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60. ROCZNICA ŚLUBU PAŃSTWA SAKOWICZÓW
Kiedy świętowali w Urzędzie Stanu Cywilnego w Głuchołazach swoje „Złote Gody” 
zapowiedzieli, że spotkamy się za 10 lat, i tak też się stało. W poniedziałek, 15 marca, w Sali 
Ślubów Urzędu Miejskiego w Głuchołazach odbyła się uroczystość „Diamentowych 
Godów”, czyli jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Ewy i Lucjana 
Sakowiczów.

Choć prawdziwa miłość nie liczy godzin i lat to trzeba przyznać, że „Diamentowe Gody” są 
rocznicą niezwykłą, tak jak niezwykli są małżonkowie, którzy przeżyli razem 60 lat. Uczucie, 
które połączyło Panią Ewę i Pana Lucjana nadal trwa. To piękny przykład dla młodego 
pokolenia.

Z okazji tak wspaniałego jubileuszu Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński oraz 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Głuchołazach Grażyna Struzik wręczyli jubilatom list 
gratulacyjny oraz kwiaty i czekoladki. Nie zabrakło także życzeń i słów uznania za godne i 
długie pożycie małżeńskie.

Państwu Ewie i Lucjanowi Sakowiczom serdecznie gratulujemy i życzymy dużo zdrowia 
oraz nieustającej miłości na kolejne wspólne lata.

MAŁŻEŃSTWA NA MEDAL!
W ostatnim czasie aż cztery pary świętowały jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. 
Uroczystości odbyły się w Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Głuchołazach. Były 
medale, listy gratulacyjne, kwiaty, słodkie czekoladki i serdeczne życzenia.

„Złote Gody” czyli pięćdziesiątą rocznicę ślubu uczcili małżonkowie:

    • 28 kwietnia - Państwo Józefa i Stanisław Gębalowie
    • 7 maja - Państwo Zofia i Henryk Melnarowiczowie
    • 17 maja - Państwo Krystyna i Jan Bujakowie
    • 24 maja - Państwo Kazimiera i Jan Porębowie 

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.

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 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 wzięła najbliższa rodzina jubilatów.

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

Państwo Melnarowicz Państwo Bujak

Państwo Gębala

Państwo Poręba
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2 MLN ZŁ WSPARCIA

Kolejny wniosek złożony przez Burmistrza Głuchołaz został pozytywnie rozpatrzony!

Dzięki temu Głuchołazy otrzymały 2 mln zł na dokończenie prac związanych z modernizacją 
budynku po Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. al. Jana Pawła II 9.

Podobnie jak w poprzednich latach, na Budżet Obywatelski Gminy Głuchołazy 2021 
przeznaczono 200 000 złotych. Przedstawiamy informację o realizacji Budżetu 
Obywatelskiego Gminy Głuchołazy oraz jego wyniki.

Budżet Obywatelski 
Gminy Głuchołazy na 2021 rok

BUDŻET OBYWATELSKI

PONAD 4 MLN ZŁ DLA GŁUCHOŁAZ
Miło nam poinformować, że Gmina 
Głuchołazy otrzymała wsparcie w 
wysokości 4 192 982,00 zł w ramach 
Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych (środki finansowe dla gmin 
górskich). Wniosek o dofinansowanie 
został  złożony przez Burmistrza 
Głuchołaz w lutym 2021 roku. Dnia 25 
marca, Wojewoda Opolski ogłosił 
wyniki.

Dzięki  o t rzymanej  dotac j i  Gmina 
Głuchołazy planuje wykonać następujące 
zadania:

1. Przebudowa drogi w Głuchołazach 
prowadzącej do transgranicznego ciągu pieszego Głuchołazy-Mikulowice (ul. Andersa);
2. Budowa parkingów w Głuchołazach i Jarnołtówku;
3. Wykonanie dok. tech. na potrzeby drogi w miejscowości Podlesie na szlaku do Republiki 
Czeskiej;
4. Budowa Pumptrack-u i Street workout-u w Głuchołazach;
5. Modernizacja placu w Głuchołazach poprzez budowę fontanny;
6. Modernizacja placów zabaw na terenie gminy;
7. Zagospodarowanie skweru w Głuchołazach;
8. Adaptacja części pomieszczeń w budynku LO w Głuchołazach na potrzeby Izby Pamięci;
9. Budowa toalety publicznej w pobliżu Orlika w Głuchołazach;
10. Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Głuchołazy, Pokrzywna, 
Jarnołtówek, Konradów i Podlesie - w miejscach istotnych z punktu widzenia ruchu 
turystycznego.
Czas na realizację wymieniowych zadań to 2 lata.

