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Wspomnienie o śp. Kazimierzu Stychno KLAUDIA PACH-GOMULNICKA
WICEPRZEWODNICZĄCA RM W GŁUCHOŁAZACH
W dniu 08 stycznia 2021 r. zmarł niespodziewanie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Głuchołazach Kazimierz Stychno. W związku z tym poprosiliśmy przewodniczącego
Rady Miejskiej Mariusza Migałę o kilka słów wspomnień wspólnej pracy w
głuchołaskim samorządzie.
M. Migała: Trudno nadal uwierzyć, że mówiąc o
Kazimierzu rozmawiamy w czasie przeszłym, bo
przecież niemal do końca mieliśmy ze sobą
kontakt telefoniczny. Znaliśmy się kilkanaście lat.
Poznałem Go jako działacza sportowego, a
następnie pracowaliśmy dosyć długo w
samorządzie gminnym. Po wyborach w 2018 r.
zaproponował byśmy razem pokierowali pracą
rady miejskiej. Zapytałem wówczas czy jest tego
pewien, bo jesteśmy z różnych opcji politycznych,
mamy różny charakter i światopogląd.
Odpowiedział bez wahania, że nie to jest ważne
tylko ludzie, a on zna mnie tyle lat i wie, że obaj
damy radę. I przez ponad dwa lata dawaliśmy
radę, choć wiedząc, że Kazimierz ma problemy
zdrowotne, większą część pracy brałem na siebie.
Pracując w samorządzie mieliśmy okazję poznać
się w działaniu, czasem przy podejmowaniu
trudnych decyzji. Niejeden raz mieliśmy odmienne zdanie. Zawsze jednak Kazimierz starał
się łagodzić sytuację, uspokajać nasze gorące głowy, raz uśmiechem, innym razem srogą
miną.
Choć trudno nam pogodzić się z faktem, że śmierć przyszła tak nieoczekiwanie, tak szybko,
to jednak doświadczenia ostatniego roku pokazały, że obecnie nic nie jest pewne i nie można
planować zbyt daleko w przyszłość. Przekonujemy się każdego dnia, że z wielką pokorą
należy podchodzić do tego co się dzieje, a przede wszystkim dbać o własne zdrowie i swoich
najbliższych.
Jako ludzie boimy się śmierci, bo nie zawsze umiemy docenić swoje życie. Dlatego pytanie o
śmierć powinno być zawsze pytaniem o życie. Śmierć jest po prostu szczytem życia.
Kazimierz osiągnął swój szczyt jako człowiek uczciwy, życzliwy kolega, wrażliwy na ludzką
krzywdę i cierpienie, zaangażowany w działalność sportową, społeczną i chętny do pomocy
innym. Takim Go znaliśmy i takim Go zapamiętamy.

We wtorek, 2 lutego, odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Głuchołazach.
Głównym tematem obrad był wybór wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Spośród
zgłoszonych czterech kandydatów dwóch nie wyraziło zgody na kandydowanie. Byli to
radni Grzegorz Ptak i Ryszard Udziela. Chęć kandydowania potwierdzili natomiast radna
Klaudia Pach-Gomulnicka oraz radny Jerzy Wojnarowski. Ostatecznie w tajnym
głosowaniu radni stosunkiem głosów 14/6 na funkcję wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej w Głuchołazach wybrali Klaudię Pach-Gomulnicką.
O szczegóły zapytaliśmy Mariusza Migałę
przewodniczącego Rady Miejskiej w
Głuchołazach.

Panie Przewodniczący, podczas Sesji
nadzwyczajnej w dniu 02 lutego 2021 r.
zgłosił Pan kandydaturę radnej Klaudii
Pach-Gomulnickiej na stanowisko
wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w
Głuchołazach. Proszę zatem przybliżyć
mieszkańcom uzasadnienie, jakie przedstawił
Pan w trakcie zgłoszenia kandydatury Pani
radnej na to stanowisko.
M. Migała: No cóż, przyjąłem argumenty
moich koleżanek, ale również kolegów
radnych, że skoro w radzie miejskiej zasiada
pięć kobiet, co stanowi 1/4 składu rady, to
dobrze byłoby, aby w prezydium zasiadała
kobieta. Moje koleżanki jednogłośnie uznały,
że powinna to być właśnie radna Klaudia
Pach-Gomulnicka. Jako radna zasiada w
radzie miejskiej drugą kadencję. Dotąd dała
się poznać jako osoba pracowita, potraﬁąca
przekonać do swoich racji, ale też
przyjmująca argumenty swojego adwersarza.
W tej kadencji była dotąd przewodniczącą
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, komisji,
która funkcjonuje po raz pierwszy w
samorządzie lokalnym. I jak pokazują
doświadczenia ostatnich miesięcy Komisja ta
ma coraz więcej pracy, gdyż tylko w ciągu
ostatniego miesiąca wpłynęły trzy petycje
związane z pandemią koronawirusa. Jako

