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WITAJ NOWY MIESZKAŃCU!

Ten kalendarz warto zawiesić na ścianie!

Miło nam poinformować, że każdy
nowy mieszkaniec Gminy
Głuchołazy (urodzony po
1.10.2020 i zameldowany na
t e re n i e G m i n y G ł u c h o ł a z y )
otrzyma upominek.
- Na dobry początek przekazujemy
zestaw prezentowy zawierający
maskotkę przytulankę i ręcznik
kąpielowy z kapturem dla
niemowlaków. Niech towarzyszą
Wam w tych cudownych chwilach
macierzyństwa i będą pamiątką dla
„nowego mieszkańca” Gminy
Głuchołazy – mówi Edward
Szupryczyński Burmistrz Głuchołaz.
- W ten sposób chcemy podziękować rodzicom za wybór Gminy Głuchołazy, jako idealnego
miejsca na wychowywanie swojej pociechy. To dla nas ogromna radość i powód do dumy, że
nasza Gmina stanie się pierwszym domem Waszej pociechy – dodaje Mariusz Migała
Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach.
Zestaw upominkowy jest wydawany rodzicom w Wydziale Promocji, Turystyki i Sportu
Urzędu Miejskiego w Głuchołazach (I piętro, pokój nr 13, tel. 77 40 92 119). W papierowej
torbie oprócz maskotki i okrycia kąpielowego rodzice znajdą także list od Burmistrza i
Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Dodajmy, że zarówno maskotka, jak i okrycie kąpielowe zostały wykonane z miękkiej
tkaniny, na której producenci wyhaftowali herb Głuchołaz oraz słoneczko z informacją, że
Głuchołazy to Miasto Orderu Uśmiechu. Ponadto okrycie kąpielowe ma wymiar aż 100/100
cm, dzięki czemu posłuży nie tylko noworodkom, ale także starszym niemowlętom.

Mamy mistrza świata w biegach górskich!
Pochodzący z Głuchołaz Bartłomiej Przedwojewski wygrał Golden Trails Championships i
został najlepszym biegaczem trailowym świata. Kilkudniowe zawody odbyły się pod koniec
października na portugalskich Azorach.
To było pięć naprawdę niesamowitych i ciężkich dni - wspomina Bartłomiej Przedwojewski.
Błyskawicznie podsumowując: wygrałem 2/4 etapów, byłem drugi na 2/4 etapów i w generalnej
klasyﬁkacji udało mi się pokonać takich legendarnych biegaczy jak Jim Walmsley czy Remi
Bonnet. I choć wciąż nie dociera do mnie, że to prawda, to skłamałbym gdybym powiedział, że
jestem zdziwiony - pracowałem na to cały rok. Wziąłem dwa miesiące bezpłatnego urlopu,
trenowałem co sił, w górach, w domu podczas lockdownu, nawet na służbie w Straży. Ile mnie to
kosztowało i ile kosztowało to moich bliskich, trudno nawet opisać - mówi Bartłomiej
Przedwojewski.
Rywalizacja była ogromna, a zawodnicy mieli łącznie do pokonania 113 kilometrów w trudnych,
górskich warunkach. W zawodach wzięła udział światowa elita ultra. Jednak suma czasów z
poszczególnych dni zawodów przyniosła zwycięstwo w kategorii Open 27-latkowi z Głuchołaz.
Przypomnijmy, że Bartłomiej Przedwojewski swoją karierę sportową rozpoczynał w
głuchołaskiej "Juveni" i nadal związany jest z tym klubem. W tym roku reprezentował MULKS
"Juvenia" zdobywając po raz kolejny tytuł Mistrza Polski w Biegach Górskich na długim
dystansie.
Zawodowo związany jest z Wrocławiem, gdzie mieszka i pracuje jako strażak. Jednak jak sam
mówi Głuchołazy to jego rodzinny dom.
Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w 2021 roku!