Podziękowania
Szanowni Państwo,

Ochotnicza Straż Pożarna w Jarnołtówku składa serdeczne podziękowania mieszkańcom 
Gminy Głuchołazy, którzy udzielili poparcia dla naszego projektu w Budżecie 
Obywatelskim 2021. Chcielibyśmy także podziękować wszystkim naszym sympatykom, 
którzy zaangażowali się w pomoc w promocji projektu.  
           Oddana przez Państwa  liczba głosów umocniła  nas w przekonaniu, że niesiona 
przez  strażaków pomoc jest przez Was zauważana i doceniana. To mobilizuje i zachęca do 
jeszcze większego wysiłku naszych strażaków ochotników. Zakupiony sprzęt będzie brał 
udział w akcjach ratowniczych i niósł pomoc wszystkim mieszkańcom naszej gminy oraz 
turystom coraz liczniej odwiedzającym nasze okolice.
                                                                                                               Zarząd 
                                                                                             Ochotniczej Straży Pożarnej
                                                                                                        w Jarnołtówku

Od  22 marca do 12 kwietnia 2021 roku 
prowadzony był nabór wniosków z 
p r o p o z y c j a m i  z a d a ń  d o  B u d ż e t u 
Obywatelskiego. Ostatecznie złożono 22 
wnioski, w tym:
 w okręgu miejskim - 9;
 w okręgu wiejskim nr 1 - 6; 
 w okręgu wiejskim nr 2 - 7. 

W kategorii ,,małe projekty" wpłynęło 8 
wniosków, natomiast w kategorii ,,duże 
projekty"  14 wniosków. Łączna wartość 
złożonych propozycji wyniosła  807.000 zł.

Po przeprowadzeniu analizy i oceny 
formalno-merytorycznej  złożonych 
wniosków (w dniach od 13 do 30 kwietnia 
br.) dokonano korekty listy wniosków z 
propozycjami zadań w kategoriach ,,duże 
projekty" i ,,małe projekty". Łączna wartość 
po weryfikacji  wniosków wyniosła 
707.000 zł. 
Po przeprowadzeniu weryfikacji zespół ds. 
konsultacji zadań uznał, że 21 wniosków 
s p e ł n i a  w y m o g i  i  m o ż e  z o s t a ć 
dopuszczonych do głosowania, w tym: 
 w okręgu miejskim - 8; 
 w okręgu wiejskim nr 1 - 6; 
 w okręgu wiejskim nr 2 - 7.


W kategorii ,,małe projekty" - 9, natomiast 
w kategorii ,,duże projekty" - 12. Jeden 
wniosek pn. Zagospodarowanie terenu 
przed Dziennym Domem ,,Senior+" został 
odrzucony na podstawie § 2 ust.7 pkt 5 
Regulaminu Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Głuchołazy.
Następnie w dniach od 17 do 24 maja br. 
odbywało się internetowe głosowanie na 
propozycje zadań. Dodatkowo w dniu 24 
maja br. odbyło się głosowanie w punkcie 
stacjonarnym w Centrum Informacji 
Turystycznej w Głuchołazach.  Łącznie w 
obu formach głosowania (tradycyjnej i 
internetowej) oddano 8191 głosy, w tym: 
g ł o s ó w  w a ż n y c h  -  7 8 3 1 ;  g ł o s ó w 
nieważnych - 360. 
Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 1 Regulaminu 
B u d ż e t u  O b y w a t e l s k i e g o  G m i n y 