przewodnicząca Komisji Pani radna poradziła
sobie bardzo dobrze, stąd z nadzieją patrzę na
nowe zadania, jakie zostały teraz powierzone
jej w związku z pełnieniem funkcji
wiceprzewodniczącej rady miejskiej. Jest to
młoda osoba, która powinna być wdrażana do
coraz bardziej wymagających zadań. Trochę
przypomina mi to sytuację z 2000 r., gdy ze
stanowiska przewodniczącego dwóch komisji
zostałem w wieku 28 lat po raz pierwszy
powołany na stanowisko przewodniczącego
rady miejskiej. Uważam, że w życiu do
wszystkiego trzeba dojść ciężką pracą i
powoli piąć się po kolejnych szczeblach, gdyż
gwałtowny awans, zwłaszcza, gdy nie jest się
na to przygotowanym, często grozi
gwałtownym upadkiem. Dlatego spokojnie
przyglądam się karierze samorządowej Pani
radnej, jednocześnie deklarując pomoc i
wsparcie na nowym stanowisku w pracy
samorządowej.

NIEUZASADNIONA SKARGA
NA DZIAŁANIA RADY MIEJSKIEJ
Informujemy, że skarga w sprawie działań Rady Miejskiej w Głuchołazach, która została
złożona przez NZOZ "Eskulap", została przez Wojewodę Opolskiego uznana za
nieuzasadnioną. W decyzji w rozstrzygnięciu zawarto informację o tym, iż w świetle
przedstawionych dowodów Rada Miejska w swoim działaniu kierowała się dobrem
mieszkańców. W związku z tym, Wojewoda stwierdził, iż nie dopatruje się
nieprawidłowości ani nielegalnego działania Rady Miejskiej w Głuchołazach.

"KOPERTY ŻYCIA" DLA SENIORÓW
Piotr Wach wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego przekazał
"Koperty Życia" dla seniorów z Gminy Głuchołazy - podopiecznych OPS. Koperty,
które mogą usprawnić pracę ratowników medycznych, a w niektórych przypadkach
nawet uratować życie, zostały przygotowane przez Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego. Spotkanie z wiceprzewodniczącym Sejmiku odbyło się w
czwartek, 21 stycznia, w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach.

Po przeprowadzeniu analizy prawnej zapisu uchwały Rady Miejskiej w sprawie skargi na
działalność Burmistrza Głuchołaz, Wojewoda stwierdził brak podstaw do kwestionowania i
zastosowania środków nadzoru. Rada Miejska jest organem właściwym do rozpatrywania
skarg na działalność Burmistrza i jej decyzja o odrzuceniu tej skargi nie budzi wątpliwości
prawnych.

Oprócz Burmistrza Głuchołaz Edwarda Szupryczyńskiego i zastępcy Burmistrza Romana
Sambora w spotkaniu z Piotrem Wachem udział wzięła także Dyrektor OPS w Głuchołazach
Katarzyna Łojko. Przekazane "Koperty Życia" w pierwszej kolejności będą dystrybuowane
wśród podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach, którzy objęci są wsparciem
w postaci usług opiekuńczych oraz wśród podopiecznych Dziennego Domu Senior +.
"Koperta życia" powinna zawierać zbiór najważniejszych informacji o stanie zdrowia jej
właściciela: dane osobowe, grupę krwi, listę przebytych chorób, wszelkich uczuleń,
przyjmowanych leków (ich nazwy oraz dawki), dane lekarza prowadzącego oraz kontakt do
najbliższych.
Formularz najlepiej wypełnić drukowanymi literami lub na komputerze. Następnie
umieszcza się go w kopercie oraz w woreczku foliowym z zapięciem strunowym. Tak
przygotowaną kopertę można włożyć do lodówki.
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W CHARBIELINIE UCZCZONO
OFIARY MARSZU ŚMIERCI
W czwartek, 25 lutego, w Charbielinie (Gmina Głuchołazy) odbyła się uroczystość
odsłonięcia tablicy pamiątkowej, poświęconej oﬁarom Marszu Śmierci. W 76. rocznicę
tamtych tragicznych wydarzeń rys historyczny przedstawił dr Paweł Szymkowicz.
Krótkie przemówienie wygłosił także burmistrz Głuchołaz. Odsłonięcia tablicy
dokonała Barbara Paterak dyrektor szkoły w Charbielinie, w asyście senatora Jerzego
Czerwińskiego oraz burmistrza Edwarda Szupryczyńskiego. Uczestnicy uroczystości
złożyli także wiązanki kwiatów i zapalili znicze przed tablicą oraz zbiorową mogiłą 11
więźniów - uczestników Marszu Śmierci, która znajduje się na Cmentarzu w
Charbielinie.
"Marsz Śmierci" to proces zbrodniczej ewakuacji (w styczniu 1945 r.), będących przy życiu,
ostatnich kilku tysięcy więźniów niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau. Hitlerowskie
władze zarządziły wyprowadzenie obozowego personelu oraz więźniów, aby uciec przed
nadchodzącym, sowieckim frontem. KL Auschwitz-Birkenau został zajęty przez
czerwonoarmistów 27 stycznia 1945 r. Według niemieckich założeń, jeńców planowano
deportować do innych obozów koncentracyjnych, znajdujących się stosunkowo daleko od linii
frontu, m.in. w głąb prowincji dolnośląskiej do obozu KL Gross-Rosen (obecnie Rogoźnica).
Sama ewakuacja miała wiele dróg i bezdroży, ponieważ więźniów pędzono piechotą drogami,
polami i lasami. Nie da się jednoznacznie wskazać jednej trasy ewakuacji. Część jeńców
nyskiego oddziału PTTK, przeszło całą trasę od Głuchołaz do Rogoźnicy. Tam, wspólnie z
Burmistrzem Edwardem Szupryczyńskim, przedstawicielem Marszałka Województwa
Opolskiego i Towarzystwa Przyjaciół Głuchołaz, złożyli wieńce pod pomnikiem oﬁar KL
Gross Rosen i wszystkich oﬁar II wojny światowej.
Niestety, pandemiczna sytuacja w tym roku, uniemożliwiła powtórzenie tego rajdu. Jednak po
ograniczeniu obostrzeń i otwarciu dla zwiedzających muzeów przedstawiciele Urzędu
Miejskiego w Głuchołazach: Burmistrz Edward Szupryczyński, naczelnik Wydziału Promocji
Turystyki i Sportu Bartosz Bukała oraz Urzędu Marszałkowskiego w Opolu: dr Paweł
Szymkowicz, złożyli symboliczne wiązanki kwiatów oraz zapalili znicze pod Pomnikiem Mauzoleum na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego GrossRosen w Rogoźnicy. Miało to miejsce 5 lutego 2021 roku.

