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TRWA NABÓR do DZIENNEGO DOMU SENIOR+ 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.

KOLEJNY BEZSENSOWNY
AKT WANDALIZMU
Nieznani sprawcy spalili wiatę rekreacyjną w Starym Lesie. Wiata była punktem
przystankowym na trasie rowerowej „szlakiem czarownic po czesko-polskim
pograniczu”. Altana była ustawiona przy ruinach potężnego niegdyś grodziska we wsi
Stary Las.
- To miejsce wypoczynku i rekreacji powstało z inicjatywy mieszkańców w ramach Funduszu
Sołeckiego naszej gminy - mówi wiceburmistrz Głuchołaz Roman Sambor. – To jest, taki
kolejny bezsensowny przykład wandalizmu. Przed kilku miesiącami w Markowicach też
spłonęła wiata przy rzece, gdzie mogli odpoczywać wędkarze. Też ktoś ją spalił i nie została
odbudowana - dodaje wiceburmistrz Sambor.
Śledztwo w tej sprawie prowadzi Policja.
Apelujemy do mieszkańców o czujność i zgłaszanie Straży Miejskiej oraz Policji wszelkich
prób wandalizmu.

Infokiosk dla turystów i mieszkańców
Turyści odwiedzający Głuchołazy ponownie mogą korzystać z elektronicznej informacji
turystycznej – infokiosku.
Urządzenie znajdujące się przed wejściem do Centrum Informacji Turystycznej wyposażone
jest w dotykowy ekran i posiada dostęp do witryny www.visitopolskie.pl
Ponadto, w siedzibie Centrum Informacji Turystycznej zostało uruchomione stanowisko
komputerowe dla turystów.
Polecamy i zapraszamy do Centrum Informacji Turystycznej w Głuchołazach!
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1 września
dzieci wracają
do szkół
i placówek
Minister Edukacji Narodowej Dariusz
Piontkowski przedstawił opracowane
w s p ó l n i e z G ł ó w n y m I n s p e k t o re m
Sanitarnym, Ministrem Zdrowia wytyczne
dla szkół i placówek, które będą
obowiązywały od 1 września 2020 r. Mają
one zastosowanie do organizacji pracy
szkół i placówek, w tym dla uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Wytyczne zawierają ogólne i szczegółowe
zalecenia związane m.in. z: organizacją zajęć
w szkole, wydawaniem posiłków, higieną,

czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i
powierzchni, postępowaniem w przypadku
podejrzenia zakażenia u uczniów i
pracowników szkoły.
Główną wytyczną jest bezwzględne
przestrzeganie podstawowych zasad higieny:
częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i
kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez
osoby trzecie przychodzące do szkoły lub
placówki, regularne czyszczenie
pomieszczeń. Uczniowie w klasach nie będą

Głuchołaski Informator Samorządowy 3
musieli nosić maseczek. W miarę możliwości Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy,
zaleca się taką organizację pracy i jej grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu
koordynację, która umożliwi zachowanie edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w
dystansu między osobami przebywającymi na zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć
i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne).
terenie szkoły.
W zakresie wychowania przedszkolnego Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na
obowiązują wytyczne przeciwepidemiczne danym terenie, w danej szkole czy placówce.
Głównego Inspektora Sanitarnego z 2 lipca br. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu
dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zgody organu prowadzącego i otrzymaniu
oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do p o z y t y w n e j o p i n i i P a ń s t w o w e g o
Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie
lat 3.
Warianty funkcjonowania szkół i placówek w te, będzie można - z uwagi na konieczność
okresie pandemii w sytuacji wystąpienia podejmowania szybkiej decyzji - uzyskać
pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu.
zakażenia na danym terenie:
Wariant C - kształcenie zdalne
Wariant A - tradycyjna forma kształcenia
W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję
Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na
określony czas i wprowadzeniu w całej szkole
szkół i placówek oświatowych.
W przypadku wystąpienia zagrożenia kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).
epidemiologicznego dyrektor szkoły, po Konieczna będzie w tym przypadku zgoda
uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego organu prowadzącego i pozytywna opinia
Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za Państwowego Powiatowego Inspektora
zgodą organu prowadzącego, będzie mógł Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej
częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia
p r a c ę s z k ó ł i p l a c ó w e k . W ó w c z a s zajęć w szkołach na terenie kraju.
dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: Szczegółowe informacje, w tym odpowiedzi
na najczęściej zadawane pytania można
B i C.
Wariant B - mieszana forma kształcenia znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji
Narodowej: men.gov.pl
(hybrydowa)

