna Łucka
26. Patryk Bębenek
27. Amelia Kaczor
28. Bartosz Kopacki
29. Kacper Nowak
30. Kacper Żurek
31. Bruno Wolak
32. Oliwier Bias
33. Olimpia Buchczyk
34. Mateusz Kowalczyk
35. Natalia Bromblik
36. Łukasz Młynarczyk
37. Patryk Olchawa
38. Mateusz Sokołowski
39. Bartosz Szeremeta
40. Antoni Bocheński
41. Oliwia Kisiel
42. Karolina Podlaska
43. Emilia Szeląg
44. Amelia Buska
45. Aleksandra Gąsiorek
46. Piotr Pluta
47. Weronika Prościak
48. Przemysław Gumienny

129 UCZNIÓW DOSTAŁO STYPENDIUM BURMISTRZA
PUBLICZNA  SZKOŁA  
PODSTAWOWA  NR 2 

IM. JÓZEFA WYBICKIEGO 
W GŁUCHOŁAZACH

1. Filip Bereszko
2. Kinga Gawlik
3. Bartosz Nogaj
4. Emilia Prętka
5. Bartosz Bogacz
6. Martyna De Cao
7. Dominik Garnek
8. Oliwia Jaworska
9. Zuzanna Kubowicz
10. Barbara Moroz
11. Anna Rychlewska
12. Klaudia Kazimierz
13. Klaudia Rachwał
14. Ewa Tarasiuk
15. Kajetan Jaroń
16. Natalia Gola
17. Maja Krajczyńska
18. Julia Śnieżek
19. Paulina Tabaszewska
20. Marcelina Tokarczyk
21. Michał Mendrychowski
22. Aleksandra Prostak

 
PUBLICZNA  SZKOŁA  
PODSTAWOWA  NR 3 

IM. KAWALERÓW ORDERU 
UŚMIECHU

W GŁUCHOŁAZACH

1. Mikołaj Popyk
2. Milena Graca
3. Aleksandra Tabiś
4. Zuzanna Walków
5. Hanna Sikora
6. Bartosz Zieliński
7. Weronika Świetlikowska
8. Natalia Pawlik
9. Patrycja Tarchała
10. Zofia Ptak
11. Aleksandra Łukaszewska
12. Maja Pilarska
13. Julia Ostaszyn
14. Julia Pastucha
15. Maja Stajak
16. Alicja Studzińska
17. Martyna Sztogryn
18. Zofia Paliga
19. Agata Budynek

20. Zofia Charęza
21. Joanna Frans
22. Kacper Kobza
23. Karolina Marszałek
24. Hubert Migus
25. Małgorzata Ostrowska
26. Kinga Witek
27. Lena Kowalska
28. Małgorzata Maćkowska
29. Oliwia Nietrzeba
30. Tomasz Lisoń
31. Julia Gracz
32. Martyna Kanarska
33. Laura Domańska
34. Zuzanna Grosicka
35. Jakub Zając
36. Oliwia Bauch
37. Weronika Radoń
38. Kacper Tomaszewski
39. Julia Wawok
40. Paulina Wąsik

PUBLICZNA  SZKOŁA  
PODSTAWOWA 

IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 
W BODZANOWIE

1. Julia Bartnik
2. Daria Skowron
3. Tomasz Nowak
4. Patrycja Ziubrzyńska
5. Kacper Młyńczak
6. Oliwia Midor
7. Justyna Tkaczyk
8. Martyna Ogrodnik
9. Natan Hatała

 
PUBLICZNA  SZKOŁA  

PODSTAWOWA 
IM. JANUSZA KORCZAKA 
W  NOWYM ŚWIĘTOWIE

1. Roland Kobienia
2. Wiktoria Marków
3. Sandra Rychel
4. Wiktoria Wnęk
5. Anna Gucwa
6. Kinga Wiewióra
7. Łucja Badocha
8. Jakub Dołęga
9. Antoni Kwit
10. Patryk Seretny

„Złote Gody” czyli pięćdziesiątą rocznicę ślubu 
uczcili małżonkowie:

Lidia i Józef Mazur

Halina i Antoni Majchrzak

Wanda i Henryk Wypych

Maria i Władysław Kotrys

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, 
ale „Złote Gody” to rocznica niezwykła, tak 
jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem 
pół wieku. Z tej okazji Burmistrz Głuchołaz 
Edward Szupryczyński wręczył jubilatom 
przyznane przez Prezydenta RP medale za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

W trakcie uroczystości małżonkowie otrzymali 
również od Burmistrza oraz Kierownika 

Urzędu Stanu Cywilnego w Głuchołazach 
Grażyny Struzik listy gratulacyjne. Nie 
zabrakło kwiatów, czekoladek, życzeń i słów 
uznania za godne i długie pożycie małżeńskie. 
„Złote Gody” to także piękny przykład dla 
młodego pokolenia.