transportowano dostępnymi pojazdami lub koleją. Marsz naznaczyła męczeńska śmierć
pędzonych więźniów: z głodu, odmrożeń, wycieńczenia (zima 1945 była mroźna), jak również
w wyniku bestialstwa konwojujących ich oprawców z SS (liczne pobicia, doraźne egzekucje
szczególnie tych jeńców, którzy w opinii wachmanów opóźniali marsz).
Wieś Charbielin to symbol. Jeden z dziesiątków etapów bezlitosnego, brutalnego i krwawego
Marszu Śmierci, który w tej konkretnej miejscowości pochłonął 11 niewinnych istnień
ludzkich. Bestialsko pomordowanych, bezimiennych jeńców, pogrzebano w dwóch dołach. Po
wojnie szczątki ekshumowano, przenosząc na kwaterę miejscowego cmentarza paraﬁalnego.
Z protokołu ekshumacyjnego wynikało, że w czterech przypadkach śmierć nastąpiła w wyniku
zmiażdżenia czaszki, w kolejnych czterech stwierdzono postrzał w głowę, w jednym wypadku
odnotowano pęknięcie kości potylicznej, w ostatnim stwierdzono pęknięcie szczęki górnej.
Spotykamy się dziś, aby kolejny już raz oddać hołd tym, którzy zginęli w tak dramatycznych
okolicznościach. Marsz Śmierci - jakże wymowna nazwa tej wędrówki z 1945 roku.
Więźniowie, którzy przeżyli w obozie Auschwitz-Birkenau zginęli podczas marszu do innego
miejsca kaźni. Nasze pokolenie tworzy dziś historię. Mamy jednak dług wobec osób, którym
nie dane było żyć w czasach pokoju, w czasach wolnych od nienawiści. Pamiętajmy o
zamordowanych nie tylko tu w Charbielinie, ale o pozostałych uczestnikach marszu
zamordowanych w innych miejscach. Pamiętajmy, że to ludzie ludziom zgotowali ten los.
Życzmy sobie, aby nigdy nie powtórzyła się ta sama historia. Historia jest nauczycielką życia
ale czy chcemy uczyć się tej historii. Nigdy więcej wojny, nigdy więcej wojny - powiedział w
swoim wystąpieniu podczas uroczystości Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński.
Niechaj bezmiar cierpienia tych bezimiennych oﬁar Marszu Śmierci, skłoni nas do reﬂeksji i
modlitwy w intencji zamęczonych i pomordowanych.
Należy podkreślić, że ta ważna i wartościowa inicjatywa memoratywna narodziła się pięć lat
temu będąc owocem współpracy senatora Jerzego Czerwińskiego, Delegatury IPN w Opolu z
ówczesnym naczelnikiem Dr. Bartoszem Kuświkiem i Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego z
wojewodą Adrianem Czubakiem. W tym roku trud ﬁnansowania przedsięwzięcia spoczął na
Oddziałowym Biurze Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN we Wrocławiu przy współpracy
organizacyjnej z Gminą Głuchołazy i merytorycznej z Delegaturą IPN w Opolu.
Dodajmy także, że w ubiegłym roku, w okrągłą - 75. rocznicę, oﬁary Marszu Śmierci
upamiętniono w sposób wyjątkowy. Dzięki inicjatywie Gminy Głuchołazy, 10 osób z