WSPÓŁPRACA POMIĘDZY GMINĄ GŁUCHOŁAZY
A POLITECHNIKĄ OPOLSKĄ
W dniu 29 lipca gościł w Głuchołazach prof. dr hab. Tomasz Boczar Prorektor ds.
studenckich i organizacyjnych Politechniki Opolskiej. Wizyta miała na celu nawiązanie
współpracy pomiędzy Gminą Głuchołazy a Politechniką Opolską.
W spotkaniu uczestniczył burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński, wiceburmistrz Roman
Sambor, sekretarz Piotr Wierzbicki oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała.

KOLEJNE PIENIĄDZE
DLA GMINY GŁUCHOŁAZY

Podczas rozmowy omówiono kierunki współdziałania m.in. w zakresie stworzenia banku
praktyk studenckich, które będą mogły być realizowane w głuchołaskich zakładach pracy,
utworzenia biura karier dla absolwentów opolskiej uczelni, w celu ułatwienia im znalezienia
pracy na terenie gminy Głuchołazy, a pracodawcom umożliwienia szybszego znalezienia
wysoce wykwaliﬁkowanego pracownika.

W czwartek, 6 sierpnia, Burmistrz Edward Szupryczyński podpisał w Opolu umowę na
doﬁnansowanie zadania inwestycyjnego, polegającego na „przebudowie drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w Burgrabicach – etap II”.
Docelowo droga zostanie zmodernizowana na odcinku prawie pół kilometra. 135 metrów
drogi zostanie wybudowane, natomiast na odcinku 267 metrów droga zostanie przebudowana.
Łącznie powstanie 402 metry nowej nawierzchni.
Całość zadania opiewa na kwotę 253 500 zł, w tym dotacja w wysokości 73 800 złotych.
Umowę o doﬁnansowanie zadania ze środków budżetu Województwa Opolskiego w Urzędzie
Marszałkowskim w Opolu podpisali: wicemarszałek Województwa Opolskiego Zbigniew
Kubalańca, członek Zarządu Województwa Opolskiego Antoni Konopka oraz Burmistrz
Głuchołaz Edward Szupryczyński.

Rozmawiano także o objęciu patronatu przez Politechnikę nad Uniwersytetem III Wieku w
Głuchołazach oraz udziale wyróżniających się głuchołaskich uczniów w obradach Dziecięcej i
Młodzieżowej Politechniki Opolskiej.
W drugiej części spotkania Prorektor PO zwiedził zakład Schattdecor, gdzie zapoznał się z
technologią produkcji oraz omówił szczegóły nawiązania współpracy pomiędzy Akademickim
Biurem Karier Politechniki Opolskiej, a głuchołaską ﬁrmą.
Obie strony widzą możliwość szerokiego zakresu działania m.in. w aspekcie odbywania
praktyk studenckich, staży zawodowych, realizowania badań naukowych, projektów
wdrożeniowych (np. prac dyplomowych, doktorskich itp.).
Wizyta została oceniona przez Prorektora PO oraz burmistrza Głuchołaz jako ważna i cenna
inicjatywa, która w niedalekiej przyszłości ma zaowocować konkretnymi działaniami.
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NOWOCZESNE
I TAŃSZE
OŚWIETLENIE
W GMINIE
GŁUCHOŁAZY
GMINA GŁUCHOŁAZY
OTRZYMA 500 TYS. ZŁ
Gmina Głuchołazy otrzyma 500 tys. zł na modernizację świetlicy w Burgrabicach. W
poniedziałek, 3 sierpnia, Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński podpisał w tej
sprawie w Urzędzie Marszałkowskim umowę.
Zgodnie z wnioskiem dotacja przyznana Gminie Głuchołazy zostanie przeznaczona na
realizację zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgrabicach”.
Doﬁnansowanie zostało przyznane w ramach działania objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zarząd Województwa Opolskiego łącznie przyjął do doﬁnansowania 25 projektów na
wartość całkowitą 18,1 mln zł (doﬁnansowanie EFRROW 10,5 mln zł).
Umowy zostały zawarte z 24 beneﬁcjentami. Jeden projekt znajduje się na liście
rezerwowej.