Głuchołazy zadanie musi uzyskać poparcie 
minimum 200 głosów. Takiej liczby głosów 
nie uzyskała żadna z propozycji zadań 
zgłoszonych w okręgu miejskim - kategoria 
" m a ł e  p r o j e k t y " .  K o m i s j a  n i e 
rekomendowała do realizacji wniosków 
zgłoszonych w tej kategorii. 
Natomiast działając na podstawie § 6 ust. 3 
Regulaminu Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Głuchołazy do realizacji przekazane 
zostały następujące propozycje zadań:
Okręg Miejski  Kategoria  "Duże 
projekty": 
Propozycja Nr - 1 ,,Plac zabaw ze strefą 
r e k r e a c y j n ą "  (  P u b l i c z n a  S z k o ł a 
Podstawowa nr 2 w Głuchołazach) o 
wartości 80.000 zł
Okręg Miejski  Kategoria  "Małe 
projekty": 
żaden z projektów nie uzyskał wymaganej 
liczby głosów
Okręg wiejski nr 1 Kategoria "Duże 
projekty": 
Propozycja Nr - 6 ,,Zwiększenie mobilności 
i sprawności OSP Jarnołtówek" o wartości  
40.000 zł
Okręg wiejski nr 1 Kategoria "Małe 
projekty": 
Propozycja Nr - 4 ,,Organizacja festynu 
rodzinnego w Konradowie i zakup lampy 
solarnej na potrzeby oświetlenia działki 
rekreacyjnej w Jarnołtówku" o wartości 
10.000 zł
Okręg wiejski nr 2 Kategoria "Duże 
projekty": 
Propozycja Nr - 10 ,,Modernizacja 
świetlicy wiejskiej w Biskupowie i w 
Sławniowicach oraz budowa sceny 
estradowej na boisku sportowym w 
Burgrabicach" o wartości 40.000 zł
Okręg wiejski nr 2 Kategoria "Małe 
projekty": 
Propozycja Nr - 6 ,,Zakup wyposażenia na 
świetlicę wiejską w Biskupowie, zakup 
sprzętu nagłaśniającego i oświetlenia sceny 
na boisku sportowym w Burgrabicach, 
modernizacja toalet przy świetlicy wiejskiej 
w Sławniowicach" o wartości 10.000 zł
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Przed Tobą ważne, życiowe decyzje związane z wyborem 
szkoły.
Bez względu na szkołę, którą wybierzesz, to czas rozwoju, 
cieszenia się życiem, samodzielnego poznawania świata i 
spełniania marzeń. Możesz to zrobić z nami!
JAK ZOSTAĆ UCZNIEM OGÓLNIAKA?
Nie znajdziesz nas na platformie elektronicznej Powiatu 
Nyskiego, ponieważ naszym organem prowadzącym jest 
stowarzyszenie. Mamy własną ścieżkę naboru. Wszystkie 
potrzebne informacje i instrukcje znajdziesz na naszej stronie: 
liceum-glucholazy.pl
NASZ OGÓLNIAK
Mówimy o sobie "społeczność Ogólniaka". Tworzą ją 
Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice i wielu Przyjaciół - osoby 
prywatne i instytucje. Najważniejszym z nich jest 
Stowarzyszenie na Rzecz Szkół "Chrobry", nasz organ 
prowadzący. W centrum uwagi stoisz oczywiście Ty, Młody 
Człowieku i Twoja przyszłość. Jesteśmy kameralną szkołą,  a to 
pozwala nam dobrze Cię poznać: odkryć Twoje talenty, 
rozwijać je i pomóc Ci odnaleźć własną drogę. Ogólniak to 
szkoła w której uczeń czuje się dobrze, i ze swoimi 
rówieśnikami, i z nauczycielami, i z sobą samym. Bo wie, że 
jest akceptowany takim, jakim jest. 
ELASTYCZNOŚĆ I IDYWIDUALNE PODEJŚCIE to nasz 
atut!
Nie tworzymy typowo profilowanych klas. Język obcy oraz 
jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym realizujesz z całą 
klasą, trzeci przedmiot wybierasz sam. Dzięki takiemu 
systemowi pracujesz w małej grupie, a to duży komfort. Twój 
program edukacyjny ewaluuje w Ogólniaku cały czas. 
Wsparcie w postaci dodatkowych zajęć w planie nauczania 
otrzymuje grupa lub nawet pojedynczy uczeń. Uczniów 
z d o l n y c h  w s p i e r a m y  d o d a t k o w y m i  z a j ę c i a m i 