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego to miłe 
wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również 
dla ich rodzin oraz przyjaciół. Jednak tym 
razem, ze względu na obowiązujące obostrzenia 
spotkanie odbyło się w ograniczonej ilości osób, 
w maseczkach i zachowaniem dystansu. Nie 
miało to jednak wpływu na dostojny charakter 
uroczystości.

Wszystkim parom serdecznie gratulujemy i 
życzymy dużo zdrowia i miłości na kolejne 
wspólne lata.

MAŁŻEŃSTWA NA MEDAL! Cztery pary świętowały w środę, 1 lipca, jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. 
Uroczystość odbyła się w Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Głuchołazach. Były 
medale, listy gratulacyjne, kwiaty, słodkie czekoladki i serdeczne życzenia.
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760 tysięcy złotych kosztował nowy 
samochód ratowniczo - gaśniczy marki 
MAN. 190 tysięcy złotych to dotacja z Gminy 
Głuchołazy, 20 tysięcy to wkład własny 
strażaków. Pozostałe środki na zakup 
pochodziły z MSWiA oraz NFOŚiGW.

- To jak wygrana w Lotto - komentuje z 
uśmiechem Grzegorz Kamiński prezes 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Burgrabicach. 
- Do tej pory do akcji wyjeżdżaliśmy Starem 
244 z 1988 roku. Ten 32 letni samochód nie 
dość, że jest już wyeksploatowany to jeszcze 
nie mieścił się w nim nowoczesny sprzęt, 
który posiadamy. Teraz już tego problemu nie 
mamy - dodaje prezes Grzegorz Kamiński.
Nowy wóz bojowy do Burgrabic przyjechał 
w poniedziałkowy wieczór 29 czerwca. 
Wcześniej  jednak  s t rażacy  musiel i 
dostosować do wymiarów nowego pojazdu 

garaż. - Samochód jest dużo większy od 
naszego poprzedniego wozu marki Star, ale 
dzięki temu wreszcie możemy wozić 
wszystko to, co jest nam potrzebne do 
ratowania zdrowia i życia - mówi prezes OSP 
w Burgrabicach.
Nowoczesny wóz strażacki kosztował 760 
tysięcy złotych, z czego 190 tysięcy 
dofinansowała Gmina Głuchołazy, 278 
tysięcy przekazało Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, 272 tysiące 
złotych to dotacje z Narodowego oraz 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Co istotne 
do zakupu samochodu dołożyli się również 
strażacy. 20 tysięcy złotych to kwota wkładu 
własnego.
Dodajmy, że w Burgrabicach na 22 strażaków 
ochotników, aż 6 posiada uprawnienia do 
kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.

STRAŻACY Z BURGRABIC MAJĄ NOWY WÓZ BOJOWY

Symbolicznym przecięciem wstęgi oddano do użytku wyremontowany peron oraz 
odrestaurowany, zabytkowy budynek dworca Głuchołazy Miasto. Uroczystość odbyła 
się w środę, 17 czerwca, z udziałem licznie przybyłych gości. Po remoncie wygląd ponad 
100-letniego budynku dworca zachwyca.

Oficjalnego otwarcia obiektu dokonali Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, 
Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach 
Mariusz Migała, Dyrektor PKP S.A. Oddziału Gospodarowania  Nieruchomościami  we 
Wrocławiu Tadeusz Szulc oraz miłośnik i znawca kolei, Prezes Zarządu Stowarzyszenia 
Wspierania Działań Głuchołaskiej Młodzieży CREATIO Marian Ptak.
W uroczystościach udział wzięli również radni Rady Miejskiej w Głuchołazach, Rady 
Seniorów w Głuchołazach oraz Rady Powiatu w Nysie. Nie zabrakło także osób 
zaangażowanych w remont dworca: urzędników, architektów, koordynatorów inwestycji, 
inspektorów, kierownika budowy oraz wykonawcy.
Przypomnijmy, budynek dworca kolejowego Głuchołazy Miasto został wybudowany w 1914 
roku, wraz z odgałęzieniem linii kolejowej prowadzącej do nieistniejącej już stacji Głuchołazy 
Zdrój. To właśnie tą linią do uzdrowiska w Głuchołazach dojeżdżali kuracjusze.
Budynek został wybudowany w stylu szwajcarskim. Jest jednokondygnacyjny, z muru 
pruskiego, z poddaszem. Co ciekawe dach dworca pełni jednocześnie funkcję zadaszenia 
peronu w formie podcienia. Nie jest to wiata peronowa. 
Dziś budynek dworca kolejowego Głuchołazy Miasto wraz z częścią peronu zarządzany jest 
przez Gminę Głuchołazy. Warto podkreślić, że pierwsze rozmowy dotyczące przejęcia dworca 
przez Gminę rozpoczęły się jesienią 2013 roku. Ostatecznie akt notarialny podpisano w grudniu 
2016 roku, a przekazanie nieruchomości nastąpiło na początku stycznia 2017 roku.
Tego samego roku, a dokładnie 3 kwietnia 2017, rozpoczęto wdrażanie planu rewitalizacji. 
Budynek dworca oraz część peronu wyremontowano w ramach projektu "Kompleksowa 
rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy szansą na aktywizację 
społeczności lokalnej". Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Całkowity koszt inwestycji to kwota 2 517 140,47 złotych z czego pozyskane dofinansowanie 
to 1 380 080,77 złotych.