CZAS NA PRODUKT LOKALNY!
W piątek, 24 lipca, w Centrum Kultury w Głuchołazach odbyło się spotkanie
przedstawicieli zarządu Lokalnych Grup Działania: Nyskie Księstwo Jezior i Gór,
Euro-Country i MAS Hrubý Jeseník. Celem spotkania było podpisanie Umowy o
wspólnej realizacji projektu pn. „Czas na produkt lokalny!”.

Ponad 2400 sztuk ulicznych latarni zyska nowe oprawy typu LED. Na terenie Miasta i
Gminy Głuchołazy trwa modernizacja oświetlenia ulicznego. Tradycyjne lampy sodowe
(dające pomarańczowe światło) są zastępowane energooszczędnymi oprawami ledowymi
(dającymi białe światło).
- Dokładnie mówiąc zostanie wymienionych 2411 szt. opraw stanowiących własność zarówno
Gminy Głuchołazy, jak i spółki Tauron. - wyjaśnia Roman Sambor, wiceburmistrz Głuchołaz. Inwestycja ta realizowana jest z oszczędności – dodaje Roman Sambor. – Wszyscy widzą, jak w
ostatnich latach poszła do góry cena energii elektrycznej. Na podstawie kilkumiesięcznych
negocjacji, przetargu zawarliśmy umowę i ﬁrma Tauron wymienia oprawy w naszej gminie.
Podwyżka opłat za energię w kolejnych latach już nas nie będzie tak dotykała. Jednocześnie
komfort przy technologii ledowej jest większy. Światło jest bardziej przyjazne i lepiej w tym
świetle widać.
Rocznie uliczne oświetlenie w gminie Głuchołazy kosztuje blisko milion złotych. Są to koszty
zużycia prądu oraz konserwacji lamp.
Nie bez znaczenia jest także estetyka. Nowe lampy mają jednolite oprawy i proporcjonalne
wymiary.
Nowe źródła światła zamontowano już na terenie sołectw i miasta. Oświetlenie zostanie
wymienione także na głuchołaskim Rynku. Realizację zadnia zaplanowano do końca września br.

PIĘĆDZIESIĄTA
ROCZNICA ŚLUBU PAŃSTWA SZULÓW
„Złote Gody”, czyli jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego świętowali Państwo Wanda i
Stanisław Szulowie. Uroczystość odbyła się w piątek, 14 sierpnia, w Sali Ślubów Urzędu
Miejskiego w Głuchołazach.

W spotkaniu z przedstawicielami LGD z Polski i Czech uczestniczyli wiceburmistrz
Głuchołaz Roman Sambor, naczelnik Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu UM w
Głuchołazach Bartosz Bukała oraz Jan Ćwiek dyrektor Centrum Kultury im. Kawalerów
Orderu Uśmiechu.

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

Podpisane porozumienie, a co za tym idzie realizacja projektu pn. „Czas na produkt
lokalny!” ma na celu m.in. powstanie Centrum Produktu Lokalnego na terenie Nyskiego
Księstwa Jezior i Gór.

W trakcie uroczystości małżonkowie otrzymali również od Burmistrza Edwarda
Szupryczyńskiego oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Głuchołazach Grażyny Struzik
list gratulacyjny. Nie zabrakło kwiatów, czekoladek, życzeń i słów uznania za godne i długie
pożycie małżeńskie. „Złote Gody” to także piękny przykład dla młodego pokolenia.

Operacja będzie realizowana w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja
działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego to miłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również
dla ich rodzin oraz przyjaciół. Ze względu na obowiązujące obostrzenia spotkanie odbyło się w
maseczkach. Nie miało to jednak wpływu na dostojny charakter uroczystości.