przygotowującymi do matury, nawet z przedmiotów z których 
klasa nie realizuje rozszerzeń. Twoją ścieżkę rozwoju 
dopasowujemy  indywidualnie do Ciebie i Twoich dalszych 
planów edukacyjnych.
NAUCZYCIELE
Są wśród nich osoby z bardzo dużym doświadczeniem czy 
osoby z nowatorskim spojrzeniem na świat, z energią. Tworzą 
bardzo zgrany zespół, uzupełniają się i współpracują, ciągle 
poszukują jak najlepszych metod edukacji, bo ta w niebywałym 
tempie zmienia się na naszych oczach. Zawsze gotowi do 
pomocy, znający swoich uczniów doskonale. Wkładają wiele 
wysiłku i serca w przygotowanie ich do egzaminu dojrzałości 
czy do konkursów i olimpiad, w których szkoła licznie bierze 
udział. Nie boimy się wypływać na szerokie wody, nawet te 
międzynarodowe. Bardzo ważnym elementem jest w 
Ogólniaku wsparcie  psychologiczno-pedagogiczne. Jesteśmy 
zespołem i jesteśmy dla Was. 
CZYM DYSPONUJE SZKOŁA?
Szkoła, chociaż młoda jest bardzo dobrze wyposażona. Liczne 
pomoce naukowe, dostęp do multimedialnych platform 
edukacyjnych z przedmiotów ścisłych, monitory interaktywne 
w każdej sali, nowe wyposażenie pracowni informatycznej, 
dostęp do światłowodu, szkolny radiowęzeł, monitoring, piękna 
zabytkowa aula z nowym nagłośnieniem i monitorem, 
nauczyciele wyposażeni w szkolne laptopy, stanowiska 
komputerowe w każdej sali. Pracujemy również w chmurze, 
nauczyciele zostali do tego doskonale przygotowani. Szkolna 
biblioteka, sala gimnastyczna z pełnym zapleczem sanitarnym, 
orlik w pobliżu - to rzeczy oczywiste. No i łatwo do nas 
dojechać, bo jesteśmy usytuowani w centrum Głuchołaz.
Zapraszamy do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w 
Głuchołazach.

Informacja Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące

Ósmoklasistko! Ósmoklasisto!

- Panie Przewodniczący skąd pomysł, aby w 
części zdrojowej miasta powstała "Szafa z 
książkami"?
M. Migała: Pomysł może nie jest nowy, jednak 
zrodził się w mojej głowie już kilka lat temu. 
Choć widziałem podobne inicjatywy w Polsce, 
trzy lata temu podczas pobytu w Niemczech, 
gdy zobaczyłem szafkę z książkami, 
pomyślałem, że należy podobny temat 
zainicjować w Głuchołazach. Zacząłem szukać 
pomysłu na szafę, zastanawiałem się czy ma 
być w stylu retro czy modern, gdzie ma stać, 
w  j ak i  sposób  uzupe łn i ać  k s i ążk i . 
Dowiadywałem się też ile kosztowała podobna 
szafa w innych miastach. Ku mojemu 
zdziwieniu w jednym miejscu z panelem 
słonecznym kosztowała nawet ok. 28 tys. 
złotych. Wiedziałem, że na pewno tyle nie 
wydamy na ten cel, jednak cały czas odbijałem 
się trochę od przysłowiowej ściany. Brakowało 
wsparcia, a później także czasu, aby zająć się 
tym pomysłem. Wreszcie w ubiegłym roku 
wymyśliłem, że szafa będzie w stylu loftowym, 
czyli po prostu napisałem pismo do dyrektora 
szpitala MSWiA w Głuchołazach z prośbą o 
p r z e k a z a n i e  s z a f y  m e d y c z n e j  z 
przeznaczeniem na książki. Dyrektor bez 
wahania podpisał zgodę, za co z tego miejsca 
bardzo dziękuję. Następnie zwróciłem się do 
prezesa GKTBS w Głuchołazach z prośbą o 
niewielką renowację i przystosowanie szafy, 
aby mogła pełnić rolę ogólnodostępnej 
biblioteczki. Jednak jesienią ubiegłego roku 
przyszła druga, a potem trzecia fala pandemii i 
tak upłynęły trzy lata, gdy wreszcie udało się 
uruchomić wspomnianą szafę.
Mam nadzieję, że będą z niej korzystać 
wszyscy chętni, zarówno nasi mieszkańcy, jak i 
turyści. Głęboko wierzę, że pomysł się 

przyjmie i zbiory w "Szafie" będą uzupełniane 
na bieżąco przez czytelników i miłośników 
książek. Dlatego apeluję z tego miejsca do 
wszystkich zainteresowanych. Jeśli posiadacie 
Państwo książki, które już przeczytaliście i 
chcielibyście przekazać je innym czytelnikom, 
przynoście bezpośrednio do "Szafy" na Palcu 
przy Amorku lub do Centrum Informacji 
Turystycznej przy pl. Basztowym 4A. Z 
drugiej strony może znajdziecie Państwo w 
"Szafie" ciekawą pozycję dla siebie. Ja taką 
znalazłem już w pierwszym dniu. Jest to 
powieść Marka Krajewskiego "Dżuma w 
Breslau", którą podarował kolega Paweł 
Szymkowicz. I choć znam się z Pawłem niemal 
od urodzenia, to musiała powstać "Szafa" przy 
Amorku abyśmy mogli  wymienić się 
książkami. Mówię o tym dlatego, aby pokazać 
na czym polega funkcjonowanie takich miejsc. 