Jest przejrzysty, funkcjonalny i nowoczesny, a co najważniejsze zawiera piękne zdjęcia
prezentujące krajobraz naszego regionu.
W tym roku kalendarz ścienny wydany przez Urząd Miejski w Głuchołazach zawiera zdjęcia
zrobione przez Łukasza Winiarskiego - głuchołaskiego fotografa, dla którego wykonywanie
zdjęć jest pasją od ponad 20 lat.
W działalności artystycznej Łukaszowi przyświeca cel uchwycenia naszego regionu w
nietypowych, innych spojrzeniach niż publikowane dotąd fotograﬁe. Część zdjęć mogą
Państwo obejrzeć w niniejszym kalendarzu. Jednak, jak zapowiada autor fotograﬁi, to dopiero
początek prezentacji walorów krajobrazowych naszego regionu.
Serdecznie polecamy i zapraszamy do obejrzenia zdjęć wybranych do kalendarza Gminy
Głuchołazy na 2021 rok.
Kalendarz można nabyć w Centrum Informacji Turystycznej w Głuchołazach.

Burmistrz Głuchołaz informuje
Karty „Gmina Głuchołazy przyjazna dla rodziny+”
Karty „Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora”
wydane z terminem ważności do 31.12.2020r.
zachowują WAŻNOŚĆ do 31.12.2022r.
(bez konieczności wymiany kart na nowe), pod warunkiem, że nie nastąpiła
zmiana danych zawartych we wcześniej złożonym wniosku (np. zmiana
danych osobowych - zmiana nazwiska, nowy członek rodziny, kontynuacja
nauki w przypadku dziecka w wieku powyżej 18 roku życia).
Osoby posiadające karty „Gmina Głuchołazy przyjazna dla
rodziny+”(wydane ze względu na orzeczenie o niepełnosprawności),
którym upłynął termin ważności orzeczenia, a tym samym termin ważności
karty, proszone są o kontakt z Wydziałem Wspierania Rozwoju
Przedsiębiorczości i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w
Głuchołazach (I piętro pok. nr 19), numer telefonu 77 40 92 126 - dotyczy
osób ubiegających się o nowe orzeczenie.
Osoby, które dotychczas nie korzystały z w/w programów otrzymają karty
po uprzednim złożeniu wniosku.
Aktualne uchwały, zarządzenia i
regulaminy, obowiązujące od
1.01.2021r. są dostępne na
stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Głuchołazach:
www.glucholazy.pl w zakładce
„mieszkaniec” - „program
rodzina+ Senior”.

@Pedro Silva -GTCAzores-PROLOGUE
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Nowa toaleta miejska w centrum miasta
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Pierwszą, w pełni automatyczną toaletę miejską ustawiono przy ul.
Magistrackiej w Głuchołazach. Obiekt jest przystosowany do
korzystania przez osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózku
inwalidzkim. Zagospodarowano również przyległy teren, który do tej
pory pełnił funkcję "dzikiego parkingu".
Wewnątrz budynku toalety zastosowano nowoczesne rozwiązania
technologiczne. Jest tam automatyczna umywalka z dozownikiem mydła i
suszarką, a także samospłukująca się toaleta. Urządzenia sanitarne wykonano
ze stali nierdzewnej. Ściany oraz suﬁt zostały wykonane z materiału
ułatwiającego utrzymanie czystości. Natomiast podłogę wyłożono
materiałem PCV z systemem antypoślizgowym. W pomieszczeniu
zamontowano także poręcze dla osób niepełnosprawnych oraz przycisk
alarmowy.
Wejście do toalety jest również automatyczne. Po wrzuceniu monety drzwi się
otworzą, a z sanitariatu będzie można korzystać maksymalnie przez 15 minut.
Elewację zewnętrzną budynku toalety wykonano w kolorze białym.
Zamontowano także liniowe oświetlenie typu LED, które zostało ukryte w
obróbce dachowej. Zyskał także teren przyległy, który osłonięto
podwyższonym krawężnikiem ze stali Corten, która pod wpływem
czynników atmosferycznych samoczynnie pokrywa się rdzawym nalotem.
Wewnątrz posadzono rośliny ozdobne.
Docelowo rewitalizacji zostanie poddany cały teren znajdujący się pomiędzy
kościołem a dziedzińcem dawnego wójtostwa.