Dodajmy, że uczestnicy spotkania mieli także okazję zobaczyć okazałą siedzibę
głuchołaskiej biblioteki oraz zwiedzić Park Zdrojowy.

Państwu Wandzie i Stanisławowi Szulom serdecznie gratulujemy i życzymy dużo zdrowia i
miłości na kolejne wspólne lata.
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Nowa przeprawa połączy oba brzegi miasta
3,5 mln złotych kosztować będzie pieszo-rowerowa kładka, która powstanie w
Głuchołazach. Przeprawa będzie wybudowana nad Białą Głuchołaską, w okolicy
stadionu. Jej zadaniem będzie połączenie części rekreacyjnych miasta, które znajdują się
na obu brzegach rzeki – stadionu oraz skateparku i kąpieliska miejskiego, a w przyszłości
innych atrakcji, które są planowane w tym miejscu. Decyzję w tej sprawie podjęła na
nadzwyczajnej sesji Rada Miejska.

Deblowy Turniej Tenisa Ziemnego
1 sierpnia na kortach Głuchołaskiego Towarzystwa Tenisowego odbył się Deblowy
Turniej Tenisa Ziemnego ,,GŁUCHOŁAZY OPEN 2020" o Puchar Prezesa GTT. W
zawodach wzięło udział 9 par deblowych (18 zawodników) m.in. z Głuchołaz, Hajduk
Nyskich, Nysy oraz Prudnika.
Turniej został rozegrany systemem grupowo-pucharowym. Zwycięzcami turnieju została
para Born Grzegorz / Kowalczyk Maciej, która pokonała w ﬁnale parę Fościak Paweł /
Nowak Andrzej wynikiem w setach 2:0 (6:4; 6:3). Z kolei trzecie miejsce zajęły pary deblowe
Iżycki Paweł / Nietrzeba Jacek oraz Jędyka Łukasz / Ostrowski Jacek.
Pierwsza faza zawodów odbywała się w trzech grupach A, B i C po 3 pary w każdej grupie.
Mecze grupowe rozgrywane były systemem „każdy z każdym” do dwóch zwycięskich setów
(od stanu 2:2), przy czym przy stanie 1:1 w setach rozgrywany był w trzecim secie super tiebreak do 10 punktów. Z każdej grupy do dalszych gier awansowali zwycięzcy grup oraz para
deblowa z drugiego miejsca, legitymująca się najlepszym bilansem setów.
Półﬁnały i ﬁnał odbywały się do dwóch zwycięskich setów.
Trofea, pamiątkowe dyplomy i nagrody zostały ufundowane przez Głuchołaskie
Towarzystwo Tenisowe, które zwycięzcom wręczył Prezes GTT Pan Robert Rutkowski.
Szczegółowe wyniki oraz zdjęcia dostępne są na stronie www.gtt-glucholazy.pl
Źródło: GTT Głuchołazy

GŁUCHOŁAZY IDEALNE
DLA ROWERZYSTÓW

- Faktycznie, żeby ta kładka mogła powstać była konieczna zmiana w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego. Stary plan nie dopuszczał obiektów budowlanych typu
podpory, kładki między wałami rzeki - wyjaśnia Roman Sambor, wiceburmistrz Głuchołaz. – W
zeszłym roku został rozstrzygnięty przetarg na to zadanie. Udało nam się także pozyskać
doﬁnansowanie. Teraz mamy już otwartą drogę, żeby kontynuować prace przy tej kładce.
Projekt jest już na ukończeniu – dodaje wiceburmistrz Sambor.
Nowe skomunikowanie miasta ma być oddane do użytku w połowie przyszłego roku. O
szczegółach będziemy informować.