ODNOWIONY DWORZEC 
GŁUCHOŁAZY MIASTO



Głuchołaski Informator Samorządowy4

4 1 lipca 2020 r. Nr 4/2020 (XLVII)

Jeszcze w zeszłym roku kamienica przy ul. Tylnej 

1 w Głuchołazach była ruiną. Dziś to piękny 

budynek z nową elewacją, windą i monitoringiem. 

W jego  wnętrzu  utworzono  7  w  pełni 

wyposażonych mieszkań chronionych z 

przeznaczeniem dla najbardziej potrzebujących, 

chorych przewlekle i niepełnosprawnych.

Oficjalne oddanie mieszkań do użytku odbyło się 17 

czerwca. Przy udziale licznie zaproszonych gości: 

samorządowców, koordynatorów inwestycji, 

inspektorów, kierownika budowy oraz wykonawcy 

przecięto symboliczną wstęgę. Otwarcia dokonali: 

Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, 

Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński, 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach 

Mariusz  Migała  oraz  Dyrektor  OPS-u w 

Głuchołazach Katarzyna Łojko.

W kamienicy utworzono 7 mieszkań jedno i 

dwuosobowych. Na parterze dwa mieszkania 

dedykowane są dla osób poruszających się na wózku 

inwalidzkim (z obniżoną sprawnością ruchową). 

Lokale  wyposażone zostały  w specjalnie 

przystosowane do rodzaju niepełnosprawności meble 

kuchenne. Dodatkowo wszystkie łazienki w obiekcie 

zostały dostosowane dla osób niepełnosprawnych. 

Zamontowano „system przywoływania” (przy 

łóżkach oraz  w łazienkach).  W obiekcie 

przewidziano biuro dla osoby nadzorującej.

Powierzchnia użytkowa budynku to 285,3 m². Średni 

metraż mieszkania jednoosobowego to 22,70 m² oraz 

dwuosobowego 33,60 m² .

Mieszkania chronione utworzono w ramach projektu 

„Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej 

infrastruktury Gminy Głuchołazy szansą na 

aktywizację społeczności lokalnej”. Zadanie zostało 

dofinansowane w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 

2014-2020.

P o n a d t o  G m i n a  G ł u c h o ł a z y  u z y s k a ł a 

dofinansowanie z budżetu państwa na zakup 

wyposażenia  w ramach programu kompleksowego 

wsparcia rodzin "Za życiem".

Szczegółowe pytania dotyczące możliwości 

skorzystania z mieszkań chronionych należy 

kierować do Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Głuchołazach: e-mail: ops@ops-glucholazy.pl, 

sekretariat, tel.: 77 403 62 22.

MIESZKANIA 
CHRONIONE 
W GŁUCHOŁAZACH

Informujemy mieszkańców gminy Głuchołazy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach prowadzi 
nieprzerwanie nabór osób chętnych zostać uczestnikami w Dziennym Domu „Senior+” przy Al. Jana 
Pawła II 9. Zgłoszenia od kandydatów lub ich rodzin można składać osobiście w siedzibie Ośrodka 

Pomocy Społecznej. Przyjmujemy również zgłoszenia telefoniczne  pod nr 77 40 36 222, 77 40 36 225 
oraz przekazane w wiadomościach elektronicznych przesłanych na naszą skrzynkę 

ops@ops-glucholazy.pl .

Seniorze! Jeśli czujesz się samotny, brakuje ci kontaktu z innymi osobami, rozmowy, 

rozrywki, zajęcia zachęcamy do uczestnictwa w zajęciach Dziennego Domu „Senior+”. 

Zapewniamy miłe towarzystwo, opiekę, posiłki każdego dnia od poniedziałku do piątku.