Nowa droga i nasadzenia w lesie komunalnym
W ramach zadania pn. "Ochrona bioróżnorodności w lesie komunalnym w Głuchołazach"
trwają prace związane z poprawieniem stanu technicznego nawierzchni istniejących
szlaków. Natomiast lada dzień ruszą prace związane z odnowieniem zalesienia i pielęgnacją
młodników.
Rozbudowywana szeroka i utwardzona kruszywem droga prowadzi do schroniska na Górze
Parkowej. Podbudowę z kruszywa naturalnego wykonano na odcinku około 800 m, w obrębie
istniejących szlaków komunikacyjnych. Zastosowanie nawierzchni naturalnej i przepuszczalnej
jest rozwiązaniem, które pozwala na przepuszczanie do głębszych warstw gruntu wód
opadowych i roztopowych.
Docelowo powstanie także drewniana wiata odpoczynkowa, wyposażona w stół i ławki.
Projekt zakłada także odnowienia zalesienia poprzez nasadzenie 50 000 szt. sadzonek buka wraz z
zabiegami agrotechnicznymi na obszarze 7,32 ha oraz pielęgnację młodników na powierzchni
19,3 ha. Prace te mają ruszyć jeszcze w tym miesiącu.
Zadanie jest częścią projektu "Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa,
Gminy Prudnik i Powiatu Prudnickiego" realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V Ochrona
środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Działanie 5.1 Ochrona różnorodności
biologicznej.

Orienteering - nowy projekt
dla rodzin w Głuchołazach
Na terenie Parku Zdrojowego w Głuchołazach rozpoczęto
instalację słupków informacyjno-promocyjnych. To elementy
atrakcji dla dzieci i dorosłych - gry na orientację, którą
przygotowuje Nyskie Księstwo Jezior i Gór.
Docelowo w obrębie Góry Parkowej oraz centrum miasta zostanie
ustawionych 15 drewnianych słupków wyposażonych w obrotowe
kostki z opisami w czterech językach (polskim, czeskim,
angielskim i niemieckim). Ich lokalizacja została tak dobrana, aby
pokazać najciekawsze zabytki oraz atrakcje przyrodnicze i
historyczne.
Słupki będą również wyposażone w dziurkacze, każdy z innym
wzorem. W ten sposób uczestnicy gry na orientację będą mogli
potwierdzić na specjalnie przygotowanych mapach zdobycie celu.
Zgodnie z założeniami po przejściu całej trasy i odciśnięciu
wszystkich wzorów, uczestnicy zabawy mogą liczyć na nagrodę pamiątkową odznakę.
Nowa atrakcja będzie gotowa wczesną wiosną przyszłego roku.
Mapy - plansze do gry będzie można otrzymać m.in. w siedzibie
Nyskiego Księstwa Jezior i Gór w Nysie oraz w Centrum
Informacji Turystycznej w Głuchołazach.
3
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Jak pracowała Rada Miejska w 2020 roku?
Walka z pandemią koronawirusa oraz liczne ograniczenia z tym związane przyniosły
zmiany w pracy Rady Miejskiej. Obrady oraz posiedzenia komisji nie wyglądały tak, jak
przed laty. Wprowadzono reżim sanitarny oraz pracę zdalną. Nie oznacza to jednak, że
radni byli mniej aktywni.
Od początku roku do końca listopada głuchołascy radni obradowali podczas 10 posiedzeń, na
których łącznie podjęto 82 uchwały. W tym okresie odbyło się także 38 posiedzeń Komisji
Stałych Rady Miejskiej. Natomiast radni złożyli 96 interpelacji.

102. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada Burmistrz Edward Szupryczyński, przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Migała oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Stychno 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.
W tym roku obchodziliśmy 102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. To czas
zadumy i wspomnień o tych, którzy walczyli o wolność naszej ojczyzny.
Ze względu na epidemię 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.