NOWY PREZYDENT
NIEMIECKIEGO
ZWIĄZKU MIAST I GMIN
Dobre wiadomości otrzymaliśmy od naszych partnerów
z Niemiec z Nieder-Olm. Niemiecki Związek Miast i
Gmin wybrał nowego szefa Związku. Nowym
prezydentem został Ralph Spiegler, burmistrz Związku
Gmin Nieder-Olm (Nadrenia-Palatynat).
Spiegler przejął funkcję dr. Uwe Brandla, burmistrza
Abensbergu, który obejmie stanowisko pierwszego
wiceprzewodniczącego. Roger Kehle, przewodniczący
Rady Miast Badenii-Wirtembergii, Bernward Küper,
burmistrz miasta Naumburg (Saale) i prof. dr Christoph
Landscheidt, burmistrz miasta Kamp-Lintfort, zostali wybrani na kolejnych
wiceprzewodniczących. Burmistrz Roland Schäfer (Bergkamen) został mianowany
honorowym przewodniczącym organizacji.

W weekend, 1-2 sierpnia, w Muszli Leśnej w Głuchołazach powstało
rowerowe miasteczko marki Specialized Bicycles.
Mieszkańcy i turyści oprócz prezentacji rowerów elektrycznych oraz
możliwości bezpłatnego testowania e-bike'ów, mogli także zapoznać się z
trasami rowerowymi w obrębie Góry Parkowej (Chrobrego).
Jednym z powodów, dla których to właśnie Głuchołazy zostały wybrane na
testy są nasze Złote Ścieżki - Górskie Trasy Rowerowe Singletrack w
Głuchołazach.

Ralph Spiegler został wybrany przez główną komisję Niemieckiego Związku Miast i Gmin
przeważającą większością głosów na przewodniczącego Związku na następne 2,5 roku. Spiegler
przejął swoje nowe stanowisko od 01. lipca 2020. - Cieszę się bardzo na nowe obowiązki jako
prezydent Niemieckiego Związku Miast i Gmin i jestem wdzięczny za zaufanie, które zostało
potwierdzone poprzez wybory. Niemiecki Związek Miast i Gmin jest silnym głosem gmin na
szczeblu federalnym. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby interesy miast i gmin zostały
realizowane i chciałbym kontynuować udaną pracę mojego poprzednika, dr Uwe Brandla powiedział Spiegler po swoim wyborze.
2
Ralph Spiegler jest od 1994 roku burmistrzem Związku Gminy Nieder-Olm (NadreniaPalatynat). Od 2014 roku pełnił funkcję wiceprezesa Niemieckiego Związku Miast i Gmin.
Serdecznie gratulujemy!
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KKS SUDETY LZS Polski Świętów w „A” klasie
Emocjonujące, sportowe widowisko oglądali w sobotę, 8 sierpnia, kibice piłki nożnej w
BURGRABICE Polskim
Świętowie. Na tamtejszym boisku odbył się mecz inaugurujący sezon „A” klasy
grupa
III.
Piłkarze LZS Polski Świętów zagrali z drużyną LZS Kastor Jasienica Górna.
- AWANS DRUŻYNY
cd. Przed meczem, z okazji awansu do „A” klasy, w imieniu Burmistrza Głuchołaz Edwarda
SENIORÓW
ze str. 1 Szupryczyńskiego dyplom gratulacyjny oraz zestaw akcesoriów piłkarskich przekazali
Bardzo zacięty mecz oglądali w sobotę, 1 sierpnia, fani futbolu w Burgrabicach. Na
tamtejszym boisku piłkarskim naprzeciw siebie stanęły drużyny KKS Sudety
Burgrabice i KS Sparta Paczków.
Mecz rozpoczął się od niespodzianki dla piłkarzy z Burgrabic. W imieniu Burmistrza
Głuchołaz Edwarda Szupryczyńskiego dyplom gratulacyjny oraz zestaw akcesoriów
piłkarskich przekazali zawodnikom: sekretarz UM w Głuchołazach Piotr Wierzbicki oraz
naczelnik Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu Bartosz Bukała. Powodem był awans
drużyny seniorów do ligi okręgowej grupa II.

zawodnikom: sekretarz UM w Głuchołazach Piotr Wierzbicki oraz naczelnik Wydziału
Promocji, Turystyki i Sportu Bartosz Bukała.