IRENEUSZ KLIMECKI RADNYM
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH
Podczas czwartkowej (11.02) sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach, odbyła się
ceremonia ślubowania nowego radnego - pana Ireneusza Klimeckiego. Podczas obrad
radni przegłosowali także uchwały wprowadzające radnego Ireneusza Klimeckiego do
składu Komisji: Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w
Głuchołazach oraz Gospodarki Przestrzennej, Rolnej, Wodnej i Ochrony Środowiska
Rady Miejskiej w Głuchołazach.
Dodajmy, że radny Ireneusz Klimecki pełnił już funkcje radnego w poprzednich kadencjach,
w latach 2010 - 2014 oraz 2014 - 2018.
Poniżej publikujemy treść ślubowania, które składa każdy radny przed przystąpieniem do
wykonywania mandatu:
,,Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej
mieszkańców "
Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają
i wypowiadają słowo "ślubuję". Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: "Tak mi
dopomóż Bóg".
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BIBLIOTEKA NOMINOWANA
DO PRESTIŻOWEJ NAGRODY
Informujemy, że siedziba Biblioteki w Głuchołazach została nominowana do nagrody
The European Union Prize for Contemporary Architecture - Mies van der Rohe Award.
Jest to międzynarodowy konkurs Unii Europejskiej w dziedzinie architektury
współczesnej.
Realizacja Biblioteki w Głuchołazach wzniesionej z funduszy rządowego programu
Biblioteka+ stała się okazją do uzupełnienia programu Centrum Kultury. Pomiędzy nową
bryłą biblioteki i Centrum zaprojektowano wielofunkcyjną przestrzeń - miejsce wystaw,
prelekcji, spotkań autorskich i foyer istniejącej sali widowiskowej.
Budynek biblioteki projektowany w myśl zasad pragmatyzmu jest pozbawiony
architektonicznych fajerwerków. Pomieszczenia biblioteki zlokalizowano na dwóch
kondygnacjach podłużnej, prostopadłościennej bryły. Ściany na granicy działki są
pozbawione otworów okiennych. Wypożyczalnie i czytelnię oświetlono pośrednio przez
szczelinę dachu biegnącą wzdłuż holu, a jedynie wypożyczalnia dla dzieci na parterze ma
okna do "ogrodu bajek". Dwukondygnacyjny hol dostępny z ulicy przez złotą bramę
wypełnia przestrzeń między bryłą biblioteki a Centrum Kultury. Różnicę poziomu między
wejściami do biblioteki i sali widowiskowej Centrum wykorzystano do stworzenia
amﬁteatralnej widowni.
Biblioteka Gminna w Głuchołazach kryje się wśród gęstej zabudowy na zapleczu ulicy
Bohaterów Warszawy. Struktura budynku biblioteki jest prosta, czytelna i oczywista. Na parterze
mieści się wypożyczalnia dla dzieci i kawiarenka literacka oraz sanitariaty wspólne dla biblioteki
i sali widowiskowej Centrum. Na piętrze znajduje się wypożyczalnia dla dorosłych i czytelnia. W
części biblioteki od strony podwórza zlokalizowano pomieszczenia dla opracowania zbiorów i
magazyny kompaktowe książek.
Biblioteka powstała na miejscu zrujnowanego budynku gospodarczego, w którym przez pewien
czas działało Kino Zdrojowe. Z istniejącej zabudowy zachowano jedyne pomieszczenie
wartościowe przestrzennie - ceglane wnętrze ze sklepieniami wspartymi na kamiennej kolumnie.
Posadzkę tego pomieszczenia obniżono do pierwotnego poziomu odsłaniając bazę kolumny.
Wielofunkcyjne foyer stanowi niezbędne uzupełnienie Centrum Kultury. Dodatkowo
zaprojektowano pomieszczenie magazynowe - kieszeń boczną sceny.
Logika funkcjonalna i prosta struktura konstrukcyjna umożliwiły znaczne obniżenie kosztów
realizacji w stosunku do innych tego typu obiektów.
Konstrukcję budynku stanowi szkielet żelbetowy uzupełniony ścianami murowanymi z
bloczków wapienno-piaskowych. Elewacja wewnętrzna biblioteki jest podzielona równomiernie
pasami szyb i malowanego na biało betonu w rozstawie 2,1m. Ten moduł wykorzystany jest we
wnętrzach biblioteki wyznaczając wysokość drzwi, regałów i podciągów.
Białe ściany i drewniane podłogi stanowią neutralne tło dla wyposażenia i wydarzeń
aranżowanych we wnętrzach. Brama wejściowa, stolarka, pochwyty, elementy informacyjne mają kolor starego złota, co nawiązuje do historii miasta Głuchołazy słynącego niegdyś z kopalni
złota.
Źródło: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna

WILAMOWICE NYSKIE Z NOWYM PLACEM ZABAW
W październiku 2020 roku został oddany do użytku
zmodernizowany plac zabaw na terenie Gminy
Głuchołazy - w miejscowości Wilamowice Nyskie. Oprócz
urządzeń zabawowych dla dzieci plac wyposażono w
przyrządy do street workoutu, na których może ćwiczyć
młodzież.
Na tym jednak zmiany się nie kończą. W ramach realizacji
projektu zamontowano ławkę solarną ze stanowiskami na
rowery i pojazdy elektryczne. Dzięki zastosowaniu w ławce
panelu fotowoltaicznego możliwe jest jej oświetlenie. Można
także skorzystać ze stacji ładowania urządzeń mobilnych i
turystycznych.
Operacja mająca na celu rozwój infrastruktury turystycznorekreacyjnej obszaru Nyskiego Księstwa Jezior i Gór poprzez
modernizację placu zabaw w Wilamowicach Nyskich, który
stworzył możliwość aktywnego i bezpiecznego wypoczynku
na terenach wiejskich została współﬁnansowana ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na
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wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy
LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.
Uwaga! Wobec panującego w Polsce stanu epidemii oraz
stosując się do obowiązujących restrykcji zwracamy się z
prośbą, aby z obiektu korzystać z zachowaniem
odpowiedniego reżimu sanitarnego. Dodatkowo
przypominamy o obowiązku zasłaniania twarzy w sytuacji
kiedy nie ma możliwości zachowania dwumetrowego
dystansu pomiędzy użytkownikami (przepis ten nie dotyczy
dzieci poniżej 4 roku życia).

BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W ŻŁOBKU
MIEJSKIM ORAZ PUBLICZNEJ SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 2 W GŁUCHOŁAZACH
W styczniu w głuchołaskim Żłobku Miejskim i Szkole
Podstawowej nr 2 zakończyła się budowa wewnętrznych
kotłowni gazowych. Wymiana instalacji na ekologiczne
wiązała się ze zmianą dostawcy ciepła na terenie
Głuchołaz.
Zakres prac obejmował montaż kotłów gazowych i instalacji
gazowej, grzewczej i zabezpieczającej. Przed rozpoczęciem
funkcjonowania instalacji, całość przeszła próbę szczelności.
Od początku roku wiele z głuchołaskich instytucji przeszło na
ogrzewanie systemem gazowym, a różnice w czystości
powietrza w sezonie grzewczym, możemy odczuwać już od
dłuższego czasu.
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W Głuchołazach pobito kolejny rekord!
55 205, 96 złotych - to kwota, którą zebrał głuchołaski sztab, podczas
tegorocznego 29. ﬁnału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Suma nie jest ostateczna. Oﬁcjalna i całościowa kwota zostanie
podana w pierwszej połowie marca.
W tym roku ze względu na pandemię COVID-19 ﬁnał WOŚP wyglądał
inaczej niż dotychczas. Jednak pomimo tego, że nie odbyły się
tradycyjne koncerty i licytacje z udziałem publiczności, a większość
wydarzeń została przeniesiona do Internetu, mieszkańcy Gminy
Głuchołazy nie zawiedli. Dodatkowo podczas tegorocznego ﬁnału odbył
się także bieg "Policz się z cukrzycą", który również cieszył się
zainteresowaniem.
Dodajmy, że na rekordową kwotę zbiórki duży wpływ mieli
wolontariusze, którzy kwestowali nie tylko w mieście, ale na terenie
całej Gminy, a nawet na szczycie Kopy Biskupiej. Wolontariuszy z
Głuchołaz można było zobaczyć także na ulicach sąsiedniej Nysy, gdzie
z powodu pandemii nie zawiązał się lokalny sztab.

BURMISTRZ ZAPROPONOWAŁ KOLEJNE ULGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Na wniosek Burmistrza Głuchołaz Edwarda Szupryczyńskiego Radni
przyjęli dwie uchwały, których celem jest pomoc dla lokalnej branży
hotelarskiej i gastronomicznej. Pierwsza z uchwał dotyczy zwolnienia z
podatku od nieruchomości niektórych przedsiębiorców ponoszących
negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Druga
dotyczy zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za 2021 rok i zwrotu
części tej opłaty (w wysokości 1/3 opłaty).

Uchwały zostały przyjęte zdecydowaną
większością głosów podczas nadzwyczajnej sesji
Rady Miejskiej w Głuchołazach, która odbyła się w
czwartek, 11 lutego, w trybie zdalnym.
To już kolejne uchwały zaproponowane przez
Burmistrza Głuchołaz, których celem jest
udzielenie pomocy przedsiębiorcom, którzy
znaleźli się w trudnej sytuacji ze względu na
wprowadzone przez Rząd RP obostrzenia związane
z pandemią COVID-19. W tej sytuacji każde
wsparcie ﬁnansowe ze strony lokalnego samorządu,
mające na celu zachowanie ciągłości działalności
gospodarczej w branży gastronomicznej i
hotelarskiej oraz utrzymania stanowisk pracy, jest
bardzo ważne.
Ty m s a m y m z w o l n i e n i e z p o d a t k u o d
nieruchomości uzyskają przedsiębiorcy
prowadzący działalność gospodarczą w zakresie
świadczenia usług hotelarskich w rozumieniu art. 3
ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów

wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z
2020 r. poz. 2211).
W przypadku branży gastronomicznej należy
podkreślić, że w Głuchołazach funkcjonują 33
placówki gastronomiczne, które zgodnie z
założeniami uchwały Rady Miejskiej w
Głuchołazach w sprawie zwolnienia i zwrotu
części opłaty pobranej od przedsiębiorców za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w
miejscu sprzedaży za 2021 rok i zwrotu części tej
opłaty mogą skorzystać ze zwrotu w/w opłaty lub
zwolnienia z obowiązku płacenia części
wymaganej opłaty.
Mamy nadzieję, że w kolejnych miesiącach
obostrzenia związane z walką z COVID-19 będą
luzowane, co pozwoli na swobodne prowadzenie
działalności gospodarczej. W innym przypadku
niewykluczone jest przedłużenie lub wprowadzenie
kolejnych form wsparcia.

CIT PRZYJAZNE OSOBOM
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Miło nam poinformować, że Centrum Informacji Turystycznej w Głuchołazach otrzymało
oﬁcjalne potwierdzenie o nadaniu certyﬁkatu "obsługi osób z niepełnosprawnościami". To efekt
współpracy z Opolską Regionalną Organizacją Turystyczną - OROT, dzięki której pracownik CIT
wziął udział w cyklu szkoleń przybliżających problematykę ruchu turystycznego osób z
niepełnosprawnościami oraz dobrych praktyk w tym zakresie.
Materialnym efektem programu było opracowanie i wydanie pierwszego przewodnika po Opolszczyźnie
dla osób niewidomych i niedowidzących. Przewodnik pisany w alfabecie Braille'a dostępny jest w
Centrum Informacji Turystycznej w Głuchołazach.
Dodajmy, że projekt pn. "Turystyka dla wszystkich - zwiększenie dostępności informacji turystycznych i
usług turystycznych dla osób niepełnosprawnych" został zrealizowany przez OROT i był
współﬁnansowany przez Ministerstwo Rozwoju.
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STYPENDIA SPORTOWE PRZYZNANE

Z inicjatywy Burmistrza Głuchołaz po raz czternasty wręczane są stypendia sportowe dla
uczniów którzy w 2020 roku otrzymali ocenę z zachowania minimum dobrą oraz zdobyli
medal minimum mistrzostw województwa opolskiego lub wyżej w zawodach Szkolnego
Związku Sportowego lub oﬁcjalnych zawodach okręgowych związków sportowych i
stowarzyszeń należących do Opolskiej Federacji Sportu.
Oﬁcjalne odczytanie wyróżnionych i
nagrodzonych sportowców odbyło się w środę,
10 lutego w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego
w Głuchołazach.
Spotkanie ze względu na pandemię nie miało
formy tradycyjnej gali sportu i odbyło się bez
udziału sportowców, rodziców, nauczycieli
oraz kadry trenerskiej. Jednak jego charakter
było oﬁcjalny i uroczysty.
Udział w nim wzięli: Burmistrz Głuchołaz
Edward Szupryczyński, Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głuchołazach Mariusz Migała,
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Klaudia
Pach-Gomulnicka, Naczelnik Wydziału
Oświaty Krystyna Kubiszyn, Naczelnik
Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu Bartosz
Bukała, Prezes Szkolnego Związku
Sportowego Kazimierz Zając oraz Gminny

STYPENDIA ZA OSIĄGNIĘCIA
SPORTOWE W 2020 ROKU
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO
W GŁUCHOŁAZACH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Jakub Zachara
Zuzanna Hoc
Jakub Kowalski
Weronika Korczak
Amelia Kaczor
Piotr Tarchała
Konrad Seraﬁn
Kacper Iwanowicz
Jakub Kawka
Kacper Nowak
Błażej Szeląg
Dawid Cempel
Fabian Szeląg
Maciej Setlak
Alan Budyk
Milena Wolak

MULKS JUVENIA
MULKS JUVENIA
MULKS JUVENIA
MULKS JUVENIA
MULKS JUVENIA
MULKS JUVENIA
HATTRICK
HATTRICK
HATTRICK
HATTRICK
HATTRICK
HATTRICK
HATTRICK
Klub Karate RONIN
Klub Karate RONIN
Klub Karate RONIN

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM.
JÓZEFA WYBICKIEGO W GŁUCHOŁAZACH
1
2
3
4
5
6

Oliwia Jaworska
MULKS JUVENIA
Dawid Łopott
HATTRICK
Kamil Pędzich
HATTRICK
Hubert Juraniec,
HATTRICK
Zoﬁa Studzienna Klub Karate RONIN
Dominik Garnek Klub Karate RONIN