Należy jednak podkreślić, że liczby te się zwiększą, bowiem pod koniec grudnia planowana jest
ostatnia sesja w 2020 roku.
Przypominamy jednocześnie, że posiedzenia Rady Miejskiej w Głuchołazach są ogólnie dostępne
i transmitowane na stronie internetowej www.glucholazy.pl
To był, pod każdym względem, dziwny rok - mówi Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz
Migała. Również jeśli chodzi o pracę radnych, gdyż musieliśmy zmienić sposób działania, a
przede wszystkim podejmowania decyzji. Zwłaszcza, że chyba nikt wcześniej nie wyobrażał
sobie, że Rada Miejska może obradować zdalnie. Już po wiosennym lockdown'ie (luty-marzec)
dwie pierwsze sesje zdalne odbyły się na początku kwietnia. Podjęliśmy wówczas ważne decyzje
w sprawie pomocy dla lokalnych przedsiębiorców. I choć byliśmy jedni z pierwszych, którzy tak
szybko się zorganizowali, niestety majowa sesja pomimo, że została zwołana zdalnie, w
ostateczności musiała się odbyć w sposób tradycyjny, gdyż nie wytrzymał system informatyczny i
nie byłem w stanie połączyć się skutecznie z radnymi. Sesje w okresie letnim i wczesnojesiennym udało się zorganizować już w sposób tradycyjny, a od października w oparciu o nowy
system pracujemy ponownie zdalnie. Cały czas uczymy się nowych warunków, nowego sposobu
komunikacji i pracy. Wydaje mi się, że niemal wszyscy radni opanowali już niezbędną wiedzę i
umiejętności, stąd obrady komisji i sesji odbywają się w sposób sprawny, dzięki czemu praca
samorządu nie jest zakłócona. Korzystając z okazji chciałbym podziękować przewodniczącym
komisji oraz radnym za zaangażowanie i pomoc w sprawnym prowadzeniu prac Rady Miejskiej.
Życzę też wszystkim radnym i mieszkańcom odporności oraz zdrowia w Nowym Roku. Przed
nami nowe wyzwania i dużo spraw do zrealizowania w 2021 roku. Wierzę, że razem przejdziemy
przez ten trudny okres i już niedługo będzie on tylko mrocznym wspomnieniem - podsumowuje
Mariusz Migała.

OSP JARNOŁTÓWEK
NADAL W KSRG
W Głuchołazach zawarto porozumienie w sprawie włączenia jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Jarnołtówku do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego. Dokument podpisali: Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Nysie bryg. Paweł Gotkowski, Prezes
OSP w Jarnołtówku Andrzej Kozakiewicz oraz Zastępca Burmistrza
Głuchołaz Roman Sambor.
W porozumieniu ustalono m.in. siły i środki jednostki przewidziane do
wykorzystania w systemie. Ponadto ustalono teren własnego działania
jednostki OSP w Jarnołtówku, czyli obszar gminy Głuchołazy i powiatu
nyskiego.
Dodajmy, że OSP w Jarnołtówku w Krajowym Systemie RatowniczoGaśniczym jest od 2015 roku. Podstawowym celem KSRG jest ochrona życia,
zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami
żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne i od 1997 roku również
poprzez ratownictwo ekologiczne i medyczne.
4

Podstawowym założeniem w budowie systemu ratowniczo-gaśniczego było
stworzenie jednolitego i spójnego układu, skupiającego powiązane ze sobą
różne podmioty ratownicze, tak aby można było podjąć skutecznie każde
działanie ratownicze.
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Zakończono prace konserwatorskie na wieży
Blisko trzy tygodnie trwały prace konserwatorsko - restauratorskie na
szczycie Wieży Bramy Górnej w Głuchołazach. Działania prowadzono na
powierzchni ceglanego hełmu oraz attyki. Wykonywała je profesjonalna
ﬁrma zajmująca się konserwacją zabytków.
Wieża Bramy Górnej była wzmiankowana po raz pierwszy w 1418 roku. Swą
obecną 25-metrową wysokość uzyskała po przebudowie ok. 1600 roku, w tym
też czasie ozdobiono ją renesansową attyką, a w 1903 roku dobudowano
ceglany hełm. Na szczycie widnieje metalowa chorągiewka w kształcie kozy pamiątka nieistniejącego już Ratusza. W górnej części wieży znajdują się
wąskie okienka strzelnicze, w niektórych z nich zachowały się kamienne
rzygacze.
Prowadzone w tym roku prace konserwatorsko - restauratorskie miały na celu
przede wszystkim oczyszczenie oraz zabezpieczenie powierzchni hełmu przed
warunkami atmosferycznymi. Wyspecjalizowani pracownicy uzupełnili także
ubytki na elementach attyki oraz wzmocnili osłabione miejsca.
Przypomnijmy, że wieża pełni funkcję obiektu widokowego. Ze szczytu, na
który prowadzi 105 drewnianych stopni, rozciąga się piękna panorama miasta i
malowniczej okolicy. Jednak należy pamiętać, że wieża dla zwiedzających
otwarta jest od marca do końca października.