"SZAFA Z KSIĄŻKAMI" NARESZCIE W GŁUCHOŁAZACH

W dniu 12 czerwca br. odbyło się symboliczne otwarcie "Szafy z książkami" na Placu przy 
Amorku w Głuchołazach. Jest to pierwsza tego typu "biblioteka" w naszej przestrzeni 
publicznej. O przybliżenie szczegółów zwróciliśmy się do Mariusza Migały, 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głuchołazach, który był inicjatorem pomysłu.

Poza tym jeśli pomysł się spodoba naszym 
mieszkańcom, mamy już zaplanowane drugie 
miejsce na postawienie podobnej "Szafy".
Jest też drugi aspekt tego pomysłu. Jestem 
przekonany, że w ten sposób, ułatwiając dostęp 
do książek, które nadal dla niektórych są 
towarem luksusowym, przyczynimy się do 
poprawy czytelnictwa w gminie. I udowodnimy 
tym samym, że Głuchołazianie nie są 
statystycznymi Polakami jeśli chodzi o liczbę 
przeczytanych książek w ciągu roku.

Korzystając z okazji pragnę podziękować Panu 
Burmistrzowi Edwardowi Szupryczyńskiemu 
za pomoc i wsparcie tego pomysłu, prezesowi 
GKTBS Andrzejowi Gębali, dyrektorowi 
szpitala MSWiA w Głuchołazach Mariuszowi 
Grochowskiemu, radnym i znajomym, którzy w 
dniu uruchomienia "Szafy" dostarczyli książki 
ze swoich prywatnych biblioteczek. Dzięki 
Wam udało się "przywrócić" drugie życie 
książkom. Serdecznie Państwu dziękuję.

ZMIANY W USTAWIE 
O KARCIE 
DUŻEJ RODZINY
Informujemy, że od 09.06.2021 r. wszystkie aktywne karty uzyskają formę 
elektroniczną. Oznacza to, że nie będzie już wniosków o domówienie elektronicznej 
formy karty. Każdy posiadacz aktywnej Karty (niezależnie czy posiadał Kartę w formie 
tradycyjnej, elektronicznej, czy obu) – będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji 
mObywatel. Rodzice i małżonkowie rodziców będą mogli również wyświetlać Karty 
pozostałych członków rodziny (tak jak było to w aplikacji mKDR).

Dotychczasowa aplikacja mKDR zostaje zamknięta z końcem czerwca 2021 r.

Zmianie ulega również opłata za duplikat i za domówienie tradycyjnej (plastikowej) formy 
Karty. Koszt w obu przypadkach wynosić będzie 10,00 zł.

Posiadacze KDR, chcący korzystać z elektronicznej formy tej Karty będą musieli pobrać i 
zainstalować na swoje urządzenia mobilne aplikację mObywatel.
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Narodowy Spis Powszechny 2021- co? i jak? 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) rozpoczął się 1 kwietnia. Od tego 
dnia została udostępniona aplikacja spisowa NSP 2021 - podstawowa i OBOWIĄZKOWA metoda spisu. 
Do aplikacji zalogujemy się korzystając z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej (profil zaufany, 
bankowość elektroniczna) lub podając numer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym matki. Dla 
cudzoziemców bez numeru PESEL przewidziano odrębny tryb logowania z wykorzystaniem poczty 
e-mail.
Nie masz lub nie potrafisz obsługiwać komputera? Nie martw się pomogą Ci urzędnicy
Osoby, które nie mają komputera lub dostępu do Internetu albo nie potrafią obsługiwać komputera mogą 
poprosić o pomoc najbliższych lub udać się do URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUCHOŁAZACH (pok. 4) 
i zgłosić się do samospisu. Na osobę, która chce się spisać będzie czekać specjalnie przygotowany do tego 
celu komputer z dostępem do sieci internetowej. W razie pytań lub problemów pomocą będą służyć 
wyznaczeni do tego pracownicy Urzędu.
Ze względu na sytuację epidemiczną warto wcześniej sprawdzić telefonicznie dostępność punktu 
spisowego i umówić się w Urzędzie na konkretną godzinę.
Można również spisać się przez telefon dzwoniąc na infolinię spisową pod nr 22 279 99 99.
Rachmistrze będą dzwonić
Jeśli nie spisaliśmy się przez Internet - w domu lub w URZĘDZIE MIEJSKIM - musimy spodziewać się 
telefonu od rachmistrza spisowego z numeru 22 828 88 88. 
WAŻNE - gdy skontaktuje się z nami rachmistrz spisowy, nie możemy już odmówić udziału i musimy się 
spisać. PAMIĘTAJ - jeżeli nie chcesz udzielać informacji przez telefon - spisz się sam przez Internet w 
dogodnym dla Ciebie terminie.
Więcej informacji znajduje się na stronie spis.gov.pl.