Dom przeznaczony jest dla 45 mieszkańców gminy Głuchołazy, nieaktywnych zawodowo w wieku powyżej 60 lat, 

którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu 

niezbędnych potrzeb życiowych. Funkcjonował będzie 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku.

Zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior+" obejmuje:

 Usługi socjalne i opiekuńcze, m. in. gorący obiad dwudaniowy z deserem, usługi edukacyjne: kształtowanie 

nawyków i postawy prozdrowotnej poprzez spotkania tematyczne, konsultacje specjalistyczne, poradnictwo warsztaty 

i pogadanki, usługi kulturalno-oświatowe m. in. zapewnienie uczestnictwa w imprezach kulturalnych oraz spotkaniach 

okolicznościowych, usługi aktywności ruchowej i kinezyterapii np. zajęcia podnoszące sprawność fizyczną, 

gimnastyka, taniec, usługi rekreacyjno-turystyczne m. in. wycieczki, spotkania, terapię zajęciowa m. in. zajęcia 

kulinarne, plastyczne, rękodzielnicze itp., usługi aktywizujące społecznie: organizowanie czasu wolnego, rozwój pasji 

i zainteresowań, samopomoc, współuczestnictwo w życiu społecznym.

DZIENNY DOM SENIOR+ W GŁUCHOŁAZACH – NABÓR TRWA
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Od momentu, gdy zaczęto przywozić na leczenie do 
Głuchołaz pacjentów z COVID, mieszkańcy naszej gminy 
nie pozostali obojętni, lecz pospieszyli z różnymi formami 
pomocy. Pokazali tym samym, że jesteśmy społeczeństwem 
obywatelskim, otwartym, tolerancyjnym, wrażliwym na 
ludzkie troski i cierpienia. 

Zaczęło się od zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy 
codziennego użytku dla chorych, których ewakuowano z 
Domu Pomocy Społecznej w Jakubowicach. Podopieczni DPS 
przyjechali do naszego szpitala bez najpotrzebniejszych 
rzeczy, a na apel personelu szpitala o pomoc odpowiedziało w 
ciągu dnia wielu darczyńców. Mieszkańcy bezinteresownie 
przywozi l i  zakupy,  w  tym produkty  spożywcze 
długoterminowe, środki higieny osobistej, artykuły 
higieniczne, odzież, pościel i inne. Niektórzy piekli ciasto lub 
przygotowywali inne smakołyki dla chorych i personelu 
medycznego. Serce się radowało, gdy obserwowaliśmy 
ponowny zryw ludzkiej solidarności. W kwietniu i maju w 
czasie pandemii przez kilka tygodni realizowano pomoc dla 
pielęgniarek i personelu Szpitala Specjalistycznego MSWiA w 
Głuchołazach, który pracował bezpośrednio z zakażonymi 
wirusem. O szczegóły zapytaliśmy współinicjatora i 
koordynatora tej akcji Przewodniczącego Rady Miejskiej 
Mariusza Migałę.
- Pomysł zrodził się podczas wspólnej rozmowy z 
nauczycielami PSP nr 1 w Głuchołazach. Uznaliśmy, że 
powinniśmy zaangażować się w pomoc pracownikom 
Szpitala, którzy bezpośrednio mieli styczność z pacjentami 
zarażonymi wirusem Sars-CoV-2, hospitalizowanymi w 
głuchołaskiej placówce. Gdy zaczęły dopływać do nas sygnały 
od strony mieszkańców zaniepokojonych, że pacjenci z 
COVID przywożeni są do Głuchołaz, po rozmowie z Panem 
burmistrzem postanowiliśmy wesprzeć psychicznie i fizycznie 
personel medyczny, głównie pielęgniarki, które przez 24 h na 
dobę były przy tych chorych. Chodziło też, aby uświadomić 
mieszkańcom, że jako placówka medyczna mamy wieloletnie 
doświadczenie w leczeniu chorób zakaźnych (np. gruźlica) i 
jeśli będziemy przestrzegać zasad, to ograniczymy do 
minimum ryzyko rozprzestrzenienia się wiarusa. Dużo w tym 