7 Marcel Szacmajer Klub Karate RONIN
8 Alicja Dudek Klub Łuczniczy
PUBLICZNA SZKOŁA NR 3 IM. KAWALERÓW
ORDERU UŚMIECHU W GŁUCHOŁAZACH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Amelia Gargol
Wiktoria Gargol
Julia Gracz
Piotr Skowronek
Damian Walczak
Patryk Drabiec
Kewin Chwastyk
Artur Malasiewicz
Wiktor Hapek
Miłosz Sznajder
Tymoteusz Zejer
Mikołaj Bukała
Dawid Baran
Lena Pasiut
Gabriel Gancarz
Filip Prostak
Malwina Małczyk

Szkoła, Klub Tenisa Stołowego
Szkoła, Klub Tenisa Stołowego
MULKS JUVENIA
HATTRICK
HATTRICK
HATTRICK
HATTRICK
HATTRICK
HATTRICK
HATTRICK
HATTRICK
HATTRICK
HATTRICK
Klub Łuczniczy
Klub Łuczniczy
Klub Łuczniczy
Klub Karate RONIN

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE
1 Jakub Hutek

HATTRICK

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
STOWARZYSZENIA ROZWOJU WSI BURGRABICE
1 Kacper Juraszek Szkoła, Klub Karate RONIN
2 Julia Pachura Szkoła, Klub Karate RONIN

Koordynator Sportu Szkolnego Wiesław
Niziołek.
Stypendium sportowe przyznano 42 uczniom
ze szkół, dla których Gmina Głuchołazy jest
o rg a n e m p r o w a d z ą c y m . N a j l e p s z y m
sportowcom ze szkół prowadzonych przez
Stowarzyszenia, stypendium sportowe dla
pięciorga uczniów ufundowały Stowarzyszenia
tj.: Publiczna Szkoła Podstawowa
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Burgrabice,
Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia
Edukacyjnego "Uśmiech Dziecka" w
Charbielinie, Publiczna Szkoła Podstawowa
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Markowice,
Polski Świętów, Sucha Kamienica oraz
Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia
Edukacyjnego Rozwoju i Edukacji "Nasza
Szkoła" w Sławniowicach.

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
STOWARZYSZENIA EDUKACYJNEGO "UŚMIECH
DZIECKA" W CHARBIELINIE
1 Daniel Zadrożny Klub Łuczniczy
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
STOWARZYSZENIA ROZWOJU WSI
MARKOWICE, POLSKI ŚWIĘTÓW, SUCHA
KAMIENICA
1 Piotr Grochoła

Klub Karate RONIN

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
STOWARZYSZENIA ROZWOJU I EDUKACJI
"NASZA SZKOŁA" W SŁAWNIOWICACH
1 Karol Rieger Klub Karate RONIN
WYRÓŻNIENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ
KLUB KARATE RONIN
1. Aleksandra Pietrzykowska
2. Wiktor Głuch
1.
2.
3.
4.

MEDALE I DYPLOMY MULKS JUVENIA
Nikola Pabjanek
Jakub Adamczyk
Filip Wolak
Julia Grubiak

KLUB ŁUCZNICZY
1. Mateusz Szumowski
2. Gabriela Czechowska

UCZNIOWIE GŁUCHOŁASKIEJ "JEDYNKI" NAPISALI KSIĄŻKĘ
Publikacja pt. ,,Epicko i lirycznie o naszej szkole", to zbiór
opowiadań uczniów, którzy w ramach szkolnego
konkursu zebrali swoją twórczość w tomik. To pierwsza
taka książka wydana przez Publiczną Szkołę Podstawową
nr 1 w Głuchołazach.
W poniedziałek, 22 lutego, delegacja szkoły spotkała się z
Burmistrzem Głuchołaz Edwardem Szupryczyńskim oraz
naczelnikiem Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu Urzędu
Miejskiego w Głuchołazach Bartoszem Bukałą. Uczennice współautorki książki: Oliwia Szyrajew, Hanna Dynysiuk,
Zuzanna Alich oraz ich opiekun Pani Monika Kwit
opowiedziały o kulisach powstania publikacji oraz
obdarowały gospodarzy spotkania książkami. Burmistrz
Głuchołaz gratulując pomysłu, zaangażowania oraz
zachęcając do dalszej aktywności odwzajemnił się
przekazując autorkom publikacji prezenty książkowe oraz
talon pieniężny do wykorzystania w głuchołaskiej księgarni.
Publikacja pt. ,,Epicko i lirycznie o naszej szkole" jest
pokłosiem Szkolnego Konkursu Literackiego dla uczniów
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. K. K. Baczyńskiego
organizowanego w ramach obchodów Jubileuszu 75-lecia
6

s z k o ł y. K s i ą ż k a z a w i e r a n a j l e p s z e
opowiadania i wiersze spośród kilkudziesięciu,
które stanęły w konkursowe szranki. Głównym
kryterium było osadzenie treści głęboko w
realiach topograﬁcznych i społecznych szkoły.
Autorami publikacji są:
1. Wiktoria Kozicka, 6a
2. Julia Mężyk, 4a
3. Oliwia Szyrajew, 4a
4. Hanna Dynysiuk, 6a
5. Amelia Buska, 8b
6. Kamil Hulka, 5b
7. Gabriela Toczek, 5e
8. Natasza Molik, 5b
9. Zuzanna Alich, 5b
- Jest nam niezmiernie miło, że to właśnie w
naszej szkole swój debiut ma tylu utalentowanych literacko
uczniów, i że to właśnie nam w udziale przypadła opieka nad
młodymi twórcami. Mamy nadzieję, że o autorach tej
książeczki będzie jeszcze głośno - mówi Monika Kwit,
polonistka ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Głuchołazach,

która wspólnie z Aleksandrą Kociołek koordynowała projekt.
Serdecznie gratulujemy i zgodnie z zapowiedzią czekamy na
kolejne publikacje.
1 marca 2021 r. Nr 1/2021 (XLX)