Nowości w Centrum Informacji Turystycznej
Siedziba Centrum Informacji Turystycznej w Głuchołazach zmieniła swój
wygląd. Wnętrze nie tylko zostało odmalowane i częściowo przebudowane, ale
także wyposażone w nową zabudowę meblową. W ofercie pojawiły się pamiątki
i gadżety promujące Głuchołazy oraz Góry Opawskie.
Przestój w działalności Centrum Informacji Turystycznej spowodowany
pandemią wykorzystaliśmy na wprowadzenie zmian - mówi Bartosz Bukała
naczelnik Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w
Głuchołazach. - W kwietniu przeprowadziliśmy remont wnętrza sali obsługi,
natomiast w październiku wymieniliśmy meble i wprowadziliśmy do oferty
pamiątki m.in. te, które zostały wykonane przez miejscowych rękodzielników
posiadających Certyﬁkat Produktu Lokalnego Nyskiego Księstwa Jezior i Gór dodaje naczelnik Bukała.
Magnesy, kubki z rysunkami przedstawiającymi głuchołaskie zabytki, a także
torby, zakładki, breloki, długopisy oraz mapy i przewodniki wyeksponowano w
nowej, częściowo przeszklonej ladzie oraz w wiszących na ścianie witrynach. Wymieniliśmy także witrynę, w której wyeksponowane są miejscowe artefakty
archeologiczne - wyjaśnia Bartosz Bukała.
Dla turystów i mieszkańców została uruchomiona również turystyczna strona
internetowa Głuchołaz www.turystyka.glucholazy.pl, zawierająca m.in.
informacje o atrakcjach turystycznych i możliwościach aktywnego
wypoczynku w gminie Głuchołazy. Strona jest na bieżąco aktualizowana i
uzupełniana o nowe treści.
Ciekawostką jest także wyposażenie CIT w matrycę do ręcznego wybijania
pamiątkowych "złotych" monet oraz wprowadzenie gadżetów promujących
Głuchołazy, jako Miasto Orderu Uśmiechu.

Przed wejściem do Centrum Informacji Turystycznej znajduje się infokiosk.
Urządzenie wyposażone jest w dotykowy ekran i posiada dostęp do witryny
www.visitopolskie.pl. Dzięki temu, w godzinach popołudniowych i
wieczornych, kiedy Centrum Informacji Turystycznej jest zamknięte, turyści
nadal mogą korzystać z informacji.
Na tym jednak zmiany się nie zakończą. W Centrum Informacji Turystycznej
będzie przygotowane miejsce do odpoczynku dla turystów. Pojawi się
wygodna kanapa i stolik. Na ścianach zawisną wydrukowane na płótnie
zdjęcia prezentujące atrakcje turystyczne i walory krajobrazowe gminy
Głuchołazy.
2

- Jesteśmy przekonani, że wprowadzone zmiany mogą przyczynić się do
lepszej oceny CIT w procesie certyﬁkacji prowadzonej przez Opolską
Regionalną Organizację Turystyczną - podsumowuje Bartosz Bukała.
5
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Miejsce idealne na rodzinne wycieczki
Głuchołaska Góra Szubieniczna, przez mieszkańców nazywana także Górką
Papierniczą, przeszła modernizację. Teren został uporządkowany, a wycinka zarośli
odsłoniła panoramę miasta. Pojawił się także nowy deszczochron oraz elementy małej
architektury. Po remoncie miejsce to jest idealne na rodzinne wycieczki.
Prace remontowe rozpoczęto pod koniec sierpnia. Ich celem było jak najlepsze
wykorzystanie Góry Szubienicznej, jako miejsca atrakcyjnego widokowo i krajobrazowo.
W pierwszej kolejności zagospodarowano teren oraz zdemontowano zdewastowany
deszczochron. W jego miejsce ustawiono nową, drewnianą wiatę wyposażoną w ławeczki
oraz lunetę, przez którą można podziwiać panoramę Głuchołaz. Co istotne korzystanie z
lunety jest bezpłatne.
Nowością jest także prowadzący do wiaty chodnik, oraz granitowe schody. Pojawiły się
również elementy edukacyjne związane z ekologią: hotel dla owadów oraz słup z
obracanymi kostkami, na których umieszczono informacje przyrodnicze. Teren
wyposażono również w drewniane ławki, kosze na śmieci oraz stojaki rowerowe.
Zmodernizowany obszar Góry Szubienicznej wygląda imponująco i bez wątpienia
podniesie turystyczną atrakcyjność miasta. Zwłaszcza, że nowa drewniana wiata widokowa,
zlokalizowana jest na szlaku miejskim.
Zadanie zostało doﬁnansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Rozwój infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD "Nyskie Księstwo Jezior i Gór".