zakresie zależało od pielęgniarek i pozostałego personelu, 
który wracając po pracy do domu mógł "wynieść" wirusa poza 
mury szpitala. Dlatego zależało nam na zapewnieniu 
pracownikom pełnego komfortu psychicznego oraz aby czuli, 
że społeczeństwo go wspiera, a nie staje przeciwko niemu. 
Pielęgniarki pracując w kombinezonach ochronnych i pełnym 
zabezpieczeniu przed zakażeniem nie miały często czasu, aby 
w wyznaczonych porach zjeść porządny posiłek. Stąd 
zorganizowaliśmy, w czasie gdy w Głuchołazach przebywali 
pacjenci z COVID, posiłki regeneracyjne dla kilkunastu osób, 
dostarczane włącznie z sobotami, niedzielami i świętami. Na 
naszą prośbę odpowiedziała od razu nasza koleżanka radna 
Pani Lucyna Stadnik, która bezinteresownie przygotowywała 
wspomniane posiłki. Naszą rolą było zabezpieczenie strony 
finansowej. Z zadowoleniem muszę podkreślić, że nikt do 
kogo się zwróciliśmy, nie pytał po co lub dlaczego, tylko ile 
potrzeba. Dlatego korzystając z okazji pragnę z tego miejsca 
podziękować wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasz apel. 
Wśród darczyńców byli przede wszystkim nauczyciele PSP nr 
1 w Głuchołazach na czele z dyrektorem Panem Piotrem 
Kędroniem, radni Rady Miejskiej w Głuchołazach, burmistrz 
Edward Szupryczyński z Zarządem Miasta, Piekarnia 
Zbigniewa Juziuka, ale też wielu bezimiennych mieszkańców, 

których nie jestem w stanie nawet wymienić. Dużą pomoc 
otrzymałem ze strony pracowników administracji szpitala 
Pana Henryka Szenawy i Bogusława Grażdana, którzy także w 
czasie wolnym od pracy pomagali w transporcie posiłków i 
zaopatrzenia. Poza tym rodzice jednej z klas Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Głuchołazach ufundowali kilka suszarek 
do włosów dla personelu medycznego, który kilka razy 
dziennie musiał korzystać z kąpieli. Dla kobiet było to bardzo 
ważne urządzenie w czasie zaostrzonego reżimu sanitarnego i 
dosyć chłodnych dni jak na trwającą już w pełni wiosnę. 
Dlatego również wspomnianym rodzicom serdecznie dziękuję 
za zaangażowanie i wsparcie. Poza tym, gdy pojawiło się 
zagrożenie zakażenia koronawirusem personelu w 
głuchołaskim ZOZ, również zorganizowaliśmy słodki 
poczęstunek dla pielęgniarek, które zostały objęte 
kwarantanną na terenie szpitala. Pragnę podkreślić, że cała ta 
sytuacja jeszcze raz udowodniła, że społeczeństwo gminy 
Głuchołazy nie jest obojętne na ludzką potrzebę i gdy zachodzi 
konieczność w każdej chwili potrafi się zorganizować i nieść 
pomoc. Za co jeszcze raz dziękuję w imieniu własnym, Pana 
burmistrza oraz radnych Rady Miejskiej - podsumowuje 
przewodniczący Mariusz Migała.

Mieszkańcy 
nie pozostali 
obojętni

We wtorek, 30 czerwca, Opolszczyznę odwiedził Marszałek Senatu RP. W spotkaniu z 

prof. Tomaszem Grodzkim uczestniczył Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński, 

który w imieniu społeczności naszej Gminy odebrał z rąk Marszałka list gratulacyjny 

z okazji przypadającej w tym roku 30. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego 

w Polsce.

Marszałek Senatu RP spotkał się z samorządowcami z woj. opolskiego w Pawłowicach. 

Tematem przewodnim było 30-lecie funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Spotkanie zorganizowali senatorowie Danuta Jazłowiecka i Beniamin Godyla. Wziął w nim 

udział także przewodniczący senackiej komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 

Państwowej, Zygmunt Frankiewicz.

MARSZAŁEK SENATU 

SPOTKAŁ SIĘ 

Z SAMORZĄDOWCAMI
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W tym sezonie kolarze odwiedzający 
Głuchołazy mogą liczyć na jeszcze więcej 
przyjemności. Gmina zakończyła kolejny etap 
budowy ścieżek zjazdowych typu Singletrack 
pod nazwą "Złote Ścieżki".
Realizacja zadania pod nazwą "Budowa 
ścieżek rowerowych typu singletrack na Górze 
Parkowej w Głuchołazach tzw. Złotych 
Ścieżek - IV część" pozwoliła przygotować 
kolejne 2 kilometry profesjonalnych tras 
zjazdowych.
Inwestycja polegała na wyznaczeniu i 
budowie dwóch ścieżek rowerowych:
 czerwonej" o długości 1750 metrów 

bieżących. Jest to trasa dla rowerzystów o 
dużym doświadczeniu i umiejętnościach;

 " "czarnej" o długości 350 metrów 
bieżących. Ta trasa została przygotowana z 
myślą o rowerzystach o bardzo dużym 
doświadczeniu i umiejętnościach;

Zadanie zostało dofinansowane przez 

Samorząd Województwa Opolskiego, w 
ramach zawartej umowy w 2019 r. o 
udzielenie pomocy finansowej. Całkowita 
wartość zadania to 149 900,00 zł w tym:
  74  990,00  zł  płatne  ze  środków 

uzyskanych z dotacji celowej udzielonej 
przez Województwo Opolskie;

  74 910,00 zł płatne ze środków Gminy 
Głuchołazy.