KRZYSZTOF BANASIK Z OSP W SZYBOWICACH 
ZOSTAŁ MISTRZEM POLSKI W SZACHACH
Przez 6 dni, od 1 do 6 czerwca, 70 szachistów reprezentujących 6 służb mundurowych rywalizowało o tytuł Mistrza 
Polski. Zawodnicy grali w hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Głuchołazach, natomiast uroczysta 
dekoracja zwycięzców XX Jubileuszowych Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Szachach odbyła się sali 
bankietowej hoteliku Sudety w Głuchołazach.

Miło nam poinformować, że Daniel Szenawa zdobył złoty 
medal Międzynarodowych Mistrzostw Polski NABBA i WFF. 
Zawody odbyły się 22 maja w Radzyminie. 
Dodatkowo reprezentant Głuchołaz otrzymał powołanie do 
Kadry Polski na Mistrzostwa Europy, które odbędą się jesienią 
2021 roku.
Serdecznie Gratulujemy!

Daniel Szenawa Mistrzem Polski

Tytuł Mistrza Polski, już po raz piąty, zdobył Krzysztof Banasik 
reprezentujący Ochotniczą Straż Pożarną w Szybowicach. 
Wicemistrzem został Marcin Pietruszewski reprezentujący 32. Bazę 
Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Trzecie miejsce zajął najmłodszy 
zawodnik Mistrzostw, 12-letni Kamil Warchoł reprezentujący 
Ochotniczą Straż Pożarną w Posadzie Jaćmierskiej.

W trakcie turnieju zostały również przeprowadzone Mistrzostwa 
Polski w rozwiązywaniu zadań oraz w grze błyskawicznej. Najlepszy 
w rozwiązywaniu zadań został Michał Choina reprezentujący 
Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie, natomiast w grze 
błyskawicznej najlepszy był Mateusz Hasterok z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Grodzisku.
Drużynowo najlepsze miejsca zajęli kolejno:
 OSP - opolskie
 OSP - lubuskie
 OSP podkarpackie
Nagrody zwycięzcom podczas uroczystego zakończenia turnieju 
wręczyl i :  w  imieniu  Burmistrza  Głuchołaz  Edwarda 
Szupryczyńskiego - sekretarz UM w Głuchołazach Piotr Wierzbicki, 
mjr. Katarzyna Harasimowicz reprezentująca Komendanta Śląskiego 
Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu, płk Dariusz Kaminiów Szef 
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu, st. bryg. Arkadiusz 
Kuśmierski Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Opolu, mjr 
Przemysław Skórzewski reprezentujący Dyrektora Okręgowego 
Służby Więziennej w Opolu, insp. Adam Tychowicz I Zastępca 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu, Bartosz Bukała 
naczelnik Wydziału Promocji Turystyki i Sportu UM w Głuchołazach.
Szczegółowe wyniki opublikowano na stronie Urzędu Miejskiego w 
Głuchołazach www.glucholazy.pl.
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KOLEJNE SPORTOWE ATRAKCJE W GŁUCHOŁAZACH

Pumptrack oraz plac street workout - to nowe atrakcje dla 
dzieci i młodzieży, które powstaną w Głuchołazach. 
Specjalistyczne tory rowerowe oraz urządzenia służące do 
uprawiania ćwiczeń gimnastycznych i  s i łowych 
zlokalizowane będą w bezpośrednim sąsiedztwie basenu i 
skateparku przy ul. Kościuszki. Budowa ma ruszyć jeszcze 
w tym roku.