Spacerkiem lub na rowerze do Czech
Zakończono prace na ścieżce pieszo - rowerowej do Mikulovic. Jeszcze tylko procedura
związana z odbiorami i drogę będzie można oﬁcjalnie otworzyć. Jest to najkrótsza trasa
prowadząca z części zdrojowej Głuchołaz do Mikulovic.
Trakt rozpoczynający się od tzw. mostu kratowego (koniec ul. Andersa w Głuchołazach) został
wykonany z betonu asfaltowego oraz częściowo z kostki brukowej. Ścieżka jest szeroka, a
dodatkowo jej pobocza zostały utwardzone.
W ramach inwestycji zamontowano ekologiczne oświetlenie solarne sterowane czujnikiem
zmierzchu. Nie zabrakło także koszy na śmieci oraz ławek stanowiących miejsca do
odpoczynku.
Na ścieżce wykonano również oznaczenie poziome i pionowe informujące o jej pieszo rowerowym przeznaczeniu. Dodatkowo na dojściu do przejścia kolejowego wykonano
"labirynt" z barierek. Dzięki takiemu rozwiązaniu pieszy chcąc przejść przez tory zmienia
kierunek ruchu i może obserwować czy nie nadjeżdża pociąg.
Przypomnijmy, że ścieżka jest częścią projektu "Wdrożenie kompleksowej Strategii
Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym" realizowanego w ramach działania 03.01 Strategie niskoemisyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
2014-2020.
6
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MARSZAŁKOWSKI KURIER SPOŁECZNY
DLA POTRZEBUJĄCYCH
Ciepły posiłek i usługa Marszałkowskiego Kuriera
Społecznego dla osób niesamodzielnych wróciły od 1
grudnia!
Od 1 grudnia 2020 r. ponownie ruszyły w Gminie
Głuchołazy dwie usługi koordynowane przez Ośrodek
Pomocy Społecznej: dożywianie osób niesamodzielnych
i usługa marszałkowskiego kuriera społecznego. Pomoc
jest skierowana do osób potrzebujących wsparcia w
codziennym funkcjonowaniu, tj. osób, które ze względu
na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają
opieki lub wsparcia oraz których dochód mieści się w
granicach 1752,50 zł w przypadku osoby samotnie
gospodarującej i 1320,00 zł na osobę w rodzinie.
W ramach usługi "dożywianie osób niesamodzielnych" przez 7 dni w tygodniu do odbiorców
dostarczany jest nieodpłatnie obiad.
Usługa "kurier społeczny" polega w szczególności na sprawianiu zakupów, dowożenia artykułów
spożywczych oraz leków, dowożeniu gotowych, ciepłych posiłków, doraźnej pomocy wg potrzeb
ustalonych indywidualnie z OPS w Głuchołazach oraz bezpośrednim odbiorcą usługi. Pomoc
kuriera jest nieodpłatna, natomiast odbiorcy pokrywają koszty zleconych kurierowi zakupów (art.
spożywczych, leków, ciepłego posiłku).
Zadania realizowane są w ramach Projektu pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych
oraz wspierających osoby niesamodzielne" realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020, współﬁnansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych,
którego Liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.
W związku z trwającym w kraju stanem epidemii Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej
Buła we współpracy z ROPS w Opolu - panem Adamem Różyckim i panią Agnieszką Gabruk
ponownie umożliwili gminom województwa opolskiego włączenie się w realizację zadań
projektu i zainicjowali akcję wsparcia mieszkańców całego regionu. Gmina Głuchołazy po
podpisaniu porozumienia, od 1 grudnia rozpoczęła wdrażanie w życie obu działań.

ZAMÓW Z DOWOZEM LUB NA WYNOS!
W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną od 24 października 2020 roku cała
Polska została objęta obostrzeniami. Wśród zmian wprowadzono m.in. zawieszenie
stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji. Dopuszczono jednak
sprzedaż na wynos z odbiorem osobistym lub dowozem do domu.
Urząd Miejski w Głuchołazach chcąc wesprzeć lokalną branżę gastronomiczną postanowił
opracować bazę lokali, w których można zamówić jedzenie z dowozem lub na wynos.
Lista jest aktualizowana na bieżąco, dlatego zwracamy się z prośbą do właścicieli lokali
gastronomicznych, którzy chcą dołączyć do bazy o przesłanie na adres e-mail:
promocja[at]glucholazy.pl następujących informacji:
o nazwa lokalu;
o rodzaj kuchni;
o adres;
o numer telefonu do zamówień;
o usługa: odbiór na miejscu / dowóz
o strona internetowa lub proﬁl fb;
Lista lokali w kolejności alfabetycznej jest opublikowana na stronie Urzędu Miejskiego w
Głuchołazach www.glucholazy.pl
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Już jest w Głuchołazach – Mieście Orderu
Uśmiechu nowa książka Marka Michalaka pt.
„Order Uśmiechu - wspólny świat dzieci i
dorosłych”.
Książkę można nabyć w Centrum Informacji
Turystycznej w Głuchołazach.
Polecamy i zapraszamy! :)