Po tym miłym akcencie piłkarze w blisko 30 stopniowym upale rozegrali doskonały mecz.
Niestety, po zaciętej walce i wcześniejszym prowadzeniu ostatecznie LZS Polski Świętów uległ
piłkarzom LZS Kastor Jasienica Górna 2:3.

Gratulujemy awansu i życzymy dalszych sukcesów na piłkarskiej arenie sportowej.

ZADASZENIE STADIONU
TO DOBRA INWESTYCJA

Częściowe zadaszenie trybun Stadionu Miejskiego w Głuchołazach to
przede wszystkim ochrona przed słońcem i deszczem, a do tego nasz stadion
teraz dobrze się prezentuje – mówią głuchołascy kibice i sportowcy. - W
2014 roku zmodernizowaliśmy nasz stadion. W tym roku oddaliśmy do
użytku częściowe zadaszenie trybun. To chyba jeden z najlepszych
obiektów tego typu na Opolszczyźnie – dodaje Roman Sambor
wiceburmistrz Głuchołaz.
Zadaszenie trybun wygląda elegancko i nowocześnie. Zostało wykonane na
ramach stalowych jednowspornikowych z odciągami. Pokrycie dachowe to
blacha trapezowa. Cała trudność tej inwestycji polegała na fundamentowaniu. Z
uwagi na istniejące trybuny i wieże oświetleniowe należało dostosować projekt
do stanu istniejącego, co znacząco wpłynęło na koszty i czas realizacji.
Dach obejmuje 1/3 całości trybun i składa się z 5 przęseł. Co ważne, zadaszenie
zaprojektowano w taki sposób, aby w przyszłości można było zainstalować
dodatkowe oświetlenie i nagłośnienie.
Inwestycja była rozliczana kosztorysowo. Prace rozpoczęły się pod koniec 2019
roku, natomiast budowa zakończyła się 29 czerwca 2020 roku (spowolnienie z
uwagi na COVID-19).
Najważniejsze jednak, że udało się oddać do użytku zadaszenie przed
rozpoczęciem nowego sezonu i rozgrywek.
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JAN WOLAK - ZASŁUŻONY DLA GŁUCHOŁAZ

Niecodzienna uroczystość miała miejsce w
sobotę, 25 lipca, na stadionie miejskim w
Głuchołazach. Przed rozpoczęciem meczu
inaugurującego sezon 2020/2021, przy
udziale kibiców oraz biało-niebieskich
piłkarzy GKS Głuchołazy Jan Wolak
odebrał medal, za zasługi dla naszej Gminy.
Jan Wolak to mieszkaniec Głuchołaz, działacz
społeczny i sportowy. To także piłkarz i trener.
Jako zawodnik znany jest z gry w lokalnych
klubach piłkarskich (Unia Głuchołazy czy
Unia Bodzanów). Jako trener szkolił
zawodników klubów Atom Charbielin czy
Górnik Sławniowice. Przez 20 lat był także
sędzią piłkarskim. W 1996 roku był jedną z
kilku osób, które doprowadziły do reaktywacji
klubu MTS Polonia Głuchołazy, w którym
później pełnił funkcję sekretarza. Pracę w
Polonii zakończył przyznaniem tytułu Prezesa
Honorowego.
Za swoją działalność był wielokrotnie
nagradzany m.in. brązową i złotą odznaką
Opolskiego Okręgowego Związku Piłki
Nożnej w Opolu oraz brązową odznaką
Polskiego Związku Piłki Nożnej w Warszawie.
Marszałek województwa opolskiego
uhonorował go tytułem „Zasłużony dla
Województwa Opolskiego”. Natomiast w 2013