Oficjalne otwarcie nowych tras zjazdowych 
odbyło się 17 czerwca. W tym przypadku 
zamiast symbolicznego przecięcia wstęgi 
Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej 
Buła,  Burmistrz  Głuchołaz  Edward 
Szupryczyński, Wiceburmistrz Roman 
Sambor, Przewodniczący Rady Miejskiej w 
Głuchołazach Mariusz Migała w towarzystwie 
głuchołaskich kolarzy oraz wykonawcy 
inwestycji zjechali na rowerach ze szczytu 
Góry Chrobrego nową trasą Złotych Ścieżek.

JESZCZE WIĘCEJ ZŁOTYCH ŚCIEŻEK
Miasto Głuchołazy i Góra Parkowa to jedno z najatrakcyjniejszych miejsc dla 
miłośników kolarstwa górskiego w województwie opolskim. Atrakcyjne ukształtowanie 
terenu, piękno przyrody i co najważniejsze dobrze przygotowane leśne, górskie trasy 
rowerowe Singletrack są doceniane przez miłośników MTB.

V Edycji Rajdu Charytatywnego odbyła się 

w dniach 19-21.06.2020 roku. Podobnie, jak 

w poprzednich edycjach celem Rajdu było 

pozyskanie środków finansowych na 

leczenie chorych dzieci z gminy Głuchołazy. 

- Ubiegłe edycje są przykładem tego, że 

warto pomagać. Nawet jeśli pozyskane 

środki finansowe są większe lub mniejsze – 

Mówi Marek Zalewski organizator rajdu, 

prezes GLKK Victoria. - Ale tak naprawdę w 

naszych rajdach nie tylko liczą się 

pozyskane fundusze. Z doświadczenia mogę 

śmiało stwierdzić, że bardzo ważnym 

aspektem jest to, że ktoś chce zaangażować 

się oraz pomóc i wesprzeć rodzinę w walce z 

chorobą ich dzieci – dodaje Marek Zalewski.

Trasa tegorocznej edycja rajdu przebiegała z 

Głuchołaz do Świnoujścia na wyspie Wolin. 

Wzięło w niej udział aż 8 kolarzy (7 

mężczyzn i 1 kobieta) z klubu Viktoria 

Głuchołazy. Zawodnicy łącznie przejechali 

dystans 625 km przy bardzo niekorzystnych 

warunkach pogodowych. W dniach rajdu w 

Polsce było załamanie pogody, mocno wiało 

i padało. – Nie było łatwo, ale poradziliśmy 

sobie z tym. W końcu naszą wyprawę 

zorganizowaliśmy by pomóc Zuzi, która 

potrzebuje ciągłej rehabilitacji – opowiada 

Marek Zalewski. - Nasz wkład sportowy jak 

i organizacyjny w Rajd był całkowicie 

charytatywny, a pozyskane przez nas środki 

finansowe wpływają bezpośrednio na konto 

Fundacji JiM – dodaje Zalewski. 

Kolarze wystartowali z głuchołaskiego 

Rynku w piątek, 19 czerwca, o godzinie 6.00. 

Do granicy z Czechami eskortował ich patrol 

Przejechali 625 km w deszczu i pod wiatr, by pomóc 3-letniej Zuzi. Mowa o 8 kolarzach – 

uczestnikach V Rajdu Charytatywnego z Głuchołaz na wyspę Wolin. Choć na trasie nie 

było łatwo, ich wyprawa zakończyła się sukcesem.

Dla Zuzi rowerem na Wyspę Wolin

policji. - Pierwszy etap wiódł przez Czechy w 

stronę Paczkowa, następnie Świdnicę i 

zakończył się w Nowej Soli. Trasa ta to 250 

km. Po drodze trafiliśmy na wiele odcinków 

dróg zabytkowych z kostki brukowej co 

dodatkowo mocno spowolniało naszą jazdę. 

Drugi dzień zaczęliśmy o godz. 8.15 od granicy 

miasta Nowa Sól, a potem już wszystko jedno 

czy to woda z asfaltu czy nieba podążaliśmy w 

kierunku Stargardu. Około godziny 19.00 

zakończyliśmy naszą jazdę w Połczynie Zdrój 

ze stanem 194 km – opowiada Marek 

Zalewski.