Komunikat Burmistrza Głuchołaz
Szanowni Mieszkańcy Gminy Głuchołazy,
w związku z obecną sytuacją epidemiczną i związanym z tym
zakazem zgromadzeń, z przykrością informuję Państwa, iż w
tym roku nie odbędzie się 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, korzystających z
posiłków w stołówce Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.
W związku z tym informuję, że w czwartek 24 grudnia 2020 r. do
wydanych posiłków dołączany będzie dodatkowy prowiant,
który choć w pewnym stopniu zrekompensuje niemożliwość
tradycyjnego spotkania się przy wigilijnym stole.
Edward Szupryczyński
Burmistrz Głuchołaz

ZDALNA NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Dla polepszenia jakości powietrza
W dniu 30 listopada 2020 r. Gmina Głuchołazy złożyła dwa wnioski o doﬁnansowanie
projektów w ramach działania na rzecz polepszenia jakości powietrza "5.5 Ochrona
powietrza" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014-2020.
Pierwszy z projektów zakłada modernizację 121 szt. źródeł ciepła w budynkach stanowiących
własność Gminy Głuchołazy poprzez ich likwidację w celu podłączenia budynków do sieci
gazowej. Całość zadania, którego realizacja ma zakończyć się w 2022 r. ma kosztować prawie
3 mln zł z czego ponad połowa środków zostanie sﬁnansowana z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
Drugi projekt zakłada modernizację 102 szt. źródeł ciepła, w tym 25 szt. wymian oraz 77 szt.
likwidacji w celu podłączenia budynków do sieci gazowej w budynkach indywidualnych.
Projekt będzie II etapem realizowanej obecnie inwestycji związanej z wymianą/likwidacją
indywidualnych źródeł ciepła, doﬁnansowanej ze środków RPO WO 2014-2020.
W przypadku uzyskania doﬁnansowania jego realizacja zakończy się w przyszłym roku, a
część projektu zostanie sﬁnansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, który wyniesie prawie 400 tys. zł. Kwota wkładu własnego zostanie podzielona
pomiędzy Gminę Głuchołazy oraz poszczególnych odbiorców indywidualnych.

W związku z utrzymującym się stanem pandemii przypominamy, że na terenie Powiatu
Nyskiego niezmiennie dostępna jest zdalna nieodpłatna pomoc prawna. Zachęcamy do
korzystania ze wsparcia prawników praktyków, adwokatów, radców prawnych oraz
mediatorów, którzy oddzwonią do każdej zapisanej osoby i udzielą porady w
nurtujących Państwa sprawach.
Stowarzyszenie OPPEN, które odpowiedzialne jest za zapewnienie nieodpłatnej pomocy
prawnej i mediacji na terenie powiatu nyskiego informuje, że kontakt z prawnikami jest
dostępny telefonicznie (tel. 77 408 50 94 od poniedziałku do środy w godz. 9.00-11.00) oraz
internetowo (https://np.ms.gov.pl/opolskie/nyski). W udzieleniu pomocy prawnej pomogą
Państwu prawnicy, adwokaci, radcowie, prawni, mediatorzy współpracujący ze
Stowarzyszeniem OPPEN.
Z nieodpłatnej pomocy prawnej może skorzystać każdy, kogo nie stać na pokrycie kosztów
pomocy prawnej, a także dla jednoosobowych przedsiębiorców, którzy nie zatrudniali
personelu w ciągu ostatnich 12 miesięcy i znaleźli się w trudnej sytuacji ﬁnansowej.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:






porada prawna, z wyjaśnieniem praw i obowiązków oraz możliwych sposobów;
rozwiązania problemu;
pomoc przy sporządzaniu pism i dokumentów;
mediacja;
pomoc prawna w szerokim zakresie tematycznym.
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