Projekt gminnej inwestycji zakłada zagospodarowanie 
przyległego terenu, który m.in. zostanie oświetlony. Pojawią się 
także ścieżki dojściowe oraz elementy tzw. małej architektury 
(ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, tablice z 
regulaminem). Teren zyska nowy wygląd i przeznaczenie.

"ZŁOTE ŚCIEŻKI" 
ZOSTANĄ BARDZO ROZBUDOWANE
Gmina Głuchołazy pozyskała kolejne dofinansowanie na infrastrukturę turystyczną, 
tym razem na rozbudowę gminnych "Złotych Ścieżek".

Planowany koszt rozbudowy to 352 tys. zł, w tym pozyskane dofinansowanie to 80 % 
z tej kwoty, czyli 282 tys. zł.
Dofinansowanie pozyskano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z puli dla tzw. 
"gmin górskich", które udzieliły zwolnień z podatku od nieruchomości dla branży 
hotelarskiej. Te gminy, które udzieliły w 2021 roku zwolnień dla branży hotelarskiej mogły 
ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 80% udzielonych zwolnień dla wybranej przez 
gminę inwestycji w infrastrukturę turystyczną.
Przypominamy, że na wniosek Burmistrza Głuchołaz w lutym 2021 roku Rada Miejska 
w Głuchołazach podjęła uchwałę o zwolnieniu branży hotelarskiej z podatku za część roku.

SPOTKANIE 
Z BARTŁOMIEJEM PRZEDWOJEWSKIM
Na zaproszenie Burmistrza, do rodzinnych Głuchołaz przyjechał najlepszy na 
świecie biegacz górski - Bartłomiej Przedwojewski - zwycięzca Golden Trail 
Championships.
Nasz Mistrz Świata za swoje wybitne 
osiągnięcia sportowe został nagrodzony 
przez Burmistrza Głuchołaz Edwarda 
Szupryczyńskiego.
Spotkanie było także okazją do rozmów na 
temat promocji Gminy Głuchołazy przez 
Bartka Przedwojewskiego oraz możliwości 
organizacji wydarzeń sportowych z 
udziałem najlepszego biegacza górskiego 
na świecie.
Choć z uwagi na pandemię COVID-19 nie 
udało się zorganizować otwartego spotkania 
oraz treningu z mistrzem mamy nadzieję, że 
w niedalekiej przyszłości uda się to 
nadrobić.

ZWOLNIENIE Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 
NIEKTÓRYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

Burmistrz Głuchołaz informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2021 r. Rada Miejska w 
Głuchołazach podjęła Uchwałę Nr XXXIII/323/21 w sprawie zwolnienia z podatku od 
nieruchomości niektórych przedsiębiorców ponoszących negatywne konsekwencje 
ekonomiczne z powodu COVID-19. Zgodnie z ww. uchwałą zwalnia się z podatku od 
nieruchomości grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa 
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z 
powodu COVID-19 za miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2021 r.

Zwolnienie przysługuje przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na dzień 
01.04.2021 r. w zakresie świadczenia usług: 
 świadczenia usług gastronomicznych, rozumianych jako przygotowanie oraz sprzedaż 

posiłków i napojów do  spożycia na miejscu lub na wynos,
 świadczenia usług kosmetycznych,
 świadczenia usług fryzjerskich

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Podatków i Opłat - telefon: 77 40 92 165 
oraz 77 40 92 166. Druki do pobrania znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach 
www.glucholazy.pl.
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Szanowni Państwo,
od dnia 15 maja prowadzone są 
szczepienia w hali sportowej przy 
dawnej Publicznej Szkole Podstawowej 
nr 2, przy ul. al. Jana Pawła II 9, w 
Głuchołazach. 

Rejestracja jest możliwa pod numerem 
telefonu: 77 466 18 23 oraz 989 
lub poprzez stronę internetową: 

pacjent.erejestracja.ezdrowie.gov.pl

Zachęcamy Państwa do szczepień 
oraz wyboru 

Punktu Szczepień Powszechnych w 
Głuchołazach.

Burmistrz Głuchołaz
Edward Szupryczyński

PUNKT SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH W GŁUCHOŁAZACH

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