roku kapituła plebiscytu „Głuchołaskiej Kozy”
uhonorowała go wyróżnieniem.
Po przejściu na emeryturę (2008 rok) zajął się
trenowaniem młodych piłkarzy klubu UKS
Hattrick Głuchołazy. Jednocześnie powierzono
mu obowiązki gospodarza boiska przy
ówczesnym Gimnazjum nr 2 (obecnie PSP nr 3
w Głuchołazach).
Jan Wolak to także honorowy dawca krwi (od
1965 roku). Przez kadencję pełnił funkcję
Prezesa Zarządu Rejonowego PCK w
Głuchołazach.
Biorąc pod uwagę całokształt działalności Jana
Wolaka Rada Miejska w Głuchołazach przyjęła
uchwałę w sprawie uhonorowania Jana Wolaka
medalem „Za zasługi dla Gminy Głuchołazy”.
M e d a l J a n o w i Wo l a k o w i w r ę c z y l i :
przewodniczący Rady Miejskiej w
Głuchołazach Mariusz Migała,
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Stychno, wiceburmistrz Głuchołaz
Roman Sambor oraz wnioskodawca, prezes
Towarzystwa Przyjaciół Głuchołaz Paweł
Szymkowicz.
Dodajmy, że do tej pory medalem „Za zasługi
dla Gminy Głuchołazy” wyróżniono 11 osób.
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Zdobywamy Złote Ścieżki w Głuchołazach
INDYWIDUALNA JAZDA NA CZAS W KOLARSTWIE GÓRSKIM

Góra Parkowa 5 września 2020 r. godz. 10.00
Organizator: Gmina Głuchołazy
Współorganizator: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Partnerzy: GKS ,,Viktoria” Głuchołazy, KTK ,,KTUKOL” Głuchołazy

Organizator

GMINA
GŁUCHOŁAZY

ROLNIKU, SPISZ SIĘ!
Spis rolny zostanie przeprowadzony na
terenie całego kraju w terminie od 1
września do 30 listopada 2020 roku, według
stanu w dniu 1 czerwca 2020 roku.

indywidualnych);
• osób prawnych;
• jednostek organizacyjnych niemających
osobowości prawnej.

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem,
które pozwala dokładnie scharakteryzować
polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym i
centralnym do podejmowania trafnych decyzji
strategicznych, opartych na analizie danych.

Wszystkie podmioty zobowiązane są do
udzielania dokładnych, wyczerpujących i
zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie
samopisu internetowego, wywiadu
telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie
rozmowy z rachmistrzem spisowym.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na
państwa członkowskie Unii Europejskiej
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady, jak również wynika on z rekomendacji
FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy
program spisów rolnych rundy 2020 r. W
państwach członkowskich ONZ pełne badanie
realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje
wszystkie gospodarstwa rolne.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o
gospodarstwach rolnych poprzez:
• Samospis internetowy przeprowadzony za
pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która
będzie dostępna na stronie internetowej;
• Telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową
pod numer 22 279 99 99.

Z użytkownikami gospodarstw rolnych,
Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w którzy nie spiszą się samodzielnie
skontaktują się rachmistrzowie spisowi:
Polsce w 2010 r.
• Telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu
Celem spisu rolnego jest:
w wywiadzie telefonicznym,
• dostarczenie informacji z dziedziny rolnictwa • Bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu
w zakresie i terminach określonych przez w wywiadzie bezpośrednim w miejscu
Komisję Europejską na potrzeby Wspólnej dogodnym dla użytkownika gospodarstwa
Polityki Rolnej;
rolnego.
• zebranie informacji o gospodarstwach rolnych
i związanych z nimi gospodarstwach Osoby wykonujące prace spisowe są
domowych, koniecznych dla realizacji obowiązane do przestrzegania tajemnicy
krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy
rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy
społecznej na wsi;
• analiza zmian, jakie zaszły w rolnictwie na statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie.
przestrzeni lat 2010-2020;
• wykonanie zobowiązań Polski w zakresie Jeżeli rolnik, nie ma w domu dostępu do
dostarczenia informacji dla potrzeb innych niż Internetu, to w gminnych biurach spisowych
EUROSTAT organizacji międzynarodowych zostanie mu zapewniony bezpłatny dostęp do
pomieszczeń wyposażonych w sprzęt
(m.in.: FAO, OECD);
• aktualizacja operatu do różnotematycznych komputerowy.
badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa
Szczegółowe informacje na temat spisu rolnego
(w latach następnych).
opublikowane są na stronie internetowej:
Spis rolny zostanie prowadzony
www.spisrolny.gov.pl
w gospodarstwach rolnych:
• osób ﬁzycznych (gospodarstwach
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