Dzień trzeci  miał  być lepszy,  niż te 

wcześniejsze.  Według wskazań mapy 

kolarzom do Świnoujścia został do pokonania 

dystans 144 km i jak twierdzili nie powinni 

mieć z przejechaniem takiej odległości 

żadnych problemów. - Ale cóż, po przejechaniu 

przeszło godziny napotkany Pan pyta gdzie 

jedziemy i  skąd  jes teśmy.  Na hasło 

Świnoujście odpowiedz była: „to macie 

jeszcze do pokonania 150 km, a Głuchołazy to 

znam”. To był miły akcent naszej wyprawy, ale 

potem zaczęły się problemy. Mieliśmy małą 

kraksę z udziałem trzech osób, tzw. liźnięcie 

koła i w efekcie jeden rower został bez 

przedniego hamulca – wspomina Marek 

Zalewski. 

Na tym jednak się nie skończyło. Po drodze 

zawodnicy musieli wymieniać dętkę po 

złapanym „kapciu”. Kolarze im bliżej byli celu 

podróży tym większe odczuwali zmęczenie. -  

Dojechaliśmy do Wolina. Pomyślałem to już 

blisko, a tu kolejny „kapeć”. Na szczęście 

ostatni i na prom dojechaliśmy już bez 

problemu i bez deszczu. Jazdę zakończyliśmy 

po godz. 18.00 ze stanem licznika 181 km. 

Nasze rowery wyglądały jak po zawodach 

MTB – opowiada Marek Zalewski.

Czas przejazdu całego rajdu jest nieznany 

ponieważ od deszczu, niektóre funkcje 

liczników przestały działać. Ale tu nie o czas 

chodziło, a o pomoc i wsparcie dla Zuzi. Ten 

cel został osiągnięty. - Po raz kolejny nasi 

zawodnicy udowodnili, że można pokonać 

własne słabości i choć w małym stopniu pomóc 

chorym dzieciom. Muszę również nadmienić 

że w naszych szeregach jechała koleżanka, 

która ani razu się nie skarżyła na wysokie tępo 

czy kiepskie warunki atmosferyczne i po raz 

kolejny udowodniła swoją determinację i wolę 

walki (brawo Klaudia) – podsumowuje Marek 

Zalewski.



7

7

 

cd. 
ze str. 1

Głuchołaski Informator Samorządowy

Od pierwszej do ostatniej soboty wakacji licencjonowani przewodnicy będą oprowadzać 

turystów i mieszkańców po najciekawszych zakątkach Głuchołaz. 27 czerwca rusza pierwszy 

z cyklu 10 spacerów.

Zbiórka uczestników zaplanowana jest na godz. 10:00 na Rynku pod "lipą". Chęć udziału w 

wycieczce należy jednak wcześniej zgłosić w Centrum Informacji Turystycznej, tel. 77 439 

43 60 lub 77 439 14 53.

Warto skorzystać z takiej okazji i odkryć Głuchołazy. Zapraszają: Gmina Głuchołazy i PTTK 

oddział w Głuchołazach.

ODKRYJ GŁUCHOŁAZY 
Z PRZEWODNIKIEM
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Wydawca - Urząd Miejski w Głuchołazach.  Adres - 48-340 Głuchołazy, ul. Rynek 15.  Redakcja - Zespół prasowy GIS.  Kontakt - promocja@glucholazy.pl   tel 77 40 92 118

Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach zaprasza:

- Trzymając dystans i zachowując wszelkie 

zasady bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku, 

mając na uwadze zdrowie  swoje i innych 

miłośników turystyki oraz aktywnego 

wypoczynku, tegoroczna propozycja projektu 

przebiegać będzie wyłącznie po szlakach 

turystycznych polskiej części naszego regionu 

- tłumaczy Eligiusz Jędrysek prezes klubu 

KTUKOL.

- Projekt Pradziad, Šerák i Biskupia Kopa 

zostaje "zamrożony" i poczeka na przyszły 

rok - dodaje Eligiusz Jędrysek.

Tegoroczna edycja specjalna imprezy została 

zaplanowana od 1 czerwca do 30 września lub 

do wyczerpania puli limitowanej serii medali 

pamiątkowych. Organizatorzy zastrzegają 

jednak, że mając na uwadze obecną sytuację 

epidemiologiczną, istnieje możliwość 

zakończenie projektu w szybszym terminie.