Głuchołaski Informator Samorządowy

7

WALENTYNKI NA BIEGÓWKACH
W sobotę, 13 lutego, miłośnicy jazdy na nartach biegowych zjechali do Głuchołaz aby na
sportowo świętować Walentynki.
"Walentynki na biegówkach" to fantastyczne wydarzenie, które od lat organizuje Klub Turystyki
Narciarskiej przy PTTK w Głuchołazach.
"Sercem" wydarzenia była wiata (deszczochron) w Podlesiu. To właśnie tam biegacze mogli
odpocząć i ogrzać się przy ognisku… Atmosfera była bardzo gorąca, a na policzkach
uczestników oprócz rumieńców pojawiły się także czerwone serduszka.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia.
Więcej o trasach biegowych na stronie: www.turystyka.glucholazy.pl.
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PIĘĆDZIESIĄTA ROCZNICA ŚLUBU PAŃSTWA BARTECZKO

W sobotę, 20 lutego, swoje "Złote Gody", czyli jubileusz 50-lecia pożycia
małżeńskiego, świętowali Państwo Maria i Zbigniew Barteczko. Uroczystość odbyła
się w "Sali Ślubów" Urzędu Stanu Cywilnego w Głuchołazach.
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.
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.
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,
w której udział wzięły córki oraz wnuczka jubilatów.
Państwu Marii i Zbigniewowi Barteczko serdecznie gratulujemy i życzymy dużo zdrowia i
miłości na kolejne wspólne lata.

ORGANIZACJA TRANSPORTU NA SZCZEPIENIE
Gmina Głuchołazy zapewni transport osób mających trudności w samodzielnym
dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób
niepełnosprawnych. W tym celu został wyznaczony koordynator gminny oraz
przygotowany specjalny numer telefonu: 77 409 21 05.
Osoby uprawnione do dowozu do punktu szczepień to:
Osoby niepełnosprawne, tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w
stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę;
Osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie
trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu
szczepień;
Pacjent w trakcie procedury rejestracji za pośrednictwem infolinii 989 lub e-rejestracji
otrzyma informację, że jeżeli spełnia określone kryteria uprawniające do transportu na
szczepienie może zgłosić taką potrzebę dzwoniąc na numer telefonu: 77 409 21 05.
Podczas rozmowy telefonicznej z koordynatorem gminnym pacjent powinien przekazać
informacje o miejscu i terminie szczepienia.
Dodatkowo mieszkaniec powinien złożyć oświadczenie, że nie ma możliwości
samodzielnego dotarcia do punktu szczepień lub dysponuje orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności.
Uwaga! Pacjent może zostać poproszony przez Gminę o okazanie orzeczenia o znacznym
stopniu niepełnosprawności.
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BĘDZIE ZMIANA ROZKŁADU JAZDY POCIĄGÓW
Miło nam poinformować, że w odpowiedzi na pismo Burmistrza Głuchołaz oraz akcję
zbierania podpisów w sprawie zmiany rozkładu jazdy pociągów Polregio relacji
Głuchołazy Miasto - Nysa, otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź. Zmiana nastąpi od 14
marca 2021 roku.
Obecnie pociągi odjeżdżają ze stacji Głuchołazy Miasto w każdą sobotę i niedzielę o godz.
18:32 (po blisko godzinnym postoju na stacji Głuchołazy Miasto) i zgodnie z aktualnie
obowiązującym rozkładem jazdy dojeżdżają do stacji Nysa o godz. 18:56. Sytuacja ta
uniemożliwia kontynuowanie podróży pociągiem Polregio relacji Kłodzko - Opole Główne,
który odjeżdża ze stacji Nysa o godz. 18:35.
Jak informuje, w piśmie skierowanym do Burmistrza Głuchołaz, Polregio skomunikowanie
pociągu nr 60838 relacji Głuchołazy Miasto - Nysa z pociągiem nr 66262 relacji Kłodzko
Miasto - Opole Główne zostanie zrealizowane w najbliższym możliwym terminie, czyli od 14
marca 2021 roku.
Skomunikowanie zostanie zrealizowane w sposób następujący:
 Pociąg nr 60838 Głuchołazy Miasto (odjazd: 18:04) - Nysa (przyjazd: 18:28).
 Pociąg nr 66262 Nysa (odjazd: 18:35) - Opole Główne (przyjazd: 19:35).
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