Osoby zainteresowane udziałem w tym 

wydarzeniu powinny zapisać się poprzez 

formularz zgłoszeniowy znajdujący się 

na stronie internetowej organizatora: 

www.ktukol.pl. 

Tam można także pobrać kartę kontrolną, na 

której będzie można potwierdzić „zdobycie” 

wybranej (minimum jednej) góry.

- Nasz rajd przeprowadzony tylko po polskiej 

stronie pozwoli uczestnikom na nowo odkryć 

i docenić piękno naszego regionu. Będziemy 

także zachęcali uczestników do przesyłania 

zdjęć ze zdobytej Kopy Biskupiej czy Góry 

Parkowej (Chrobrego) - mówi Eligiusz 

Jędrysek.

- Ostrożnie i zgodnie z zaleceniami i 

rozporządzeniami, z nadzieją patrząc w 

przyszłość, próbujemy wracać do normalności i 

to jest głównym celem tegorocznej wyjątkowej 

edycji projektu Górami Pogranicza Polsko - 

Czeskiego - podsumowuje prezes klubu 

KTUKOL.

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy 

dostępny jest na stronie internetowej klubu: 

www.ktukol.pl. Tam także można zobaczyć 

projekt graficzny pamiątkowego medalu, 

który otrzymają uczestnicy wydarzenia. 

KTUKOL ZAPRASZA NA RAJD GÓRAMI POGRANICZA
W tym roku, dostosowując się do aktualnie obowiązującego reżimu sanitarnego, Klub 

Turystyki Kolarskiej KTUKOL postanowił zorganizować wyjątkową edycję tradycyjnego 

Rajdu Górami Pogranicza Polsko - Czeskiego.

Od soboty, 27 czerwca, można korzystać z Kompleksu 

Rekreacyjnego nad Białką. Warto zapoznać się z nowymi 

wytycznymi.

Z powodu ograniczenia przepisami obecnego prawa ilości osób 

jednocześnie przebywających na obiekcie, wprowadzamy 

podział na 4,5 godzinne tury przy zmniejszonej cenie biletu. W 

ten sposób jak najwięcej osób skorzysta z obiektu. Przerwa 

godzinna ułatwi bezpieczną i bezkontaktową wymianę 

użytkowników oraz zapewni czas na dezynfekcję. Wcześniejsze 

otwarcie kas nie skróci klientom czasu plażowania na stanie w 

kolejce.

Chcielibyśmy, aby Państwa czas spędzony na kąpielisku 

upływał na wypoczynku i relaksie, dlatego apelujemy o 

stosowanie się do zaleceń i próśb personelu. Szczególnie 

apelujemy do uczestników tury dopołudniowej, aby po 

zamknięciu niecki basenowej o godz. 14.30 sprawnie opuścić 

obiekt mając na to 20 – 25 minut, tak abyśmy mogli zgodnie z 

planem i bez opóźnień obsłużyć klientów tury popołudniowej. 

Niezależnie od zasad na obiekcie prosimy o pamiętanie o 

zaleceniach GIS dla obywateli, a w szczególności o zachowaniu 

dystansu społecznego.

ZASADY KORZYSTANIA Z KĄPIELISKA 

„NAD BIAŁKĄ” NA CZAS PANDEMII

1. Dostęp do kąpieliska będzie możliwy w dwóch turach:

  Dopołudniowej w godzinach 10.00 – 14.30

  Popołudniowej w godzinach 15.30 – 20.00

2. W każdej turze ilość uczestników będzie ograniczona do 

450 osób, ilości wynikającej z Rozporządzenia Rady 

Ministrów w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 

stanu epidemii.

3. Każdy uczestnik dostanie wodoodporną opaskę w 

kolorze przypisanym w danym dniu i turze. Noszenie 

założonych opasek jest obowiązkowe. Klienci bez 

założonej opaski zostaną wyproszeni poza teren 

kąpieliska.

4. Pomiędzy turami nastąpi godzinna przerwa (14.30 – 

15.30) w czasie której:

 · Niecka basenowa zostanie zamknięta

 · Uczestnicy kąpieliska opuszczą obiekt

 · Obsługa obiektu dokona niezbędnych zabiegów 

dezynfekcyjno – sanitarnych.

5. W celu usprawnienia płynności sprzedaży biletów kasy 

będą czynne do pół godziny przed każdą turą.

6. Aktualny cennik kąpieliska:

 · Bilet normalny na wybraną turę - 5 zł

 · Bilet ulgowy na wybraną turę - 3 zł

ZAPRASZAMY NA BASEN

Szczegółowe informacje: www.ckglucholazy.pl

25.07.2020 
(sobota), 
Muszla 
Leśna

12.07.2020 (niedziela) - Muszla Leśna


